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Metóda detekcie genetickej variácie
Oblasť techniky
Predkladaný vynález sa týka oblasti detekcie genetických variácií, konkrétne detekcie
variácie počtu kópií, ako sú napr. mikrodelécia/mikroduplikácia a aneuploidia.
Doterajší stav techniky
Variácia počtu kópií (CNV) sa týka submikroskopickej mutácie fragmentu DNA v
rozsahu od kb do Mb, ktorý sa vyznačuje zvýšením alebo znížením počtu kópií.
Výskum vzťahu medzi variáciou počtu kópií a ochorením má dlhú históriu. V prípade
niektorých variácií počtu kópií mutácií zárodočnej línie (t. j. variácií počtu kópií
vytvorených v dôsledku variácií plodu samotného, ktoré u rodičov nie sú prítomné) sa
predpokladá, že čím väčší je fragment, tým ľahšie vznikne vrodená anomália a
napríklad ochorenia chromozomálnej aneuploidie (napr. T21, T18 atď.) a syndróm
chromozomálnej mikrodelécie/mikroduplikácie sú ochorenia súvisiace s variáciou
počtu kópií mutácie zárodočnej línie.
Syndrómy ľudskej chromozomálnej mikrodelécie/mikroduplikácie predstavujú druh
ochorenia

s

komplexnými

a

meniteľnými

fenotypmi

spôsobený

výskytom

mikrofragmenárnych delécií alebo duplikácií, t. j. variácií počtu kópií vo fragmentoch
DNA na ľudských chromozómoch s pomerne vysokým výskytom u detí v
perinatálnom a neonatálnom období, ktoré môžu viesť k závažným ochoreniam a
abnormalitám, ako je napr. vrodené ochorenie srdca alebo malformácia srdca,
závažná retardácia rastu, vznik deformácie končatín atď. Syndrómy mikrodelécie sú
tiež jedným z hlavných dôvodov spôsobujúcich mentálnu retardáciu okrem
Downovho syndrómu a syndrómu fragilného chromozómu X (Knight SJL (ed):
Genetics of Mental Retardation. Monogr Hum Genet. Basel, Karger, 2010, vol 18, pp
101 - 113 (DOI: 10.1159/000287600)). V posledných rokoch je na vrchole zoznamu
štatistiky výskytu vrodených defektov vrodené ochorenie srdca a mentálna
retardácia, mozgová obrna a vrodená hluchota, ktoré sa často zisťujú na
pracoviskách genetického poradenstva a diagnostiky a súvisia so syndrómami
mikrodelécie. Bežné syndrómy mikrodelécie zahŕňajú syndróm mikrodelécie 22q11,
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syndróm mačacieho plaču (syndróm cri du chat), Angelmanov syndróm, AZF deléciu
atď.
Hoci je výskyt každého syndrómu mikrodelécie veľmi nízky, výskyt pomerne častého
syndrómu mikrodelécie 22q11 je 1 : 4 000 (pôrodov živých plodov), výskyt syndrómu
mačacieho plaču je 1 : 50 000, výskyt Angelmanovho syndrómu je 1 : 10 000 a
výskyt Millerovho-Diekerovho syndrómu je 1 : 12 000. Vzhľadom na obmedzenie
techník klinickej detekcie nemôže byť pri prenatálnom skríningu a prenatálnej
diagnostike detegovaný veľký počet pacientov so syndrómami mikrodelécie. A keď
sa hľadá dôvod retrospektívne po výskyte typických klinických prejavov mesiace
alebo

dokonca

diagnostikovať

roky

po

narodení

aj

vzhľadom

dieťaťa,
na

príčina

obmedzenie

ochorenia

sa

detekčných

nemôže
techník

(https://decipher.sanger.ac.uk/syndromes). Keďže nie je možné úplne odstrániť
niektoré druhy syndrómov mikrodelécie, ktoré vedú k smrti do niekoľkých mesiacov
alebo rokov po narodení, pre spoločnosť a rodiny to znamená veľkú psychickú a
ekonomickú záťaž. Podľa neúplnej štatistiky sa na svete nachádza pätnásťtisíc
pacientov so „syndrómom šťastnej bábiky“ (Angelmanov syndróm) a počet pacientov
s inými druhmi syndrómov chromozomálnej mikrodelécie sa takisto každý rok
zvyšuje.

