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Úvod 
Gestačné hypertenzné ochorenia (GHO) predstavujú jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich 
komplikácií gravidity a tvoria podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity 
a mortality. Hypertenzia počas gravidity môže mať negatívny dopad na vývoj placenty, a tak 
aj na transport živín medzi matkou a plodom (1,2). Jednou z najvážnejších foriem GHO je 
preeklampsia (PE). PE je závažné multifaktoriálne ochorenie objavujúce sa počas tehotenstva 
a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia gravidných žien. Medzi jej hlavné symptómy patrí 
novonadobudnuté zvýšenie krvného tlaku (systolický > 140 mmHg; diastolický > 90 mmHg) 
a proteinúria (>0,3 g za 24h) po 20. gestačnom týždni. Napriek vysokej incidencii (5 – 8 % 
tehotenstiev), nemá ani v dnešnej dobe efektívnu liečbu, či markery pre včasnú diagnostiku 
(3). Vznik PE je spojený s nesprávnym formovaním trofoblastu a placenty počas tehotenstva.  
Jedným z faktorov zodpovedných za správny priebeh placentácie je proteín syncytín-1 
kódovaný génom ERVW-1. Gén ERVW-1 patrí do skupiny endogénnych retrovirálnych 
elementov (ERV), ktoré v súčasnosti tvoria až 8 % našej DNA a zohrávajú dôležitú úlohu 
pri formovaní placenty. Medzi úlohy syncytínu-1 patria pre placentu esenciálne procesy, 
akými sú tvorba mnohojadrového syncýtia, regulácia bunkového cyklu alebo supresia 
imunitnej odpovede. Najvyššia úroveň expresie génu ERVW-1 je v placente a jej narušenie 
môže vyústiť k patofyziologickým prejavom PE.  
Znížená expresia génu ERVW-1 sa dáva do súvislosti s rozvojom PE (4,5). Táto hypotéza 
avšak nemusí byť konečná. Často sú vykonávané jednorázové biopsie v blízkosti pupočníka 
a tie následne analyzované. Je možné že v rámci placenty, ktorá je veľmi heterogénne 
tkanivo, sa expresia syncytínu-1 v určitých miestach zvyšuje a v iných znižuje, a tento trend 
by biopsiou na jednom mieste nebolo možné zachytiť. V našej práci sme navrhli odber 10 
rôznych biopsíi od stredu až po okraj placenty, ktorý by lepšie odrážal možnú variabilitu 
expresie sledovaného génu. V našom projekte sme sa taktiež zamerali na regulačnú oblasť 
génu ERVW-1 so snahou o identifikáciu prítomných variantov, ktoré by mohli mať vplyv 
na jeho expresiu. Ak by sa nám podarilo identifikovať variant, ktorý by súvisel so znížením 
expresie génu ERVW-1, mohol by byť použitý ako skríningový marker žien, ktoré majú vyššie 
riziko abnormálnej placentácie, ktorá vedie k PE. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Materiál a metódy 
Vzorky: Do našej štúdie bolo zaradených celkovo 16 vzoriek (9 PE a 7 bez PE). K dispozícii 
boli aj archívne vzorky (12 PE a 26 bez PE). Z 16 placent bolo odobraných 10 biopsií podľa 
protokolu odporúčaného Priščákovou a kol. (6). Placenty pochádzali z I. gynekologicko-
pôrodníckej kliniky LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny v Bratislave a z II. 
gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. Darkyne placent boli 
oboznámené s ich použitím pri vedeckom výskume a podpísali informovaný súhlas.  
 
Spracovanie RNA: Na izoláciu RNA bola použitá komerčná súprava GeneJET RNA 
purification Kit (Thermo Scientific). Izolovaná RNA bola prečistená od možnej kontaminácie 
DNA pomocou DNase I (RNase-free) 2 U/µl a 10X DNase I Buffer, obe od firmy Ambion™. 
Takto prečistená RNA bola následne reverznou transkripciou prepísaná do cDNA použitím 
komerčnej súpravy First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). Relatívna expresia 
génu ERVW-1 bola stanovená metódou real-time (kvantitatívnou) PCR s použitím TaqMan 
prób pre gén nášho záujmu – ERVW-1 a referenčný gén, ktorým bola Rnáza P. Výsledky boli 
vyhodnotené v programe QuantStudioTM 3. Expresiu každej vzorky bola číselne vyjadrená 
pomocou hodnoty Ct (cycle treshold).Z hodnôt Ct tak bolo možné vypočítať ΔCt, ktorá už 
reprezentuje hodnotu relatívnej kvantifikácie: ΔCt = Ct (E1) – Ct (RP). 

