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ANALÝZA FETÁLNEHO GENÓMU Z MATERSKEJ BIOLOGICKEJ VZORKY

Opis

[0001] Predkladaná prihláška nárokuje prioritu Predbežnej prihlášky USA č. 61/258567 s
názvom „Fetálna genómová analýza” podanej 5. novembra 2009; Predbežnej prihlášky USA č.
61/259075 s názvom „Fetálna genómová analýza z materskej biologickej vzorky” podanej 6.
novembra 2009; a Predbežnej prihlášky č. 61/381854 s názvom „Fetálna genómová analýza z
materskej biologickej vzorky” podanej 10. septembra 2010, ich celý obsah tvorí súčasť tohto
opisu formou odkazu.

[0002] Predkladaná prihláška sa tiež týka prihlášky USA č. 12/178,181 s názvom „Diagnostika
fetálnej

chromozómovej

aneuploidie

pomocou

masívne

paralelného

genomického

sekvenovania” podanej 23. júla 2008 (č. právneho zástupca 016285-005220US); prihlášky USA
č. 12/614350 s názvom „Diagnostika fetálnej chromozómovej aneuploidie pomocou
obohateného genomického sekvenovania” (č. právneho zástupca 016285-005221US) a súčasne
podanej prihlášky USA s názvom „Analýza genómu založená na veľkosti” (č. právneho
zástupca 016285-006610US), ktorých celý obsah tvorí pre všetky účely súčasť tohto opisu
formou odkazu.

[0003] Predkladaný vynález sa všeobecne týka analýzy felátneho genómu založenej na
materskej vzorke a konkrétnejšieho stanovenia celého alebo čiastočného fetálneho genómu na
základe analýzy genetických fragmentov v materskej vzorke.
[0004] Objav bezbunkových fetálnych nukleových kyselín v materskej plazme v roku 1997
otvoril nové možnosti neinvazívnej prenatálnej diagnostiky (Lo YMD a kol. Lancet 1997; 350:
485-487; a patent USA 6 258 540). Táto technológia sa rapídne premietla do klinických
aplikácií s detekciou génov alebo sekvencií odvodených z plodu a stanovenia toho, či plod
zdedil mutáciu dedenú paternálne (Amicucci P a kol. Clin Chem 2000; 46: 301-302; Saito H a
kol. Lancet 2000; 356: 1170; a Chiu RWK a kol. Lancet 2002; 360: 998-1000). Nedávny postup
na tomto poli umožnil prenatálnu diagnostiku chromozomálnych aneuplodií plodu, ako je

2

EP 3241914 B1

trizómia 21, z analýzy nukleovej kyseliny plazmy matky (Lo YMD a kol. Nat Med 2007; 13:
218-223; Tong YK a kol. Clin Chem 2006; 52: 2194-2202; publikácia patentu USA
2006/0252071; Lo YMD a kol. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 13116-13121; Chiu RWK
a kol. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 20458-20463; Fan HC a kol. Proc Natl Acad Sci
2008; 105: 16266-16271 ; publikácia patentu USA 2007/0202525; a publikácia patentu USA č.
2009/0029377).
[0005] Ďalšou oblasťou, v ktorej nedávno došlo k zásadnému pokroku, je využitie spôsobov
počítania molekúl, ako je digitálna PCR, pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku ochorenia
jediného génu, v ktorom matka aj otec nesú rovnakú mutáciu. Bolo to dosiahnuté analýzou
relatívnej mutačnej dávky (RMD) v materskej plazme (patentová prihláška USA 2009/0087847;
Lun FMF a kol. Proc Natl Acad Sci USA 2008; 105: 19920-19925; a Chiu RWK a kol. Trends
Genet 2009; 25: 324-331).
[0006] Ding a kol. (Proceedings of the National Academy of Science of the United States, roč.
101, č. 29, s. 10762–10767) opisuje spôsob založený na extenzívnej reakcii založenej na jednej
alele a hmotnostnej spektrometrii na detekciu fetálne špecifických alel, vrátane bodových
mutácií a jednonukleotidového polymorfizmu v materskej plazme.
[0007] WO-A-2007/100911 opisuje tandemové jednonukleotidové polymorfizmy a spôsoby ich
použitia. WO-A-2009/013492 opisuje spôsoby, systémy a prístroj na určovanie toho, či v rámci
biologickej vzorky existuje nerovnováha sekvencie nukleovej kyseliny.
[0008] WO-A-2004/078999 opisuje identifikáciu fetálne špecifických nukleových kyselín a
markerov fetálnych buniek v materskej plazme alebo v sére.
[0009] Reed a kol. (Bone Marrow Transplantation, Nature Publishing Group, roč. 29, č. 6,
strany 527–529) opisuje neinvazívne určenie paternálne dedeného fetálneho haplotypu HLA.
[0010] Chiu a kol. (Trends in Genetics, Elsevier Science Publishers, roč. 25, č. 7, strany 324–
331) opisuje analytický spôsob neinvazívnej detekcie fetálnych monogénnych chorôb a
chromozomálnych aneuplodií.
[0011] Lun a kol. (Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of
America, roč. 102, č. 50, strany 19920–19925) opisuje prístup digitálnej relatívnej mutačnej
dávky k neinvazívnej prenatálnej diagnostike monogénnych chorôb.
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[0012] Fan a kol. (Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of
America, roč. 105, č. 42, strany 16266–16271) opisuje shotgun sekvenovania na detekovanie
fetálnej trizómie 21, trizómie 18 a trizómie 13.
[0013] Chiu a kol. (Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of
America, roč. 105, č. 51, strany 20458–20463) opisuje neinvazívnu prenatálnu diagnostiku
fetálnej chromozomálnej aneuploídie.
[0014] Avšak takéto spôsoby používajú vopred existujúcu znalosť možných mutácií na analýzu
konkrétnych častí genómu, a tak nemusia identifikovať latentné alebo neobvyklé mutácie alebo
genetické ochorenia. Preto je žiaduce poskytnúť nové spôsoby, systémy a aparatúry, ktoré môžu
identifikovať celý alebo čiastočný genóm pomocou neinvazívnych techník.
[0015] Predkladaný vynález poskytuje spôsob stanovenia prvého pomeru fetálneho genómu,
ktorý bol sekvenovaný z biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy, pričom plod má otca a
matkou je tehotná žena, otec má otcovský genóm a matka má materský genóm, pričom vzorka
obsahuje zmes materských a otcovských nukleových kyselín, spôsob obsahuje: obdržanie
sekvenčných výsledkov sekvenovania pluralít molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky
získanej od tehotnej ženy; analýzu sekvenčných výsledkov, analýzu molekuly nukleovej
kyseliny zahŕňajúcu: identifikáciu umiestnenia molekuly nukleovej kyseliny v ľudskom
genóme; a stanovenie príslušnej alely molekuly nukleovej kyseliny; stanovenie prvej plurality
lokusov, pričom fetálny genóm je heterozygotny na každom lokuse prvej plurality tak, že fetálny
genóm má príslušnú prvú a druhú alelu na týchto lokusoch, pričom materský genóm je
homozygotny na každom lokuse z prvej plurality tak, že materský genóm má dve z príslušných
druhých alel na týchto lokusoch, prvá alela je rozdielna od druhej alely; určenie počítačovým
systémom druhého pomeru lokusov prvej plurality lokusov, v ktorom je príslušná prvá alela
detekovaná zo sekvenčných výsledkov; a na základe druhého pomeru určenia prvého pomeru
fetálneho genómu, ktorý bol sekvenovaný z biologickej vzorky.
[0016] Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú namierené na systémy, prístroje a na počítačovo
čitateľné média spojené s tu opísanými spôsobmi. V jednom uskutočnení takéto pre počítač
čitateľné médium obsahuje inštrukcie na získavanie dát a analýzu dát, ale nie inštrukcie na
nasmerovanie stroja na vytvorenie dát (napr. sekvenovanie molekúl nukleovej kyseliny). V
ďalšom uskutočnení pre počítačovo čitateľné médium neobsahuje inštrukcie na nasmerovanie
stroja na vytvorenie dát. V jednom uskutočnení produkt počítačového programu obsahuje pre
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počítačovo čitateľné médium ukladajúce množstvo inštrukcií na riadenie a procesor, aby
vykonal operáciu pre spôsob tu opísaný. Uskutočnenia sú tiež nasmerované na nastavenie
počítačového systému tak, aby vykonal kroky ktoréhokoľvek spôsobu tu opísaného, potenciálne
s rôznymi komponentami vykonávajúcimi príslušný krok alebo príslušnú skupinu krokov.
[0017] Odkazy na zvyšné časti špecifikácie, vrátane výkresov a nárokov budú uvádzať ďalšie
vlastnosti a výhody uskutočnenia predkladaného vynálezu. Ďalšie vlastnosti a výhody, rovnako
ako štruktúra a prevádzka rôznych uskutočnení predkladaného vynálezu sú podrobnejšie
opísané nižšie s ohľadom na priložené výkresy. Na výkresoch môžu referenčné čísla indikovať
identické alebo funkčne podobné prvky.
OBR. 1 je graf spôsobu 100 pre stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu tehotnej
ženy podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 2 ukazuje dva haplotypy pre otca a dva haplotypy pre matku v konkrétnom segmente ich
príslušného genómového kódu podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 3 ukazuje dva typy SNP v rodičovských haplotypoch OBR. 2 podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 4A a 4B ukazuje analýzu na stanovenie fetálnych haplotypov pre dva typy SNP podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 5A a 5B ukazujú analýzy porovnávajúce relatívne množstvo (napr. počty) fragmentov pre
každý lokus a to, či výsledok porovnaní je klasifikácia konkrétneho haplotypu ako zdedeného
alebo nie podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 6 ilustruje účinok zmeny pravdepodobnostného pomeru pre SPRT klasifikáciu podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 7 je graf spôsobu 700 pre stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu tehotnej
ženy zdedeného od otca podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 8 je graf spôsobu 800 pre stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu v regióne,
kde matka a otec sú heterozygoti podľa uskutočnenia predkladaného vynálezu.
OBR. 9 ukazuje haplotypy otca a matky, ktorí sú obaja heterozygoti v konkrétnom genómovom
regióne podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.

5

EP 3241914 B1

OBR. 10 je graf ilustrujúci spôsob 1000 na stanovenie frakčnej koncentrácie fetálneho materiálu
v materskej vzorke podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 11 je graf spôsobu na stanovenie toho, či je lokus informatívny podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 12A a 12B ukazujú predvídanú distribúciu množstva pre alelu T (menej abundantná alela
v scenári (a) a (c)) pre tri scenáre s predpokladanou koncentráciou frakčnej fetálnej DNA 20 %,
respektíve 5 %, podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 13A, 13B a 14 ukazujú predpokladané distribúcie pre množstvo menej abundantnej alely
pre koncentráciu frakčnej fetálnej DNA 20 %, každý pre rôzne celkové množstvá molekúl
príslušného SNP podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 15A a 15B ukazujú príklady referenčných haplotypov, rodičovských haplotypov
odobratých z referenčných haplotypov, a výsledné fetálne haplotypy podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 16 je graf spôsobu 1600 na stanovenie aspoň časti fetálneho genómu, keď je známa sada
referenčných haplotypov, ale rodičovské haplotypy známe nie sú, podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 17 ukazuje príklad stanovenia informatívnych lokusov z analýzy fragmentov DNA z
materskej vzorky podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 18 ukazuje tri referenčné haplotypy (Hap A, Hap B a Hap C) a otcovské alely.
OBR. 19 ukazuje stanovenie rodičovského haplotypu z otcovských alel podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 20 ukazuje dedukciu materských genotypov z analýzy materskej vzorky podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 21 ukazuje uskutočnenie na stanovenie materských haplotypov z materských genotypov
a referenčných haplotypov podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 22 ukazuje stanovené materské haplotypy a po otcovi zdedené haplotypy podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu.
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OBR. 23 ukazuje rôzne typy lokusov (alfa (A) a beta (B)) pre materské haplotypy vzhľadom na
otcovské haplotypy podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 24 je graf ilustrujúci spôsob 2400 identifikácie de novo mutácie v genóme nenarodeného
plodu tehotnej ženy.
OBR. 25A ukazuje absolútny počet a percenta SNP vykazujúcich genotypové kombinácie pre
otca, matku a plod (CVS) podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 25B ukazuje výpočet štatistík zarovnania pre prvých 20 prietokových kyviet.
OBR. 26 je tabuľka ukazujúca frakčnú koncentráciu fetálnej DNA vypočítanej pre SNP
pomocou spôsobu podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 27A ukazuje graf ilustrujúci pozorované percento SNP v tejto podmnožine, v ktorej by
mohla byť fetálna alela pozorovaná zo sekvenčných dát pre prvých 20 analyzovaných
prietokových kyviet a OBR. 27B ukazuje graf pokrytia vs. počtu čítaní podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 28A a 28B ukazuje ploty korelácie medzi pokrytím zdedených alel po otcovi a počtom
mapovateľných odpočtov sekvencií a počtom sekvencií prietokových kyviet, podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 29A ukazuje koreláciu medzi podielom falošne pozitívnych nálezov a počtom
sekvenovaných prietokových kyviet, a OBR. 29B ukazuje koreláciu medzi podielom falošne
pozitívnych nálezov a počtom sekvenovaných prietokových kyviet podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 30 ukazuje pokrytie pre plod špecifických SNP pre rôzny počet analyzovaných
prietokových kyviet podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 31 ukazuje presnosť analýzy Typu A, keď boli údaje z 10 prietokových kyviet použité
podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 32 ukazuje presnosť analýzy Typu B, keď boli údaje z 10 prietokových kyviet použité
podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
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OBR. 33 ukazuje presnosť analýzy Typu A, keď boli údaje z 20 prietokových kyviet použité
podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 34 ukazuje presnosť analýzy Typu B, keď boli údaje z 20 prietokových kyviet použité
podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 35A a 35B ukazujú odpočty s mutáciami a so sekvenciami divokého typu na kodónoch
41/42 podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 36 ukazuje tabuľku Typu A RHDO analýzy, zatiaľ čo tabuľka analýzy Typu B RHDO je
zobrazená na OBR. 37 podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 38A a 38B ukazujú výsledky klasifikácie SPRT pre prípad PW226 ako príklad.
OBR. 39 ukazuje tabuľku sumarizujúcu výsledky analýzy RHDO pre päť prípadov podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 40 ukazuje graf hĺbky sekvenovania proti počtu prietokových kyviet sekvenovaných
podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
OBR. 41 ukazuje graf veľkosti fetálnych a celkových sekvencií celého genómu a OBR. 42A42C ukazujú podobné grafy individuálne pre každý chromozóm podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
OBR. 43 ukazuje blokový diagram príkladu počítačového systému 4300 použiteľného so
systémom a spôsoby podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
[0018] Pojem „biologická vzorka” v zmysle tu používanom označuje akúkoľvek vzorku, ktorá
je odobratá od subjektu (napr. človeka, ako je tehotná žena) a obsahuje jednu alebo viac molekúl
záujmových nukleových kyselín.
[0019] Pojem „nukleová kyselina“ alebo „polynukleotid“ označuje deoxyribonukleovú kyselinu
(DNA) alebo ribonukleovú kyselinu (RNA) a ich polymér buď v jednovláknovej alebo
dvojvláknovej forme. Ak nie je uvedené konkrétne obmedzenie, tento pojem zahŕňa nukleové
kyseliny obsahujúce analógy prirodzených nukleotidov, ktoré majú podobné väzbové vlastnosti
ako referenčná nukleová kyselina a sú metabolizované spôsobom podobným prirodzene sa
vyskytujúcim nukleotidom. Ak nie je uvedené inak, konkrétne sekvencie nukleovej kyseliny
tiež implicitne zahŕňajú svoje konzervatívne modifikované varianty (napr. substitúcie
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degenerovaného kodónu), alely, ortológy, SNP a komplementárne sekvencie, rovnako ako
sekvencie explicitne indikované. Konkrétne je možné substitúciu degenerovaného kodónu
dosiahnuť tvorbou sekvencií, v ktorých tretia pozícia na jednom alebo viacerých zvolených
(alebo všetkých) kodónoch je substituovaná rezíduami so zmiešanou bázou a/alebo
deoxyinozinovými rezíduami (Batzer a kol., Nucleic Acid Res. 19:5081 (1991); Ohtsuka a kol.,
J. Biol. Chem. 260:2605-2608 (1985); a Rossolini a kol., Mol. Cell. Probes 8:91-98 (1994)).
Pojem nukleová kyselina je používaný zameniteľne s pojmami gén, cDNA, mRNA, malá
nekódujúca RNA, mikro RNA (miRNA), Piwi-interagujúca RNA a krátka vlásenková RNA
(shRNA) kódovaná génom alebo lokusom.
[0020] Pojem „gén“ znamená segment DNA zúčastňujúci sa produkcie polypeptidového
reťazca alebo transkribovaného RNA produktu. Môže zahŕňať regióny predchádzajúce a
nasledujúce po kódujúcom regióne („leader“ a „trailer“), rovnako ako intervenujúce sekvencie
(intróny) medzi jednotlivými kódujúcimi segmentami (exónmi).
[0021] Pojem „klinicky relevantná sekvencia nukleovej kyseliny” (tiež označovaná ako cieľová
sekvencia alebo chromozóm) v zmysle tu používanom môže označovať polynukleotidovú
sekvenciu príslušného segmentu väčšej genomickej sekvencie, ktorej potenciálna nerovnováha
sa testuje, alebo samotnú väčšiu genomickú sekvenciu. Jedným príkladom je sekvencia
chromozómu 21. Ďalšie príklady zahŕňajú chromozóm 18, 13, X a Y. Ešte ďalšie príklady
zahŕňajú mutované genetické sekvencie alebo genetické polymorfizmy alebo variácie počtu
kópií, ktoré môže plod zdediť od jedného alebo obidvoch rodičov, alebo ako de novo mutáciu
v plode. v Niektorých uskutočneniach je možné na poskytnutie dát na detekciu nerovnováhy
použiť niekoľko klinicky relevantných nukleokyselinových sekvencií, alebo ekvivalentne
viacpočetné markery klinicky relevantných nukleokyselinových sekvencií. Napríklad dáta z
piatich po sebe idúcich sekvencií na chromozóme 21 môžu byť naviac použité na stanovenie
možnej nerovnováhy chromozómu 21, čím sa efektívne znižuje potrebný objem vzorky na 1/5.
[0022] Pojem „založený na“ v zmysle tu používanom znamená „založený aspoň čiastočne na”
a označuje jednu hodnotu (alebo výsledok) používanú na stanovenie inej hodnoty, ako sa stáva
vo vzťahu vstupu metódy a výstupu tej istej metódy. Pojem „odvodený” v zmysle tu
používanom, označuje vzťah vstupu metódy a výstupu tej istej metódy, ku ktorému dochádza,
keď je derivácia výpočtom vzorca.
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[0023] Pojem „parameter” s zmysle tu používanom znamená numerickú hodnotu, ktorá
charakterizuje kvantitatívnu dátovú množinu a/alebo číselný vzťah medzi množinami
kvantitatívnych dát. Napríklad pomer (alebo funkcia pomeru) medzi prvou pluralitou prvej
nukleokyselinovej sekvencie a druhou pluralitou druhej nukleokyselinovej sekvencie je
parametrom.
[0024] V zmysle tu používanom je „lokus“ či jeho množné číslo „lokusy“ umiestnením alebo
adresou akejkoľvek dĺžky nukleotidov (alebo párov báz), ktorá má variáciu medzi genómami.
[0025] Pojem „nerovnováha sekvencií“ v zmysle tu používanom znamená akúkoľvek
signifikantnú odchýlku, ak je definovaná aspoň jednou limitnou hodnotou v množstve klinicky
relevantných nukleokyselinových sekvencií, od referenčného množstva. Nerovnováha
sekvencií môže zahŕňať nerovnováhu chromozómovej dávky, alelovú nerovnováhu,
nerovnováhu mutačnej dávky, nerovnováhu haplotypovej dávky a ďalšie podobné
nerovnováhy. Ako príklad môže k nerovnováhe alelovej alebo mutačnej dávky dôjsť keď má
plod rozdielny genotyp od matky, čím sa vytvára nerovnováha na konkrétnom lokuse vo vzorke.
[0026] Pojem „chromozomálna aneuploidia” v zmysle tu používanom znamená odchýlku v
kvantitatívnom množstve chromozómu v porovnaní s diploidným genómom. Touto odchýlkou
môže byť zisk alebo strata. Môže zahŕňať celý jeden chromozóm alebo región chromozómu.
[0027] Pojem „haplotyp“ v zmysle tu používanom označuje kombináciu alel na niekoľkých
lokusoch, ktoré sú spoločne vysielané na rovnakom chromozóme alebo chromozómovom
regióne. Haplotyp môže označovať iba jeden pár lokusov, alebo chromozomálny región či celý
chromozóm. Pojem „alely“ označuje alternatívnu DNA sekvenciu na rovnakom fyzickom
genómovom lokuse, ktoré môžu alebo nemusia viesť k odlišným fenotypovým vlastnostiam. V
každom jednotlivom diploidnom organizme s dvoma kópiami každého chromozómu (okrem
pohlavných chromozómov u ľudských subjektov mužského pohlavia) genotyp pre každý gén
zahŕňa pár alel prítomný na danom lokuse, ktoré sú rovnaké u homozygota a odlišné u
heterozygota. Populácia alebo druh organizmu obvykle zahŕňa niekoľko alel na každom lokuse
naprieč rôznymi jedincami. Genómový lokus, v ktorom sa v populácií nachádza viac ako jedna
alela, sa nazýva polymorfné miesto. Alelová variácia na určitom lokuse je merateľná ako počet
prítomných alel (t. j. miera polymorfizmu), alebo ako podiel heterozygotov (t. j. podiel
heterozygotnosti) v populácií. V zmysle tu používanom, pojem „polymorfizmus“ označuje
akúkoľvek interindividuálnu variáciu v ľudskom genóme, bez ohľadu na jej množstvo. Príklady
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takýchto variácií zahŕňajú okrem iného polymorfizmus jedného nukleotidu, polymorfizmus
jednoduchého tandemového opakovania, polymorfizmy inzercie - delécie, mutácie (ktoré môžu
spôsobovať ochorenie) a variácie počtu kópií.
[0028] Konštrukcia čiastočnej genetickej mapy alebo úplnej genómovej sekvencie pre
nenarodený plod môže byť uskutočnená na základe haplotypov polymorfných sekvencií jeho
rodičov. Pojem „haplotyp“ v zmysle tu používanom označuje kombináciu alel na niekoľkých
lokusoch, ktoré sú spoločne vysielané na rovnakom chromozóme alebo chromozómovom
regióne. Napríklad uskutočnenie môže