Teda

detekcia

chromozomálnych

mikrodelécií/mikroduplikácií

pred

tehotenstvom u pacientov s klinickým podozrením a u rodičov so súvisiacou
anamnézou abnormalít v tehotenstve vedie k poskytnutiu genetického poradenstva a
predstavuje základ pre klinické rozhodovanie. Včasná prenatálna diagnostika počas
tehotenstva môže účinne zabrániť narodeniu poškodeného dieťaťa alebo môže
poskytnúť základ pre liečebný prístup k poškodenému dieťaťu po narodení (Bretelle
F, et al. Prenatal and postnatal diagnosis of 22q11.2 deletion syndrome. Eur J Med
Genet. 2010 Nov-Dec;53(6):367-70).
Tento druh ochorení sa však nedá detegovať bežnými klinickými metódami, ako je
metóda chromozomálneho karyotypovania a podobné metódy (s rozlíšením nad 10
M) vzhľadom na mikroúroveň variácie v chromozóme (Malcolm S.Microdeletion and
microduplication syndromes. Prenat Diagn. 1996 Dec;16(13): 1213-9). V súčasnosti
sa pri prenatálnej diagnostike syndrómov mikrodelécie/mikroduplikácie využívajú
najmä invazívne metódy odberu fetálnej amniotickej tekutiny alebo iných tkanív na
vykonanie molekulárnej diagnostiky. Invazívne molekulárne diagnostické metódy v
súčasnosti zahŕňajú najmä chromozomálne karyotypovanie s vysokým rozlíšením,
FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia), Array CGH (komparatívna genómová
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hybridizácia), MLPA (technika multiplexnej amplifikácie sond závislej od ligácie), PCR
a podobne. Metóda FISH sa používa ako zlatý štandard genetickej diagnostiky a
pomocou nej sa môže účinne detegovať väčšina delécií chromozomálnych
fragmentov. Ale keďže invazívny odber vzoriek si vyžaduje určitý chirurgický zákrok
alebo kultiváciu buniek, z hľadiska časovej efektívnosti a spotreby zdrojov je táto
metóda vhodná ako diagnostický ukazovateľ, ale nie ako metóda univerzálneho
klinického skríningu.
Existujú tiež určité pokusy v súvislosti s neinvazívnymi skríningovými metódami pre
syndrómy mikrodelécie/mikroduplikácie. Napríklad v štúdii neinvazívnej detekcie
syndrómov mikrodelécie u plodu uverejnenej v novembri 2011 výskumníci uskutočnili
hĺbkové sekvenovanie na plazme matky počas tehotenstva, pričom sa vygenerovalo
asi 243 miliónov krátkych dát a u plodu sa detegovala mikrodelécia na úrovni asi 4
Mb, od 12p 11.22 do 12p 12.1 (David Peters, et al. Noninvasive Prenatal Diagnosis
of a Fetal Microdeletion Syndrome. N Engl J Med 2011; 365:1847-1848).
Vygenerovanie takého veľkého množstva dát však nie je vhodné na klinické použitie
z hľadiska spotreby zdrojov alebo časovej efektívnosti.
Z vyššie uvedených skutočností môže byť zrejmé, že v súčasnosti medzi metódami
prenatálneho vyšetrenia syndrómov chromozomálnej mikrodelécie/mikroduplikácie
stále chýba prijateľná univerzálna skríningová metóda. V tejto oblasti je potrebná
nová, spoľahlivá skríningová metóda detekcie variácie počtu kópií u plodu na
identifikovanie známych miest a na preskúmanie neznámych miest.
Podstata vynálezu
Pri kontinuálnom vývoji vysokokapacitnej techniky sekvenovania a nepretržitom
znižovaní nákladov na sekvenovanie sa stále viac aplikujú štúdie o technikách
sekvenovania pri prenatálnom skríningu s analýzou skríningu variácie počtu
chromozomálnych kópií a aneuploidie a ďalších genetických variácií, konkrétne
chromozomálnej variácie fetálnej aneuploidie prostredníctvom vysokokapacitného
sekvenovania. Na detekciu genetickej variácie predkladaný vynález navrhuje
skríningovú metódu genetickej variácie na základe vysokokapacitnej techniky
sekvenovania, pri ktorej sa môže využiť detekcia variácie počtu kópií a aneuploidie a
iných genetických variácií a ktorá je vysokokapacitná, vysokošpecifická a poskytuje
presnú lokalizáciu.
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Teda predkladaný vynález poskytuje počítačovú metódu detekcie genetickej variácie
podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 15.
V tomto dokumente je opísané získanie testovanej vzorky a extrakcia DNA,
vykonanie vysokokapacitného sekvenovania a analyzovanie získaných dát na
dosiahnutie výsledku detekcie.
V tomto dokumente je tiež opísaná metóda detekcie genetickej variácie, ktorá zahŕňa
tieto kroky:
1) získanie dát z testovanej vzorky, pričom fragment uvedených dát môže mať
napríklad dĺžku 25 – 100 nt a fragmentárny počet uvedených dát môže byť
aspoň 1 milión;
2) zarovnanie uvedených dát s referenčnou genómovou sekvenciou;
3) rozdelenie uvedenej referenčnej genómovej sekvencie na okná, výpočet
počtu dát, ktoré sú zarovnané s každým oknom a získanie štatistiky pre každé
okno na základe počtu uvedených dát;
4) a pre fragment referenčnej genómovej sekvencie na základe zmeny v
štatistikách všetkých okien vo fragmente referenčnej genómovej sekvencie
získanie polôh, kde sa vyskytuje významná zmena v štatistikách okien na
obidvoch stranách, pričom tieto polohy sú polohy, kde sú miesta genetickej
variácie testovanej vzorky na referenčnej genómovej sekvencii.
Uvedené miesto genetickej variácie v súlade s metódou tohto vynálezu je stredný
bod medzi inflexným bodom, kde sa uvedená štatistika mení zo stúpajúcej na
klesajúcu a ďalším rovnakým inflexným bodom, pričom medzi dvomi miestami
genetickej variácie je aspoň 50, aspoň 70, aspoň 100, výhodne 100 dĺžok okien; a
vyššie uvedené miesto, inflexný bod a stredný bod sa vzťahujú na chromozomálnu
polohu zodpovedajúcu oknu zodpovedajúcemu štatistike a môžu byť reprezentované
začiatočným bodom, stredným bodom, koncovým bodom a ktoroukoľvek inou
polohou okna.
Ako je opísané v tomto dokumente, krok 5) skríningu miest genetickej variácie slúži
na získanie miest genetickej variácie po skríningu.
Napríklad vyššie uvedený krok 5) pre každé miesto genetickej variácie zahŕňa
vykonanie štatistík rozdielu medzi dvomi numerickými skupinami zahŕňajúcimi
štatistiky okien nachádzajúcich sa vo fragmente medzi miestom genetickej variácie a
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miestom, ktoré predchádza genetickej variácii a vo fragmente medzi miestom
genetickej variácie a miestom, ktoré nasleduje po genetickej variácii, a odstránenie
miesta genetickej variácie, ktorého hodnota významnosti rozdielu je maximálna a
väčšia ako stanovená prahová hodnota; a opakovanie vyššie uvedeného procesu
dovtedy, kým hodnoty významnosti rozdielu miest genetickej variácie nie sú nižšie
ako stanovená prahová hodnota, pričom sa uvedená významnosť rozdielu môže
napríklad dosiahnuť vykonaním testu priebehu, odstránením miesta genetickej
variácie, ktorého hodnota významnosti v teste priebehu je maximálna a väčšia ako
stanovená prahová hodnota; a opakovaním vyššie uvedeného procesu dovtedy, kým
hodnoty významnosti rozdielu miest genetickej variácie v teste priebehu nie sú nižšie
ako stanovená prahová hodnota.
Ako je tiež opísané, stanovená prahová hodnota použitá vo vyššie uvedenom kroku
5) sa získa týmito krokmi:
a) získanie miest genetickej variácie podľa metódy predkladaného vynálezu
nahradením testovanej vzorky kontrolnou vzorkou;
b) pre každé miesto genetickej variácie vykonanie štatistík rozdielu medzi dvomi
numerickými skupinami zahŕňajúcimi štatistiky okien nachádzajúcich sa vo
fragmente medzi miestom genetickej variácie a miestom, ktoré predchádza
genetickej variácii a vo fragmente medzi miestom genetickej variácie a
miestom, ktoré nasleduje po genetickej variácii, a odstránenie miesta genetickej
variácie, ktoré je najmenej významné; a
c) opakovanie vyššie uvedeného kroku b) dovtedy, kým sa počet zvyšných
kandidátskych zlomových bodov nerovná očakávanej hodnote Nc,, pričom
Nc = Lc/T, Lc je dĺžka genómovej sekvencie, teoretická maximálna presnosť T je
veľkosť fragmentu, ktorá sa môže teoreticky detegovať, teoretická maximálna
presnosť T = W + S∗N, kde priemer veľkostí okien je W, dĺžka posunu okien je S
a číslo každej skupiny okien v teste priebehu je N a medzi hodnotami
významnosti všetkých ostatných kandidátskych zlomových bodov je minimálna
hodnota prahová hodnota významnosti.
V tomto dokumente je tiež opísaná metóda detekcie genetickej variácie, ktorá zahŕňa
tieto kroky:
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1) získanie miest genetickej variácie na fragmente referenčnej genómovej
sekvencie podľa metódy predkladaného vynálezu;
2) a krok vykonania výberu fragmentov medzi uvedenými miestami genetickej
variácie na základe istoty.
Krok výberu na základe istoty vo vyššie uvedenom kroku 2) môže zahŕňať:
i) vypočítanie pravdepodobnosti distribúcie štatistík prostredníctvom vzorca
distribúcie štatistík pre okná a stanovenie prahovej hodnoty;
ii) a porovnanie priemeru štatistík okien vo fragmente medzi miestami
genetickej variácie po skríningu s uvedenou prahovovu hodnotou, a určenie, či
je fragment medzi miestami genetickej variácie anomálny na základe výsledku
porovnania.
Krok výberu na základe istoty vo vyššie uvedenom kroku 2) môže tiež zahŕňať:
i) vypočítanie pravdepodobnosti distribúcie štatistík prostredníctvom vzorca
distribúcie štatistík pre okná a stanovenie prvej prahovej hodnoty a druhej
prahovej hodnoty;
ii) a porovnanie priemeru štatistík okien vo fragmente medzi miestami
genetickej variácie po skríningu s uvedenou prvou prahovovu hodnotou a
druhou prahovou hodnotou,
pričom ak sú štatistiky pre okná vo fragmente menšie ako prvá prahová hodnota,
fragment je fragment s deléciou, a ak sú väčšie ako druhá prahová hodnota,
fragment je fragment s duplikáciou, pričom uvedená prvá prahová hodnota je
hodnota štatistiky, kde je kumulatívna pravdepodobnosť výskytu štatistiky rovnajúca
sa hodnote 0,1 alebo nižšia, výhodne rovnajúca sa hodnote 0,01 alebo nižšia,
najvýhodnejšie 0,05 a/alebo uvedená druhá prahová hodnota môže byť hodnota
štatistiky, kde je kumulatívna pravdepodobnosť výskytu štatistiky rovnajúca sa
hodnote 0,9 alebo vyššia, výhodne rovnajúca sa hodnote 0,99 alebo vyššia,
najvýhodnejšie 0,95.
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Ďalej je v tomto dokumente opísané médium čitateľné počítačom, ktoré nesie sériu
spustiteľných kódov a ktoré môže vykonať metódu detekcie genetickej variácie tohto
vynálezu, ako je opísané v tomto dokumente.
V tomto dokumente je tiež opísaná metóda detekcie fetálnej genetickej variácie, ktorá
zahŕňa tieto kroky:
získanie materskej vzorky obsahujúcej fetálnu nukleovú kyselinu;
sekvenovanie uvedenej materskej vzorky;
a krok detekcie genetickej variácie pomocou metódy opísanej v tomto
dokumente. Uvedená materská vzorka môže byť materská periférna krv.
Nadradenosť metódy predkladaného vynálezu v porovnaní so súčasnými metódami
na detekciu genetickej variácie spočíva najmä v tom, že:
(1) Je klinicky prijateľná: používame len asi 5 M dát sekvenovania a môže sa
detegovať okolo 5 Mb fragmentov s CNV, zatiaľ čo pri uvádzanej metóde sa
používa takmer 243 M, a preto naša metóda výrazne znižuje náklady a skracuje
čas na vygenerovanie dát.
(2) Je rozšíriteľná: môžeme zvýšiť presnosť rozšírením počtu kontrolných
skupín okrem zvýšenia rozsahu sekvenovania, a tak znížiť tlak na východiskové
množstvo DNA.
(3) Je stabilnejšia a komplexnejšia: v uvedených článkoch nie je podrobne a
jasne opísaný samotný priebeh, zatiaľ čo v predkladanom vynáleze je
navrhnutá korekcia skupín dát, prednostné podmienky fragmentácie a rôzne iné
aspekty.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Obrázok

1

znázorňuje

vývojový

diagram

analýzy

genetickej

chromozómov v príklade predkladaného vynálezu.
Obrázok 2A znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S67.
Obrázok 2B znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S10.
Obrázok 2C znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S14.
Obrázok 2D znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S18.