Spracovanie DNA: Na izoláciu DNA z tkanív placent bola použitá komerčná súprava 
QIAGEN, DNeasy Blood & Tissue Kit (250). Regulačná časť génu ERVW-1 bola 
amplifikovaná PCR (Thermo Scientific, PCR Master Mix (2x), 7 primerových párov 
pokrývajúcich celú dĺžku tejto oblasti). PCR produkty boli purifikované pomocou EXO/SAP 
(alkalická fosfatáza a exonukleáza). Prečistené fragmenty boli amplifikované Sangerovou 
sekvenačnou reakciou (BigDye™ Terminator v 3.1 Cycle Sequencing RR-100 a BigDye™ 
Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequencing Buffer, obe od firmy Applied Biosystems™). Získané 
fragmenty boli analyzované genetickým analyzátorom ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer 
(Applied Biosystems™), a výsledné dáta spracované v programoch VectorNTI a Chromas. 
 
Výsledky 
Celkovo bolo analyzovaných 9 PE a 7 fyziologických tkanív bez PE odberom 10 biopsií. 
V skupine PE vzoriek bola zaznamenaná nižšia priemerná hodnota ΔCt (ΔCt = 1,638), teda 
zvýšená expresia ERVW-1, ako v prípade fyziologických vzoriek (ΔCt = 1,922) (Obr. 1). 
Rozdiel medzi vzorkami s PE a bez PE sa nepreukázal ako štatisticky signifikantný (t-test, p = 
0,578). 
Tieto výsledky boli porovnané s archívnymi vzorkami (12 PE a 26 bez PE), pri ktorých sa 
odoberali len tri biopsie z každej placenty. Takto bolo analyzovanýcha štatisticky 
vyhodnotených celkovo 21 PE tkanív a 33 tkanív bez PE (Obr. 2) 



 
 

 

Po spojení oboch súborov bola v skupine PE vzoriek zaznamenaná vyššia priemerná hodnota 
ΔCt (ΔCt = 2,817) ako v prípade fyziologických vzoriek (ΔCt = 2,717). Tieto výsledky 
naznačujú zníženú expresiu génu ERVW-1 v PE skupine. Rozdiel medzi PE a bez PN 
skupinami však nebol štatisticky signifikantný (t-test, p = 0,785). Zhrnutie výsledkov 
kvantitatívnej PCR jednotlivých súborov vzoriek je uvedené v Tab.1. 

Obrázok 1 Relatívna expresia ERVW-1 vyjadrená ΔCt (cycle treshold). Celkovo bolo analyzovaných 9 PE 
(preeklampsia) tkanív a 7 tkanív bez PE. Priemerná relatívna expresia bola v prípade vzoriek bez 
diagnostikovanej PE nižšia (ΔCt = 1,922) ako pri vzorkách s diagnostikovanou PE (ΔCt = 1,638); t-test,p = 
0,578. 
 

Obrázok 2 Relatívna expresia ERVW-1 vyjadrená ΔCt (cycle treshold). Sekcia A znázorňuje náš súbor 16 
placent a naznačuje zvýšenú expresiu v PE skupine . Sekcia B reprezentuje výsledky archívneho súboru vzoriek 
a naznačuje zníženú expresiu v PE skupine. Sekcia C zahŕňa spojenie nášho a archívneho súboru a naznačuje 
taktiež zníženú expresiu v PE (preeklampsia) skupine. 



 
 

  

          Tabuľka 1 Zhrnutie výsledkov kvantitatívnej PCR rôznych súborov vzoriek (ΔCt). 

 
 
 
 
 

 
 

V regulačnej oblasti génu ERVW-1 bolo identifikovaných viacero variantov (Obr. 3). 
Najčastejšie vyskytujúci sa variant bol v polohe 1222 bp (rs4727276) referenčnej sekvencie 
a bol identifikovaný pri štyroch PE vzorkách a jednej vzorke bez PE. Tento variant sa 
nachádza v oblasti URE (upstream regulatory element) a mohol by mať vplyv na expresiu 
ERVW-1. 
Zvyšné dva varianty sa vyskytli iba po jednom (128 C/A (rs112171707) v PE vzorke; 992 
C/T (rs192755521) vo vzorke bez PE a nenachádzajú sa v žiadnej špecifickej oblasti 
regulačnej oblasti ERVW-1. 

 
Po identifikácii variantu rs4727276 bol štatisticky vyhodnotený rozdiel relatívnej expresie 
medzi vzorkami, v ktorých bol tento variant prítomný a vzorkami bez neho (Obr. 4). Skupina 
s variantom rs4727276 vykazovala vyššiu expresiu ERVW-1 (ΔCt = 1,222), ako v prípade 
skupiny bez variantu (ΔCt = 2,054 ). Tento rozdiel bol štatisticky signifikantný (t-test, p = 
0,0426). 

Súbor vzoriek PE Bez PE SD SD t-test 

Nové vzorky (10 biopsií) 1,638 1,922 0,856 0,571 p = 0,578 

Archívne vzorky (3 biopsie) 3,660 2,980 0,959 1,533 p = 0,108 

Všetky vzorky 2,817 2,717 1,337 1,259 p = 0,785 

SD – štandardná odchýlka 

Obrázok 3 Typy identifikovaných variantov v regulačnej oblasti ERVW-1. Sekcia a. znázorňuje variant v 
pozícii 1222 bp referenčnej sekvencie zasahujúci do URE; sekcia b. a c. znázorňuje varianty nachádzajúce sa mimo 
špecifickej oblasti regulačnej oblasti ERVW-1. 