analyzovať fragmenty DNA z materskej vzorky

(obsahujúcej DNA matky a plodu), aby boli identifikované alely na určitých špecifických
lokusoch (landmarky). Množstvo fragmentov DNA príslušných alel na týchto lokusoch môže
byť následne analyzované spoločne so stanovením relatívneho množstva haplotypov týchto
lokusov a tak sa stanoví to, ktoré haplotypy boli zdedené plodom z genómu matky a/alebo
rodičov. Identifikáciou fetálnych haplotypov je možné stanoviť genotyp plodu na
individuálnom lokuse s v príslušnom genómovom regióne zahŕňajúcom špecifikované lokusy.
V rôznych uskutočneniach môžu byť lokusy, kde sú rodičia špecifikovanou kombináciou
homozygota a heterozygota, analyzované spôsobom stanovujúcim regióny fetálneho genómu.
V jednej implementácií sú referenčné haplotypy, ktoré predstavujú haplotypy bežné v populácií,
použité spoločne s analýzou DNA fragmentov materskej vzorky na stanovenie materského a
otcovského genómu.
[0029] Príkladom aplikácie jedného uskutočnenia na stanovenie aspoň časti fetálneho genómu
by mohlo byť testovanie otcovstva porovnaním odvodeného fetálneho genotypu alebo
haplotypu s genotypom alebo haplotypom údajného otca. Ďalším príkladom je detekcia jednej
alebo viacerých de novo mutácií, ktoré plod získal, alebo detekcia meiotických rekombinačných
príhod, ku ktorým došlo v priebehu produkcie gamét u rodičov plodu. Toto sú gaméty, ktoré
boli oplodnené a výsledná zygota sa vyvinula v daný plod.
[0030] Okrem toho niektoré uskutočnenia môžu tiež umožniť stanovenie genómovej sekvencie
nenarodeného plodu v akomkoľvek požadovanom rozlíšení. Napríklad v určitých aplikáciách
môžu uskutočnenia umožňovať úplne alebo takmer úplne stanovenie genómových sekvencií
plodu. V jednom uskutočnení rozlíšenie fetálnej genómovej sekvencie, ktorú je možné stanoviť,
závisí na rozlíšení znalosti genómu otca a matky, v spojení so sekvenovanými informáciami z
materskej biologickej vzorky obsahujúcej fetálne nukleové kyseliny. V prípade, že sú známe
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úplne alebo takmer úplne genómové sekvencie otca a matky, je možné odvodiť úplné alebo
takmer úplné genomické sekvencie nenarodeného plodu.
[0031] V ďalších uskutočneniach sú objasnené len genómové sekvencie zvolených regiónov v
rámci genómu, napr. na prenatálnu diagnostiku vybraných genetických, epigenetických (ako sú
poruchy imprintingu) alebo chromozomálnych porúch. Príklady genetických porúch, na ktoré
sa môže sťahovať jedno z uskutočnení, zahŕňajú hemoglobinopatiu (ako je beta talasémia, alfa
talasémia, kosáčikovitá anémia, ochorenie hemoglobínu E), cystická fibróza a poruchy
súvisiace s pohlavím (ako je hemofília alebo Duchennova svalová dystrofia). Ďalšie príklady
mutácií, ktoré je možné detekovať pomocou jedného z uskutočnení, je možné nájsť na webovej
stránke Online Mendelian Inheritance in Man (www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/getmorbid.cgi).
[0032] Niektoré uskutočnenia môžu byť tiež použité na stanovenie frakčnej koncentrácie
fetálnej DNA, ktorá môže byť uskutočnená bez akejkoľvek predchádzajúcej znalosti
špecifických genómov rodičov. Podobnú analýzu je tiež možné použiť na stanovenie hĺbky
pokrytia potrebného na presné stanovenie fetálneho genómu. Toto stanovenie pokrytia je možné
použiť na zhodnotenie toho, koľko dát je potrebných analyzovať na zisk presných výsledkov.
I. ÚVOD
[0033] Keď sa materská vzorka (napr. plazma alebo sérum) použije ako materiál na objasnenie
fetálneho haplotypu, môžu sa vyskytnúť dva problémy. Prvým problémom je, že materská
plazma alebo sérum pozostáva zo zmesi DNA plodu a matky, pričom DNA plodu je menšinovou
populáciou. Bolo stanovené, že fetálna DNA predstavuje priemernú/mediánovú koncentráciu
približne 5 % až 10 % celkovej DNA v materskej plazme v priebehu prvých dvoch trimestrov
tehotenstva (Lo YMD a kol. Am J Hum Genet 1998; 62: 768-775; Lun FMF a kol. Clin Chem
2008; 54: 1664-1672). Pretože materské krvinky uvoľňujú DNA v priebehu zrážania krvi,
frakčná koncentrácia fetálnej DNA v materskom sére môže byť ešte nižšia, ako v materskej
plazme. Preto je v niektorých uskutočneniach výhodnejšia materská plazma ako materské
sérum.
[0034] Druhým problémom je, že fetálna DNA a materská DNA v materskej plazme
pozostávajú z krátkych fragmentov (Chan KCA a kol. Clin Chem 2004; 50: 88-92). Z plodu
odvodená DNA je samozrejme všeobecne kratšia než od matky odvodená DNA v materskej
plazme. Väčšina fetálnej DNA v materskej plazme je menej ako 200 bp dlhá. Pri použití
samotných takýchto krátkych fragmentov DNA môže byť problematické skonštruovať haplotyp
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genetického polymorfizmu v dlhých genómových vzdialenostiach. Vyššie uvedené problémy
týkajúce sa materskej plazmy a séra platia tiež na detekciu fetálnej DNA v moči matky
(Botezatu I a kol. Clin Chem 2000; 46: 1078-1084). Fetálna DNA predstavuje iba menšinovú
frakciu DNA v moči tehotnej ženy a fetálna DNA v moči matky tiež pozostáva z krátkych DNA
fragmentov.
A. Sekvenovanie a analýza materskej vzorky
[0035] Prístup, ktorým niektoré uskutočnenia riešia prvý problém, je používanie spôsobu
umožňujúceho kvantitatívne genotypovanie nukleových kyselín získaných z materskej
biologickej vzorky s vysokou presnosťou. V jednom uskutočnení tohto prístupu sa presnosť
dosahuje analýzou veľkého počtu (napríklad miliónov alebo miliárd) molekúl. Ďalej môže byť
presnosť zlepšená analýzou jednoduchých molekúl nukleovej kyseliny alebo klonálnou
amplifikáciou jednoduchých molekúl nukleovej kyseliny. Jedno uskutočnenie používa masívne
paralelné DNA sekvenovanie, ako je okrem iného to uskutočnenie na platforme Illumina
Genome Analyzer (Bentley DR a kol. Nature 2008; 456: 53-59), platforme Roche 454
(Margulies M a kol. Nature 2005; 437: 376-380) platforme ABI SOLiD (McKeman KJ a kol.
Genome Res 2009; 19: 1527-1541), platforme na sekvenovanie jednoduchých molekúl Helicos
(Harris TD a kol. Science 2008; 320: 106-109), real-time sekvenovanie používajúce jednoduché
polymerázové molekuly (Science 2009; 323: 133-138) a nan8 opore sekvenovanie (Clarke J a
kol. Nat Nanotechnol. 2009; 4: 265-70). V jednom uskutočnení sa masívne paralelné
sekvenovanie uskutočňuje na náhodnej podmnožine molekúl nukleovej kyseliny v biologickej
vzorke.
[0036] V niektorých uskutočneniach môže byť prínosné získať pokiaľ možno, čo najdlhší
odpočet sekvencie z každej molekuly. Jedným obmedzením dĺžky odpočtov sekvencií, ktoré je
možné dosiahnuť, je povaha molekúl nukleovej kyseliny v materskej vzorke. Napríklad je
známe, že väčšina DNA molekúl v materskej plazme pozostáva z krátkych fragmentov (Chan
KCA a kol. Clin Chem 2004; 50: 88-92). Ďalej musí byť dĺžka odpočtov v rovnováhe s
vernosťou sekvenčného systému pri dlhodobých odpočtoch. Pre niektoré s vyššie uvedených
systémov môže byť výhodné získať sekvencie z obidvoch koncov molekuly, takzvané
sekvenovanie párových koncov. Pre ilustráciu, jedným prístupom je uskutočnenie 50 bp
sekvenovania z každého konca molekuly DNA, čo vedie k celkom 100 bp sekvencii na
molekulu. V inom uskutočnení je možné uskutočniť 75 bp sekvenovanie z každého konca
molekuly DNA, čo vedie k celkom 150 bp sekvencii na molekulu.
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[0037] Po tom, ako je uskutočnené sekvenovanie, sú sekvencie zarovnané späť do referenčného
ľudského genómu. Pretože uskutočnenie objasňuje genómové variácie zdedené nenarodeným
plodom od rodičov, zarovnávací algoritmus môže byť schopný vyrovnať sa s odchýlkami
sekvencií. Jedným príkladom takéhoto softvérového balíka je Efficient Large-Scale Alignment
of Nucleotide Databases (ELAND) softvér od spoločnosti Illumina. Ďalším príkladom takéhoto
softvérového balíka je softvér SOAP (short oligonucleotide alignment program) a SOAP2 (Li
R a kol. Bioinformatics 2008; 24:713-714; Li R a kol. Bioinformatics 2009; 25:1966-1967).
[0038] Množstvo DNA sekvenovania, ktoré je nutné uskutočniť, môže záležať na rozlíšení, s
ktorým môže byť potrebné skonštruovať genetickú mapu plodu alebo genómovú sekvenciu
plodu. Všeobecne čím viac molekúl je nasekvenovaných, tým vyššie je rozlíšenie. Ďalším
determinantom rozlíšenia genetickej mapy plodu alebo genómovej sekvencie plodu na danej
úrovni alebo hĺbke DNA sekvenovania je frakčná koncentrácia DNA plodu v biologickej vzorke
matky. Všeobecne čím vyššia je koncentrácia frakcií DNA plodu, tým vyššie je rozlíšenie
genetickej mapy plodu alebo genómovej sekvencie plodu, ktorú je možné objasniť na danej
hladine DNA sekvenovania. Pretože frakčná koncentrácia DNA plodu v plazme matky je vyššia
ako v sére matky, plazma matky je výhodnejším typom biologickej vzorky matky, ako materské
centrum pri niektorých uskutočneniach.
[0039] Obrat vyššie uvedených spôsobov založených na sekvenovaní môže byť zvýšený
použitím indexovania alebo čiarových kódov. Tak môže byť k nukleokyselinovým fragmentom
v konkrétnej knižnici sekvenovania nukleových kyselín pridaný index alebo čiarový kód
špecifický pre každého pacienta. Následne sa mnoho takýchto knižníc, každá so vzorkou alebo
indexom či čiarovým kódom špecifickým pre daného pacienta, zmieša a spoločne sekvenuje.
Po sekvenovacích reakciách je možné sekvenovacie dáta odobrať z každej vzorky alebo od
každého pacienta na základe čiarového kódu alebo indexu. Táto stratégia môže zvýšiť obrat, a
tak aj efektivitu nákladov pri uskutočneniach súčasného vynálezu.
[0040] V jednom uskutočnení môžu byť molekuly nukleovej kyseliny v biologickej vzorke
zvolené alebo frakciované pred kvantitatívnym fenotypovaním (napr. sekvenovaním). V
jednom variante sú molekuly nukleovej kyseliny ošetrené zariadením (napr. microarray), ktoré
môže preferenčne viazať molekuly nukleovej kyseliny zo zvolených lokusov v genóme (napr.
región na chromozóme 7 obsahujúci gén CFTR). Následne môže byť uskutočnené sekvenovanie
preferenčne na molekulách nukleovej kyseliny zachytených tímto zariadením. Táto schéma
umožní cieliť sekvenovanie na záujmový región genómu. V jednom uskutočnení tejto schémy
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alebo

sekvencie
Agilent

Nimblegen

SureSelect

Target

Enrichment System (www.opengenomics.com/SureSelect_Target_Enrichment_System či
podobné platformy. V niektorých uskutočneniach molekuly nukleovej kyseliny zo zvolených
regiónov tohto genómu sú vystavené náhodnému sekvenovaniu.
[0041] V inom uskutočnení môže byť záujmový genómový región v biologickej vzorke najskôr
amplifikovaný jednou zostavou alebo niekoľkými zostavami amplifikačných primerov.
Následne môže byť na amplifikovaných produktoch uskutočnené kvantitatívne genotypovanie,
napríklad sekvenovanie. V jednej implementácii tejto schémy je možné použiť systém
RainDance (www.raindancetech.com/technology/pcr-genomics-research.asp). V niektorých
uskutočneniach sú amplifikované nukleové kyseliny vystavené náhodnému sekvenovaniu.
[0042] Krok veľkostnej frakcionácie môže byť tiež uskutočnený na molekulách nukleovej
kyseliny v biologickej vzorke. Pretože je známe, že DNA plodu je kratšia ako DNA matky v
materskej plazme (Li a kol. Clin Chem 2004; 50: 1002-1011; patentová prihláška USA
20050164241; patentová prihláška USA 20070202525), frakcie s menšou veľkosťou molekúl
môžu byť zozbierané a následne použité na kvantitatívne genotypovanie, napríklad
sekvenovanie. Takáto frakcia by obsahovala vyššiu frakčnú koncentráciu DNA plodu ako
pôvodná biologická vzorka. Sekvenovanie frakcie obohatenej v DNA plode tak môže umožniť
konštrukciu genetickej mapy plodu alebo odvodenie genómovej sekvencie plodu s vyšším
rozlíšením na konkrétnej hladine analýzy (napr. hĺbka sekvenovania), ako by umožnilo použitie
neobohatenej vzorky. Technológie však môžu byť úspornejšie. Ako príklady spôsobov
veľkostnej frakcionácie je možné použiť (i) gélovú elektroforézu nasledovanú extrakciou
molekúl nukleovej kyseliny zo špecifických gélových frakcií; (ii) matrix viažucu nukleovú
kyselinu s diferenciálnou afinitou pre molekuly nukleovej kyseliny s rôznymi veľkosťami; alebo
(iii) filtračné systémy s diferenciálnou retenciou pre molekuly nukleových kyselín s rôznou
veľkosťou.
[0043] V ešte inom uskutočnení je možné preferenčne analyzovať molekuly nukleovej kyseliny
so špecifickou veľkosťou alebo rozsahom veľkostí po sekvenovaní nukleovej kyseliny.
Napríklad je možné uskutočniť sekvenovanie s párovými koncami, pri ktorom sú sekvenované
obidva konce DNA molekuly. Následne by mohli byť genómové súradnice obidvoch koncov
namapované späť do referenčného ľudského genómu. Následne je možné odvodiť veľkosť
molekuly odpočtom genómových súradníc obidvoch koncov. Jedným zo spôsobov, ako