variácie
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Obrázok 2E znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S49.
Obrázok 2F znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S55.
Obrázok 2G znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S82.
Obrázok 2H znázorňuje digitálny chromozomálny karyogram S103.
Popis tabuliek
V tabuľke 1 je uvedený zoznam výsledkov CNV pre všetky vzorky v prípade
implementácie.
V tabuľke 2 sú uvedené výsledky aCGH a detekcie pomocou karyotypovania
pre všetky vzorky v prípade implementácie.
V tabuľke 3 sú uvedené výsledky testu v predkladanom prípade implementácie
a výsledky detekcie pomocou štandardného karyotypovania.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Typ nukleovej kyseliny nie je konkrétne obmedzený a môže to byť kyselina
deoxyribonukleová (DNA) alebo kyselina ribonukleová (RNA), výhodne DNA.
Odborníci v danej oblasti vedia, že pokiaľ ide o RNA, môže sa zmeniť konvenčnými
spôsobmi na DNA so zodpovedajúcou sekvenciou na vykonanie následnej detekcie
a analýzy. Okrem toho, konkrétne nie je obmedzená ani vlastnosť testovanej vzorky.
Ako testovaná vzorka sa môže použiť vzorka genómovej DNA a takisto časť
genómovej DNA. Zdroj testovanej vzorky nie je konkrétne obmedzený. Ako testovaná
vzorka sa môže použiť vzorka od tehotnej ženy, z ktorej sa môže extrahovať vzorka
nukleovej kyseliny obsahujúca fetálnu genetickú informáciu a potom sa môžu
detegovať a analyzovať fetálna genetická informácia a fyziologický stav. Príklady
vzorky od tehotnej ženy, ktorá sa môže použiť, zahŕňajú okrem iného periférnu krv
tehotnej ženy, moč tehotnej ženy, cervikálne fetálne odlúpené trofoblastové bunky
tehotnej ženy, cervikálny hlien tehotnej ženy a fetálne červené krvinky s jadrom.
Vynálezcovia zistili, že extrakciou vzorky nukleovej kyseliny z vyššie uvedenej vzorky
tehotnej ženy sa genetická variácia v genóme plodu môže účinne analyzovať na
uskutočnenie neinvazívnej prenatálnej diagnostiky alebo detekcie u plodu. Výhodne
sa môže uskutočniť neinvazívna detekcia fetálnej genetickej variácie, napríklad
uvedená vzorka je periférna krv tehotnej ženy, okrem toho je možná invazívna
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detekcia, napríklad uvedená vzorka môže pochádzať z pupočníkovej krvi plodu;
uvedené tkanivo môže byť placentárne tkanivo alebo choriónové tkanivo; a uvedené
bunky môžu byť nekultivované alebo kultivované bunky z amniotickej tekutiny a
prekurzorové bunky klkov. Subjekt, ktorý má byť testovaný a normálny subjekt
pochádzajú z rovnakého druhu. Okrem toho, detekcia variácie podľa predkladaného
vynálezu sa nemusí nevyhnutne použiť na diagnostiku ochorení alebo na súvisiace
účely, pretože vďaka prítomnosti polymorfizmu prítomnosť niektorých variácií
súvisiacich s referenčným genómom nepredstavuje riziko vzniku ochorenia alebo
zdravotného stavu. Teda detekcia variácie podľa predkladaného vynálezu sa môže
jednoducho použiť pri vedeckom výskume genetického polymorfizmu.
Kontrolná vzorka sa v predkladanom vynáleze používa oproti testovanej vzorke.
Napríklad v metóde súvisiacej s detekciou ochorenia kontrolná vzorka predstavuje
normálnu vzorku. Napríklad v jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je
testovaná vzorka materská periférna krv a zodpovedajúca kontrolná vzorka je
periférna krv normálnej matky s normálnym plodom.
Ako je opísané v tomto dokumente, metóda a aparát na extrakciu vzorky nukleovej
kyseliny z testovanej vzorky nie sú konkrétne obmedzené a môžu sa použiť
komercializované súpravy na extrakciu nukleovej kyseliny.
V metóde predkladaného vynálezu majú uvedené okná rovnaký počet referenčných
jedinečných dát. Referenčné jedinečné dáta sa vzťahujú na chromozomálny
fragment s jedinečnou sekvenciou, tento fragment sa môže s určitosťou nachádzať
na jednej chromozomálnej polohe a chromozomálne referenčné jedinečné dáta môžu
byť vytvorené na základe opísanej chromozomálnej referenčnej genómovej
sekvencie, ako sú napr. hg18 alebo hg19. Proces získavania referenčných
jedinečných dát zvyčajne zahŕňa kroky rozdelenia referenčného genómu na dáta
akejkoľvek pevnej dĺžky, zarovnanie týchto dát s referenčným genómom a výber dát,
ktoré sú jedinečne zarovnané s referenčným genómom ako referenčné jedinečné
dáta. Uvedená pevná dĺžka závisí od dĺžok sekvencií vo výsledku sekvenovania s
použitím sekvencera s odkazom na priemernú dĺžku pre detail. Dĺžky vo výsledkoch
sekvenovania získané s použitím rôznych sekvencerov sú odlišné, a konkrétne pre
každý priebeh sekvenovania môžu byť dĺžky vo výsledkoch sekvenovania takisto
odlišné a pri výbere dĺžky sa uplatňujú určité subjektívne a empirické faktory.
V jednom príklade predkladaného vynálezu je dĺžka referenčných jedinečných dát
vybraná podľa aktuálnych dĺžok sekvencií vo výsledku sekvenovania, napr. 25 – 100
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bp, a pre systém Illumina/Solexa napr. voliteľne 50 bp a potom je počet referenčných
jedinečných dát nachádzajúcich sa v každom okne kontrolovaný na úrovni 800 000 –
900 000. V metóde predkladaného vynálezu sa môžu uvedené okná prekrývať, ale
nemusia sa prekrývať. V jednom príklade predkladaného vynálezu je vzdialenosť
medzi vedľajšími oknami 1 – 100 kb, výhodne 5 – 20 kb, výhodnejšie 10 kb. Táto
vzdialenosť sa môže upraviť podľa množstva DNA vo fetálnej vzorke. Princípom
úpravy je, že každé okno zodpovedá jednej štatistike a jednej chromozomálnej
polohe, čo takisto znamená, že vzdialenosť medzi oknami určuje presnosť detekcie.
Čím vyššia je presnosť, tým väčšie je materské pozadie a tým ťažšie je rozlíšenie
zdrojov genetických variácií.
Uvedenou štatistikou v metóde predkladaného vynálezu môže byť samotný počet
dát, ale uprednostňuje sa štatistika po korekcii chyby (napr. korekcii obsahu GC)
a/alebo štandardizácii dát, účelom ktorých je, aby štatistika zodpovedala bežnej
distribúcii v štatistikách, ako je napr. normálna alebo štandardná normálna
distribúcia. Tak možno uľahčiť následnú štatistickú analýzu štatistík. V jednom
príklade predkladaného vynálezu sa vykoná štandardizačné spracovanie oproti
priemernému počtu dát všetkých okien. V jednom príklade predkladaného vynálezu
štandardizácia zahŕňa proces na vyhodnotenie hodnoty Z. V jednom uskutočnení
uvedená

štatistika

približne

zodpovedá

normálnej

distribúcii

získanej

štandardizačným spracovaním počtu dát, ktoré sú zarovnané s oknom. V jednom
uskutočnení je uvedená štandardizácia založená na priemernom počte dát, ktoré sú
zarovnané so všetkými oknami. V jednom uskutočnení je uvedenou štatistikou
štatistika približnej štandardnej normálnej distribúcie.
Dáta v predkladanom vynáleze sa vzťahujú na fragmenty sekvencií vyprodukované
sekvencerom, výhodne s dĺžkou asi 25 – 100 nt.
Molekuly DNA možno získať pomocou metódy salting-out, metódy stĺpcovej
chromatografie, metódy magnetických guľôčok, metódy SDS a ďalších bežných
metód extrakcie DNA, výhodne pomocou metódy magnetických guľôčok. Takzvaná
metóda magnetických guľôčok sa týka nahých molekúl DNA získaných po vystavení
krvi, tkanív alebo buniek pôsobeniu roztoku na lýzu buniek a proteinázy K s použitím
špecifických magnetických guľôčok na vykonanie reverzibilnej afinitnej adsorpcie na
molekulách DNA a po odstránení proteínov, lipidov a iných nečistôt premytím
premývacou tekutinou a po elúcii molekúl DNA z magnetických guľôčok purifikačnou
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tekutinou. Magnetické guľôčky sú dobre známe v danej oblasti a sú komerčne
dostupné, napr. od spoločnosti Tiangen.
Zvyčajne sa uskutoční priame sekvenovanie molekúl DNA získaných zo vzoriek a
následné kroky; extrahovaná DNA sa môže použiť na ďalšie kroky bez spracovania.
V

