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Úvod 
 Trendom 21. storočia je odďaľovanie plánovania rodičovstva, čoho dôkazom sú aj 
demografické ukazovatele. Kým v roku 1985 bol priemerný vek prvorodičky na Slovensku 
22,6 rokov, o generáciu neskôr, konkrétne v roku 2005 stúpol priemerný vek prvorodičky na 
25,7 rokov (1) a v roku 2016 dosiahol tento ukazovateľ hodnotu 27,0 rokov. Na základe 
uvedeného trendu možno konštatovať, že priemerný vek prvorodičiek neustále rastie, a to 
nielen u nás ale aj v ostatných krajinách EÚ, v rámci ktorej bol v roku 2019 priemerný vek 
prvorodiacich žien 29,4 rokov (2). Zatiaľ čo sa vek rodičiek u nás neustále preukázateľne 
zvyšuje, biologická podstata ľudského druhu sa evolučne nestíha v tak krátkom čase 
prispôsobovať súčasnému trendu. Následkom toho je čoraz častejšie vynárajúcou sa 
problematikou vplyv neskoršieho tehotenstva na vznik a vývin zdravého dieťaťa ako aj vplyv 
na zdravie samotnej matky.  Zvyšujúci sa vek matiek so sebou prináša zvýšené riziko výskytu 
chromozomálnych aberácií u dieťaťa (3), ako aj vyššie riziko výskytu onkologických 
ochorení ženských reprodukčných orgánov v porovnaní so ženami, ktoré svoje prvé dieťa 
porodili v skoršom veku.  
 Vzhľadom na spomínané riziká narastá aj potreba spoľahlivej prenatálnej diagnostiky, 
ktorá by bola schopná detegovať prípadnú chromozomálnu aberáciu u vyvíjajúceho sa plodu 
s čo najvyššou senzitivitou a špecificitou. Zároveň by táto metóda mala byť aj cenovo 
dostupná pre možnosť jej využitia čo najširším spektrom obyvateľstva. Súčasnou 
najpresnejšou metódou prenatálneho skríningu je neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT), 
ktoré je založené na sekvenovaní cirkulujúcej voľnej fetálnej DNA, ktorá sa počas tehotenstva 
prirodzene nachádza v krvnej plazme tehotných žien. Dôležitým faktorom úspešnosti tejto 
metódy je správne nastavený laboratórny protokol spracovania vzorky, ako aj vhodné 
spracovanie výstupných sekvenačných dát a ich následná interpretácia.  

Princípom NIPT je kvantifikácia jednotlivých fragmentov voľnej fetálnej DNA 
pochádzajúcich z trofoblastu placenty a správne určenie ich pôvodu, z ktorého chromozómu 
daný fragment pochádza, a aký je vzájomný pomer fragmentov pochádzajúcich z jednotlivých 
chromozómov. Tento pomer sa pomocou štatistického vyhodnotenia porovnáva 
s korešpondujúcimi hodnotami pochádzajúcimi z tehotenstiev, u ktorých bolo dané vyšetrenie 
uskutočnené, a u ktorých bolo potvrdené narodenie dieťaťa bez preukázanej chromozomálnej 
aberácie. Zlatým štandardom na takéto štatistické vyhodnotenie je výpočet z-skóre, ktoré 
vyjadruje mieru odlišnosti o násobok štandardných odchýlok od priemernej hodnoty 
pozorovaného javu. V úvahu pri kvantifikácii fragmentov je možné brať čítania pochádzajúce 
z jednotlivých autozómov ako aj gonozómov. Cieľom našej štúdie je navrhnúť postup, 
pomocou ktorého by bolo možné vhodne zvoliť iba jednotlivé autozómy, ktorých využitie by 
bolo v rámci štatistického vyhodnocovania výsledkov NIPT preukázateľne výhodnejšie oproti 
štandardnému prístupu, pri ktorom sa porovnáva pomer čítaní pochádzajúcich z chromozómu, 
ktorého trizómia spôsobuje niektorú z chromozomálnych aberácií (napr. chromozóm 21 pri 
Downovom syndróme), ku čítaniam pochádzajúcim zo všetkých ostatných chromozómov (4). 