15

EP 3241914 B1

uskutočniť takéto sekvenovanie s párovými koncami je použitie protokolu na sekvenovanie s
párovými koncami genómového analyzéru Illumina. Ďalším spôsobom odvodenia veľkosti
molekuly DNA je sekvenovanie celej molekuly DNA. To je možné najjednoduchšie uskutočniť
sekvenovaním platforiem s relatívne dlhými čítacími dĺžkami, ako je platforma Roche 454
(Marguelis a kol. Nature 2005; 437:376-380) a technológia Pacific Biosciences na jednu
molekulu v reálnom čase (SMRT™) (Eid a kol. Science 2009; 323: 133-138). Po odvodení
veľkosti molekúl nukleových kyselín je možné zamerať následnou analýzou molekúl s menšou
ako konkrétnou limitnou veľkosťou, čím sa obohatí frakčná koncentrácia DNA plodu. Analýza
tejto podmnožiny molekúl môže umožniť odvodenie genetickej mapy plodu alebo genómových
sekvencií plodu s menším počtom analyzovaných molekúl po veľkostnom výbere, ako keby
tento úkon nebol uskutočnený. V jednom uskutočnení je použitý veľkostný limit 300 bp. V ešte
ďalších uskutočneniach môže byť použitý veľkostný limit 250 bp, 200 bp, 180 bp, 150 bp, 125
bp, 100 bp nebo 75 bp.
B. Použitie rodičovských genómov ako scaffold
[0044] Na vyriešenie druhého problému môžu niektoré uskutočnenia použiť haplotypy
chromozómov matky ako scaffold. Haplotypy chromozómov otca môžu byť taktiež použité ako
iný scaffold. Tento scaffold môže byť porovnávaný voči genetickej informácii plodu získanej
zo vzorky matky obsahujúcej DNA plodu. Táto genetická informácia plodu môže byť použitá
na stanovenie toho, ako bol vztýčený scaffold matky a/alebo otca v genóme plodu, čím sa
komponenty scaffoldu použijú na stanovenie výsledného genómu plodu.
[0045] Rodičovské haplotypy môžu byť skonštruované z genómovej DNA od otca alebo matky
a od ďalších rodinných príslušníkov, napr. súrodencov plodu v aktuálnom tehotenstve. Je
možné, že dostupnosť otcovských haplotypov môže byť stále bežnejšia, vzhľadom na redukciu
nákladov na sekvenovanie genómu. V jednom zo scenárov, ak má jeden z rodičov alebo obaja
rodičia svoje genómy už nasekvenované a boli stanovené ich haplotypy na jednom alebo
viacerých chromozomálnych regiónoch, potom je možné túto informáciu použiť ako vyššie
uvedený scaffold.
[0046] Môže byť použitá akákoľvek genotypovacia platforma známa osobám skúseným v stave
techniky, ktorá môže skúmať sekvenové variácie v genóme, vrátane DNA sekvenovania,
microarray, hybridizačných sond, techník založených na fluorescencií, optických techník,
molekulárnych čiarových kódoch a zobrazovaní jedinej molekuly (Geiss GK a kol. Nat
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Biotechnol 2008; 26: 317-325), analýze jedinej molekuly, PCR, digitálnej PCR, hmotnostnej
spektrometrii (ako je platforma Sequenom MassARRAY), atď. Ako extrémnejší príklad môže
byť DNA sekvencia otca a matky stanovená sekvenovaním celej genómovej DNA pomocou
sekvenovacieho spôsobu s masívnou paralelou (napr. Bentley DR a kol. Nature 2008; 456: 5359; McKernan KJ a kol. Genome Res 2009; 19: 1527-1541). Príkladom sekvenových variácií,
ktoré môžu byť zaujímavé, sú jednonukleotidové polymorfizmy (single nucleotide
polymorphism, SNP). Obzvlášť výhodný spôsob stanovenia parentálnych genotypov je
microarray analýza SNP na škále celého genómu, alebo na zvolených regiónoch genómu, napr.
tých obsahujúcich gény, ktorých mutácie môžu spôsobiť genetickú chorobu (ako sú gény v betaglobín klastre, alebo gén regulátoru transmembránovej vodivosti v cystickej fibróze (CFTR).
Okrem sekvenových variácií môžu byť tiež použité variácie v počte kópií. Sekvenové variácie
a variácie v počte kópií sú obe označované ako polymorfné genetické rysy (PMF).
[0047] V jednom aspekte môžu byť materské genotypy na záujmových chromozómoch alebo
chromozomálnych regiónoch konštruované do haplotypov. Jedným zo spôsobov, ako to je
možné uskutočniť, je analýza ďalších rodinných príslušníkov príbuzných s matkou, napr. syna
alebo dcéry danej matky, rodičov, súrodencov atď. Ďalším spôsobom, v ktorom môžu byť
haplotypy konštruované, sú ďalšie metódy dobre známe osobám skúseným v stave techniky,
uvedenej vyššie.
[0048] Genotypová informácia môže byť následne rozšírená na haplotypové informácie rodičov
v porovnaní s genotypovou informáciou od ostatných členov rodiny, napríklad súrodencov
plodu súčasného tehotenstva, alebo z genotypov starých rodičov atď. Haplotypy rodičov môžu
byť tiež konštruované inými spôsobmi dobre známym osobám skúseným v stave techniky.
Príklady takýchto spôsobov zahŕňajú spôsoby založené na analýze jednej molekuly, ako je
digitálna PCR (Ding C and Cantor CR. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 7449-7453; Ruano
G a kol. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: 6296-6300), haplotypovanie spermií (Lien S a kol.
Curr Protoc Hum Genet 2002; Chapter 1: Unit 1.6) a zobrazovacie techniky (Xiao M a kol. Hum
Mutat 2007; 28: 913-921). Ďalšie spôsoby zahŕňajú tie založené na alelovej špecifickej PCR
(Michalatos-Beloin S a kol. Nucleic Acids Res 1996; 24: 4841-4843; Lo YMD a kol. Nucleic
Acids Res 1991; Nucleic Acids Res 19: 3561-3567), klonovaní a štiepení reštrikčným enzýmom
(Smirnova AS a kol. Immunogenetics 2007; 59: 93-8) atď. Ďalšie spôsoby sú založené na
nerovnovážnej štruktúre distribúcie a spojení haplotypových blokov v populácií, čo umožňuje
vyvodenie materského haplotypu zo štatistických vyhodnotení (Clark AG. Mol Biol Evol 1990;
7:111-22; 10:13-9; Salem RM a kol. Hum Genomics 2005; 2:39-66).
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C. Používanie genómovej informácie o materskej vzorke na zostavenie scaffoldu
[0049] V jednom uskutočnení sa na stanovenie toho, ktorý z materských chromozómov bol
predaný plodu, používa metóda relatívnej haplotypovej dávky (RHDO). Všeobecný princíp
tohto prístupu je nasledovný pre prípad, keď je matka heterozygotná pre každý z génových
polymorfizmov. Tak existujú dva haplotypy a relatívna dávka týchto haplotypov je 1:1. Avšak
v materskej vzorke môže prítomnosť malého podielu DNA plodu zmeniť relatívnu haplotypovú
dávku. Je to tak preto, pretože plod by zdedil polovicu svojho haplotypového komplementu od
matky a druhú polovicu od otca. Naviac pre každý chromozóm mohol plod zdediť „mozaiku“
haplotypov, ktoré by mali pôvod z jedného alebo druhého homológneho chromozómu každého
rodiča, v závislosti na výskyte meiotickej rekombinácie. Všetky tieto faktory môžu odchýliť
relatívnu haplotypovú dávku z pomeru 1:1 v materskej konštitučnej DNA. Tak pre daný
chromozóm alebo chromozómový región môžu byť konštitučné alely týchto haplotypov
vyhľadávané z analytických dát (napr. sekvenovacích dát) vytvorených z materskej vzorky.
[0050] Následne môže byť štatistická procedúra uskutočnená na stanovenie relatívnej
haplotypovej dávky, alebo toho, či je jeden z haplotypov nadmerne zastúpený na úkor druhého
haplotypu. Klasifikačný prah pre túto štatistickú procedúru môže byť upravený v závislosti na
koncentrácii frakčnej DNA plodu. Všeobecne môže vyššia koncentrácia frakčnej DNA plodu
umožniť dosiahnutie prahu s použitím nižšieho počtu molekúl. Klasifikačný prah je možné tiež
upraviť v závislosti na počte úspešne klasifikovaných fragmentov, ktoré je žiaduce dosiahnuť
naprieč záujmovým genómom alebo genómovými regiónmi. V jednom uskutočnení môže byť
použitý test pomeru sekvenčnej pravdepodobnosti (SPRT).
[0051] V jednom uskutočnení môže byť relatívna mutačná dávka (RMD), ako je opísaná v
patentovej prihláške USA 2009/0087847) použitá na stanovenie relatívneho množstva alely na
konkrétnom polymorfizme matky. Tieto relatívne množstvá je možné použiť na stanovenie
haplotypu plodu (napr. keď sú polymorfizmy na konzekutívnych alebo spojených lokusoch). V
jednej implementácii tohto cieleného prístupu sa používa polymerázová reťazová reakcia (PCR)
na amplifikáciu špecifických sekvencií zo zvolených častí genómu pre RMD analýzu. Na
rozšírenie tohto RMD prístupu na stanovenie dedičstva plodu vo veľkom genómovom regióne
alebo v celkom genóme je potreba veľkého objemu materskej vzorky.
[0052] V jednom uskutočnení používajúcom náhodné sekvenovanie nie sú záujmové genómové
regióny špecificky cielené. Počet sekvencií získaných v záujmových genómových regiónoch
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tak nemusí byť vysoký, ako v cielenom prístupe (ak nie je uskutočňované veľmi hlboké
sekvenovanie). Avšak počty môžu byť združené počty naprieč mnohými linkovanými
polymorfizmami na dosiahnutie nevyhnutnej štatistickej sily na diagnostické účely. Praktickým
dopadom používania tohto sekvenovacieho uskutočnenia je to, že môže ušetriť náklady
elimináciou potreby sekvenovať excesívne hlboko. Taktiež to vyžaduje vklad menšieho
množstva materskej vzorky ako prístupy založené na digitálnej PCR.
[0053] Ďalej môže byť žiaduce uskutočniť takúto RHDO analýzu v blokoch. Inými slovami,
každý chromozóm môže byť analyzovaný v jednom alebo, s výhodou, vo viac ako jednom
bloku. V jednom aspekte môže druhá uvedená metóda umožniť pozorovanie meiotickej
rekombinácie. Napríklad sa môže zdať, že haplotyp segmentu konkrétneho chromozómu plodu
pochádza z jedného z materských homológnych chromozómov, zatiaľ čo sa môže zdať, že iný
segment rovnakého chromozómu plodu má haplotyp z iného materského homológneho
chromozómu. Analýza SPRT môže umožniť uskutočnenie tejto segmentácie.
[0054] Napríklad môže byť SPRT analýza uskutočnená na susediacich SNP preukazujúcich
požadovanú konfiguráciu rodičovského genotypu (t. j. otec homozygotný a matka
heterozygotná) začínajúc od jedného konca chromozómu. To bude pokračovať, kým analýza
SPRT neindikuje, že jeden z materských haplotypov je predominantný v analytických údajov z
materskej plazmy (napr. sekvenčné dáta). Následne môže byť SPRT analýza resetovaná a začína
znovu od ďalšieho susediaceho SNP vykazujúceho požadovanú konfiguráciu rodičovského
genotypu. To môže opäť pokračovať, kým analýza SPRT znovu neindikuje, že jeden z
materských haplotypov je predominantný v analytických údajoch z materskej plazmy (napr.
sekvenčné dáta). Tento proces môže pokračovať do posledného zvoleného SNP na uvedenom
chromozóme. Následne môžu byť tieto rôzne SPRT-stanovené haplotypové segmenty
porovnané s haplotypmi dvoch homológnych chromozómov v genóme matky. Meiotická
rekombinácia je pozorovaná, keď sa zdá, že segmenty haplotypu plodu prešli z jedného
materského homológneho chromozómu na druhý. Tento systém môže tiež fungovať, i keď sa
vyskytuje viac meiotických rekombinácií na jeden chromozóm.
[0055] Ako je opísané ďalej, RHDO analýza môže byť tiež uskutočnená pre genómové regióny,
v ktorých sú otec aj matka heterozygoti pre konštitučný genetický polymorfizmus. Tento scenár
je obzvlášť užitočný pre situácie, v ktorých otec aj matka zdieľajú mutantnú kópiu génu
ochorenia s rovnakým ancestrálnym pôvodom, ako keď sú príbuzné alebo keď je predominantná
mutácia pre dané ochorenie spôsobená veľkým efektom zakladateľa (t. j. väčšina jedincov s
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touto mutáciou zdedila rovnaký haplotyp od spoločného predka, ktorý je zakladateľom
populácie). Tak môžu byť haplotypy otca a matky v tomto regióne použité na odvodenie
haplotypu plodu.
II. KONŠTRUKCIA GENÓMU PLODU Z GENÓMU MATKY
[0056] Ďalej sa opisuje konštrukcia genetickej mapy plodu alebo objasnenie genómovej
sekvencie plodu s explicitnou znalosťou genómu rodičov.
A. Spôsob
[0057] OBR. 1 je graf spôsobu 100 pre stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu
tehotnej ženy. Plod mal otca aj matku, ktorou je tehotná žena. Otec má otcovský genóm s dvoma
haplotypmi a matka má materský genóm v dvoma haplotypmi. Spôsob 100 analyzuje molekuly
nukleovej kyseliny (fragmenty) z biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy na stanovenie
genómu plodu. Spôsob 100 je opísaný primárne ako príklad, keď je otec homozygot a matka
heterozygot na pluralite lokusov, kým ďalšie príklady opisujú ďalšie uskutočnenie.
[0058] Spôsob 100 a akýkoľvek zo spôsobov tu opísaných môže byť celkovo alebo čiastočne
uskutočnený a počítačovým systémom zahŕňajúcim procesor, ktorý môže byť nakonfigurovaný
na uskutočnenie týchto krokov. Tak sú uskutočnenia namierené na počítačové systémy
nakonfigurované tak, aby uskutočňovali kroky ktoréhokoľvek tu opísaných spôsobov,
potenciálne s odlišnými komponentami uskutočňujúcimi príslušný krok alebo príslušnú skupinu
krokov. Hoci sú kroky spôsobov tu opísaných uvedené ako číslované kroky, kroky môžu byť
uskutočňované súčasne alebo v odlišnom poradí. Okrem toho je možné časť týchto krokov
použiť s časťou ďalších krokov z ďalších spôsobov. Taktiež môžu byť celé kroky alebo ich časti
voliteľné. Okrem toho akýkoľvek z krokov ktoréhokoľvek zo spôsobov môže byť uskutočnený
v moduloch, obvodoch alebo ďalších spôsobov uskutočnení týchto krokov.
[0059] V kroku 10 sa indikuje prvá pluralita lokusov, v ktorých je materským genotypom
heterozygot. V jednom uskutočnení môže byť toto stanovenie uskutočnené v časti
genotypovania otca alebo matky na celogenómovej úrovni, alebo na zvolených záujmových
genómových lokusoch. V ďalších uskutočneniach môže byť stanovenie prvej plurality lokusov
uskutočnené v priebehu analýzy materskej vzorky, ktorá je opísaná v ďalej nasledujúcich
častiach.