niektorých

výhodných

príkladoch

sa

môžu

skúmať

len

fragmenty

s

elektroforetickými hlavnými pásmami koncentrovanými vo veľkosti 50 – 700 bp,
výhodne 100 – 500 bp, výhodnejšie 150 – 300 bp, konkrétne asi 200 bp. V niektorých
výhodnejších príkladoch sa môžu molekuly DNA rozložiť na fragmenty s
elektroforetickými hlavnými pásmami koncentrovanými v určitej veľkosti, ako je napr.
50 – 700 bp, výhodne 100 – 500 bp, výhodnejšie 150 – 300 bp, konkrétne okolo 200
bp, a potom sa uskutočnia ďalšie kroky. Pri ošetrení náhodne rozložených
uvedených molekúl DNA sa môže použiť enzymatické natrávenie, atomizácia,
ultrazvuk alebo metóda HydroShear. Prednostne sa používa ultrazvuková metóda,
napríklad S-series od spoločnosti Covaris Corporation (založená na technike AFA,
pričom keď zvuková energia/mechanická energia uvoľnená senzorom prechádza cez
vzorku DNA, plyn sa rozpúšťa za vzniku bubliniek; po odstránení energie bublinky
prasknú a vytvorí sa schopnosť rozložiť molekuly DNA; nastavením určitej intenzity
energie, časového intervalu a ďalších podmienok sa molekuly DNA môžu rozpadnúť
na fragmenty s veľkosťami v určitom rozsahu; napríklad konkrétny princíp a metóda
sú uvedené v pokynoch pre S-series od spoločnosti Covaris Corporation).
Ako je opísané v tomto dokumente, uvedený zlomový bod alebo kandidátsky
zlomový bod je potenciálne alebo existujúce miesto genetickej variácie a podľa
konvencie je toto miesto vyjadrené ako poloha na referenčnom genóme. Tieto dva
pojmy, miesto genetickej variácie a zlomový bod, sú v konkrétnom prípade
zameniteľné a odlišujú sa len vyjadrením, pričom sa na vyjadrenie môžu použiť
súradnice polohy potenciálnej alebo potvrdenej existujúcej genetickej variácie na
referenčnom genóme v rôznych fázach.
Metóda sekvenovania sa môže použiť na získanie dát z testovanej vzorky a uvedené
sekvenovanie sa môže uskutočniť pomocou akejkoľvek metódy sekvenovania, čo
zahŕňa okrem iného metódu ukončenia dideoxy reťazca; výhodne vysokokapacitnú
metódu sekvenovania, čo zahŕňa okrem iného techniky sekvenovania druhej
generácie alebo techniky sekvenovania jednej molekuly (Rusk, Nicole (2009-04-01).
Cheap Third-Generation Sequencing. Nature Methods 6 (4): 2446 (4) .
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Platformy pre uvedené sekvenovanie druhej generácie (Metzker ML. Sequencing
technologies-the next generation. Nat Rev Genet. 2010 Jan;11(1):31-46) zahŕňajú
okrem iného systém Illumina-Solexa (GATM, HiSeq2000TM atď.), ABI-Solid a
sekvenčnú platformu Roche-454 (pyrosekvenovanie); a platformy (techniky) na
sekvenovanie jednej molekuly zahŕňajú okrem iného sekvenovanie True Single
Molecule DNA od spoločnosti Helicos Corporation, sekvenovanie jednej molekuly v
reálnom čase (SMRTTM) od spoločnosti Pacific Biosciences Corporation a techniku
nanopórového sekvenovania od spoločnosti Oxford Nanopore Technologies
Corporation atď.
Sekvenovanie sa môže vykonávať na jednom konci a na konci páru a dĺžka
sekvenovania môže byť 50 bp, 90 bp alebo 100 bp. V jednom uskutočnení
predkladaného vynálezu je uvedená platforma sekvenovania Illumina/Solexa,
sekvenovanie sa vykonáva na konci páru a získa sa sekvencia molekuly DNA s
veľkosťou 100 bp s pozičným vzťahom na konci páru.
Ako je opísané, hĺbka sekvenovania sa môže určiť podľa veľkosti fragmentu fetálnej
chromozomálnej variácie, ktorá má byť detegovaná a čím väčšia je hĺbka
sekvenovania, tým väčšia je citlivosť detekcie, t. j. tým menší je detegovateľný
fragment s deléciou a duplikáciou. Hĺbka sekvenovania môže byť 1 – 30 ×, t. j.
celkové množstvo dát je 1 – 30-násobne väčšie ako dĺžka ľudského genómu,
napríklad v jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je hĺbka sekvenovania 0,1
×, t. j. 2,5-násobne väčšia (2,5 × 108 bp).
Keď molekuly DNA, ktoré majú byť testované, pochádzajú z viacerých testovaných
vzoriek, ku každej vzorke možno pridať inú značiacu sekvenciu, aby sa vzorky mohli
rozlíšiť v procese sekvenovania (Micah Hamady, Jeffrey J Walker, J Kirk Harris et al.
Error-correcting barcoded primers for pyrosequencing hundreds of samples in
multiplex. Nature Methods, 2008, March, Vol.5 No.3), a tak sa mohlo uskutočniť
simultánne sekvenovanie viacerých vzoriek. Značiace sekvencie slúžia na rozlíšenie
rôznych sekvencií, ale neovplyvnia iné funkcie molekúl DNA, ku ktorým sú pridané
značiace sekvencie. Dĺžka značiacej sekvencie môže byť 4 – 12 bp.
Uvedená referenčná sekvencia ľudského genómu je výhodne referenčná sekvencia
ľudského genómu v databáze NCBI, ako je napr. referenčná sekvencia ľudského
genómu build 36 v databáze NCBI (hg18; NCBI Build 36).
Ako je opísané v tomto dokumente, uvedené zarovnanie môže byť zarovnanie bez
povolenia nezhody a môže byť tiež zarovnanie s povolenou 1 nezhodnou bázou.
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Zarovnanie sekvencií sa môže uskutočniť s použitím akéhokoľvek programu na
zarovnanie sekvencií, ako je napríklad balík Short Oligonucleotide Analysis Package
(SOAP) a zarovnanie BWA (Burrows-Wheeler Aligner), ktoré sú dostupné
odborníkom v danej oblasti, a dáta sú zarovnané s referenčnou genómovou
sekvenciou na získanie polôh dát na referenčnom genóme. Zarovnanie sekvencií
možno vykonať s použitím predvolených parametrov poskytnutých programom, alebo
parametre vyberie odborník v danej oblasti podľa potreby. V jednom uskutočnení
predkladaného vynálezu je použitý softvér na zarovnanie SOAPaligner/soap2.
Algoritmom uvedeného softvéru je séria programov na detekciu variácie počtu kópií v
plode, ktoré vyvinul inštitút BGI v Shenzhene a ktoré sa kolektívne označujú ako
FCAPS. Dokáže vykonať korekciu, štandardizáciu a fragmentáciu dát na testovanej
vzorke a kontrolnom súbore prostredníctvom dát vygenerovaných technikou
sekvenovania novej generácie a odhadnúť rozsah a veľkosť variácií počtu kópií v
plode.
V niektorých konkrétnych príkladoch sa v kroku 1) získajú dáta z testovanej vzorky
po extrakcii plazmatickej DNA z testovanej vzorky a kontrolnej vzorky podľa návodu
na obsluhu súpravy Tiangen DP327-02 Kit a knižnica je vytvorená podľa
modifikovaného postupu vytvorenia štandardnej knižnice Illumina/Solexa. Podrobné
informácie o vytvorení sekvenačnej knižnice celého genómu sú uvedené v
smerniciach poskytnutých výrobcom sekvencera, ako je napr. spoločnosť Illumina
Corporation, napríklad v príručkách Multiplexing Sample Preparation Guide
(Part#1005361; Feb 2010) alebo Paired-End SamplePrep Guide (Part#1005063; Feb
2010) od spoločnosti Illumina Corporation. V tomto procese sa pridajú adaptéry
použité na sekvenovanie na obidva konce molekúl DNA, ktoré sú koncentrované na
úrovni 200 bp, ku každej vzorke sa pridá iná značiaca sekvencia, a tak sa môžu dáta
pre viaceré vzorky odlíšiť od dát získaných jedným priebehom sekvenovania, a s
použitím metódy sekvenovania druhej generácie, sekvenovaním Illumina/Solexa (na
dosiahnutie rovnakého alebo podobného účinku možno použiť ďalšie metódy
sekvenovania, napríklad ABI/SOLiD), sa pre každú vzorku získajú dáta s určitou
veľkosťou fragmentov.
V niektorých konkrétnych príkladoch pre krok 2) zarovnanie: dáta z kroku 1) v
metóde predkladaného vynálezu sú zarovnané vzhľadom na SOAP2 so štandardnou
referenčnou sekvenciou ľudského genómu v databáze NCBI na získanie informácie o
polohe sekvenovanej sekvencie DNA na genóme. Aby sa predišlo narušeniu analýzy
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CNV opakovanými sekvenciami, na následnú analýzu sa vyberú len dáta, ktoré sú
zarovnané s referenčnou sekvenciou ľudského genómu.
V niektorých konkrétnych príkladoch krok 3), rozdelenie na okná a získanie štatistík
pre okná, zahŕňa tieto kroky:
a) pre testovanú vzorku a kontrolnú vzorku zabezpečenie okien s dĺžkou w na
genómovej referenčnej sekvencii, vypočítanie obsahu GC v každom okne a
vypočítanie relatívneho fragmentárneho počtu dát spadajúcich do každého
okna; a b) korekcia a štandardizácia relatívneho fragmentárneho počtu dát
vyššie uvedenej testovanej vzorky oproti relatívnemu fragmentárnemu počtu dát
kontrolnej vzorky.
V niektorých konkrétnych príkladoch sa na testovanej vzorke vykoná korekcia
obsahu GC na základe súboru kontrolných vzoriek: keďže medzi sekvenovanými
šaržami/v rámci sekvenovaných šarží existuje určitá odchýlka obsahu GC, v
dôsledku čoho sa vyskytuje odchýlka počtu kópií v oblasti s vysokým obsahom GC
alebo v oblasti s nízkym obsahom GC v genóme, skorigovaný relatívny počet dát v
každom okne získaný korekciou obsahu GC dát sekvenovania na základe súboru
kontrolných vzoriek môže odstrániť túto odchýlku a zlepšiť presnosť detekcie variácie
počtu kópií. Skorigovaný relatívny počet dát v každom okne je štandardizovaný:
variácia počtu kópií u plodu sa deteguje s použitím plazmy od tehotnej matky a s
účinkom pozadia DNA matky je pomerne ťažké zistiť variáciu u plodu, a preto je
potrebné znížiť signál pozadia DNA matky a zvýšiť signál variácie počtu kópií u plodu
prostredníctvom štandardizácie. V jednom príklade uvedená korekcia obsahu GC
zahŕňa tieto kroky: a) získanie dát, ktoré sú zarovnané s každým oknom podľa
metódy predkladaného vynálezu, nahradením testovanej vzorky kontrolnou vzorkou
a vypočítanie relatívneho počtu dát pre každé okno; b) získanie funkčného vzťahu
medzi obsahom GC dát, ktoré sú zarovnané s každým oknom a relatívnym počtom
dát pre uvedené okno; a c) pre každé okno použitie obsahu GC dát testovanej vzorky
zarovnaných s oknom a vyššie uvedeného funkčného vzťahu, a korekciou
relatívneho počtu dát testovanej vzorky pre okno na získanie korigovaného
relatívneho počtu dát pre okno.
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V niektorých konkrétnych príkladoch krok 3), rozdelenie na okná a získanie štatistík
pre okná, zahŕňa tieto kroky:
a) vypočítanie relatívneho počtu dát testovanej vzorky a kontrolnej vzorky:
zabezpečenie okien s dĺžkou w na referenčnej sekvencii ľudského genómu pre
testovanú vzorku a kontrolnú vzorku, vypočítanie počtu dát, ri,j, spadajúcich do
každého okna v kroku 2) v metóde predkladaného vynálezu, kde indexy i a j
predstavujú sériové číslo okna a sériové číslo vzorky, a vypočítanie obsahu GC,