 
 

 

Diskusia 
Celkové výsledky kvantitatívnej PCR neboli jednoznačné. Naše dáta naznačovali zníženú 
expresiu génu ERVW-1 vo fyziologicky normálnej skupine vzoriek. Tieto dáta tak oponujú 
predošlým publikáciám, ktoré tvrdia, že v prípade preeklampsie je expresia génu ERVW-1 
niekoľko krát nižšia (4,5). Po spojení našich výsledkov s archívnymi vzorkami sme dostali 
výsledky naznačujúce opačný trend. 
Jedným z vysvetlení nekonzistentnosti týchto výsledkov by mohla byť nejednotnosť odberu 
vzoriek z tkaniva placenty. Uvedené publikácie vykonávali biopsie iba v blízkosti pupočníka, 
čo pravdepodobne nereprezentuje presnú expresiu vysoko heterogénneho tkaniva akým je 
placenta. Expresia génu ERVW-1 sa takisto môže v určitej časti placenty zvyšovať a v inej 
zase znižovať, pričom tento trend by nebolo možné zachytiť biopsiou jediného miesta . 
V prípade archívnych vzoriek bol pri biopsii využitý iný odberový protokol, pri ktorom sa 
z  každej placenty odoberali iba tri vzorky, čo takisto pravdepodobne neviedlo k spoľahlivej 
reprezentácii expresie ERVW-1 v jednotlivých placentách. V našom prípade sme mali 
k dispozícii až 10 vzoriek z každej placenty, čím sme sa snažili o čo najpresnejšiu 
charakterizáciu jej relatívnej expresie. Budúce experimenty by sa mohli pridržať návrhu 
viacerých, presne charakterizovaných biopsií a následne tieto špecifické miesta porovnať 
medzi jednotlivými placentami navzájom.  
Ďalším z potenciálnych problémov odporujúcich si výsledkov je samotná diagnostika PE. 
Diagnostika PE je primárne symptomologická. Symptómy PE však nie sú také vzácne 
a zachytená hypertenzia alebo proteinúria môžu mať aj rozdielnu príčinu. Tento fakt znamená, 
že by do našej skupiny PE vzoriek mohla byť zaradená aj vzorka bez PE, vykazujúce podobné 
symptómy. Špecifickým problémom by v klinickej praxi mohli byť aj prípady, kedy 
symptómy PE nemusia byť takmer vôbec manifestované a PE sa neskôr predsa len rozvinie. 

Obrázok 4 Porovnanie ΔCt (cycle treshold) medzi vzorkami s variantom rs4727276 a bez neho. Celkovo 
bolo analyzovaných 5 vzoriek obsahujúcich variant rs4727276 a 11 vzoriek bez neho. Priemerná relatívna 
expresia bola v prípade vzoriek s identifikovaným variantom rs4727276 vyššia (ΔCt =1,222) ako pri vzorkách 
bez identifikovaného variantu rs4727276 (ΔCt = 2,054); t-test, p=0,0426. 
 



 
 

V regulačnej oblasti génu ERVW-1 sa nám podarilo identifikovať viacero variantov. 
Najčastejšie vyskytujúcim sa variantom bol variant v pozícii 1222 bp referenčnej sekvencie 
(rs4727276) a bol prítomný aj v PE vzorkách aj vo vzorkách bez PE. Tento variant sa 
nachádza v regulačnej oblasti URE (upstream regulačný element), čo by mohlo mať vplyv na 
expresiu génu ERVW-1. Taktiež už bol v minulosti identifikovaný v publikácii venujúcej sa 
variantom v regulačnej oblasti ERVW-1 a  PE (7). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu výskytu 
rs4727276 v našich vzorkách a jeho lokalizáciu v URE sme sa rozhodli porovnať expresiu 
vzoriek obsahujúcich tento variant a tých, v ktorých sa nenachádzal. Zaujímavé je, že vzorky 
s identifikovaným rs4727276 vykazovali výrazne zvýšenú expresiu ERVW-1 (ΔCt = 1,222) 
ako vzorky v ktorých identifikovaný nebol (ΔCt = 2,054) (t-test. p = 0,0426). Po vyhľadaní 
príslušného variantu v databázach sa nám nepodarilo overiť jeho klinický význam. Pre 
potvrdenie vplyvu rs4727276 bude potrebná analýza väčšieho súboru vzoriek. 
 
Dovoľujeme si poďakovať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za finančnú 
podporu na riešenie projektu MZSR 2018/40-LFUK-14 s názvom SYNCYTÍN-1 ako nový 
marker preeklampsie, druhej najčastejšej príčiny úmrtia gravidných žien, ako aj Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za finančnú podporu na riešenie 
projektu VEGA 1/0168/18 s názvom Štúdium etiológie preeklampsie – druhej najčastejšej 
príčiny úmrtia gravidných žien. 
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