Materiál a metódy 
 

Venózna krv bola ambulantne odobraná, do skúmavky obsahujúcej EDTA, 230 
tehotným ženám rôzneho veku v rozličnom gestačnom týždni, avšak minimálne po 11. týždni 
tehotenstva. Dvojstupňovou centrifugáciou bola z krvných vzoriek oddelená krvná plazma, z 
ktorej bola následne vyizolovaná celková plazmatická DNA pomocou kitu QIAamp DNA 
Blood Mini Kit (Qiagen, DE). Vyizolovaná DNA bola spracovaná do fragmentovanej DNA 
knižnice s použitím kitu TruSeq Nano DNA Library Prep Kit (Illumina). Tieto vzorky 
vyizolovanej DNA boli následne sekvenované pomocou NGS sekvenátorov Illumina MiSeq. 
Sekvenačné dáta prebehli spracovaním podľa štandardnej analytickej pipeline využívanej na 
detekciu fetálnych aneuploídií, kvôli možnosti spätného porovnania výsledkov nášho 
navrhovaného postupu so zaužívaným postupom zavedeným v klinickej praxi. Pracovali sme 
s 200 vzorkami pochádzajúcimi z tehotenstiev, u ktorých pomocou NIPT nebola detegovaná 
prítomnosť trizómie 21. chromozómu a s 30 vzorkami, u ktorých bola trizómia 21. 
chromozómu po vyšetrení NIPT potvrdená aj následnou amniocentézou.   

Sekvenačné dáta sme následne filtrovali na základe kvality čítania pomocou programu 
Trimmomatic a fragmenty s kvalitou čítania nižšou ako Phred=40 sme zahodili pre väčšiu 
hodnovernosť výsledkov. Všetky vzorky sme namapovali pomocou mapovacieho algoritmu 
Bowtie2 na ľudský referenčný genóm hg19 a pomocou nami navrhnutého programu 
sme vykonali LOESS korekciu pre odstránenie prípadného GC-bias.  

Štatisticky sme vzorky vyhodnotili pomocou výpočtu z-skóre pre chromozóm 21 
podľa metódy, ktorú publikoval Lau et al. (4): 
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𝑣𝑣 =
𝑒𝑒 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣ý 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓(𝑝𝑝)

š𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓á 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐ℎý𝑙𝑙𝑣𝑣𝑓𝑓(𝑝𝑝) 
         (4) 

 
Ako trénovacie sme pritom použili 170 vzoriek pochádzajúcich zo zdravých plodov 

a ako testovacie 30 vzoriek zo zdravých plodov a 30 trizomických vzoriek s potvrdeným 
Downovym syndrómom. Týmto krokom sme overili, že pri spracovaní dát sme postupovali 
správne, pretože sme nezaznamenali žiadne falošne pozitívne ani falošne negatívne vzorky. 
 Následne sme vypočítali variačný koeficient pre jednotlivé chromozómy pričom sme 
brali v úvahu počet namapovaných čítaní, ktoré sa nám podarilo na nich namapovať v rámci 
nášho súboru vzoriek podľa vzorca: 
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Variačné koeficienty jednotlivých chromozómov sme zoradili od najväčšieho po 

najmenší a vo výpočte z-skóre sme skúšali postupne vynechávať čítania namapované na 
chromozómy, ktorých variačný koeficient vyšiel ako najvyšší, inak povedané, ktorých 
početnosť zastúpená v jednotlivých vzorkách nie je v rámci nášho súboru 230 vzoriek 
stabilná, ale vykazuje variabilitu. Tento postup sme opakovali, až kým nám na dosadenie do 
vzorca neostali len čítania z chromozómu, ktorého variačný koeficient dosahoval najnižšiu 
hodnotu.  



Výsledky 
 
Tabuľka č.1: Jednotlivé chromozómy zoradené podľa variačného koeficientu počtu čítaní, ktoré sa na 
nich namapovali. Čím bol variačný koeficient vyšší, tým väčšie boli rozdiely medzi jednotlivými 
vzorkami v počte čítaní namapovaných na daný chromozóm.  Pri jednotlivých chromozómoch v tomto 
prípade platí, že pre daný chromozóm nie je pri výpočte z-skóre dosadený do vzorca počet čítaní 
namapovaných na daný chromozóm ako aj na všetky ostatné chromozómy s vyšším variačným 
koeficientom. Napríklad, ak počítame z-skóre vzoriek bez započítania čítaní namapovaných na 
chromozóm 10, tak už nezaratávame ani čítania namapované na chromozómy 15, 20, 4, 1 ,16 a 19. 
DIFFz sme vypočítali ako rozdiel priemerného z-skóre zdravých testovaných vzoriek a priemerného z-
skóre trizomických vzoriek. Tu platí, že čím je DIFFz vyššie, tým sú výsledky danej metodiky 
signifikantnejšie. Vo všeobecnosti na to, aby sme vzorku označili ako trizomickú je hraničnou 
hodnotou z-skóre vyššie ako 3. 
 