GCi,j, v každom okne a vypočítanie relatívneho počtu dát,

kde

priemerný počet dát je
b) korekcia a štandardizácia dát:
① v systéme súradníc s obsahom GC ako osi x a relatívnym počtom dát
R ako osi y, vykonanie lineárnej úpravy na Ri,j a GCi,j kontrolnej vzorky na
získanie hodnôt ai a bi,
② pre každé okno testovanej vzorky vypočítanie skorigovaného
relatívneho počtu dát

③ pre každé okno testovanej vzorky vypočítanie štatistiky Zi,j:

V niektorých konkrétnych príkladoch sa získanie polôh, kde sú miesta genetickej
variácie testovanej vzorky na referenčnej genómovej sekvencii v kroku 4), vykoná
týmito krokmi:
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① inicializácia: pre koncový bod každého okna, ak je trend zmeny štatistiky Z
medzi predchádzajúcim oknom a nasledujúcim oknom bodu zmenený a
vzdialenosť medzi týmto bodom a predchádzajúcim bodom, kde je trend zmeny
štatistiky Z medzi predchádzajúcim oknom a nasledujúcim oknom zmenený, je
aspoň n okien (n je celé číslo od 10 do 500, výhodne od 50 do 300, napr. 100),
potom je tento bod kandidátsky zlomový bod, napríklad stredný bod medzi tým
inflexným bodom, kde sa štatistika Z mení zo stúpajúcej na klesajúcu medzi
predchádzajúcim oknom a nasledujúcim oknom a ďalším rovnakým inflexným
bodom je kandidátsky zlomový bod alebo stredný bod medzi tým inflexným
bodom, kde sa štatistika Z mení z klesajúcej na stúpajúcu medzi
predchádzajúcim oknom a nasledujúcim oknom a ďalším rovnakým inflexným
bodom je kandidátsky zlomový bod bk (k = 1, 2 ,......, s; s je celé číslo > 0);
② optimálna iterácia: na preskúmanie variácie počtu kópií alebo aneuploidie vo
fragmente genómovej sekvencie sú všetky vytriedené kandidátske zlomové
body fragmentu genómovej sekvencie zaznamenané ako Bc = {b1, b2, ..., bs},
pričom dva fragmenty, jeden vľavo a druhý vpravo, existujú pre každý
kandidátsky

zlomový

bod

bk a

uvedené

fragmenty

sú

oblasť

od

predchádzajúceho zlomového bodu k tomuto zlomovému bodu a oblasť od
zlomového bodu k ďalšiemu zlomovému bodu; hodnota p (pk ) získaná
podrobením Zi,j pre všetky okná v týchto dvoch fragmentoch testu (ako je napr.
test priebehu, ktorý je neparametrickým testom, a s použitím rovnomernej
distribúcie po zmiešaní prvkov z dvoch skupín na vyhodnotenie významnosti
rozdielu medzi týmito dvomi skupinami) sa považuje za „významnosť bk ako
zlomového bodu“; kandidátsky zlomový bod s maximálnou hodnotou pk je
vylúčený; a tento krok sa opakuje dovtedy, kým všetky hodnoty p nie sú menšie
ako koncová hodnota p (pfinálna) pre genómovú sekvenciu;
③ získanie koncovej hodnoty p: v procese testovania sa vyššie uvedené kroky
a) až c) ① vykonajú s použitím ďalšej kontrolnej vzorky ako testovanej vzorky
pre fragment genómovej sekvencie, všetky vytriedené kandidátske zlomové
body fragmentu genómovej sekvencie sú zaznamenané ako Bc = {b1, b2, ..., bs},
pričom dve okná, jedno vľavo a druhé vpravo, existujú pre každý kandidátsky
zlomový bod bk; hodnota p (pk) získaná podrobením všetkých Zi,j v týchto dvoch
oknách testu priebehu sa považuje za „významnosť bk ako zlomového bodu“;
kandidátsky zlomový bod s maximálnou hodnotou pk je vylúčený; dve okná
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vľavo a vpravo sa zlučujú dovtedy, kým sa počet kandidátskych zlomových
bodov nerovná očakávanej hodnote Nc (Nc = Lc/T, kde Lc je dĺžka genómovej
sekvencie c, T (teoretická maximálna presnosť) je veľkosť fragmentu, ktorá sa
môže teoreticky detegovať; a keď je veľkosť okna W, dĺžka posunu okien je S a
číslo každej skupiny v teste priebehu je N, teoretická maximálna presnosť T =
W + S*N); a v súbore kandidátskych zlomových bodov je minimálna hodnota p
koncová hodnota p (pfinálna) genómovej sekvencie.
V niektorých konkrétnych príkladoch je krok uskutočnenia výberu fragmentov medzi
uvedenými miestami genetickej variácie na základe istoty: pre fragment medzi
miestami genetickej variácie na referenčnej genómovej sekvencii sa vypočíta
priemer Zi,j vo fragmente a zaznamená sa ako Z̄, pričom ak je hodnota Z̄ fragmentu
menšia ako -1,28, potom fragment je fragment s deléciou, a ak je väčšia ako 1,28,
potom fragment je fragment s duplikáciou.
Test priebehu v predkladanom vynáleze je neparametrický test, v ktorom sa podľa
rovnomernej distribúcie prvkov v dvoch skupinách po zmiešaní týchto dvoch skupín
získa hodnota významnosti P na vyhodnotenie týchto dvoch skupín. Pozri
http://support.sas.com/kb/33/092.html.
V predkladanom vynáleze počas testu s kontrolnou vzorkou ako testovanou vzorkou
budú sekvenovanie alebo experimenty v praxi viesť k existencii rozdielov v počte
fragmentov pre sekvenovanie, s ktorými sú rôzne fragmenty zarovnané v celom
genóme, takže v procese testovania budú tieto rozdiely rozlíšené a fragmenty na
obidvoch koncoch zlomového bodu ešte nedosiahli úroveň variácie. Na začiatku
testu sa tieto rozdiely nemôžu rozlíšiť pomerne výrazne podľa kandidátskych
zlomových bodov, takže sa musí definovať hodnota N, čo zabezpečí, že keď je počet
zlomových bodov hodnota N, v experimentoch sa môžu pomerne dobre rozlíšiť tieto
rozdiely a potom sa môže presnejšie použiť prahová hodnota získaná pri testovaní
testovanej vzorky.
Na určenie prahovej hodnoty pre Z̄ : vykoná sa štatistika na kontrolnej vzorke podľa
krokov a) a b) a potom hodnota Z v každom okne zodpovedá normálnej distribúcii,
pričom -1,28 a 1,28 sú kvantily, kde je kumulatívna pravdepodobnosť pri normálnej
distribúcii 0,05, respektíve 0,95. Odborníci v danej oblasti môžu podľa potreby zvoliť
tiež hodnotu Z̄ ako hodnotu s väčšou istotou, čo zodpovedá väčšej kumulatívnej
pravdepodobnosti, alebo s menšou istotou, čo zodpovedá menšej kumulatívnej
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pravdepodobnosti pri normálnej distribúcii; hodnoty -1,28 a 1,28 sú však
najvýhodnejšie prahové hodnoty, ktoré vynálezcovia stanovili pre predkladaný
vynález na základe veľkého počtu experimentov a iná prahová hodnota ako sú tieto
dve hodnoty s väčšou istotou zvýši mieru falošne negatívnych/falošne pozitívnych
výsledkov detekcie.
Neinvazívny skríning fetálnej CNV na vhodnej populácii povedie k poskytnutiu
genetického poradenstva a zabezpečeniu základu pre klinické rozhodovanie; a
prenatálna diagnostika môže účinne zabrániť narodeniu dieťaťa s poškodením.
Vhodnou populáciou môžu byť všetky zdravé tehotné ženy.
Ďalej budú podrobne opísané uskutočnenia predkladaného vynálezu spolu s
príkladmi. Tieto uskutočnenia sa bez uvedenia konkrétnych podmienok v príkladoch
vykonajú podľa bežných podmienok alebo podmienok navrhnutých výrobcami.
Použité reagenty alebo prístroje bez uvedených výrobcov sú bežné produkty
dostupné na trhu. Číslo výrobku od výrobcu na každom reagente alebo súprave je
uvedené v zátvorkách. Adaptéry a značiace sekvencie použité na sekvenovanie sú
odvodené zo súpravy Multiplexing Sample Preparation Oligonutide Kit od spoločnosti
Illumina Corporation.
Príklad I
Detekcia fetálnej variácie počtu kópií na veľkom fragmente v 1 prípade materskej
plazmy a detekcia fetálnej variácie aneuploidie v 9 prípadoch materskej plazmy
1. Extrakcia DNA
Podľa návodu pre súpravu TiangenDP327-02Kit sa extrahovala DNA z vyššie
uvedených 8 prípadov vzoriek plazmy (pozri tabuľku 1, kde sú uvedené čísla
vzoriek), vytvorila sa knižnica pre extrahovanú DNA podľa modifikovaného postupu
vytvorenia štandardnej knižnice Illumina/Solexa, adaptéry použité na sekvenovanie
sa pridali na obidva konce molekúl DNA s hlavnými pásmami koncentrovanými na
úrovni 200 bp, ku každej vzorke sa pridala iná značiaca sekvencia a potom sa
uskutočnila hybridizácia s komplementárnymi adaptérmi na povrchu prietokovej
kyvety. Vrstva jednoreťazcových primérov sa naviazala prostredníctvom povrchu
prietokovej kyvety a po zmene na jednotlivé reťazce sa fragmenty DNA „pripevnili“ na
jeden koniec na čipe komplementáciou s bázami priméru na povrchu čipu; a druhý
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koniec (5' alebo 3') bol náhodne komplementárny k ďalšiemu vedľajšiemu priméru a
takisto sa „pripevnil“ za vzniku „mostíka“, pričom sa amplifikácia opakovala počas 30
priebehov a každá jedna molekula sa amplifikovala asi 1 000-krát za vzniku klastru
monoklonálnej DNA. Potom sa sekvenovaním na konci páru na systéme
IlluminaHiseq2000 získali sekvencie fragmentov DNA s dĺžkou asi 50 bp.
Konkrétne asi 10 ng DNA získanej z uvedených vzoriek plazmy sa podrobilo
modifikovanému postupu vytvorenia štandardnej knižnice Illumina/Solexa; pozri
pokyny pre produkt uvádzajúce konkrétny postup (pokyny na vytvorenie štandardnej
knižnice Illumina/Solexa sú k dispozícii na http://www.illumina.com/). Určila sa
veľkosť knižnice DNA a veľkosť vložených fragmentov určená bioanalyzátorom
2100Bioanalyzer (Agilent) bola približne 200 bp a po presnej kvantifikácii pomocou
QPCR sa mohlo vykonať počítačové sekvenovanie.
2. Sekvenovanie: v tomto príklade sa so vzorkami DNA získanými z vyššie
uvedených 10 prípadov plazmy zaobchádzalo podľa pokynov pre ClusterStation a
Hiseq2000 (PEsequencing), ktoré oficiálne uverejnila Illumina/Solexa na získanie
množstva dát asi 0,36 G z každej vzorky na vykonanie počítačového sekvenovania a
každá vzorka sa rozlíšila podľa uvedených značiacich sekvencií. Sekvencie DNA
získané sekvenovaním boli zarovnané s referenčnou sekvenciou ľudského genómu
build 36 v databáze NCBI (hg18; NCBIBuild 36) tak, že nebola povolená žiadna
nezhoda,