20

EP 3241914 B1

[0060] V kroku 120 je stanovený každý z dvoch materských haplotypov pokrývajúcich prvú
pluralitu lokusov. Ako je uvedené vyššie, materský genóm by mohol byť získaný z priameho
sekvenovania. V ďalších uskutočneniach môže byť genotypovanie uskutočnené na pluralite
lokusov a následne môže byť použitý zmapovaný genóm niekoho, u koho sa očakáva podobný
genóm, napr. rodinného príslušníka, alebo referenčný genóm, ktorý je obvyklý v rovnakej alebo
podobnej populácií. V jednom uskutočnení môže byť krok 120 uskutočnený najskôr pre celý
alebo čiastočný materský genóm a následne môže byť skúmaný materský genóm, aby boli
nájdené lokusy, v ktorých je matka heterozygot.
[0061] V jednom aspekte nie je nevyhnutné konštruovať haplotypy chromozómu otca. Avšak,
ak by mohli byť otcovské haplotypy konštruované, mohli by byť získané ďalšie informácie z
výsledkov sekvenovania. Jedna takáto ďalšia informácia zahŕňa skutočnosť, že analýza
relatívnej haplotypovej dávky môže byť uskutočnená z regiónov, pre ktoré sú obaja rodičia
heterozygoti. Ďalšia dodatočná informácia, ktorú je možné získať, ak je dostupný otcovský
haplotyp, je informácia týkajúca sa meiotickej rekombinácie zahŕňajúcej jeden alebo viac
otcovských chromozómov, a stanovenie toho, či alely ochorenia spojeného s takýmto
polymorfizmom prešli na plod.
[0062] V kroku 130 je stanovená alela, ktorú plod zdedil od otca na každom z prvej plurality
lokusov. Niektoré uskutočnenia používajú genómové lokusy, ktoré sú homozygotné pre otca
ale heterozygotné pre matku (ako je uvedené v kroku 110). Teda, ak je otec na týchto lokusoch
homozygotný, potom je známa alela zdedená od otca. Genotypovanie otca na stanovenie
lokusov v ktorých je otec homozygot, môže byť stanovené ktorýmkoľvek spôsobom, ktorý je
tu opísaný. V jednom uskutočnení môže byť stanovenie prvej plurality lokusov stanovené na
základe genotypovania otca a matky, aby bol nájdený lokus, v ktorom je otec homozygotný a
matka heterozygotná.
[0063] V inom uskutočnení môže byť druhá pluralita lokusov otcovského genómu, ktoré sú
heterozygotné, použitá na stanovenie otcovského haplotypu zdedeného plodom na prvej
pluralite lokusov, v ktorých je otec homozygotný. Napríklad, ak je materský genóm
homozygotný na druhej pluralite lokusov, môžu byť identifikované alely, ktoré sú prítomné v
otcovskom genóme na príslušných lokusoch z druhej plurality, a neprítomné v materskom
genóme. Zdedený otcovský haplotyp môže byť následne identifikovaný ako haplotyp s
identifikovanými alelami a použitý na stanovenie alely zdedenej od otca na prvej pluralite
lokusov. Tieto aspekty stanovenia otcovského haplotypu sú podrobnejšie diskutované nižšie.
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[0064] V kroku 140 sa analyzuje pluralita molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky
získanej od tehotnej ženy. Vzorka obsahuje zmes materských a otcovských nukleových kyselín.
Materská biologická vzorka môže byť použitá na analýzu. V jednom uskutočnení sa používa
materská plazma a sérum. V ďalších uskutočneniach môže byť použitá materská krv, materský
moč, materské sliny, tekutina z výplachu maternice alebo bunky plodu získané z materskej krvi.
[0065] V jednom uskutočnení analýza molekuly nukleovej kyseliny zahŕňa identifikáciu
umiestnenia molekuly nukleovej kyseliny v ľudskom genóme a stanovenie alely molekuly
nukleovej kyseliny na individuálnych lokusoch. Tak môže jedno uskutočnenie uskutočňovať
kvantitatívne genotypovanie pomocou stanovených alel molekúl nukleovej kyseliny z
rovnakého lokusu. Môže byť použitý akýkoľvek spôsob, ktorý umožní stanovenie genómového
umiestnenia a alely (informácie ohľadom genotypu) molekúl nukleovej kyseliny v materskej
biologickej vzorke. Niektoré z týchto spôsobov sú opísané v prihláškach USA 12/178,181 a
12/614350 a prihláške s názvom „Size-Based Genomic Analysis“ (genómová analýza na
základe veľkosti).
[0066] V kroku 150 sú na základe stanovených alel molekúl nukleovej kyseliny stanovené
množstvá príslušných alel na každom z prvej plurality lokusov. V jednom uskutočnení môžu
byť množstvom počty alel každého typu na prvom lokuse. Napríklad šesť A a štyri T. V inom
uskutočnení môže byť toto množstvo veľkostnou distribúciou molekúl nukleovej kyseliny
majúcich konkrétnu alelu. Napríklad relatívne množstvo môže tiež zahŕňať veľkostnú
distribúciu fragmentov s konkrétnym genotypom, ktoré môže niesť relatívne množstvo
fragmentov o určitej dĺžke. Takéto relatívne množstvá môžu tiež poskytovať informácie o tom,
ktorý genotyp je genómom plodu, pretože fetálne fragmenty majú sklon byť menšie ako
materské fragmenty. Príklady takéhoto množstva a spôsobov sú opísané v prihláškach USA
12/178,181 a 12/614350 a prihláške s názvom „Size-Based Genomic Analysis“ (genómová
analýza na základe veľkosti).
[0067] V jednom uskutočnení môžu relatívne množstvá alel na lokuse poskytnúť informáciu o
tom, ktorý genotyp plod zdedil (napr. následne, ako množina dát dosiahla dostatočnej
štatistickej sily). Napríklad relatívne množstvo je možné použiť na stanovenie toho, či sa
vyskytuje sekvenčná nerovnováha v porovnaní s materskými genotypmi na lokuse. Súvisiace
patentové prihlášky citované vyššie poskytujú príklady uskutočnení na detekciu sekvenčnej
nerovnováhy na konkrétnom lokuse alebo regióne.
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[0068] V kroku 160 sú porovnané relatívne množstvá príslušných alel molekúl nukleovej
kyseliny na viac ako jednom lokuse z prvej plurality lokusov. V niektorých uskutočneniach sú
množstvá každej alely na každom lokuse z prvej plurality lokusov zahŕňajúce haplotypy
agregované, než sa uskutoční porovnanie. Agregované množstvá parenterálnych haplotypov
môžu byť následne porovnané na stanovenie toho, či je haplotyp nadmerne zastúpený,
rovnomerne zastúpený alebo nedostatočne zastúpený. V ďalších uskutočneniach sú množstvá
pre alely na lokuse porovnané a použije sa porovnanie na niekoľkých lokusoch. Napríklad
separačná hodnota (napr. rozdiel alebo pomer) môže byť agregovaná, ktorá môže byť použitá v
porovnaní s limitnou hodnotou. Každé z týchto uskutočnení môže platiť na akýkoľvek z krokov
porovnania, ktoré sú tu opísané.
[0069] V rôznych uskutočneniach môžu byť relatívne množstvá súčtom počtu každého
fragmentu v konkrétnej alele na konkrétnom lokuse, súčet počtu fragmentov z akéhokoľvek
lokusu (alebo akýchkoľvek lokusov v regióne) na konkrétnom haplotype a štatistická hodnota
počtu (napr. priemer) na konkrétnom lokuse alebo na konkrétnom haplotype. Tak v jednom
uskutočnení môže byť porovnanie stanovením separačnej hodnoty (napríklad rozdielu alebo
pomeru) jednej alely vs. inej alely na každom lokuse.
[0070] V kroku 170 môže byť na základe tohto porovnania stanovený haplotyp, ktorý
nenarodený plod zdedil od matky v časti genómu krytej prvou pluralitou lokusov. V jednom
uskutočnení sa na stanovenie toho, ktorý z materských chromozómov bol predaný plodu,
používa metóda relatívnej haplotypovej dávky (RHDO), napr. ako je uvedené vyššie. Pretože je
matka heterozygot pre každý z prvých lokusov, prvé lokusy odpovedajú dvom haplotypom pre
genómový región prvého lokusu. Relatívna dávka týchto haplotypov by bola 1:1, keby vzorka
pochádzala iba od matky. Odchýlky alebo neprítomnosť odchýliek z tohto pomeru je možné
použiť na stanovenie haplotypov plodu, ktorý je zdedený od matky (a otca, ktorý sa
podrobnejšie rieši neskôr). Tak pre daný chromozóm alebo chromozómový región môžu byť
konštitučné alely týchto haplotypov vyhľadávané z analytického hľadiska dát (napr.
sekvenčných dát) vytvorených v kroku 130.
[0071] Protože je pluralita lokusov analyzovaná a porovnávaná s haplotypom matky, sekvencie
medzi lokusmi môžu byť pripísané konkrétnemu haplotypu. V jednom uskutočnení, ak niekoľko
lokusov odpovedá konkrétnemu haplotypu, je možné predpokladať, že sekvenčné segmenty
medzi lokusmi sú rovnaké, ako v materskom haplotype. Kvôli výskytu meiotickej rekombinácie
môže konečný haplotyp zdedený plodom pozostávať z mozaiky haplotypových segmentov
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pochádzajúcich z jedného z týchto dvoch homológnych chromozómov. Uskutočnenia môžu
takúto rekombináciu detekovať.
[0072] Rozlíšenie, s ktorým je možné detekovať takúto rekombináciu, závisí od množstva a
distribúcie genetických markerov, ktoré je potrebné stanoviť v otcovskej a materskej
konštitučnej DNA, a prahu, ktorý sa použije v následnej bioinformatickej analýze (pomocou
príkladu v SPRT). Napríklad ak porovnanie naznačuje, že alela zdedená od matky na každom
zo zostavy konzekutívnych lokusov zodpovedá prvému haplotypu, potom je stanovená, že prvý
haplotyp je zdedený na genómové umiestnenie príslušné prvej zostave pokusov. Ak druhá
zostava konzekutívnych lokusov naznačuje, že je haplotyp zdedený, potom je druhý haplotyp
stanovený ako zdedený z genómového umiestnenia príslušného druhej zostave lokusov.
[0073] V jednom uskutočnení sa analyzuje pluralita lokusov, haplotyp môže byť stanovený s
vyššou presnosťou. Napríklad štatistické údaje pre jeden lokus nemusí byť determinatívny, ale
keď sú skombinované so štatistickými údajmi pre ďalšie lokusy, môže byť uskutočnené
stanovenie toho, ktorý haplotyp je zdedený. V inom uskutočnení môže byť každý ďalší lokus
analyzovaný nezávisle, aby bola uskutočnená klasifikácia, a následne môže byť klasifikácia
analyzovaná, aby poskytla stanovenie toho, ktorý haplotyp je zdedený pre daný región.
[0074] V jednom uskutočnení môže byť štatistická procedúra uskutočnená na stanovenie
relatívnej haplotypovej dávky (napr. toho, či je jeden z haplotypov nadmerne zastúpený na úkor
druhého haplotypu). Klasifikačný prah pre túto štatistickú procedúru môže byť upravený v
závislosti na koncentrácii frakčnej DNA plodu. Všeobecne môže vyššia koncentrácia frakčnej
DNA plodu umožniť dosiahnutie prahu s použitím nižšieho počtu molekúl. Klasifikačný prah
je tiež možné upraviť v závislosti na počte úspešne klasifikovaných segmentov, ktoré je žiaduce
dosiahnuť naprieč záujmovým genómom alebo genómovými regiónmi.
[0075] S odkazom na OBR. 1, v kroku 180 môže byť fetálny genóm analyzovaný na mutácie.
Napríklad uskutočnenia môžu byť použité na hľadanie panelu mutácií spôsobujúcich genetické
ochorenia v konkrétnej populácii. Príklady mutácií, ktoré je možné detekovať pomocou
uskutočnenia, je možné nájsť na webovej stránke Online Mendelian Inheritance in Man
(www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/getmorbid.cgi). Mutácie môžu byť vyhľadávané v priebehu
krokov 140-160; alebo ako oddelený krok, ako je tu opísané. Napríklad v rodinách, kde je otec
nositeľom jednej alebo viacerých mutácií, ktoré u matky chýbajú, je možné mutácie vyhľadať
z analytických údajov (napr. sekvenčných dát) z biologickej vzorky matky.
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[0076] Okrem detekcie skutočnej mutácie je tiež možné hľadať polymorfné genetické markery,
ktoré sú spojené s mutantnou alelou alebo alelou divokého typu u otca alebo matky. Napríklad
RHDO analýza môže odhaliť, že plod zdedil haplotyp od matky, o ktorej je známe, že je
nositeľkou mutácie pre určité ochorenie. Uskutočnenie tohto vynálezu je tiež možné použiť na
neinvazívnu prenatálnu diagnostiku ochorení spôsobených deléciou chromozomálnych
regiónov, napr. v Southeast Asian delécii spôsobujúcej alfa-talasémiu. V scenári, v ktorom sú
ako otec, tak matka nositeľmi delécie, ak je plod homozygotný pre deléciu, a ak je masívne
paralelné sekvenovanie uskutočnené na materskej plazmatickej DNA, potom by malo dôjsť k
zníženiu frekvencie DNA sekvencií pochádzajúcich z deletovaného regiónu v plazme matky.
B. Príklad
[0077] Táto časť opisuje príklad uskutočnenia (napr. spôsobu 100) aplikovaný na
jednonukleotidový polymorfizmus (SNP), v ktorom je matka heterozygotná. SNP alely na
rovnakom chromozóme tvorí haplotyp, s tým, že matka má homológny pár každého
chromozómu, a teda dva haplotypy. Na ilustráciu toho, ako sa takéto stanovenie uskutočňuje, je
možné použiť segment na chromozóme 3, napr. ako ukazuje OBR.2.
[0078] OBR. 2 ukazuje dva haplotypy pre otca a dva haplotypy pre matku v konkrétnom
segmente ich príslušného genómového kódu. V tomto segmente bolo nájdených päť SNP, v
ktorých otec bol homozygot a matka heterozygot pre všetkých päť z týchto SNP. Dva
homológne chromozómy otca mali rovnaký haplotyp (Hap), t. j. A-G-A-A-G (zhora dole na
OBR.2). Pre zjednodušenie sa otcovské haplotypy nazývajú Hap I a Hap II s tým, že oba sú
identické pre túto zostavu 5 SNP. U matky boli pozorované dva haplotypy, a to Hap III, A-AA-G-G a Hap IV, G-G-G-A-A.
[0079] SNP v tomto v tomto príklade by mohli byť ďalej klasifikované do dvoch typov. OBR.3
ukazuje dva typy SNP podľa uskutočnení predkladaného vynálezu. Typ A pozostáva z tých
SNP, v ktorých boli otcovské alely rovnaké, ako tie v materskom haplotype III. Typ B pozostáva
z tých SNP, v ktorých boli otcovské alely rovnaké, ako tie v materskom haplotype IV.
[0080] Tieto dva typy SNP môžu vyžadovať trochu odlišné matematické spracovanie. Tak v
scenári s typom A, by zdedenie haplotypu III plodom viedlo k nadmernému zastúpeniu
haplotypu III v porovnaní s haplotypom IV v plazme matky (OBR. 4A). Napríklad pri pohľade
na iba jeden SNP 410 kvôli jednoduchšej diskusii, alela A je zdedená od otca, a ak je Hap III
zdedená od matky, potom bude plod prispievať dvoma alelami A k vzorke, čo spôsobí nadmerné
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zastúpenie A. Ak plod zdedil haplotyp IV, nebude pozorované žiadne nadmerné zastúpenie,
pretože plod by bol tiež heterozygot s A a G na lokuse.
[0081] Na druhej strane, v scenári s typom B by zdedenie haplotypu III plodom viedlo k
rovnomernému zastúpeniu haplotypu III a haplotypu IV v plazme matky (OBR. 4B). Napríklad
pri porovnaní so SNP 420 by zdedenie G od otca a A ako súčasti Hap III spôsobilo, že plod by
prispieval rovnakým množstvom A a G na SNP 420, rovnako ako jeho matka. Ak plod zdedil
haplotyp IV, bolo by pozorované nadmerné zastúpenie, ako je zrejmé z vyššie uvedenej
diskusie.
[0082] OBR. 5A a 5B ukazujú analýzy porovnávajúce relatívne množstvá (napr. počty)
fragmentov pre každý lokus a to, či výsledok porovnaní je klasifikácia konkrétneho haplotypu
ako zdedeného alebo nie. Akékoľvek genómové umiestnenie, na ktorom je SNP príslušný jednej
z týchto genotypových konfigurácií otca a matky (napr. typ A alebo typ B) môže byť v tomto
príklade použité. Zo sekvenčných údajov materskej plazmy je možné sa sústrediť na počet
sekvenovaných molekúl príslušných konkrétnej alele na SNP. SPRT analýza (alebo iná
porovnávacia metóda) môže byť použitá na stanovenie toho, či bola akákoľvek alelová
nerovnováha medzi týmito alelami (Lo YMD a kol. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 1311613121).
[0083] OBR. 5A ukazuje analýzu pre SNP typu A. Ako je ukázané, pre každý SNP SPRT
porovnaní relatívneho množstva (napr. definovaných separačnou hodnotou) s limitnou
hodnotou poskytuje klasifikáciu. V jednom uskutočnení, ak bolo dosiahnuté klasifikačného
prahu pre SPRT, potom bolo zistené dedenie konkrétneho haplotypu plodom. Počítanie pre
SPRT analýzu môže byť reset. Potom sa môže analýza posunúť na susedné SNP zodpovedajúce
požadovanej genotypovej konfigurácii, buď zo smeru od teloméry k centromére, alebo naopak;
a nová SPRT analýza môže začať s ďalším SNP.
[0084] Na druhej strane, v jednom uskutočnení, ak nebola dosiahnutá klasifikácia SPRT so
SNP, tak sa môžeme posunúť na susedné SNP podobným spôsobom, okrem toho, že počty pre
budúce SNP môžu byť pridané k predchádzajúcim a následne môže byť opäť vytvorený SPRT.
Tento proces môže pokračovať, kým nie je dosiahnuté klasifikačného prahu. OBR. 5A a OBR.
5B ilustrujú operáciu tohto procesu na analýzu typu A a typu B. V jednom uskutočnení sú
klasifikácie analyzované spoločne, aby bola vytvorená celková klasifikácia pre región.
Napríklad ak je klasifikácia získaná pre prvú skupinu SNP a pre ďalšiu skupinu SNP,
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klasifikácia týchto dvoch môže byť porovnávaná, aby bolo zrejmé, či je klasifikácia
konzistentná.
[0085] OBR. 6 ilustruje účinok zmeny pravdepodobnostného pomeru pre SPRT klasifikáciu
(Zhou W a kol. Nat Biotechnol 2001;19:78-81; Karoui NE a kol. Statist Med 2006;25:312433). Všeobecne nízky pravdepodobnostný pomer pre klasifikáciu, napr. 8, umožňuje
jednoduchšie uskutočnenie klasifikácie. Toto môže viesť k väčšiemu počtu klasifikovaných
regiónov v genóme. Je možné však očakávať chybnú klasifikáciu mnohých takýchto regiónov.
Na druhej strane, vyššia pravdepodobnosť klasifikácie, napr. 1200, môže umožniť iba
klasifikáciu, keď bolo skórovaných viac SNP. To môže viesť k nižšiemu počtu klasifikovaných
regiónov v genóme. Je možné očakávať nižší počet a podiel nesprávne klasifikovaných regiónov
v porovnaní so situáciami, kde bol použitý nižší prah klasifikácie.
[0086] V jednom uskutočnení sa klasifikácia uskutočňuje iba ak klasifikácia dvoch po sebe
idúcich SPRT vedie k rovnakému haplotypu (takzvaný algoritmus „dvoch konzekutívnych
blokov”). V jednom aspekte môže algoritmus „dvoch konzekutívnych blokov” zvýšiť presnosť
klasifikácie. V niektorých uskutočneniach pre akýkoľvek úsek sekvencie môže jedno
uskutočnenie najskôr uskutočniť SPRT analýzu pre typ A SNP a následne inú SPRT analýzu
pre typ B SNP. V jednom uskutočnení môže človek zvažovať scenár pre jeden úsek sekvencie,
v ktorom SNP typu A a typu B SNP tvorí dve preplietajúce sa skupiny genetických
landmarkerov (napr. SNP). V uskutočneniach používajúcich algoritmus „dvoch konzekutívnych
blokov” môžu byť dva bloky rôznych typov.
[0087] Výsledky SPRT z analýz typu A a typu B môžu umožniť kontrolu korkondancie alebo
diskordancie vo svojich klasifikačných výsledkoch. Pre vyššiu presnosť klasifikácie mohlo
jedno uskutočnenie („prepletací prístup”) uskutočniť klasifikáciu, ak analýzy typu A a typu B
pre daný genómový región môžu priniesť konzistentné výsledky. Ak dve analýzy priniesli
nesúhlasný výsledok, môžeme sa pozrieť na výsledky klasifikácie dvoch susedných regiónov
klasifikácie vedľa tohto regiónu, jedného na konci centroméry a jedného na konci teloméry. Ak
tieto dva susedné regióny nesú zhodné výsledky, potom môžeme klasifikovať prvý región ako
kontinuálny haplotyp s týmito dvoma regiónmi. Ak tieto dva susedné regióny nenesú zhodné
výsledky, môžeme sa presunúť k ďalším dvom susedným regiónom, až kým nie je pozorovaná
zhoda. Jeden variant tejto témy je posunúť ich iba v jednom smere a zobrať výsledky
klasifikácie ďalšieho alebo ďalších dvoch alebo viacerých susedných regiónov ako výsledky
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pôvodne riešeného regiónu. Všeobecným princípom je použiť klasifikačné výsledky susedných
genómových regiónov na potvrdenie klasifikačných výsledkov konkrétneho regiónu.
III. STANOVENIE OTCOVSKÝCH ALEL ZDEDENÝCH PLODOM
[0088] OBR. 7 je graf spôsobu 700 na stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu
tehotnej ženy zdedeného od otca. Spôsob 700 analyzuje molekuly nukleovej kyseliny
(fragmenty) z biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy na stanovenie genómu plodu.
Vzorka obsahuje zmes materských a otcovských nukleových kyselín.
[0089] V kroku 710 je každá z plurality molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky
analyzovaná kvôli identifikácii umiestnenia molekuly nukleovej kyseliny v ľudskom genóme a
stanovenie alelového typu molekuly nukleovej kyseliny. Tak môžu byť v jednom uskutočnení
stanovené genotypy molekúl nukleovej kyseliny na konkrétnom mieste (lokuse). Pre túto
analýzu môže byť použitý ktorýkoľvek zo spôsobov opísaných vyššie alebo inde.
[0090] V kroku 720 sa uskutočňuje stanovenie prvej plurality lokusov, v ktorých je otcovský
genóm heterozygotný a materský genóm je homozygotný. V jednom uskutočnení je prvá
pluralita lokusov získaná stanovením otcovských a materských genómov. Genómy môžu byť
analyzované na genómové lokusy, v ktorých je otcom heterozygot a matkou homozygot.
[0091] V kroku 730 je haplotyp, ktorý nenarodený plod zdedil od otca v časti genómu krytého
prvou pluralitou lokusov, stanovený na základe stanovených genotypov na prvej pluralite
lokusov. V jednom uskutočnení sa v analytických dátach (napríklad sekvenčných dátach)
vyhľadáva alela každého z týchto lokusov, ktorú ma otec, ale nie je prítomná v genóme matky.
Kombinácia týchto alel by indikovala haplotypy chromozómov, ktoré plod zdedil od otca.
[0092] V inom uskutočnení, ak sú haplotypy každého zo záujmových chromozómov alebo
chromozómových regiónov v genóme otca známe, potom je možné stanoviť, kde došlo v
priebehu spermatogenézy u otca k meiotickej rekombinácii. Tak je otcovská meiotická
rekombinácia pozorovaná, keď sa haplotyp úseku DNA v po otcovi zdedenom chromozóme líši
medzi plodom a otcom. Zahrnutie takýchto rekombinačných informácií môže byť užitočné, keď
sú analytické údaje (napr. sekvenčné dáta) používané na prenatálnu diagnostiku genetického
ochorenia analýzou spojení s genetickým polymorfizmom.
IV. OTEC A MATKA SÚ PRE JEDEN GENÓMOVÝ REGIÓN HETEROZYGOTI
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[0093] Uskutočnenie môže riešiť scenár, v ktorom sú otec a matka heterozygoti pre určitý
genómový región. Tento scenár môže byť obzvlášť relevantný v rodinách, kde sú otec a matka
príbuzní. Ďalej môže byť relevantné, keď je ochorenie spojené s predominantnou mutáciou,
ktorá je výsledkom veľkého efektu zakladateľa. Za týchto okolností je možné očakávať, že ak
otec a matka nenarodeného plodu sú obaja nositelia mutantného génu, potom môže byť haplotyp
chromozómu nesúceho mutantnú kópiu génu v podstate identický, s výnimkou výskytu
meiotických rekombinačných príhod. Tento typ analýzy môže byť obzvlášť užitočný pri
autozomálne recesívnych ochoreniach, ako je cystická fibróza, beta-talasémia, anémia
kosáčikovitých buniek a ochorenie hemoglobínu E.
[0094] OBR. 8 je graf spôsobu 800 pre stanovenie aspoň časti genómu nenarodeného plodu v
regióne, kde matka a otec sú heterozygoti podľa uskutočnení predkladaného vynálezu.
[0095] V kroku 810 sa indikuje prvá pluralita lokusov, v ktorých sú otec aj matka heterozygoti.
V jednom uskutočnení môžu byť prvé lokusy stanovené akýmikoľvek spôsobmi, ktoré sú tu
uvedené. Napríklad všetky regióny otcovských genómov môžu byť sekvenované, alebo môžu
byť genotypované odlišné časti, aby boli nájdené prvé lokusy. Tak môže byť známy každý z
dvoch otcovských a každý z dvoch materských haplotypov na prvej pluralite lokusov.
[0096] Ako príklad, OBR. 9 ukazuje haplotypy otca a matky, ktorí sú obaja heterozygoti v
konkrétnom genómovom regióne. Ako je ukázané, obaja rodičia majú mutantný gén (alelu) v
regióne 1. Konkrétne Hap I otca a Hap III matky majú mutantný gén. Ako je tiež ukázané, otec
a matka môžu mať obaja ďalšiu kópiu chromozómu nesúcu kópiu génu divokého typu.
Konkrétne Hap II otca a Hap IV matky majú gén divokého typu. Tento príklad je teda relevantný
pri stanovení toho, či plod zdedil mutantný gén. Chromozómy od otca a matky, ktoré nesú gény
divokého typu, majú identický haplotyp v bezprostrednej blízkosti génu, ale môžu mať odlišné
haplotypy vo väčšej vzdialenosti od génu. Pretože by tento chromozóm pravdepodobne mal
diverzný ancestrálny pôvod, nie je pravdepodobné, že by tento chromozóm mal identické
haplotypy medzi otcom a matkou po celom chromozóme.
[0097] V kroku 820 sa uskutočňuje stanovenie druhej plurality lokusov, v ktorých je otec
heterozygot, ale matka je homozygot. Ako je zobrazené, prvá a druhá pluralita lokusov sa
nachádzajú na rovnakom chromozóme. Región 2 ukazuje druhý takýto lokus. Región 2 môže
byť zvolený tak, aby bol otec heterozygot pre jeden alebo viac SNP v tomto regióne, zatiaľ čo
matka bola homozygot v tomto regióne.
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[0098] V kroku 830 môžu byť fragmenty zo vzorky od tehotnej ženy analyzované kvôli
identifikácii umiestnenia v ľudskom genóme a genotype. Toto umiestnenie môže byť použité
na stanovenie toho, či fragment (molekula nukleovej kyseliny) zahŕňa jeden alebo viac prvých
lokusov alebo jeden alebo viac druhých lokusov. Táto informácia môže byť následne použitá
na stanovenie haplotypu zdedeného od otca a haplotypu zdedeného od matky.
[0099] V kroku 840 je to, ktorý z dvoch otcovských haplotypov plod zdedil od otca, stanovené
analýzou stanovených genotypov plurality molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky na
aspoň jednom z druhých lokusov. Napríklad SNP alely, ktoré sú jedinečne prítomné v genóme
otca, ale chýbajú v genóme matky, ako je T alela označená * a A alela označená + na OBR. 9,
môžu byť vyhľadávané z analytických dát (napr. umiestnenie a genotyp plynúci z kroku 710)
materskej biologickej vzorky. Ako môže byť uskutočnené pre spôsob 700, ak T alela označená
* je detekovaná z materskej plazmy, potom to znamená, že plod zdedil od otca haplotyp II (Hap
II). Naopak, ak alela A označená + je detekovaná z materskej plazmy, potom to znamená, že
plod zdedil od otca Hap I.
[0100] V kroku 850 sú porovnávané relatívne množstvá stanovených genotypov molekúl
nukleovej kyseliny na viac ako jednom lokuse z prvej plurality lokusov. V jednom uskutočnení
sú množstvá na každom lokuse agregované a relatívne množstvá materských haplotypov sú
porovnané. Relatívne množstvo môže označovať sčítané počty, veľkostnú distribúciu a
akýkoľvek iný parameter, ktorý môže niesť informáciu o tom, ktorý genotyp je v otcovskom
genóme na konkrétnom lokuse.
[0101] V kroku 860 na základe otcovského haplotypu, o ktorom je stanovené, že ho plod zdedil,
a na základe porovnaní relatívnych množstiev stanovujúcich haplotyp, ktorý nenarodený plod
zdedil od matky v časti genómu krytom prvou pluralitou lokusov. Tak môže byť uskutočnená
RHDO analýza (napr. ako je opísaná vyššie) SNP v regióne 1 z analytických údajov o materskej
biologickej vzorke na stanovenie toho, ktorý z dvoch materských haplotypov pold zdedil,
pričom sa berie do úvahy haplotyp zdedený plodom v regióne 2. V jednom uskutočnení sa
predpokladá, že neexistuje žiadna rekombinácia medzi regiónmi 1 a 2, keď sú tieto regióny
predávané z rodiča na plod.
[0102] Ako príklad je možné zvážiť scenár, v ktorom bolo stanovené, že plod zdedil od otca
Hap I skrz analýzu regiónu 2. Potom zdedenie Hap II plodom (ktorý je identický s Hap I na
regióne 1) od matky vedie k nadmernému zastúpeniu Hap III proti Hap IV v materskej plazme.
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Naopak, ak plod zdedil Hap IV od matky, potom bude v materskej plazme pozorované rovné
zastúpenie Hap III a Hap IV.
[0103] Ako iný príklad je možné zvážiť scenár, v ktorom bolo stanovené, že plod zdedil od otca
Hap II skrz analýzu regiónu 2. Potom zdedenie Hap IV plodom (ktorý je identický s Hap II na
regióne 1) od matky vedie k nadmernému zastúpeniu Hap IV proti Hap III v materskej plazme.
Naopak, ak plod zdedil Hap III od matky, potom bude v materskej plazme pozorované rovné
zastúpenie Hap III a Hap IV.
[0104] V predchádzajúcich častiach sme odvodili fetálny genóm a koncentráciu fetálnej DNA
pomocou dát získaných zo sekvenovania materskej plazmatickej DNA, rovnako ako informácie
o genotype rodiča plodu. V nasledujúcich častiach opisujeme uskutočnenie pre odvodenie
koncentrácie frakčnej fetálnej DNA a fetálneho genotypu bez predchádzajúcej informácie o
materskom a otcovskom genotype/haplotype.
V. STANOVENIE KONCENTRÁCIE FRAKČNEJ FETÁLNEJ DNA
[0105] V niektorých uskutočneniach je voliteľným krokom stanovenie koncentrácie frakčnej
fetálnej DNA. V rôznych aspektoch môže táto frakčná koncentrácia viesť množstvo analýz
(napr. množstvo požadovaného sekvenovania) alebo umožniť odhad presnosti analýzy pre dané
množstvo dát (napr. hĺbku pokrytia genómovej sekvencie). Stanovenie koncentrácie frakčnej
fetálnej DNA môže byť tiež užitočné na stanovenie limitu na stanovenie klasifikácie toho, ktorý
haplotyp a/alebo genotyp je zdedený.
[0106] V jednom uskutočnení môže byť koncentrácia frakčnej fetálnej DNA stanovená ťažením
analytických dát (napr. ako môžu byť získané v kroku 140 a 710) na lokusy, ktoré sú
homozygotné pre otca a pre matku, ale s odlišnými alelami. Napríklad pre SNP s dvoma alelami,
A a G, môže byť otec AA a matka GG a opačne. Pri takýchto lokusoch by bol plod obligátny
heterozygot. V príklade vyššie by bol fetálny genotyp AG a proporcie alely A v materskej
vzorke môžu byť použité na stanovenie koncentrácie frakčnej fetálnej DNA. V inom
uskutočnení môže byť uskutočnená štatistická analýza na stanovenie lokusu, kde je matka
homozygotná a plod heterozygotný. Týmto spôsobom nie sú potrebné žiadne predchádzajúce
informácie o genóme matky alebo otca.
[0107] Ako alternatívy k ťažbe analytických dát môže byť koncentrácia frakčnej fetálnej DNA
taktiež stanovená iným spôsobom, ako je použitie PCR analýz, digitálnych PCR analýz alebo
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analýz založených na hmotnostnej spektrometrii, na paneli polymorfných genetických
markerov (Lun FMF a kol. Clin Chem 2008; 54: 1664-1672). Inou alternatívou je použitie
jedného alebo viacerých genómových lokusov vykazujúcich odlišnú DNA metyláciu medzi
plodom a matkou (Poon LLM a kol. Clin Chem 2002; 48: 35-41; Chan KCA a kol. Clin Chem
2006; 52: 2211-2218; patent USA 6,927,028). Ešte ďalšou alternatívou je použitie približnej
frakčnej fetálnej koncentrácie DNA stanovenej z referenčnej populácie, napr. podobného
gestačného veku. Pretože sa však môže koncentrácia frakčnej fetálnej DNA líšiť medzi
jednotlivými vzorkami, je možné očakávať, že tento neskôr uvedený prístup bude menej presný,
ako keby sa koncentrácia merala špecificky pre testovanú vzorku.
A. Stanovenie koncentrácie frakcií v obligátnych heterozygotoch
[0108] V uskutočneniach, kde je plod obligátnym heterozygotom, je možné stanoviť
koncentráciu frakčnej fetálnej DNA pomocou nasledujúcej série výpočtov (napr. s použitím
masívneho paralelného sekvenovania). Nech p je počet fetálnej alely, ktorá chýba v materskom
genóme. Nech q je počet ďalšej alely, t. j. alely, ktorú matka a plod zdieľajú. Koncentrácia
frakčnej fetálnej DNA sa vypočíta pomocou nasledujúcej rovnice:

[0109] V jednej implementácii môže byť tento výpočet uskutočnený na kumulatívnych dátach
naprieč rôznymi polymorfnými genetickými lokusmi alebo polymorfnými genetickými rysmi,
ktoré napĺňajú konfiguráciu rodičovského genotypu (napr. obaja rodičia sú homozygoti, ale pre
odlišné alely).
B. Stanovenie na základe informatívnych SNP
[0110] Frakčnú koncentráciu fetálnej DNA je tiež možné stanoviť pre akýkoľvek lokus, v
ktorom je matka homozygot a plod je heterozygot, a nie len keď je matka homozygot pre jednu
alelu a otec homozygot pre odlišnú alelu. Oba spôsoby zisťujú, či je lokus informatívny. Pojem
„informatívne SNP“ je možné použiť v rôznych kontextoch v závislosti na tom, ktorá informácia
je požadovaná. V jednom kontexte je informáciou alela vo fetálnom genóme na konkrétnom
lokuse, ktorá nie je prítomná v materskom genóme na danom lokuse. Podmnožina SNP, v ktorej
je matka homozygot a plod heterozygot, tak môže byť označená ako „informatívne SNP” pre
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kontext stanovenia koncentrácie fetálnej DNA. Prípady, kedy sú matka aj plod heterozygoti, ale
aspoň pre jednu rôznu alelu, môžu byť tiež použité ako informatívne SNP. Avšak trialelné SNP
sú v genóme pomerne vzácne.
[0111] OBR. 10 je graf ilustrujúci spôsob 1000 pre stanovenie frakčnej koncentrácie fetálneho
materiálu v materskej vzorke podľa uskutočnení predkladaného vynálezu. V kroku 1010 môžu
byť fragmenty zo vzorky od tehotnej ženy analyzované kvôli identifikácii umiestnenia v
ľudskom genóme a typu alely (čo môže viesť k stanoveniu genotypu v danom umiestnení). V
jednom uskutočnení sa analyzujú fragmenty sekvenovaním plurality molekúl nukleovej
kyseliny z biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy. V iných uskutočneniach môže byť
použitá PCR v reálnom čase alebo digitálna PCR.
[0112] V kroku 1020 je stanovené, že jeden alebo viac z prvých lokusov sú informatívne. V
niektorých uskutočneniach je materský genóm homozygotný, ale vo vzorke na informatívnom
lokuse je detekovaná nematerská alela. V jednom uskutočnení je fetálny genóm heterozygot na
každom z prvých lokusov a materský genóm je homozygot na každom z prvých lokusov.
Napríklad fetálny genóm môže mať príslušnú prvú a druhú alelu (napr. TA) na prvom lokuse a
materský genóm môže mať dve z príslušných druhých alel (napr. AA) na prvom lokuse. Avšak
také lokusy nemusia byť vopred známe, napr. v situáciách, v ktorých plod nie je obligátnym
heterozygotom.
[0113] V jednom uskutočnení na stanovenie informatívneho lokusu sa zvažujú SNP, v ktorých
je matka homozygot. Pre SNP, v ktorých je matka homozygot, je plod buď homozygotný pre
rovnakú alelu, alebo je heterozygotný. Napríklad ak je SNP polymorfný pre A a T a matka má
genotyp AA, potom je genotyp plodu buď AA, alebo TA. V takomto prípade by prítomnosť
alely T v materskej plazme indikovala, že fetálny genotyp je TA namiesto AA. Určité
uskutočnenia môžu riešiť, ako veľká prítomnosť alely T indikuje genotyp TA, výpočtom
dôležitých limít, ako je opísané nižšie.
[0114] V kroku 130 pre aspoň jeden z prvých lokusov sa stanoví prvý počet p súčtu príslušnej
prvej alely a druhý počet súčtu q príslušnej druhej alely. V jednom uskutočnení môžu byť počty
fetálne špecifických (alela T) a zdieľaných (alela A) alel v materskej plazme stanovené
mnohými rôznymi spôsobmi, napríklad okrem iného PCR v reálnom čase, digitálna PCR a
masívne paralelné sekvenovanie.
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[0115] V kroku 1040 je frakčná koncentrácia vypočítaná na základe prvých a druhých počtov.
V jednom uskutočnení u tehotnej ženy s genotypom AA a genotypom jej plodu TA môže byť
koncentrácia frakčnej DNA (f) vypočítaná pomocou rovnice: f = 2 x p / (p+q), kde p predstavuje
súčty fetálne špecifickej alely (alela T) a q predstavuje súčty pre alelu zdieľanú matkou a
plodom (alela A).
[0116] V inom uskutočnení môže byť použitím niekoľkých informatívnych SNP frakčnej
koncentrácie fetálnej DNA v materskej plazme odhadovaná so zvýšenou presnosťou. Pre
použitie alelových súčtov viacerých SNP (celkové n SNP) môže byť frakčná fetálna DNA (f)
vypočítaná pomocou rovnice