 chromozóm  variačný koeficient (%) DIFFz 

všetky autozómy - 14,45 

chr19 3,542 14,39 

chr16 2,327 14,33 

 chr1 2,090 14,38 

 chr4 1,891 14,35 

chr20 1,752 14,33 

chr15 1,749 14,29 

chr10 1,731 14,20 

 chr6 1,716 14,09 

chr17 1,586 13,95 

chr22 1,564 13,87 

chr11 1,532 13,95 

 chr8 1,516 14,01 

 chr3 1,455 14,17 

 chr7 1,386 14,10 

 chr2 1,373 13,98 

chr18 1,356 13,74 

chr13 1,354 13,36 

 chr5 1,295 13,54 

chr14 1,280 13,29 

chr12 1,225 12,65 

chr21 1,216 12,88 

 chr9 1,159 - 



 

 
 
Graf č.1: Porovnanie DIFFz hodnôt po vynechaní jednotlivých chromozómov z výpočtu z-skóre. Pre 
overenie správnosti našich výsledkov sme v rámci jednotlivých výpočtov z-skóre testovaných 
a trizomických vzoriek odobrali náhodné čítania ktorých množstvo percentuálne korešpondovalo 
s percentuálnym úbytkom po odobratí daného chromozómu. Napríklad, ak čítania namapované na 
chromozóm 19 tvorili priemerne 1,8% všetkých čítaní namapovaných na autozómy, tak sme 
z pôvodnej vzorky odstránili 1,8% náhodných čítaní a výsledné DIFFz vypočítané z takýchto vzoriek 
(sivé stĺpčeky) sme navzájom porovnali s prípadom, kde sme cielene odstránili len čítania 
namapované na chromozóm 19 (čierne stĺpčeky). Ako sme už vysvetlili v predošlej tabuľke, ak sme 
odstránili napríklad všetky čítania namapované na chromozóm 2, tak sme odstránili aj čítania 
namapované na všetky chromozómy, ktoré mali variačný koeficient vyšší ako daný chromozóm. 
Takže ak sme odstránili z výpočtu všetky chromozómy namapované na už spomínaný chromozóm 2, 
odstránili sme aj čítania pochádzajúce z chromozómov 7, 3, 8, 11, 22, 17, 6, 10, 15, 20, 4, 1, 16, 19 
a taktiež sme vypočítali percentuálne zastúpenie odstránených čítaní v rámci všetkých čítaní 
namapovaných na autozómy, v tomto prípade 73%, a náhodne sme z testovaných a trizomických 
vzoriek odstránili 73% čítaní a výsledné DIFFz sme znova porovnali s cieleným odstránením čítaní 
namapovaných na dané chromozómy. Trendové čiary naznačujú, že zatiaľ čo pri cielenom 
odstraňovaní čítaní z jednotlivých chromozómov nám kleslo DIFFz len zanedbateľne, pri náhodnom 
odstránení korešpondujúceho množstva čítaní sa zhoršil výsledok signifikantne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskusia 
 

Vyšetrenie NIPT je pre pacientku príjemnejšou a bezpečnejšou alternatívou 
k invazívnym prenatálnym diagnostickým metódam. Zatiaľ sa NIPT pokladá len za 
skríningovú metódu, čo v praxi znamená, že prípadný pozitívny výsledok takéhoto testu je 
indikáciou pre podstúpenie amniocentézy, ktorá buď potvrdí, alebo vyvráti diagnózu. Autori 
udávajú rôznu senzitivitu a špecificitu vyšetrenia NIPT zhrnutú v tabuľke č.2, pričom mnohí 
z nich prirovnávajú spoľahlivosť NIPT ku amniocentéze, či k odberu choriových klkov. 

 
Tabuľka č.2: Porovnanie jednotlivých vlastností prenatálnych diagnostických a 

skríningových metód vytvorené na základe údajov z publikácií (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
 
 

metóda 

obdobie 
výkonu 

(gestačný 
týždeň) 

 
falošná 

pozitivita 

 
 

senzitivita 

 
 

špecificita 

v SR výkon 
hradený 

poisťovňou 
(údaj k 

16.4.2021) 

 
riziko 

potratu 

amniocentéza 15.-20. ≈ 0% ≈ 99%* ≈ 99% áno 1% 

odber choriových 
klkov 

11.-14. ≈ 0% ≈ 99%* ≈ 99% áno 1,5% 

triple test 14.-16. 5% 70% 90% áno žiadne 

kombinovaný test 11.-12. 5% 90% 95% áno žiadne 

NIPT 10.-22. <0,1% >99%** >99% nie žiadne 

* - sú známe prípady, kedy pri mozaicizme bola nesprávne vylúčená trizómia plodu (14) 
** - pri detekcii trizómie 13. chromozómu je senzitivita nižšia, kvôli technickým problémom (6) 

 
 