s

použitím

softvéru

pre

zarovnanie

SOAP2

(získaný

od

soap.genomics.org.cn) na získanie miest sekvencií DNA pre sekvenovanie na
uvedenom genóme.
3. Analýza údajov
a) Vypočítanie relatívneho počtu dát pre testovanú vzorku: zvolila sa dĺžka
referenčných jedinečných dát 50 bp, vypočítal sa počet referenčných jedinečných
dát, referenčná sekvencia ľudského genómu sa rozdelila na okná s rovnakým
počtom referenčných jedinečných dát (840 000), priemer veľkostí všetkých okien bol
1 Mb a vzdialenosť medzi vedľajšími oknami bola S = 10 kb. Vypočítal sa aktuálny
počet dát, ri,j, spadajúcich do každého okna vo vyššie uvedenom kroku 2, kde indexy
i a j predstavovali sériové číslo okna a sériové číslo vzorky, a vypočítal sa obsah GC
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pre každé okno, GCi,j, a vypočítal sa relatívny počet dát,

kde je

priemerný počet dát
b) Korekcia a štandardizácia dát:
① v systéme súradníc s obsahom GC ako osi x a relatívnym počtom dát R ako
osi

y,

vykonanie

lineárnej

úpravy na

Ri,j a GCi,j kontrolnej vzorky na

získanie hodnôt ai a bi,
③ pre každé okno testovanej vzorky vypočítanie skorigovaného relatívneho
počtu dát

③ pre

každé

okno

testovanej vzorky vypočítanie

štandardizovaného

relatívneho počtu dát Zi,j:

c) Zlúčenie okien
① inicializácia: zaznamenala sa poloha začiatočného bodu každého okna na
referenčnej genómovej sekvencii ako poloha štatistiky Z. Potom, zodpovedajúc
chromozomálnej polohe na referenčnom genóme, mala hodnota Z trend zmeny.
Zistila sa poloha zodpovedajúca inflexnému bodu hodnoty Z (t. j. kritického bodu, kde
sa hodnota Z mení zo stúpajúceho trendu na klesajúci trend alebo sa mení z
klesajúceho trendu na stúpajúci trend). Potom sa pre ktorýkoľvek chromozóm
postupne vyberali polohy so vzájomnou vzdialenosťou aspoň 100 okien od
začiatočného bodu prvého okna a tieto polohy sa zaznamenali ako kandidátske
zlomové body bk (k = 1, 2 ,......, s; s je celé číslo > 0);
② optimálna iterácia: na preskúmanie analýzy variácie počtu kópií alebo aneuploidie
v ktoromkoľvek chromozóme v genóme (v tomto príklade sa skúmali len ľudské
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chromozómy 1 – 22) boli všetky vytriedené kandidátske zlomové body každého
chromozómu zaznamenané ako Bc = {b1, b2, ..., bs}, pričom dva fragmenty, jeden
vľavo a druhý vpravo, existujú pre každý kandidátsky zlomový bod bk a uvedené
fragmenty boli oblasť od predchádzajúceho zlomového bodu k tomuto bodu a oblasť
od zlomového bodu k ďalšiemu zlomovému bodu; hodnota p (pk ) získaná
podrobením všetkých Zi,j v týchto dvoch fragmentoch testu priebehu sa považovala
za

„významnosť bk ako

zlomového

bodu“;

kandidátsky

zlomový

bod

s

maximálnou hodnotou pk bol vylúčený; a tento krok sa opakoval dovtedy, kým všetky
hodnoty p neboli menšie ako koncová hodnota p (pfinálna) pre chromozóm;
③ získanie koncovej hodnoty p: v procese testovania sa vyššie uvedené kroky a) až
c) ① vykonali s použitím kontrolnej vzorky ako testovanej vzorky pre chromozóm c,
všetky vytriedené kandidátske zlomové body chromozómu c boli zaznamenané
ako Bc = {b1, b2, ..., bs}, pričom dve okná, jedno vľavo a druhé vpravo, existujú pre
každý kandidátsky zlomový bod bk; hodnota p (pk) získaná podrobením všetkých Zi,j v
týchto dvoch oknách testu priebehu sa považovala za „významnosť bk ako
zlomového bodu“; kandidátsky zlomový bod s najnižšou významnosťou bol vylúčený,
kým

sa

počet

kandidátskych

zlomových

bodov

nerovnal

očakávanej

hodnote Nc (Nc = Lc/T, kde Lc je dĺžka chromozómu a teoretická maximálna presnosť
T = 2 Mb); a v súbore kandidátskych zlomových bodov bola minimálna hodnota p
koncová hodnota p (pfinálna) chromozómu; pozri nasledujúcu tabuľku.
Relevantné hodnoty použité v príklade
Chromozóm

Dĺžka chromozómu (bp)

Nc

pfinálna

1

247,249,719

123

4.45E-131

2

242,951,149

121

2.30E-169

3

199,501,827

99

4.98E-149

4

191,273,063

95

5.11E-172

5

180,857,866

90

4.47E-141

6

170,899,992

85

1.99E-127

7

158,821,424

79

2.70E-145

8

146,274,826

73

2.31E-131
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Chromozóm

Dĺžka chromozómu (bp)

Nc

pfinálna

9

140,273,252

70

2.99E-121

10

135,374,737

67

1.22E-206

11

134,452,384

67

2.99E-121

12

132,349,534

66

2.60E-127

13

114,142,980

57

2.10E-178

14

106,368,585

53

2.51E-67

15

100,338,915

50

2.77E-128

16

88,827,254

44

2.70E-84

17

78,774,742

39

1.27E-89

18

76,117,153

38

1.07E-143

19

63,811,651

31

1.71E-120

20

62,435,964

31

1.56E-95

21

46,944,323

23

3.96E-89

22

49,691,432

24

2.38E-111

d) Filtrácia fragmentov po zlúčení okien: na ďalšie filtrovanie fragmentov získaných
po zlúčení okien sa vypočítal priemer Zi,j vo fragmente a zaznamenal sa ako Z̄; ak
bola hodnota Z̄ fragmentu nižšia ako -1,28 alebo vyššia ako 1,28, potom bol
fragment variáciou počtu kópií. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
4) Vizualizácia výsledkov, pozri obrázok 2.
Tabuľka 1
Zoznam výsledkov CNV pre všetky vzorky v prípade implementácie

Č.

