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Úvod  
 

Každé desiate onkologické ochorenie na svete je diagnostikované ako kolorektálny 

karcinóm, čo ho robí tretím najčastejšie diagnostikovaným onkologickým ochorením, 

s celosvetovou incidenciou za rok 2020 dosahujúcou takmer milión prípadov (1). Prevencia 

prostredníctvom pravidelných skríningov sa ukázala ako efektívny spôsob prevencie mortality 

aj morbidity na toto ochorenie. Zlatým štandardom napriek vysokej invazívnosti a nákladoch 

ostáva pre svoju vysokú účinnosť kolonoskopia. Na účely prevencie bolo vyvinutých popri 

kolonoskopii aj niekoľko neinvazívnych testov. Patrí medzi nich test na okultné krvácanie zo 

stolice (FOBT), fekálny imunochemický test (FIT), test analyzujúci fekálnu DNA ako aj test 

na metyláciu génu Septín 9 (SEPT9) (2,3).        

Faktom však naďalej ostáva, že napriek zavedeniu menovaných testov v diagnostike a 

skríningových programoch naďalej postrádame diagnostické metódy spájajúce vysokú 

špecificitu a senzitivitu s nízkou invazívnosťou a prijateľnými finančnými nákladmi.  

Tekutá biopsia je neinvazívna diagnostická metóda referujúca k izolácií komponentov 

pochádzajúcich z nádoru, ako napríklad cirkulujúce nádorové bunky, voľná DNA (cfDNA), 

microRNA (miRNA), dlhé nekódujúce RNA (lncRNA) alebo špecifické proteíny z krvi alebo 

telesných tekutín (4,5). Je to však práve voľná cirkulujúca DNA, uvoľňovaná z nádorových 

buniek do periférnej krvi, ktorej analýza je cieľom nášho výskumu. Vo vedeckej literatúre sa 

čoraz viac objavujú dôkazy o diagnostickej relevancii analýzy cfDNA na detekciu práve 

skorých štádii kolorektálneho karcinómu, ktoré sú všeobecne najnáročnejšie na detekciu. 

Predovšetkým kombinácia so zaužívanými metódami, ako je napríklad stanovenie hladiny 

karcinoembryotického antigénu (CEA) ukázala už v skorých štádiach ochorenia 84% 

senzitivitu a 88% špecificitu  (6,7). Inovatívnym prístupom je pozerať sa pri tejto DNA nie len 

na jej mutačný profil, ale aj epigenetické zmeny, ktoré sú nedielnou súčasťou kancerogenézy a 



ktorých výskum dosiahol značných pokrokov. Prvým komerčne schváleným testom  

využívajúcim epigenetický marker bol Epi proColon test, ktorého podstatou je analýza 

metylačného statusu génu SEPT9 a je schválený americkou FDA na skríning v populácii s 

bežným rizikom nad 50 rokov (8).  

Snahou je však vyvinúť diagnostické metódy so širokým diagnostickým záberom, ktoré by 

dokázali odhaliť aj iné nádorové ochorenia, či už primárneho alebo mestastatického pôvodu. 

Práve tu je dôležité zachytávať a analyzovať celkovú voľnú cirkulujúcu DNA a analyzovať jej 

epigenetický profil plošne, nie len na úrovni 1 génu alebo jeho promótorovej oblasti. 

Štandardnou cestou na analýzu epigenetického profilu DNA, konkrétne statusu metylácie 

cytozínov, je metóda využívajúca bisulfidovú konverziu, pri ktorej sa nemetylovaný cytozín v 

prítomnosti bisulfidu sodného za vysokej inkubačnej teploty konvertuje na uracil (9).  

Biologická podstata, na základe ktorej má zmysel sledovať celkový status metylácie cfDNA 

spočíva v literatúrou overenej paradigme, že neoplastické zmeny sa na nádorovej DNA 

podpisujú lokálnou hypermetyláciou a globálnou hypometyláciou (10).  