Problémom ostáva relatívne vysoká cena NIPT vzhľadom na či už technickú 

náročnosť, pretože samotné sekvenovanie prebieha na NGS sekvenátoroch, ktorých cena sa 
pohybuje rádovo v desiatkach až stovkách tisícov eur, nehovoriac o použitých reagenciách, 
ale taktiež súvisí cena takéhoto vyšetrenia aj s nárokmi na personál, ktorý si vyžaduje 
špeciálne zaškolenie nie len na samotné laboratórne spracovanie vzorky, ale aj na následné 
bioinformatické spracovanie dát, ako aj ich konečnú interpretáciu. V SR v súčasnosti nehradí 
takéto vyšetrenia žiadna z poisťovní, takže záujemkyne sú nútené si za vyšetrenie zaplatiť.  

Jedným z riešení ako znížiť finančné nároky na vyšetrenie NIPT by bolo zmenšiť 
nároky na používané chemikálie, ako aj na výpočtové kapacity využívané pri analýze dát. 
V rámci nášho výskumu sme sa zamerali na vplyv zmien parametrov štatistického 
spracovania dát, pričom našou snahou bolo zachovať hodnovernosť výsledkov detekcie 
aneuplodií vo vzorke, kde sú dôležitými ukazovateľmi senzitivita a špecificita, ktoré sa nám 
podarilo udržať na 100%. Ďalším z ukazovateľov bol parameter DIFFz, ktorý vyjadruje 
rozdiel medzi priemerným z-skóre zdravých a trizomických vzoriek. Čím je DIFFz väčšie, 
tým je väčší rozdiel v zastúpení čítaní namapovaných na chromozóm 21 medzi zdravými 
a trizomickými vzorkami voči čítaniam namapovaným na ostatné chromozómy, čo je 
štandardom zaužívaným v klinickej praxi. Našim cieľom bolo nájsť spôsob, ktorým by sa dalo 
zredukovať množstvo potrebných čítaní pri súčasnom zachovaní už spomínaných parametrov 
kvality testu. Aby sme identifikovali chromozómy, ktorých percentuálne zastúpenie vo vzorke 
vykazuje čo najmenšiu variabilitu, vypočítali sme koeficienty variability pre všetky 
chromozómy z dát, ktoré sme získali spracovaním všetkých našich 230 vzoriek. Chromozómy 
sme zoradili na základe výsledkov výpočtu koeficientu variability a následne sme vypočítali 
z-skóre pre všetky vzorky, avšak vždy sme uberali postupne po jednom chromozóme 



v nasledujúcom výpočte, pričom sme neustále sledovali vplyv na senzitivitu, špecificitu, ako 
aj na DIFFz. Postupne sme tieto kroky zopakovali pre všetky chromozómy, čoho výsledok 
interpretujeme v tabuľke č.1 a grafe č.1. Aby sme overili, či naše výsledky nie sú čisto 
náhodné, pri každom vynechaní chromozómu z výpočtu z-skóre sme analogicky odstránili 
isté množstvo náhodných čítaní, ktorých počet korešpondoval s percentuálnym zastúpením už 
vynechaných chromozómov. Podarilo sa nám preukázať, že nami dosiahnuté výsledky neboli 
zapríčinené náhodne a že výsledok testu bol ovplyvnený len mierne – DIFFz pri výpočte so 
všetkými autozómami bol 14,45, zatiaľ čo pri zahrnutí čítaní pochádzajúcich len 
z chromozómu 9 bola hodnota DIFFz 12,28. V praxi by to mohlo znamenať, že v rámci NIPT 
by mohlo byť postačujúce vyšetrovať len pomer množstva fragmentov pochádzajúcich 
z chromozómu 21 ku množstvu fragmentov pochádzajúcich z chromozómu 9, pričom by 
výsledok testu nemal byť signifikantne rozdielny oproti prípadu, kedy by sa osekvenovali 
úplne všetky chromozómy. Chromozóm 9 tvorí len približne 4,5% celého genómu človeka 
a chromozóm 21 približne 1,5%, čo tvorí dokopy cca. 6%. V prípade, ak by sa cielene 
sekvenovali len spomínané chromozómy, bolo by možné teoreticky ušetriť náklady spojené s 
analýzou až 94% genómu, ktoré, ako ukazujú naše výsledky, nie sú nevyhnutne potrebné 
k správnej interpretácii výsledkov NIPT. Bolo by však potrebné našu metodiku otestovať na 
väčšom súbore vzoriek, predovšetkým trizomických, aby sa potvrdila 100% senzitivita 
a špecificita nášho prístupu a taktiež by bolo potrebné otestovať nami navrhovanú metodiku 
okrem Downovho syndrómu aj na ostatných aneuploídiách. 
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