Chromozóm

Začiatočný

Konečný

Veľkosť Výsledok

bod CNV

bod CNV

CNV

posúdenia

Príslušné
oblasti
pásma

a
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Č.

Chromozóm

Začiatočný

Konečný

Veľkosť Výsledok

bod CNV

bod CNV

CNV

posúdenia

Príslušné
oblasti

a

pásma

4

181,243,323 191,250,465 10.1M

Delécia

7

34,983

17,074,358

17M

Duplikácia 7p21.1→p22.3

S10

18

1

76,117,153

76.1M

Duplikácia 18p11.32→q23

S14

21

1

46,944,323

46.9M

Duplikácia 21p13→q22.3

S18

18

1

76,117,153

76.1M

Duplikácia 18p11.32→q23

S49

13

1

114,142,980 114.1M Duplikácia 13p13→q34

S55

21

1

46,944,323

46.9M

Duplikácia 21p13→q22.3

S82

21

1

46,944,323

46.9M

Duplikácia 21p13→q22.3

S103

13

1

114,142,980 114.1M Duplikácia 13p13→q34

S67

4q34.3→q35.2

Výsledky analýzy CNV v predkladanom vynáleze sa porovnali s výsledkami podľa
čipu CGH nasledovne a výsledky porovnania sú uvedené ďalej v tabuľke 2. Pre
výsledky podľa čipu CGH sa použila súprava Human Genome CGH Microarray Kit
(Agilent Technologies Inc.).
Výsledky sa získali podľa protokolu poskytovateľa a ďalej sú stručne opísané
jednotlivé kroky: DNA od zdravého človeka rovnakého pohlavia ako vzorka, ktorá
mala byť testovaná, alebo zmiešaná DNA od zdravého muža a od zdravej ženy sa
použila ako referenčná DNA, referenčná DNA a DNA, ktorá mala byť testovaná sa
označili fluoresceínom Cy3, respektíve fluoresceínom Cy5, a následne sa
hybridizovali sondami. Ak bol pomer intenzity fluorescencie DNA, ktorá mala byť
testovaná, k referenčnej DNA 1, mohlo sa vyvodiť, že množstvo DNA, ktorá mala byť
testovaná, a množstvo referenčnej DNA boli rovnaké. Ak sa tento pomer nerovnal
hodnote 1, naznačovalo to, že v DNA, ktorá mala byť testovaná, sú delécie alebo
amplifikácie. Rozlíšenia rôznych typov Array CGH závisia od vzájomného intervalu a
od dĺžky sond na microarray. Postup: odobrala sa zvyšná kvapalina na kultiváciu
buniek po preskúmaní chromozómov technikou G-banding a extrahovali sa
genómové DNA vzorky, ktorá mala byť testovaná, a kontrolnej vzorky. Po purifikácii
sa vzorka, ktorá mala byť testovaná, a referenčná vzorka odlišne fluorescenčne
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označili a potom sa vzorky zmiešali s Cot-1 DNA blokujúcou nešpecifickú
hybridizáciu. Vzorka sa denaturovala, predžíhala a hybridizovala s microarray, a
nakoniec sa DNA, ktorá sa nenaviazala na microarray cieľovo špecifickým
spôsobom, eluovala, pričom sa získal pomer intenzity fluorescencie dvoch signálov
na cieli na každom microarray po zosnímaní a analýze pomocou softvéru, čo
odzrkadľovalo zmenu v počte kópií zodpovedajúcej sekvencie alebo génu medzi
genómovou DNA vzorky, ktorá mala byť testovaná, a genómovou DNA referenčnej
vzorky.
Tabuľka 2
Porovnanie výsledkov detekcie z príkladu predkladaného vynálezu a výsledkov podľa
čipu CGH

Č.

Chromozóm

4
S67
7

Výsledky podľa čipu
CGH

Výsledky

detekcie

metódy

podľa

predkladaného

vynálezu

Delécia: 181, 170, Delécia: 181, 243, 323 –
528 – 190, 958, 960 191, 250, 465
Duplikácia:

204, Duplikácia: 34, 983 – 17,

709 – 16, 283, 844

074, 358

Výsledok
posúdenia

Konzistentný

Konzistentný

Výsledky analýzy CNV v predkladanom vynáleze sa porovnali s výsledkami
štandardného karyotypovania nasledovne a výsledky porovnania sú uvedené ďalej v
tabuľke 3. Kroky štandardného karyotypovania boli nasledovné:
(1) Amniotická tekutina získaná amniocentézou sa odstreďovala 5 minút (pri
rýchlosti 800 – 1 000 otáčok/minútu) a následne sa inokulovala pod digestorom.
Supernatant sa odpipetoval a uložil pre ďalší výskum, 0,5 ml amniotickej
tekutiny a precipitované bunky z amniotickej tekutiny ostali v centrifugačnej
skúmavke a precipitované fetálne uvoľnené bunky a amniotické bunky sa
rovnomerne napipetovali do bunkovej suspenzie a inokulovali sa do troch
kultivačných baniek obsahujúcich kultivačný roztok.
(2) Kultivačné banky sa umiestnili do inkubátora s oxidom uhličitým.
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(3) 5 – 7 dní po inokulácii sa životaschopné bunky v amniotickej tekutine
prichytili na dná baniek a začali rásť. Stav rastu buniek sa mohol pozorovať
pomocou invertovaného mikroskopu. Ak sa bunky prichytili, kultivačný roztok sa
mohol vymeniť, pridalo sa 3 – 5 ml čerstvého kultivačného roztoku a roztok sa
potom vymieňal raz za 2 – 3 dni. Prichytené bunky zahŕňali epiteloidné bunky,
bunky podobné fibroblastom a bunky amniotickej tekutiny, ktoré boli druhom
buniek s morfológiou medzi epiteloidnými bunkami a fibroblastmi. Všetky tri
uvedené druhy buniek vytvorili klony a ak bol stav rastu dobrý, 11 – 14 dní po
inokulácii sa mohlo na dnách baniek vytvoriť viac než desať klonov v tvare
veľkých vločiek. Voľným okom sa takisto mohli pozorovať vločkovité klony na
dnách baniek a bunkové jadrá boli veľké a okrúhle. V tejto fáze sa mohol
pripraviť preparát s náterom, čo sa tiež označuje ako zber. Jeden deň pred
zberom sa má kultivačný roztok vymeniť za čerstvý na zvýšenie delenia jadier.
(4) Zber: zber sa uskutočnil v priemere 14 – 20 dní po kultivácii. Do kultivačných
baniek sa pridal kolchicín v konc. 0,04 nanogramu/mililiter, bunky boli
zastavené v metafáze a kultivovali sa 5 – 15 hodín. Pod invertovaným
mikroskopom sa mohlo pozorovať, že veľa bunkových jadier bolo v mitotickej
fáze a bunky boli okrúhle, veľké a svetlé ako vločka svetlých perál, a boli
poprepájané. Množstvo pridaného kolchicínu sa mohlo v rôznych laboratóriách
odlišovať.
(5) Trypsinizácia: kultivačný roztok v kultivačných bankách sa nalial do
centrifugačných skúmaviek, 0,5 ml 0,02 % tráviaceho roztoku EDTA trypsín
alebo 0,5 ml 0,15 % pronázy sa umiestnilo na dná kultivačných baniek, bunkové
klony na dnách baniek sa jemne odpipetovali dlhou zakrivenou sklenenou
pipetou a pod invertovaným mikroskopom bolo vidieť, že bunkové klony sa
vznášali. Napipetovali sa do centrifugačných skúmaviek a bunky, ktoré sa ešte
nevznášali, sa premyli 0,5 – 1 ml Hankovho roztoku, ďalej sa pipetovali dlhou
pipetou a naliali sa do centrifugačných skúmaviek po úplnom odlúčení.
Odstreďovanie prebiehalo 5 minút pri rýchlosti 800 – 1 000 otáčok/minútu,
supernatant sa odstránil a bunky sa odložili na použitie.
(6) Hypotonické ošetrenie: do vyššie uvedených centrifugačných skúmaviek s
bunkami sa jemne pridali 4 ml 0,075 M roztoku KCl pri teplote 37 °C, dná
skúmaviek sa jemne poklepali prstom alebo precipitované bunky sa
dispergovali ostrou pipetou, umiestnili sa do vodného kúpeľa s teplotou 37 °C
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na 16 minút (čas hypotonického ošetrenia sa mohol v rôznych laboratóriách
stanoviť na základe vlastných skúseností) a odstreďovali sa 5 minút,
supernatant sa odstránil, po stenách skúmaviek sa jemne nakvapkal čerstvý
fixačný roztok (metanol: ľadová kyselina octová = 3 : 1), dná skúmaviek sa
jemne poklepali prstom, bunky sa rovnomerne rozdelili, fixovali sa 15 minút a
odstredili, vymenil sa fixačný roztok a po druhej fixácii v trvaní 30 minút proces
prebiehal cez noc.
(7) Rozfúkavanie náteru: po odstredení sa supernatant odstránil, 0,5 ml sa
ponechalo na prípravu bunkovej suspenzie, alebo supernatant sa úplne
odstránil a pridalo sa 0,5 ml novo pripraveného fixačného roztoku. Po pozornom
napipetovaní dlhou tenkou sklenenou rúrkou sa odpipetovala jedna kvapka,
kvapla sa na sklíčko vybrané z ľadovej vody a dispergovala sa jemným
fúkaním. Po umiestnení sklíčka na vzduch a po vysušení sa pozoroval stav
chromozómov v disperzii pod mikroskopom a potom pokračovalo rozfúkavanie
náteru. Vysušené sklíčko sa mohlo priamo zafarbiť Giemsovým farbivom.
(8) Pruhovanie: ak bola chromozomálna morfológia dobrá, mohlo sa vykonať
pruhovanie Giemsovým farbivom, ktoré sa označuje ako G-banding. Sklíčko sa
najprv pieklo pri teplote 65 °C 1 hodinu alebo pri teplote 37 °C 24 hodín,
umiestnilo sa do 0,25 % roztoku trypsínu na 20 – 25 sekúnd pri izbovej teplote,
dvakrát sa vystavilo fyziologickému roztoku, umiestnilo sa do 2 % Giemsovho
roztoku na 5 – 10 minút, vybralo sa, premylo sa pod tečúcou vodou, vysušilo sa
na vzduchu a chromozómy sa mohli pozorovať pod mikroskopom na vykonanie
karyotypovania.
Tabuľka 3
Porovnanie výsledkov detekcie v predkladanom prípade implementácie a výsledkov
detekcie pomocou štandardného karyotypovania
Štandardné