Vstupná vzorka, v tomto prípade cfDNA z plazmy, je kvantitou oproti izolovanej genomickej 

DNA rádovo nižšia. Keďže bisulfidová konverzia je metódou, pri ktorej dochádza k 

nezanedbateľnej degradácii DNA, je značnou výzvou navrhnúť a optimalizovať protokol, ktorý 

po izolácii a bisulfidovej konverzii dokáže poskytnúť vhodný vstup pre sekvenovanie a 

následnú analýzu. Optimalizácia tejto metódy ako aj dosiahnutie časovej a finančnej efektivity 

je hlavným cieľom nášho výskumu.       

   

          

 
 
Materiál a metódy 
 

Kľúčovým pre výskum metylačného profilu cfDNA bolo optimalizovať izoláciu voľnej 

DNA z plazmy a jej bisulfidovú konverziu pre potreby vysokoparalelného sekvenovania a 

následnej downstream analýzy. Pre potreby merania efektivity izolácie, bisulfidovej konverzie 

a následnej analýzy cfDNA boli testované vzorky krvnej plazmy tehotných žien, vzhľadom na 

podobnosť kvantitiy a kvality cfDNA s množstvom cfDNA u onkologických pacientov. Do 

procesu sekvenovania sa po optimalizácii izolačného postupu dostalo 38 vzoriek. Krvná plazma 

bola separovaná od krvi do 36 hodín po odbere a skladovaná pri teplote -20 °C. Na izoláciu 

cfDNA sme používali v laboratóriu overený kit  QIAmp® DNA Blood Mini Kit 250 

(QIAGEN). Pre potrebu zvýšenia efektivity sme optimalizovali procesy izolácie aj na prístroji 



KingFisherTM (Thermofisher Scientific), využívajúc magnetické guľôčky pomocou kitu 

MagMAXTM Cell-Free DNA isolation Kit (Applied Biosystems). Na meranie kvantity 

vyizolovanej DNA sme používali fluorometrickú metódu, konkrétne Qubit™ dsDNA HS 

Assay Kit, vyznačujúci sa pre náš experiment optimálnym rozsahom merania, a to od 

koncentrácie nukleovej kyseliny 0,01µg/ml  až do 10µg/ml. Po kvantitatívnom stanovení bolo 

potrebné vykonať analýzu dĺžky fragmentov, ktorá je bola vykonaná pokročilou technológiou 

elektroforézy na čipe, konkrétne High sensitivity DNA chips od firmy Agilent Technologies. 

Analýza výstupu kapilárnej elektroforézy prebiehala na software Agilent Technologies 2100 

Expert, poskytujúc grafické znázornenie distribúcie jednotlivých dĺžok fragmentov cfDNA, ako 

aj o ich orientačnej kvantite.  

Príprava genomickej knižnice na sekvenovanie cfDNA spočívala vo viacerých na seba 

nadväzujúcich krokoch. Prvým bolo opracovanie prečnievajúcich koncov cfDNA fragmentov, 

pomocou reagencie TruSeq® DNA samples prep kit, označovanej ako End repair. Zároveň 

tento kit pridáva na 3´ prečnievajúce konce fragmentov cfDNA adenín, na ktorý sa následne 

liguje adaptér. Prítomnosť adaptérov na analyzovanej DNA je nevyhnutnou súčasťou 

akéhokoľvek protokolu využívajúceho sekvenovanie Illumina. Bez neho by nebolo možné 

fragmenty ukotviť na flowcell sekvenátora ani anelovať primer umožňujúci začatie 

sekvenovania syntézou (11). Vzhľadom na bisulfidovú konverziu cfDNA nevyhnutnú pre náš 

experiment, bolo potrebné použiť adaptéry, ktoré sú rezistentné voči konverzii nemetylovaných 

cytozínov bisulfidom sodným. V opačnom prípade by adaptéry konverziou prišli o 

kompatibilitu voči flowcellu sekvenátora ako aj primerom. Riešením sú tzv. metylované 

adaptéry, v našom prípade od firmy NebNext kompatibilné so sekvenačnými systémami 

Illumina (12)     

Bisulfidová konverzia vzhľadom na jej kľlúčové postavenie v našom experimente bola 

testovaná viacerými kitmi, pričom  cieľom bola čo najvyššia úspešnosť konverzie a čo najnižšej 

straty DNA, ako aj časová efektivita. Menovite boli testované kity: EZ DNA Methylation 

Lightning, EZ DNA Methylation-Direct a EZ Methylation-Gold od firmy Zymoresearch.  