kde pi predstavuje súčty fetálne špecifických alel pre informatívne SNPi; qi predstavuje súčty
pre alelu zdieľanú matkou a plodom pre informatívne SNP; a n predstavuje celkový počet
informatívnych SNP. Použitie alelových súčtov viacerých SNP môže zvýšiť presnosť odhadu
koncentrácie frakčnej fetálnej DNA.
C. Frakčná koncentrácia bez explicitnej genetickej informácie o rodičoch
[0117] Tu sa opisuje spôsob stanovenia koncentrácie frakčnej fetálnej DNA vo vzorke
materskej plazmy, ktorá nevyžaduje predchádzajúce informácie ohľadne genotypov plodu a
matky. V jednom uskutočnení je identifikácia informatívnych SNP uskutočnená zo súčtov
rôznych alel na týchto SNP lokusoch v materskej plazme. Tak môže byť spôsob 1000 spoločne
so stanovením informatívnych SNP založený na uskutočneniach opísaných nižšie. Najskôr sa
poskytuje opisu pravdepodobností pomáhajúcich pochopiť výpočet limitnej hodnoty, ktorá sa
používa na identifikáciu informatívnych SNP.
[0118] V jednom uskutočnení má pravdepodobnosť detekcie fetálne špecifickej alely
Poissonovo rozloženie. Pravdepodobnosť (P) detekcie fetálne špecifickej alely je možné
vypočítať pomocou nasledujúcej rovnice: P = 1 -exp (-f x N/2), kde f predstavuje frakčnú
koncentráciu fetálnej DNA vo vzorke materskej plazmy, N predstavuje celkový počet molekúl
príslušný tomuto konkrétnemu analyzovanému SNP lokusu; a exp() predstavuje exponenciálnu
funkciu. V jednom aspekte je možné P považovať za očakávanú distribúciu, pretože nie je
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distribúciou plynúcou z merania množstva molekúl naprieč mnohými vzorkami. V iných
uskutočneniach môžu byť použité ďalšie rozloženia.
[0119] Ak predpokladáme frakčnú koncentráciu fetálnej DNA 5 % (typická hodnota pre
tehotenstvo v prvom trimestri) a 100 molekúl (materské + fetálne) príslušných tomuto SNP
lokusu sa analyzuje (ekvivalent množstva obsiahnutého v 50 diploidných genómoch),
pravdepodobnosť detekcie fetálne špecifickej alely (alela T) je 1 -exp(-0,05 x 100/2) = 0,92.
Pravdepodobnosť detekcie fetálne špecifickej alely by stúpala s koncentráciou frakčnej fetálnej
DNA a počtom molekúl analyzovaných pre daný SNP lokus. Napríklad ak je koncentrácia
fetálnej DNA 10 % a analyzuje sa 100 molekúl, pravdepodobnosť detekcie fetálne špecifickej
alely je 0,99.
[0120] Preto na SNP lokusu, pre ktorý je matka homozygot, prítomnosť alely odlišnej od
materskej alely v plazme môže indikovať, že SNP je „informatívna” pre výpočet koncentrácie
frakčnej fetálnej DNA. Pravdepodobnosť vynechania akéhokoľvek informatívneho SNP môže
závisieť na počte analyzovaných molekúl. Inými slovami pre každú požadovanú spoľahlivosť
detekcie informatívnych SNP môže byť počet molekúl, ktoré je potrebné analyzovať, aby bola
získaná požadovaná presnosť, vypočítaný podľa Poissonovej pravdepodobnostnej funkcie.
[0121] Pomocou vyššie uvedenej analýzy môžu niektoré uskutočnenia stanoviť, či je lokus
informatívny, alebo nie, keď nie je známy genotyp matky. V jednom uskutočnení sú
identifikované lokusy, v ktorých sú vo vzorke materskej plazmy detekované dve odlišné alely.
Napríklad v SNP lokuse s dvoma možnými alelami A a T sú ako alela A, tak T detekované v
materskej plazme.
[0122] OBR. 11 je graf spôsobu 1100 na stanovenie toho, či je lokus informatívny podľa
uskutočnení predkladaného vynálezu. V jednom uskutočnení môže byť spôsob 1100 použitý na
implementáciu kroku 1020 spôsobu 1000. V inom uskutočnení je jedným krokom spôsobu 1100
stanovenie limitnej hodnoty na základe štatistickej distribúcie a ďalší využíva limitnú hodnotu
na stanovenie toho, či je určitý lokus (SNP) informatívny.
[0123] V kroku 1110 je limitná hodnota stanovená na počet predkladaných súčtov príslušnej
prvej alely na špecifickom lokuse. V jednej implementácii limitná hodnota predpovedá, či je
materský genóm homozygotný a genóm plodu heterozygotný. V jednom uskutočnení je limitná
hodnota vopred stanovená na základe štatistického rozloženia počtov súčtov pre rôzne
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kombinácie homozygotnosti a heterozygotnosti na špecifickom lokuse. Napríklad distribúcia
frekvencie alel môže byť predvídaná pomocou funkcie Poissonova rozloženia.
[0124] V kroku 1120 na základe analýzy molekúl nukleovej kyseliny materskej vzorky (napr.
z kroku 1010) sú prvá alela a druhá alela detekované na lokuse. Napríklad mohla byť mapovaná
zostava fragmentov na analyzovanom lokuse a bola detekovaná prvá alela alebo druhá alela.
Prvá alela môže odpovedať jednej z príslušných prvých alel z kroku 1020 a druhá alela môže
odpovedať jednej z príslušných druhých alel. V jednom uskutočnení, ak nie sú detekované dve
odlišné alely, potom je známe, že lokus nie je informatívny.
[0125] V kroku 1130 počet skutočných súčtov príslušnej prvej alely na lokuse je stanovený na
základe analýzy molekúl nukleovej kyseliny. Napríklad môžu byť sčítané výsledky
sekvenovania plurality molekúl nukleovej kyseliny na stanovenie počtu prípadov, kedy je
fragment majúci genotyp prvej alely mapovaný k danému lokusu.
[0126] V kroku 1140 je lokus identifikovaný ako jeden z prvých lokusov na základe porovnania
počtu skutočných súčtov s limitnou hodnotou. V jednom aspekte môže byť limitná hodnota
použitá na rozlíšenie medzi troma možnosťami: (a) matka je homozygot (AA) a plod je
heterozygot (AT); (b) matka je heterozygot (AT) a plod je heterozygot (AT); a (c) matka je
heterozygot (AT) a plod je homozygot pre (AA) alebo (TT). Pre účely ilustrácie príklady nižšie
predpokladajú, že fetálny genotyp odpovedá scenáru AA (c). Avšak výpočet by bol rovnaký,
keby bol genotyp plodu TT. Informatívny lokus by mal možnosť (a).
[0127] V jednom uskutočnení je lokus identifikovaný ako jeden z prvých lokusov, keď je počet
skutočných súčtov nižší ako limitná hodnota. V inom uskutočnení môže byť limitný prah tiež
použitý na zaistenie toho, že nedošlo k nepravému mapovaniu.
[0128] Teraz sa opisuje uskutočnenie na stanovenie limitnej hodnoty. Na základe. Na základe
fyziologicky možnej koncentrácie frakčnej fetálnej DNA (táto informácia je k dispozícii z
predchádzajúcich štúdií) a celkového počtu molekúl príslušných SNP lokusu môže byť pre tri
možné scenáre uvedené vyššie predvídaná distribúcia alelových počtov. Na základe predvídanej
distribúcie môže byť limitná hodnota stanovená pre interpretáciu pozorovaných alelových
súčtov v materskej plazme na stanovenie toho, či je SNP „informatívne“ (t. j. scenár (a)) alebo
nie.
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[0129] Frakčná koncentrácia fetálnej DNA obvykle siaha od 5 % do 20 % v ranom štádiu
tehotenstva a siaha od 10 % do 35 % v neskoršom štádiu tehotenstva (Lun a kol., Microfluidics
digital PCR reveals a higher than expected fraction of fetal DNA in maternal plasma. Clin Chem
2008; 54:1664-72). Tak bola v jednom uskutočnení stanovená predvídaná distribúcia alelových
súčtov pre 5 % a 20 % frakčnej koncentrácie fetálnej DNA.
[0130] OBR. 12A ukazuje predvídanú distribúciu počtov pre alelu T (menej abundantná alela v
scenári (a) a (c)) pre tri scenáre s predpokladanou fetálnou DNA 5 %. V obidvoch predvídaných
modeloch bolo celkom 200 molekúl pokladaných za analyzované pre lokus SNP.
[0131] Pomocou prítomnosti 40 súčtov menej abundantnej alely (alela T) ako limitnej hodnoty,
môžu byť štatisticky diskriminované tri možnosti. Inými slovami, pre akýkoľvek SNP lokus s
dvoma alelami detekovanými v materskej plazme a s celkom 200 analyzovanými molekulami,
ak je alelová frekvencia minoritnej alely (menej abundantnej alely) nižšia ako 40, môže byť
SNP lokus považovaný za „informatívny”. Pre koncentrácie frakčnej fetálnej DNA 5 % a 20 %
by diferenciácia „informatívnych” SNP (scenár (a)) od SNP, pre ktoré je matka heterozygot
(scenáre (b) a (c)) bola 100% presná.
[0132] V praxi, celkový počet detekovaných molekúl môže byť pre rôzne SNP rôzny. Pre každý
SNP lokus môže byť skonštruovaná špecifická krivka predvídaného rozloženia tak, že sa vezme
do úvahy celkový počet molekúl detekovaných vo vzorke materskej plazmy pokrývajúcej SNP
lokus. Inými slovami, limitná hodnota súčtov na stanovenie toho, či je určitý SNP informatívny
alebo nie, sa môže líšiť medzi SNP a závisí na počte prípadov, kedy bol SNP lokus spočítaný.
[0133] Nasledujúca tabuľka ukazuje alelové počty troch SNP lokusov v materskej plazme pre
vzorku materskej plazmy, ktorá bola sekvenovaná. Pre každé z troch SNP boli vo vzorke
materskej plazmy detekované dve odlišné alely. Celkové počty súčtov detekovaných v
materskej plazme odpovedajúce týmto trom SNP sú odlišné.

SNP lokusu

SNP id

Alela (súčty)

Alela (súčty)

Celkový počet
súčtov

1.

rs3107146

A (10)

G (163)

173
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2.

rs7522344

G (9)

T (112)

121

3.

rs2272908

A (72)

G (62)

134

[0134] Predpokladané rozloženia pre súčty menej abundantnej alely pre koncentračnú frakčnú
fetálnu DNA 20 % a rôzne celkové súčty molekúl príslušných SNP sú vyobrazené na OBR.
13A, 13B a 14. Predvídané distribúcie boli narysované pomocou predpokladanej koncentrácie
fetálnej DNA 20 %, pretože to predstavuje horný limit pre fetálnu koncentráciu DNA v prvom
trimestri. Čím vyššia je koncentrácia fetálnej DNA, tým viac prekryvu sa očakáva medzi
krivkami rozloženia minoritnej alely, pre ktorú je matka homozygot, a majoritnej alely, pre
ktorú je matka heterozygot. Je teda presnejšie odvodiť limitné hodnoty zo súčtov minoritnej
alely pomocou vyššej koncentrácie fetálnej DNA pre predpoveď informatívnych SNP.
[0135] OBR. 13A ukazuje predpokladanú distribúciu pre súčty menej abundantnej alely s
celkovým počtom 173 molekúl a koncentráciou frakčnej fetálnej DNA 20 %. V jednom
uskutočnení môže byť na základe tejto distribúcie limitné kritérium vhodné na identifikáciu
informatívnych SNP menej ako 40 pre súčet menej abundantnej alely. Pretože súčet pre alelu A
je 10, SNP lokus č. 1 sa považuje za „informatívny” na výpočet koncentračnej frakčnej fetálnej
DNA.
[0136] OBR. 13B ukazuje predpokladanú distribúciu pre súčty menej abundantnej alely s
celkovým počtom 121 molekúl a koncentráciou frakčnej fetálnej DNA 20 %. V jednom
uskutočnení môže byť na základe tejto distribúcie limitná hodnota vhodná na identifikáciu
informatívnych SNP menej ako 26 pre súčet menej abundantnej alely. Pretože súčtom pre alelu
T je 9, SNP lokus č. 2 sa považuje za „informatívny” na výpočet koncentračnej frakčnej fetálnej
DNA.
[0137] OBR. 12 ukazuje predpokladanú distribúciu pre súčty menej abundantnej alely s
celkovým počtom 134 molekúl a koncentráciou frakčnej DNA 20 %. V jednom uskutočnení
môže byť na základe tejto distribúcie, limitná hodnota vhodná na identifikáciu informatívnych
SNP menej ako 25 pre súčet menej abundantnej alely. Pretože počtom súčtov pre alelu T je 62,
SNP lokus č. 3 sa považuje za „neinformatívnu” a nepoužíval by sa na výpočet koncentrácie
frakčnej fetálnej DNA.
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[0138] V niektorých uskutočneniach pomocou rovnice f = 2 x p / (p+q) môže byť frakčná
koncentrácia fetálnej DNA vypočítaná pomocou alelových počtov pre SNP 1 a 2 a
skombinovaná. Výsledky sú zobrazené nižšie.

Výpočet založený na SNP lokuse

Frakčná koncentrácia fetálnej DNA

1.

10 x 2 / (10 + 163) = 11,6 %

2.

9 x 2 / (9 + 112) = 14,9 %

1. a 2.