Výsledky detekcie podľa metódy Výsledok

karyotypovanie

predkladaného vynálezu

posúdenia

S10

T18

T18

Konzistentný

S14

T21

T21

Konzistentný

S18

T18

T18

Konzistentný

Č.
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Štandardné

Výsledky detekcie podľa metódy Výsledok

karyotypovanie

predkladaného vynálezu

posúdenia

S49

T13

T13

Konzistentný

S55

T21

T21

Konzistentný

S82

T21

T21

Konzistentný

S103

T13

T13

Konzistentný

Č.

Hoci boli konkrétne uskutočnenia predkladaného vynálezu podrobne opísané,
odborníci v danej oblasti vedia, že podľa všetkých vedomostí, ktoré tu boli
zverejnené, môžu tieto detaily podliehať rôznym modifikáciám a substitúciám.
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PATENTOVÉNÁROKY
1.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie, ktorá zahŕňa tieto kroky:
1) získanie dát z testovanej vzorky;
2) zarovnanie uvedených dát s referenčnou genómovou sekvenciou;
3) rozdelenie uvedenej referenčnej genómovej sekvencie na okná,
výpočet počtu dát, ktoré sú zarovnané s každým oknom a získanie
štatistiky pre každé okno na základe počtu uvedených dát;
4) pre fragment referenčnej genómovej sekvencie na základe zmeny v
štatistikách všetkých okien vo fragmente referenčnej genómovej sekvencie
získanie polôh, kde sa vyskytuje významná zmena v štatistikách okien na
obidvoch stranách, pričom tieto polohy sú polohy, kde sú miesta
genetickej variácie testovanej vzorky na referenčnej genómovej sekvencii;
a
5) skríning miest genetickej variácie na získanie miest genetickej variácie
po skríningu, pričom sa pre každé miesto genetickej variácie vykonajú
štatistické testy rozdielu medzi dvomi numerickými skupinami, ktoré
zahŕňajú štatistiky okien nachádzajúcich sa vo fragmente medzi miestom
genetickej variácie a miestom, ktoré predchádza genetickej variácii a vo
fragmente medzi miestom generickej variácie a miestom, ktoré nasleduje
po genetickej variácii, a odstránenie miesta genetickej variácie, ktorého
hodnota významnosti rozdielu je maximálna a väčšia ako stanovená
prahová hodnota; a opakovanie vyššie uvedeného procesu dovtedy, kým
hodnoty významnosti rozdielu miest genetickej variácie nie sú nižšie ako
stanovená prahová hodnota; vyznačujúca sa tým že stanovená prahová
hodnota získa týmito krokmi:
a) získanie miest genetickej variácie podľa krokov 1) až 4)
nahradením testovanej vzorky kontrolnou vzorkou,
b) pre každé miesto genetickej variácie vykonanie štatistík rozdielu
medzi dvomi numerickými skupinami zahŕňajúcimi štatistiky okien
nachádzajúcich sa vo fragmente medzi miestom genetickej variácie a
miestom, ktoré predchádza genetickej variácii a vo fragmente medzi
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miestom genetickej variácie a miestom, ktoré nasleduje po genetickej
variácii, a odstránenie miesta genetickej variácie, ktoré je najmenej
významné; a
c) opakovanie vyššie uvedeného kroku b) dovtedy, kým sa počet
zvyšných kandidátskych zlomových bodov nerovná očakávanej
hodnote Nc,, pričom Nc = Lc/T, Lc je dĺžka genómovej sekvencie,
teoretická maximálna presnosť T je veľkosť fragmentu, ktorá sa
môže teoreticky detegovať, teoretická maximálna presnosť T = W +
S∗N, keď je priemer veľkostí okien W, dĺžka posunu okien je S a číslo
každej skupiny okien v teste priebehu je N a medzi hodnotami
významnosti všetkých ostatných kandidátskych zlomových bodov je
minimálna hodnota prahová hodnota významnosti.
2.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že dĺžka uvedených dát je 25 až 100 nt.

3.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že dĺžka uvedených dát je 35 až 100 nt.

4.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že počet uvedených dát je aspoň 1 milión.

5.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že uvedené okná majú rovnaký počet referenčných jedinečných dát.

6.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že uvedené okná sa prekrývajú alebo sa neprekrývajú.

7.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že uvedená štatistika približne zodpovedá normálnej distribúcii získanej
štandardizačným spracovaním počtu dát, ktoré sú zarovnané s oknom.

8.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 7, vyznačujúca sa
tým že je uvedená štandardizácia založená na priemernom počte dát, ktoré sú
zarovnané so všetkými oknami.
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9.

Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že uvedené miesto genetickej variácie je stredný bod medzi inflexným
bodom, kde sa uvedená štatistika mení zo stúpajúcej na klesajúcu a ďalším
rovnakým inflexným bodom, a medzi dvomi miestami genetickej variácie je
aspoň 50, aspoň 70, aspoň 100, výhodne 100 dĺžok okien.

10. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 1, vyznačujúca sa
tým že v kroku 5) sa uvedená hodnota významnosti rozdielu získa vykonaním
testu priebehu, odstránením miesta genetickej variácie, ktorého hodnota
významnosti v teste priebehu je maximálna a vyššia ako stanovená prahová
hodnota; a opakovaním vyššie uvedeného procesu dovtedy, kým nie sú
hodnoty významnosti miest genetickej variácie v teste priebehu nižšie ako
stanovená prahová hodnota.
11. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým že zahŕňa tieto kroky:

1) získanie miest genetickej variácie na fragmente referenčnej genómovej
sekvencie podľa metódy uvedenej v ktoromkoľvek z predchádzajúcich
nárokov; a
2) vykonanie výberu fragmentov medzi uvedenými miestami genetickej
variácie na základe istoty.
12. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 11, vyznačujúca
sa tým že uvedený krok 2) je:
i) vypočítanie pravdepodobnosti distribúcie štatistík prostredníctvom
vzorca distribúcie štatistík pre okná a stanovenie prahovej hodnoty; a
ii) porovnanie priemeru štatistík okien vo fragmente medzi miestami
genetickej variácie po skríningu s uvedenou prahovovu hodnotou, a
určenie, či je fragment medzi miestami genetickej variácie anomálny na
základe výsledku porovnania.
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13. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 11, vyznačujúca
sa tým že uvedený krok 2) je:
i) vypočítanie pravdepodobnosti distribúcie štatistík prostredníctvom
vzorca distribúcie štatistík pre okná a stanovenie prvej prahovej hodnoty a
druhej prahovej hodnoty; a
ii) porovnanie priemeru štatistík okien vo fragmente medzi miestami
genetickej variácie po skríningu s uvedenou prvou prahovovu hodnotou a
druhou prahovou hodnotou,
pričom ak sú štatistiky pre okná vo fragmente menšie ako prvá prahová
hodnota, fragment je fragment s deléciou, a ak sú väčšie ako druhá prahová
hodnota, fragment je fragment s duplikáciou.
14. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa nároku 13, vyznačujúca
sa tým že uvedená prvá prahová hodnota je hodnota štatistiky, kde je
kumulatívna pravdepodobnosť 0,05 a/alebo uvedená druhá prahová hodnota je
hodnota štatistiky, kde je kumulatívna pravdepodobnosť 0,95.
15. Počítačová metóda detekcie genetickej variácie podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým že testovaná vzorka je
materská vzorka obsahujúca fetálnu nukleovú kyselinu; pričom materská vzorka
je prednostne materská periférna krv.
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