PCR obohacovanie opracovaných a bisulfidom sodným konvertovaných fragmentov 

prebiehalo pomocou DNA polymerázy tolerujúcej uracily vzniknuté v templáte. V protokole 

sme použili vysokoúčinnú polymerázu od spoločnosti Roche, konkrétne  KAPA HiFi Hotstart 

s označením Uracil+. Indexácia jednotlivých vzoriek do sekvenačného behu prebiehala 

pomocou indexovacích primerov NEBNext Multiplex Oligos for Illumina v dvoch sadách, 

umožňujúce multiplexáciu až 24 vzoriek súbežne. 



Prečisťovacie medzikroky potrebné medzi jednotlivými krokmi protokolu boli vykonávané 

pomocou AMPure XP kitu, pracujúcom na princípe magnetických gulôčok.         

Denaturačný pool zložený z indexovaných vzoriek bol pripravený za pomoci 0,2 molárneho 

NaOH a rovnako molárneho roztoku TrisHCl, pričom výsledný pool sme pripravili vždy 1 

molárny. 

Sekvenovanie prebiehalo na benchtop sekvenátore Illumina NextSeq. Kapacita sekvenátora 

umožňovala osekvenovať 120Gb, t.j. ľudský genóm pri 30 násobnom pokrytí v časovom 

horizonte 30 hodín. Sekvenátor využíval efektívnu dvojkanálovú techniku analýzy nukleotidu 

a pre lepšie namapovanie sme zvolili párové čítania o dĺžke 35 bázových párov.  

Bioinformatická analýza prebiehala pomocou softwaru Bismark, ktorého vstupom bol FASTq 

súbor, ktorý je prirodzeným výstupom sekvenačnej analýzy. Ako referenčný genóm bol použitý 

GRCh38.p12 zo servera Ensembl.  

Mapovanie sekvenovaných fragmentov bolo zabezpečené pomocou softwaru Qualimap, 

konkrétne Multi-sample BAM QC. Vstupom pre mapovanie Qualimap bol súbor BAM (binary 

alignment format- súbor obsahujúci dáta o namapovaní v binárnej forme).    

Štatistické spracovanie výstupov sekundárnej bioinformatickej analýzy prebiehalo pomocou 

lineárnej regresie, a taktiež sme vypočítali Paersonov koeficient korelácie. 

   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky 
 
Porovnanie efektivity izolácie plazmatickej cfDNA  

 
Obr.1 Na grafe môžeme pozorovať jednotlivé výťažky plazamtickej cfDNA 
pri automatizovanej izolácii pomocou prístroja KingFisherTM využívajúcom magnetické 
guľôčky, a štandardnej ručnej izolácii na kolóne. Pri automatickej izolácii sa porovnávali rôzne 
vstupné objemy, pričom objem 1,5 ml sa nám osvedčil ako najlepší kompromis umožňujúci 
šetriť laboratórne chemikálie.     
 
 
Analýza vzťahu medzi metylačným statusom fragmentov cfDNA a celkovým počtom 
analyzovaných cytozínov 
 

Obr.2 Na grafe môžeme pozorovať vzťah medzi metylačným profilom fragmentu a počtom 
analyzovaných cytozínov. Koeficient korelácie je -0,039, čiže vykazuje triviálnu koreláciu, čím  
vyvracia akýkoľvek vzťah medzi 2 danými parametrami.  
  