(10+9) x 2 / (10 + 9 + 163 + 112) = 12,9 %

D. Stanovenie hĺbky pokrytia fetálneho genómu
[0139] Okrem získania frakčnej koncentrácie môže uskutočnenie stanoviť percento pokrytia
fetálneho genómu, ktorého analytická procedúra (napr. sekvenovanie) v kroku 1010 dosiahla.
V niektorých uskutočneniach môžu byť informatívne lokusy použité na stanovenie percenta
pokrytia. Môžu byť napríklad použité ktorékoľvek z príkladov uvedených vyššie. V jednom
uskutočnení môžu byť použité lokusy, v ktorých je plod obligátnym heterozygotom. V inom
uskutočnení môžu byť použité lokusy, v ktorých je plod stanovený ako heterozygot a matka je
homozygot (napr. použitím spôsobu 1100).
[0140] Fragmenty, ktoré boli namapované do informatívnych lokusov môžu byť použité na
stanovenie podielu pokrytia. V jednom uskutočnení sa stanoví počet lokusov prvej plurality
lokusov, v ktorých je príslušná prvá alela stanovená zo sekvenovacích výsledkov. Napríklad, ak
je plod TA na určitom lokuse a matka je na rovnakom lokuse AA, potom by mala byť alela T
detekovaná v sekvenovacích výsledkoch, ak bol daný lokus sekvenovaný. Teda podiel fetálneho
genómu, ktorý bol sekvenovaný z biologickej vzorky, môže byť vypočítaný na základe tohto
podielu. V jednom uskutočnení môže byť podiel prvých lokusov, kde je fetálne špecifická alela
pozorovaná, braný ako percentuálne pokrytie fetálneho genómu. V iných uskutočneniach môže
byť tento podiel modifikovaný na základe toho, kde sa lokusy nachádzajú. Napríklad
percentuálne pokrytie môže byť stanovené pre každý chromozóm. Ako iný príklad, percento
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môže byť odhadnuté menšie ako tento podiel, ak prvé lokusy netvoria dobré zastúpenie genómu.
Ako ďalší príklad môže byť poskytnutý rozsah , kde je podiel jedným koncom rozsahu. Kým
vysoké percento, t. j. blížiace sa 100 %, znamená takmer úplne pokrytie fetálneho genómu,
väčšina genetických ochorení môže byť diagnostikovaná s omnoho menším ako 100%
pokrytím, napríklad 80%, 50% alebo nižším.
VI. ŽIADNA PREDCHÁDZAJÚCA INFORMÁCIA O MATERSKOM A OTCOVSKOM
GENÓME
[0141] V predchádzajúcich častiach niektoré uskutočnenia stanovili mapu plodu (alebo časti
genómu plodu), keď sú známe haplotypy matky a genotypy otca. Ďalšie uskutočnenie ukázalo,
že koncentrácie frakčnej fetálnej DNA môžu byť stanovené analýzou materskej plazmatickej
DNA bez predchádzajúcej znalosti genotypu matky, otca alebo plodu. V ešte ďalších
uskutočneniach ďalej opisujeme spôsob stanovenia genetickej mapy plodu (alebo častí genómu
plodu) pomocou RHDO analýzy bez predchádzajúcich informácií o materských a otcovských
genotypoch/haplotypoch.
[0142] V jednom uskutočnení sa používa informácia o referenčných (t. j. bežných alebo
známych) haplotypoch populácie, ku ktorej rodičia patria. Táto informácia môže byť použitá na
dedukciu materského a otcovského haplotypu. Príklad je použitý na ilustráciu princípu tohto
spôsobu. Informácie týkajúce sa referenčných haplotypov môžu byť získané, napríklad, z
webovej stránky Medzinárodného projektu HapMap (hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/).
[0143] Ako súčasť ilustratívneho príkladu predpokladajme, že sú v populácii zastúpené tri
referenčné haplotypy (Hap A, Hap B a Hap C, ako ukazuje OBR. 15A). Každý z týchto troch
haplotypov pozostáva zo 14 SNP lokusov a pre každý lokus sú možné dve alely. V tomto
príklade má otec Hap B a Hap C, kým matka má Hap A a Hap B, ako ukazuje OBR. 15B. Tento
príklad predpokladá, že plod zdedil Hap A od matky a Hap C od otca. Preto má plod Hap A a
Hap C, ako ukazuje OBR. 15B.
[0144] OBR. 16 je graf spôsobu 1600 na stanovenie aspoň časti fetálneho genómu, keď je známa
sada referenčných haplotypov, ale rodičovské haplotypy nie sú známe, podľa uskutočnení
predkladaného vynálezu.
[0145] V kroku 1610 môže byť materská vzorka analyzovaná kvôli identifikácii SNP, v ktorých
je matka homozygot a plod heterozygot. Táto analýza môže byť uskutočnená podobných
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spôsobom, ako stanovenie toho, či je lokus informatívny, ako je opísané vyššie. Tak môžu byť
v jednom uskutočnení opísané spôsoby 1000 a/alebo 1100. V ďalších uskutočneniach opísaných
vyššie môže byť materský a otcovský genóm analyzovaný na stanovenie informácií, ktoré slúžia
na uskutočnenie mapovania genómu.
[0146] OBR. 17 ukazuje príklad stanovenia informatívnych lokusov z analýzy fragmentov DNA
z materskej vzorky. Pre každý zo 14 lokusov sú stanovené súčty dvoch alel každého lokusu.
Súčty týchto alel môžu byť stanovené napríklad okrem iného PCR v reálnom čase, digitálnou
PCR a masívne paralelných sekvenovaním. Pre každý z lokusov boli v materskej plazme
detekované dve odlišné alely. V porovnaní s týmito SNP, v ktorých je matka heterozygot, by
bol podiel týchto dvoch alel signifikantne odlišný. Pre plod špecifická alela (alela, ktorú plod
zdedil od otca) by bola omnoho menej abundantná v porovnaní s materskou alelou.
Informatívne lokusy 1710 sú označené na OBR. 17.
[0147] V kroku 1620 je odvodená jedna alebo viac alel otcovského haplotypu, ktorý plod zdedil
od otca. V jednom uskutočnení môže byť každý z lokusov 1710 použitý na stanovenie
zdedeného otcovského haplotypu. Napríklad otcovská alela, ktorú plod zdedil, môže byť
identifikovaná ako fetálne špecifická alela pre lokusy 1720, pretože fetálne špecifická alela je
alela, ktorá je omnoho menej abundantná ako materská alela v materskej vzorke.
[0148] V kroku 1630 sú otcovské alely porovnané s referenčnými haplotypmi na stanovenie
haplotypu zdedeného od otca. V určitých uskutočneniach môže byť odvodený počet možných
fetálnych haplotypov, z ktorých má každý svoju pravdepodobnosť. Jeden alebo viac z
najpravdepodobnejších haplotypov môžu byť následne použité na následnú analýzu alebo na
klinickú diagnostiku.
[0149] V príklade zobrazenom na OBR. 18 sú tri možné haplotypy (Hap A, Hap B a Hap C) v
populácii. Z analýzy materskej plazmy boli identifikované štyri SNP ako homozygotné pre
matku a heterozygotné pre plod, čím predstavujú otcovské alely, ktoré plod dedí. Genotypy na
týchto štyroch SNP zodpovedajú vzorke pre Hap C. Preto plod zdedil Hap C od otca, ako
ukazuje OBR. 19. Inými slovami, pre všetky SNP v rovnakom haplotypovom bloku môžu byť
odvodené otcovské alely, ktoré plod zdedil.
[0150] V kroku 1640 môžu byť stanovené lokusy (napr. SNP), v ktorých je matka heterozygot.
V jednom uskutočnení môže analýza materskej vzorky poskytnúť SNP, v ktorých je matka
heterozygot. Napríklad pre každý z týchto SNP boli v materskej plazme detekované dve odlišné
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alely. V porovnaní so SNP, v ktorých je matka homozygot a plod je heterozygot, kde fetálne
špecifická alela prispieva iba malým podielom k celkovým alelám v materskej plazme, súčty
týchto dvoch alel by boli podobné pre SNP, kde matka je heterozygot. Úplný materský genóm
pre všetky SNP lokusy v haplotypovom bloku tak mohol byť stanovený z analýzy materskej
plazmy, ako ukazuje napr. OBR. 20.
[0151] V kroku 165 sú materské haplotypy odvodené z materských genotypov z kroku
1640 porovnaním genotypov na lokusoch s informáciami o haplotype príslušnej
populácie. OBR 21 ukazuje uskutočnenie na stanovenie materských haplotypov z
materských genotypov a referenčných haplotypov. V používanom príklade je matka
homozygot pre alelu G na treťom SNP lokuse. Pretože iba Hap A a Hap B spĺňajú tieto
kritéria indikuje to, že matka má jednu z troch haplotypových kombinácií, konkrétne Hap
A/HapA, Hap A/Hap B alebo Hap B/HapB. Okrem toho, pretože je matka heterozygot
pre A a C pre prvý SNP, môžeme odvodiť, že matka má haplotypovú kombináciu Hap
A/Hap B. V jednom uskutočnení to môže viesť k viac ako jednej možnosti, a každá
možnosť by mohla byť testovaná v nasledujúcom kroku. Z vyššie uvedenej analýzy boli
stanovené haplotypy matky a haplotyp, ktorý plod zdedil od otca. OBR. 22 ukazuje
stanovené materské haplotypy a po otcovi zdedené haplotypy.
[0152] V kroku 1660 je materský haplotyp zdedený plodom stanovený z materských
haplotypov identifikovaných v kroku 1650 a po otcovi zdedenom haplotype
identifikovanom v kroku 1630. Pomocou tejto informácie môže jedno uskutočnenie
používať RHDO analýzu na stanovenie toho, ktorý materský haplotyp je predaný plodu.
RHDO analýza môže byť uskutočnená podľa ktoréhokoľvek uskutočnenia tu opísaného.
[0153] V jednom uskutočnení pri RHDO analýze môže byť SNP, v ktorom je matka
heterozygot, rozdelený do dvoch typov, konkrétne alfa a beta (napr. ako ukazuje OBR. 23
a ako je opísané vyššie). SNP typu alfa označuje tie lokusy, kde je otcovská alela
prechádzajúca na plod identická s materskou alelou nachádzajúcou sa na Hap A. V SNP
type alfa, ak plod zdedí Hap A od matky, alela na Hap A by bola v materskej plazme
nadmerne zastúpená. Na druhej strane, ak plod zdedí od matky Hap B, tieto dve materské
alely by boli v materskej plazme zastúpené rovnomerne.
[0154] SNP typu beta označuje tie lokusy, kde je otcovská alela prechádzajúca na plod
identická s materskou alelou nachádzajúcou sa na Hap B. V SNP type beta, ak plod zdedí
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od matky Hap B, alela na Hap B by bola v materskej plazme zastúpená nadmerne. Avšak
ak plod zdedí od matky Hap A, tieto dve materské alely by boli v materskej plazme
zastúpené rovnomerne. Potenciálne nadmerné zastúpenie Hap A alebo Hap B alel môže
byť stanovené pomocou RHDO analýzy.
[0155] V niektorých uskutočneniach môže byť na aplikáciu RHDO analýzy na konkrétny
región bez predchádzajúcej informácie o materských haplotypoch a otcovských
haplotypoch potrebné pomerne vysoko násobné pokrytie SNP v rámci haplotypového
bloku, napríklad v jednom uskutočnení môže byť potrebné analyzovať 200 molekúl
príslušných jednému SNP lokusu. Táto informácia môže byť získaná napríklad okrem
iného PCR v reálnom čase, digitálnou PCR a masívne paralelným sekvenovaním. V
jednom uskutočnení môže byť cielené sekvenovanie (napr. kombináciou obohatenia cieľa
a masívne paralelného sekvenovania) použité na zisk reprezentatívnej a objektívnej
kvantitatívnej informácie o rôznych alelách v cieľovom regióne. Príklad nižšie opisuje
cielené sekvenovanie. Preto môže byť táto RHDO analýza aplikovaná na dáta z cieleného
sekvenovania materskej plazmatickej DNA na stanovenie toho, ktoré materské
alely/haplotypy sú predávané plodu bez predchádzajúcej znalosti ohľadne rodičovských
genotypov/haplotypov.
VII. DETEKCIA DE NOVO MUTÁCIÍ
[0156] Niektoré uskutočnenia môžu detekovať mutácie, ktoré plod získal. De novo
mutácia je mutácia, ktorú nenesie ani otec, ani matka, ale vznikla napríklad v priebehu
gametogenézy buď od otca, od matky alebo od obidvoch z nich. Takáto detekcia je
klinicky užitočná, pretože de novo mutácie hrajú zásadnú rolu pri spôsobení mnohých
genetických ochorení, napr. hemofílie typu A a achondroplazie.
[0157] OBR. 24 je graf ilustrujúci spôsob 2400 identifikácie de novo mutácie v genóme
nenarodeného plodu tehotnej ženy. Plod majúci otca a matku, ktorou je tehotná žena, a
otec má otcovský genóm s dvoma otcovskými haplotypmi a matka má materský genóm s
dvoma materskými haplotypmi, pričom tento spôsob zahŕňa:
V kroku 2410 sa sekvenujú molekuly nukleovej kyseliny z biologickej vzorky získanej
od tehotnej ženy. Všimnite si, že vzorka obsahuje zmes materských a otcovských
nukleových kyselín.
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[0158] V kroku 2420 sa identifikuje umiestnenie každej sekvenovanej molekuly
nukleovej kyseliny v ľudskom genóme. V jednom uskutočnení môže byť mapovanie
sekvencií uskutočnené sekvenovaním s jedným koncom alebo s párovými koncami. V
jednom aspekte mapovania ľudského genómu za účelom nájdenia určitého umiestnenia
nevyžaduje presnú zhodu každého nukleotidu, aby mohlo byť nájdené umiestnenie.
[0159] V kroku 2430 pre každé aspoň čiastočné umiestnenie je materská sekvencia a
otcovská sekvencia stanovená na príslušnom umiestnení. Napríklad ak je 100 umiestnenie
stanovené v kroku 2420, potom môžu byť na týchto 100 umiestnených stanovené
materské a otcovské genómy. V jednom uskutočnení sú otcovské sekvencie stanovené zo
vzorky od otca, na rozdiel od použitia referenčných haplotypov, ako je opísané vyššie.
Tak môže byť detekovaná aj mutácia, ktorá sa nachádza v referenčnom genóme. V
rôznych uskutočneniach môžu byť materské sekvencie získané zo vzorky, ktorá zahŕňa
iba materskú DNA, alebo môžu byť tiež získané z biologickej vzorky, napr. pomocou
spôsobov, ktoré sú tu opísané.
[0160] V kroku 2440 je definovaná prvá sekvencia v pluralite molekúl nukleovej
kyseliny, ktorá nie je prítomná v stanovených materských a otcovských sekvenciách. V
jednom uskutočnení porovnanie prvej sekvencie so stanovenou materskou a otcovskou
sekvenciou vyžaduje presnú zhodu. Ak zhoda nie je presná, potom je prvá sekvencia
považovaná za neprítomnú v stanovenej materskej alebo otcovskej sekvencii. Týmto
spôsobom môžu byť identifikované i drobné de novo mutácie, pretože de novo mutáciou
môže byť iba zmena jedného nukleotidu. V inom uskutočnení je na to, aby bola sekvencia
považovaná za de novo mutáciu, požadovaný určitý počet DNA fragmentov vykazujúcich
nematerskú a neotcovskú sekvenciu. Napríklad môže byť použitý limit 3 DNA
fragmentov na stanovenie toho, či je sekvencia, t. j. de novo mutácia prítomná, alebo nie.
[0161] V kroku 2450 je stanovená prvá frakčná koncentrácia prvej sekvencie v
biologickej vzorke. Napríklad počet DNA fragmentov vykazujúcich prvú sekvenciu by
mohol byť vyjadrený ako podiel všetkých DNA fragmentov detekovaných na danom
lokuse.
[0162] V kroku 2460 je druhá frakčná koncentrácia fetálnych nukleových kyselín v
biologickej vzorke stanovená pomocou molekuly nukleovej kyseliny, ktorú plod zdedil
od svojho otca, a ktorá je prítomná v otcovskom genóme, ale nie je prítomná v genóme
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matky. Takáto nukleokyselinová molekula môže obsahovať prvú alelu v umiestnení, kde
je otec homozygot a matka tiež homozygot, ale pre odlišnú alelu, a tak je plod obligátny
heterozygot. Informatívne lokusy podľa vyššie uvedeného opisu môžu byť použité na
stanovenie molekuly nukleovej kyseliny, ktorá sa má používať na stanovenie druhej
frakčnej koncentrácie.
[0163] V ďalších uskutočneniach môže byť druhá frakčná koncentrácia stanovená
pomocou ďalších prístupov, ako je použitie PCR analýz, digitálnych PCR analýz alebo
analýz založených na hmotnostnej spektrometrii, na chromozóme Y, paneli genetického
polymorfizmu, t.j. jednonukleotidového polymorfizmu, alebo polymorfizmu inzerciedelécie (Lun FMF a kol. Clin Chem 2008; 54: 1664-1672). Inou alternatívou je použitie
jedného alebo viacerých genómových lokusov vykazujúcich odlišnú DNA metyláciu
medzi plodom a matkou (Poon LLM a kol. Clin Chem 2002; 48: 35-41; Chan KCA a kol.
Clin Chem 2006; 52: 2211-2218; patent USA 6,927,028).
[0164] V jednom uskutočnení sa odlišný epigenetický status odráža v odlišných vzoroch
metylácie DNA. Rôzne vzory metylácie DNA môžu zahŕňať rodinu RAS asociačné
domény 1A (RASSF1A) alebo gén pre holokarboxyláza syntetázu (biotín-(proprionylKoenzým A-karboxylázu (ATP-hydrolýza)) ligázu (HLCS). Množstvo DNA fragmentov
s fetálne špecifickým profilom metylácie DNA môže byť vyjadrené ako podiel všetkých
DNA fragmentov pochádzajúcich z odlišne metylovaných lokusov.
[0165] V kroku 2470 je prvá sekvencia klasifikovaná ako de novo mutácia, ak je prvá a
druhá frakčná koncentrácia približne rovnaká. Nematerská a neotcovská sekvencia
pochádzajúca z chýb v analytickom procese, napr. sekvenovacie chyby, je náhodnou
príhodou a jej výskyt je málo pravdepodobný. Preto viacnásobné DNA fragmenty
vykazujúce rovnakú nematerskú a neotcovskú sekvenciu v množstve podobných
nameranej koncentrácii frakčnej fetálnej DNA pre vzorku budú pravdepodobne de novo
mutácie prítomné vo fetálnom genóme, a nie následkom chyby v sekvenovaní. V jednom
uskutočnení môže byť na stanovenie toho, či sú frakčné koncentrácie rovnaké, použitá
limitná hodnota. Napríklad ak sú koncentrácie navzájom v špecifickej hodnote, potom je
prvá sekvencia klasifikovaná ako de novo mutácia. V rôznych uskutočneniach môže byť
špecifikovanou hodnotou 5 %, 10 % alebo 15 %.
PRÍKLADY
