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Vážená redakce, důkladným studiem dostupné literatury
jsme zjistili, že progresivně se rozvíjející obor molekulární biologie založený na detekci velmi krátkých RNA
molekul, tzv. mikroRNA (miRNA), má značný potenciál i
pro vývoj nových neinvazivních prenatálně-diagnostických metod.
MikroRNA patří do rodiny malých nekódujících ribonukleových kyselin (18–25 nukleotidů), které se podílejí na
posttranskripční regulaci genové exprese klíčových fyziologických dějů zhruba z jedné třetiny, nejčastěji inhibicí translace mRNA s následným útlumem proteosyntézy nebo méně obvykle přímou degradací mRNA.
Vzhledem k široké paletě dějů, které mikroRNA v organismu ovlivňují, je věnována velká pozornost výzkumu
identifikace charakteristických profilů mikroRNA u jednotlivých onemocnění a jejich potenciální využití pro diagnosticko-prognostické a terapeutické účely.
Nedávno publikované studie Chim et al. (1), Luo et al.
(2) a Qi et al. (3) prokázaly, že některé mikroRNA, které
jsou značně exprimovány v placentách žen (miR-141,
miR-149, miR-299-5p, miR-135b, miR-517a, miR-411,
miR-154* a miR-18a), lze současně detekovat v průběhu těhotenství i v mateřské plazmě. Postpartum se pak
koncentrace těchto mikroRNA v mateřské plazmě
významně snižují a v některých případech klesají až
k negativním hodnotám. Z databáze miRNAMap
(http://mirnamap.mbc.nctu.edu.tw) jsme však zjistili, že z

uvedených mikroRNA je skutečně placentárně specifická pouze miR-517a (též miR-517*), ostatní mikroRNA
jsou exprimovány v celé řadě tkání a dle našeho názoru
jsou tudíž nevhodné pro sledování průběhu těhotenství.
Studie Zhu et al. (4) srovnávající expresi mikroRNA
v placentách žen postižených preeklampsií s kontrolní
skupinou odhalila rozdílnou expresi u 34 mikroRNA,
z nichž 11 bylo up-regulovaných (zvýšená exprese) a 23
down-regulovaných (snížená exprese) u preeklampsie.
Dle databáze miRNAMap jsme rovněž ověřili, že z těchto 11 mikroRNA se zvýšenou expresí u preeklampsie
jsou však pouze 3 nalezené mikroRNA placentárně specifické (miR-517*, miR-518b a miR-519e*).
Další obdobná studie Pineles et al. (5) potvrdila zvýšenou
expresi pouze 2 různých mikroRNA (miR-182 a miR-210)
v placentách postižených preeklampsií z 157 studovaných, z nichž ani jedna není placentárně specifická.
V naší pilotní studii jsme se proto rozhodli zaměřit na
detekci placentárně specifických mikroRNA v mateřské
cirkulaci v průběhu fyziologického těhotenství. Předpokládáme, že stejně jako fetální DNA a RNA budou i placentárně specifické mikroRNA součástí apoptotických
tělísek placentárního trofoblastu, které se kontinuálně
vyplavují do mateřské cirkulace v důsledku remodelace
placenty. Do studie byla zahrnuta miR-517a (miR-517*),
jejíž přítomnost byla již dříve popsána v mateřské cirkulaci, miR-518b s prokazatelně zvýšenou expresí v pla3
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centách pacientek v době klinické manifestace preeklampsie a dále všechny mikroRNA, které dle databáze
miRNAMap byly popsány jako placentárně specifické,
tedy vykazovaly významnou expresi v placentě a nulovou nebo minimální expresi v ostatních tkáních (miR224, miR-512-5p, miR-515-5p, miR-516-5p, miR-518f*,
miR-519a, miR-519d, miR-519e, miR-520a*, miR-520h,
miR-526a, miR-526b).
Metodika byla optimalizována tak, aby bylo možné
vyšetřit z 1 ml mateřské plazmy alespoň 6 různých mikroRNA.
Pouze ty mikroRNA, které nebyly detekovatelné v periferní krvi zdravých žen bez známek těhotenství a současně byly spolehlivě detekovány v plazmách těhotných
žen, byly vybrány pro další sledování kvantitativních
změn v průběhu gravidity a jako potenciální markery pro
diferenciaci mezi fyziologickým a patologickým průběhem gravidity souvisejícím s placentární insuficiencí
(preeklampsie a/nebo intrauterinní růstová retardace) (6).
Vycházíme z předpokladu, že těhotenské komplikace
související s placentární insuficiencí (preeklampsie
a intrauterinní růstová retardace - IUGR) lze charakterizovat unikátním profilem up-regulovaných a down-regulovaných placentárně specifických mikroRNA, které lze
detekovat v mateřské cirkulaci jako součást apoptotických tělísek trofoblastu. Předpokládáme, že přítomnost
a koncentrace jednotlivých placentárně specifických
mikroRNA v mateřské cirkulaci se mohou významně
lišit mezi těhotenstvím s fyziologickým a patologickým
průběhem ve stejném gestačním stáří. Rovněž předpokládáme, že by bylo v budoucnu možné sledovat profil
a koncentrace placentárně specifických mikroRNA
v mateřské cirkulaci u těhotných žen s rizikem pozdějšího rozvoje závažné preeklampsie a IUGR.
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