 



 
Analýza vzťahu metylačného statusu a dĺžky inzertu plazmatickej cfDNA 
 

Obr.3 Na grafe môžeme pozorovať vzťah medzi dĺžkou inzerta a metylačným profilom 
fragmentov cfDNA. Koeficient korelácie bol vypočítaný na úrovni 0,821, potvrdzujúc veľmi 
silnú koreláciu medzi priemernou dĺžkou inzertu a úrovňou metylácie CpG pozícií.  
 
 
 
 
 
Diskusia 
 

Prvým z cieľov, ktoré bolo potrebné dosiahnuť v tejto práci bolo optimalizovať proces 

izolácie plazmatickej cfDNA a zabezpečiť tak dostatok vstupnej vzorky pre ďalšiu analýzu. 

Keďže sme mali k dispozícii obmedzený objem plazmy na danú vzorku, zefektívnili sme 

izoláciu zahrievaním elučného roztoku na 38 °C. 

Pri porovnávaní izolácie manuálne cez kolónu a automatizovane pomocou kolónkovej izolácie 

prístrojom KingFisher bola práve automatizovaná izolácia efektívna, a to ako z časového 

hľadiska (prístroj umožňuje naraz izolovať až 24 vzoriek a okrem vstupného pipetovania 

chemikálii prebieha izolácia bez obsluhy) ako aj z hľadiska výťažku cfDNA (viď Obr.1). 

Taktiež bolo pri analýze fragmentov na čipe pozorovateľný badateľný peak 178bp, ktorý sa 

zhoduje s dostupnou literatúrou, ktorá popisuje optimálnu veľkosť fragmentov cfDNA v krvi 

v rozmedzí 150 až 200 bázových párov (13) .             

 



Konverzia DNA za pomoci bisulfidu sodného je napriek rozšíreniu a popularite naďalej 

problematickou metódou. Najväčším problémom je degradácia DNA počas procesu inkubácie 

a desulfonácie DNA zásaditým roztokom po samotnej konverzii, čo spôsobuje predovšetkým 

poškodenie pyrimidínových báz. Výraznou výzvou nepochybne bol taktiež vstupný objem 

analytu. Bežne sa v protokoloch odporúča pre bisulfidovú konverziu použiť ako vstup 

minimálne 200ng DNA. Náš priemerný výťažok počas izolácii cfDNA určených na 

sekvenovanie bol však priemerne 6,03 nanogramov, čo je rádovo nižšia hodnota, s ktorou sme 

sa museli metodicky vysporiadavať.  

         
Mapovanie sekvenovanej DNA po konverzii bisulfidom sodným je taktiež výpočtovo náročné, 

predovšetkým kvôli redukovanej komplexite genómu po premene značného počtu 

cytozínových báz na tymínové, pričom stav metylácie konkrétnej bázy sa vopred nedá 

predpovedať (14). 

Pri porovnávaní jednotlivých kitov na bisulfidovú konverziu sa ako najefektívnejším kitom 

prejavil kit EZ-Methylation Direct. Nevýhodou tohto kitu je časová náročnosť presahujúca 

vrátane inkubácie 4 hodiny. Dlhšia, no menej agresívna metóda konverzie priniesla 

jednoznačne najlepšie zachovanie cfDNA, ktorá sa bola napr. pri kite Methylation Lightning 

natoľko výrazná, že nebolo možné spoľahlivo pokračovať do obohacujúcej a indexovaciej fázy. 

Kit Methylation Gold spôsobil taktiež príliš veľkú degradáciu, viac ako 60% knižníc sa týmto 

kitom kvôli degradácii cfDNA nepodarilo pripraviť.    

Samotné sekvenovanie prebiehalo štandardne na dvojkanálovom sekvenátore Illumina 

NextSeq, ktorému predchádzalo podrobné štúdium literatúry, na základe ktorého sme správne 

rozhodli zvoliť párové čítania pre lepšie namapovanie a zároveň krátky typ čítaní (35bp) keďže 

s rastúcou dĺžkou čítaní podľa dostupnej literatúry stúpa chybovosť sekvenovania syntézou 

(15). 

Sekvenovanie je najnákladnejšou časťou tohto potenciálneho diagnostického testu. Keďže 

dlhodobým cieľom je vytvorenie metódy testu, ktorý je aj ekonomicky dostupný, je potrebné 

sekvenovať s nízkym pokrytím. Podobný prístup zvolil kolektív laboratória Dr. Szemesa pri 

úspešnom zavedení diagnostikého testu Trisomy test na detekciu aneuploídii plodu z cfDNA 

tehotných žien (16). 

Podarilo sa nám dosiahnuť vysokej efektivity namapovanie unikátnych sekvencii (56,02%) čím 

sme prekonali štandardnú mieru namapovaní pri bisulfidovom sekvenovaní v porovnaní 

s dostupnou literatúrou (42,2%) (17)       



Priemerná metylácia vzoriek cfDNA plazmy tehotných žien bola 67,81% na CpG pozíciach, 

pričom smerodajná odchýlka na úrovni 3,15 je vysvetliteľná rôznym štádiom tehotenstva 

a zdravotným stavom matiek.  

Pri porovnávaní sekvenačných behov sa nepreukázali štatisticky relevantné zmeny 

v percentuálnej metylácii  pri nižšej multiplexácii vzoriek (sekvenačný beh so 6 vs. 12 vzorkami 

s priemerným pokrytím 0,42 vs. 0,36), a naopak zvýšilo celkové priemerné náklady na 

sekvenovanie  dvojnásobne. To nám dáva jasný dôkaz že multiplexácia a sekvenovanie 

s nízkym pokrytím je vhodná cesta, akou sa uberať pri analýze metylačného profilu cfDNA. 

Na vytváranie protokolu sa preukázala byť plazma tehotných žien vhodným typom vzorky, 

pretože okrem dostupnosti tieto vzorky vykazujú aj hypometyláciu cfDNA, spôsobenú 

epigenetickým stavom buniek placenty z ktorých väčšina cfDNA pochádza, rovnako ako je 

globálne hypometylovaná cfDNA onkologických pacientov pochádzajúca z nádoru (18).   

 

Štatistickou analýzou sa nám podarilo preukázať, že neexistuje korelácia medzi metylačným 

pomerom cfDNA fragmentov a počtom analyzovaných cytozínov, čo značí že zvýšením 

pokrytia sekvenovanej DNA by sa nám nepodarilo docieliť presnejšieho pomeru metylovaných 

a nemetylovaných cytozínov, čo potvrdzuje správnosť zvolenej metódy sekvenovania s nízkym 

pokrytím (viď obr. 2).      

 

Štatistická analýza sekvenovaných vzoriek odhalila silnú koreláciu medzi metylačným 

statusom a dĺžkou sekvenovaného inzerta (t.j fragmentu voľnej DNA) s koeficientom korelácie 

r=0,821. Trendová čiara grafu naznačuje, že s klesajúcou dĺžkou inzertu by priemerná 

metylácia mala ďalej klesať. To je dôležité pre ďalšie navigovanie výskumu, keďže cfDNA 

z placenty a tumorov je v priemere kratšia ako cfDNA somatického pôvodu a zároveň sa tým 

potvrdzuje hypometylačný status fragmentov tohto pôvodu v porovnaní so somatickou cfDNA 

v krvnom riečisku (viď Obr.3).        

Kým na štúdium mendelistických ochorení podmienených konkrétnou mutáciou je 

sekvenovanie s nízkym pokrytím nevhodné, pre účel kvantitatívneho stanovenia metylačného 

statusu sa ukázala byť správnou cestou a načrtla cestu ďalšiemu výskumu, ktorý sa už bude 

opierať o reálne vzorky onkologických pacientov a naďalej bude metódu tekutej biopsie za 

pomoci metylačného statusu rozvíjať.    
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