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I. PRÍKLAD 1
[0166] Na objasnenie uskutočnení predkladaného vynálezu bol analyzovaný nasledujúci
prípad. Bol prijatý pár navštevujúci gynekologicko-pôrodnícku kliniku kvôli prenatálnej
diagnostike beta-talasémie. Otec bol nositeľom delécie CTTT 4 párov báz kodónu 41/42
ľudského génu pre beta-globín. Tehotná matka bola nositeľkou mutácie A›G na
nukleotide -28 ľudského génu pre beta-globín. Otcovi a matke boli odobraté vzorky krvi.
U matky bola krv odobraná pred odberom choriónových klkov (CVS) v 12. týždni
gestácie. PO CVS ich bola časť uložená na tento experiment. Cieľom experimentu bolo
skonštruovať genetickú mapu celého genómu, alebo stanoviť čiastočnú či úplnú
genómovú sekvenciu plodu masívne paralelným sekvenovaním materskej plazmatickej
DNA.
1. Stanovenie rodičovských genotypov
[0167] DNA bola extrahovaná z vrstiev buffy coat otca a matky a z CVS vzorky. Tieto
vzorky DNA boli podrobené analýze na systéme Affymetrix Genome-Wide Human SNP
Array 6.0. Tento systém obsahuje 1,8 milióna genetických markerov, vrátane ~900,000
jednonukleotidových polymorfizmov (SNP) a viac ako ~950 000 sond na detekciu
variácií počtu kópií. Absolútny počet a percentá SNP vykazujúcich odlišné genotypové
kombinácie pre otca, matku a plod (CVS) sú uvedené v tabuľke na Obrázku 25A.
[0168] Aj keď bol v tomto príklade systém Affymetrix, v praxi je možné použiť
akúkoľvek genotypovaciu platformu známu osobám skúseným v stave techniky. Je
zrejmé, že okrem genotypovania je možné buffy coat DNA otca a matky vystaviť tiež
sekvenovaniu, či už na báze celého genómu, alebo pre zvolené genómové regióny. Ďalej
je možné akýkoľvek zdroj konštitučnej DNA (napr. DNA bukálnej bunky, DNA
vlasového folikulu atď.) od otca a matky použiť na stanovenie rodičovských genotypov.
[0169] CVS vzorka bola analyzovaná za účelom zisku štandardu na porovnanie s fetálnou
genetickou mapou odvodenou z analýzy materskej plazmy. Okrem toho môže byť na tento
experiment tiež použitý genotyp CVS vzorky na konštrukciu haplotypu matky pre RHDO
analýzu. V tomto scenári slúžilo použitie CVS genotypu na takého účely konštrukcie
haplotypu iba na ilustratívne účely. V klinickej aplikácii uskutočnení môže byť materský
haplotyp konštruovaný pomocou analýzy ďalších jedincov v rodine, napríklad skôr
narodených potomkov, súrodencov, rodičov alebo ďalších príbuzných matky. Materský
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haplotyp záujmových chromozomálnych regiónov môže byť tiež konštruovaný ďalšími
spôsobmi dobre známymi osobám skúseným v stave techniky. Niektoré z týchto spôsobov
sú tu uvedené.
[0170] V zvolených uskutočneniach by tiež mohol byť stanovený haplotyp otca
nenarodeného plodu, ktorý má byť analyzovaný. Táto informácia môže byť obzvlášť
užitočná pre relatívnu haplotypovú dávku pre chromozomálne regióny, v ktorých sú ako
otec, tak matka heterozygoti.
2. Masívne paralelné sekvenovanie materskej plazmatickej DNA
[0171] Plazmatická DNA získaná od matky bola podrobená masívnemu paralelnému
sekvenovaniu pomocou platformy Illumina Genome Analyzer. Bolo uskutočnené
sekvenovanie s párovými koncami molekúl plazmatickej DNA. Každá molekula bola
sekvenovaná na každom konci pre 50 bp, teda celkom 100 bp na molekulu. Dva konce
každej sekvencie boli zarovnané s ľudským génom so známym opakovaním (Hg18
NCBI.36 stiahnutým z UCSC http://genome.ucsc.edu) pomocou programu SOAP2
Pekinského genómového inštitútu v Shenzhene (soap.genomics.org.cn) (Li R a kol.
Bioinformatics 2009, 25(15): 1966-7) Tabuľka, OBR. 25B, ukazuje výpočet štatistík
zarovnania po prvých 20 prietokových kyvetách. Teda s 20 prietokovými kyvetami bolo
zarovnaných viac ako 3,932 miliardy odpočtov zarovnaných s referenčným ľudským
genómom.
3. Výpočet koncentrácií frakčnej DNA plodu
[0172] Ako je uvedené vyššie, frakčná koncentrácia DNA vo vzorke materskej plazmy
môže byť vypočítaná zo sekvenčných dát. Jedným zo spôsobov bolo analyzovať SNP, v
ktorých sú otec aj matka homozygoti, ale navzájom pre rôzne alely. Pre takéto SNP by
plod bol obligátny heterozygot pre jednu zdedené alelu od matky a jednu zdedenú od otca.
V jednom uskutočnení je možné použiť akýkoľvek zo spôsobov opísaných v časti V. V
tomto príklade boli uskutočnené výpočty na kumulatívnych dátach naprieč rôznymi
polymorfnými genetickými lokusmi, ktoré napĺňali konfiguráciu rodičovského genotypu
(t. j. obaja rodičia sú homozygoti, ale pre odlišné alely) na odlišných chromozómoch.
Frakčná koncentrácia plodovej DNA vypočítaná pre SNP nachádzajúci sa na odlišných
chromozómoch sú uvedené v stĺpci najviac vpravo na OBR. 26. Ako je zrejmé z tabuľky,
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frakčné koncentrácie stanovené pre SNP nachádzajúce sa na odlišných chromozómoch
navzájom veľmi silno korelujú.
[0173] Ako experiment kontroly akosti boli tiež skúmané SNP, v ktorých bola matka
homozygot a otec heterozygot, a to z analýzy Affymetrix SNP 6.0 buffy coat vzoriek
(stredný stĺpec na OBR. 26). Je vidno, že v dostatočnej hĺbke DNA sekvenovania boli
koncentrácie frakčnej DNA plodu merané z tejto analýzy veľmi podobné koncentráciám
nameraných pre SNP, v ktorých bol otec aj matka homozygot, ale pre odlišné alely.
[0174] V jednej implementácii, keď bola pozorovaná takmer konkordancia koncentrácií
frakčnej fetálnej DNA z týchto dvoch typov SNP, bolo možné dôjsť k záveru, že jedna
bola takmer úplným sekvenčným pokrytím genómu plodu. V jednom aspekte pri menšej
hĺbke pokrytia by koncentrácia frakčnej DNA plodu nameranej pre SNP, v ktorom je
matka homozygot a otec heterozygot, boli vyššie ako koncentrácie merané pre SNP, v
ktorom sú otec aj matka homozygoti, ale pre iné alely. Na omnoho menšiu hĺbku pokrytia
môže mať neprítomnosť otcovskej jedinečnej alely v sekvenčných výsledkoch dva možné
dôvody: (i) že plod nezdedil túto alelu od otca; a/alebo (ii) že plod zdedil túto alelu od
otca, ale následne táto alela chýbala vo výsledkoch sekvenovania, pretože hĺbka
sekvenovania nebola dostatočná.
4a. Výpočet percentuálneho pokrytia genómu plodu
[0175] Rovnako, ako je uvedené vyššie, percentuálny podiel genómu plodu, ktorý bol
analyzovaný sekvenovaním materskej plazmatickej DNA by mohol byť stanovený
pohľadom na podmnožinu SNP, v ktorých boli otec aj matka homozygoti, ale pre rôzne
alely. V tejto rodine náležalo 45 900 SNP na aparatúre Affymetrix SNP 6.0 do tejto
podmnožiny. Toto percento pokrytia fetálneho genómu by mohlo byť odvodené analýzou
sekvenčných dát plazmatickej DNA ukazujúcou, v ktorom percente tejto podmnožiny
SNP by mohla byť fetálna alela detekovaná sekvenovaním.
[0176] Graf na OBR. 27A ilustruje pozorované percento SNP v tejto podmnožine, v ktorej
by mohla byť fetálna alela pozorovaná zo sekvenčných dát pre prvých 20 analyzovaných
prietokových kyviet. Tak mohla byť alela plodu pozorovaná v 94 % takýchto SNP. Táto
miera sekvenovania zodpovedala viac ako 3,932 miliardám odpočtov, každému zo 100
bp sekvenciou. Graf na OBR. 27B ukazuje pokrytie vs. počet odpočtov, namiesto
množstva prietokových kyviet. S nárastom obratu rôznych sekvenčných platforiem sa
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očakáva, že počet prietokových kyviet alebo kôl, ktoré by mohli byť použité alebo nutné
na vytvorenie tohto množstva sekvenčných odpočtov alebo dĺžok sekvencií, by časom
klesal.
[0177] V niektorých uskutočneniach, pretože bolo viac SNP detekovaných v každom
chromozomálnom regióne alebo v chromozómoch, pokrytie fetálneho genómu mohlo byť
omnoho nižšie ako 94 % a pritom stále poskytovalo presne mapovanie genómu. Napríklad
predpokladajme, že sa v chromozomálnom regióne nachádza 30 informatívnych SNP, ale
fetálna alela je detekovaná iba pre 20 SNP z 30 SNP. Avšak chromozomálny región môže
byť stále presne identifikovaný s 20 SNP. Tak v jednom uskutočnení môže byť
ekvivalentná presnosť získaná s pokrytím menej ako 94 %.
4b. Pokrytie genetickej mapy alel, ktoré plod zdedil od otca.
[0178] Táto ilustratívna analýza sa sústredí na SNP alely, v ktorých bol otec heterozygot
a matka bola homozygot. V tejto rodine náležalo 131 037 SNP na platforme Affymetrix
SNP 6.0 do tejto kategórie. Podmnožina týchto SNP pozostávala s 65 875 SNP, v ktorých
bola matka homozygot, zatiaľ čo otec a plod boli obaja heterozygoti. S použitím 20
prietokových kyviet mohli byť po otcovi zdedené alely pozorované pri 61 875 z týchto
SNP, čo indikuje pokrytie 93,9 %. Toto neskoršie pokrytie dobre zodpovedalo dátam o
percentuálnom pokrytí vyvodeným z predchádzajúceho odstavca. Korelácia medzi
pokrytím po otcovi zdedených alel a počtom mapovateľných odpočtov sekvencií a
počtom sekvencií prietokových kyviet sú uvedené na OBR. 28A a OBR. 28B.
[0179] Na objasnenie špecifity tohto prístupu na detekciu po otcovi zdedených fetálnych
alel bolo analyzovaných 65 162 (t. j. 131 037 -65 875) SNP, v ktorých plod zdedil alely,
ktoré boli rovnaké ako alely vlastnené matkou. Pre takéto SNP by zjavná detekcia alel
líšiacich sa od alel vlastnených matkou predstavovala falošne pozitívny nález. Tak zo 65
162 SNP bolo pozorovaných iba 3 225 falošne pozitívnych (4,95 %) pri analýze 20
prietokových kyviet. Tieto falošne pozitívne môžu byť výsledky sekvenovaných chýb
alebo genotypovacích chýb otcovskej alebo materskej DNA, či de novo mutácie plodu.
Korelácia medzi podielom falošne pozitívnych nálezov a počtom sekvenovaných
prietokových kyviet je zobrazená na OBR. 29A.
[0180] Podiely falošne pozitívnych môžu byť tiež odhadnuté zvážením podmnožiny SNP,
v ktorých boli otec aj matka homozygoti pre rovnakú alelu. Prítomnosť akejkoľvek
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alternatívnej alely na konkrétnom lokuse bola považovaná za falošne pozitívny nález.
Tieto falošne pozitívne môžu byť výsledky sekvenovacích chýb alebo genotypovacích
chýb otcovskej alebo materskej DNA, či de novo mutácie plodu. V tejto podmnožine bolo
500 673 SNP. So sekvenovacími dátami z 20 prietokových kyviet boli detekované falošne
pozitívne výsledky v 48 396 SNP (9,67 %). Korelácia medzi podielom falošne
pozitívnych nálezov a počtom sekvenovacích prietokových kyviet je zobrazená na OBR.
29B. Tento podiel falošne pozitívnych nálezov bol vyšší ako odhad pomocou podmnožiny
SNP, v ktorých boli matka a plod homozygoti a otec bol heterozygot. Je tomu tak preto,
pretože v neskôr uvedenej podmnožine SNP sa iba prítomnosť po otcovi zdedenej alely v
materskej plazme považuje za falošne pozitívny, zatiaľ čo v skôr uvedenej podmnožine
sa za falošne pozitívny výsledok považuje akákoľvek alela okrem spoločných alel, ktoré
zdieľajú otec a matka.
[0181] OBR. 30 ukazuje pokrytie pre plod špecifických SNP pre rôzny počet
analyzovaných prietokových kyviet. SNP, v ktorých otec aj matka boli homozygoti, ale s
odlišnými alelami, sú v tejto analýze zahrnuté. Osa X je násobným pokrytím pre plod
špecifických SNP a osa Y je percentom SNP so špecifickým násobným pokrytím. S
nárastom počtov analyzovaných prietokových kyviet, priemerný počet násobného
pokrytia v pre plod špecifických SNP rastie. Napríklad keď bola analyzovaná jedna
bunka, priemerné pokrytie SNP bolo 0,23násobné. Priemerné pokrytie stúpalo na
4,52násobok, keď bolo analyzovaných 20 prietokových kyviet.
5. Presnosť genetickej mapy zdedenej od matky
[0182] OBR. 31 ukazuje presnosť analýzy Typu A, keď boli použité údaje z 10
prietokových kyviet. Časť II.B opisuje uskutočnenie analýzy Typu A a Typu B (tiež
označované ako alfa a beta). Presnosť je pre správne stanovenie haplotypu, ktorý bol
zdedený po matke. Presnosť je prezentovaná samostatne pre každý chromozóm.
[0183] Pomocou pomeru pravdepodobnosti 1200 pre SPRT analýzu (Zhou W a kol. Nat
Biotechnol 2001;19:78-81; Karoui NE a kol. Statist Med 2006;25:3124-33) sa presnosť
pohybovala od 96 % do 100 %. Ako je ukázané, i s tak vysokým pomerom
pravdepodobnosti klasifikácie SPRT mohlo byť klasifikovaných celkom 2760 segmentov
naprieč genómom. Tento stupeň rozlíšenia je dostatočný pre väčšinu účelov s ohľadom
na to, že meiotické rekombinácie sa odohrávajú vo frekvencii k nízkemu jednomiestnemu
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číslu na chromozómovom ramene na generáciu. Okrem toho bolo zjavné, že všetkým
nesprávnym klasifikáciam mohlo byť zabránené, keby bol použitý prepletací prístup
(pravá strana na OBR. 31). Ako je opísané vyššie, prepletací prístup používa ako analýzu
Tapu A, tak analýzu Tapu B.
[0184] OBR. 32 ukazuje presnosť analýzy Typu B, keď boli použité údaje z 10
prietokových kyviet. Pomocou pravdepodobnostného pomeru 1200 pre analýzu SPRT sa
presnosť pohybovala od 94,1 % do 100 %. Všetkým nesprávnym klasifikáciám mohlo
byť zabránené, keby bol použitý prepletací prístup (pravá strana na OBR. 32), ako ukazuje
OBR. 31.
[0185] OBR. 33 ukazuje presnosť analýzy Typu A, keď boli použité údaje z 20
prietokových kyviet. Pomocou pravdepodobnostného pomeru 1200 pre SPRT analýzu a
algoritmu „dvoch konzekutívnych blokov” bolo pripravených celkom 3780 klasifikácií a
iba 3 (0,1 %) klasifikácie neboli správne. OBR. 34 ukazuje presnosť analýzy Typu B,
keď boli použité údaje z 20 prietokových kyviet. Pomocou pravdepodobnostného pomeru
1200 pre SPRT analýzu a algoritmu „dvoch konzekutívnych blokov” bolo pripravených
celkom 3355 klasifikácií a iba 6 (0,2%) klasifikácií nebolo správnych. V týchto
príkladoch sa SPRT uskutočňuje naprieč mnohými genetickými markermi, ako je SNP.
II. PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA RIZIKA BETA-TALASÉMIE
[0186] V jednom uskutočnení je možné na stanovenie rizika, že plod bude trpieť betatalasémiou (autozomálne recesívne ochorenie), stanoviť, či plod zdedil mutantné alely
prenášané otcom a matkou. V tomto vyššie uvedenom prípade je otec prenášačom delécie
CTTT 4 párov báz kodónu 41/42 ľudského génu pre beta-globulín. Tehotná matka bola
nositeľkou mutácie A›G na nukleotide -28 ľudského génu pre beta-globulín.
[0187] Na stanovenie toho, či plod zdedil otcovskú mutáciu na kodónoch 41/42 boli
sekvenované údaje z materskej plazmatickej DNA prehľadávané na túto mutáciu
pomocou prvých 10 prietokových kyviet. Bolo nájdených celkom 10 odpočtov tejto
mutácie (OBR. 35A). Preto plod zdedil mutáciu od otca. Okrem toho bolo zistených, že
62 odpočtov obsahovalo sekvenciu divokého typu na kodónoch 41/42 (OBR. 35B).
Percento týchto odpočtov obsahujúcich túto mutáciu v tomto regióne je tak 0,1389. Toto
číslo je veľmi blízko koncentrácii frakčnej fetálnej DNA stanovenej na OBR. 26. V
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jednom uskutočnení môže byť riziko, že plod zdedil otcovskú mutáciu, tiež stanovené
objasnením jeho dedičnosti genetického polymorfizmu spojeného s otcovskou mutáciou.
[0188] V jednom uskutočnení bola uskutočnená analýza RHDO, aby bolo zistené riziko,
že plod zdedil materskú mutáciu -28. V tejto rodine sa mutácia -28 nachádzala na
haplotype IV, zatiaľ čo alela divokého typu bola umiestnená na haplotype III. Výsledky
analýzy Typu A RHDO sú zobrazené na OBR. 36 a výsledky analýzy Typu B RHDO sú
zobrazené na OBR. 37. V obidvoch typoch analýz bolo odvodené fetálne dedenie
haplotypu III od matky. Inými slovami plod zdedil alelu divokého typu od matky.
Konečná diagnóza plodu bola taká, že zdedil mutácie na kodónoch 41/42 od otca a alelu
divokého typu od matky. Plod je teda heterozygotným nosičom beta-talasémie a mal by
byť klinicky zdravý.
III. OBOHATENÉ CIELE A CIELENÉ SEKVENOVANIE
[0189] Ako bolo diskutované v predchádzajúcich častiach, presnosť odhadu koncentrácie
frakčnej fetálnej DNA a rozlíšenie genetickej mapy odvodenej z analýzy materskej
plazmatickej DNA môže závisieť na hĺbke pokrytia záujmových lokusov. Napríklad sme
preukázali, že celkom 200 molekúl príslušných lokusov SNP môže byť potrebných na
stanovenie (s vysokou presnosťou) koncentrácie frakčnej fetálnej DNA bez
predchádzajúcej informácie o materskom genotype. Počty alel pre SNP v materskej
plazme môžu byť získané napríklad okrem iného PRC v reálnom čase, digitálnou PCR a
masívne paralelným sekvenovaním.
[0190] Pretože masívne paralelné sekvenovanie materskej plazmatickej DNA môže
súčasne stanoviť množstvá alel pre milióny SNP naprieč celým genómom, je ideálnou
platformou na celogenómovú analýzu naprieč rôznymi lokusmi. Základný formát
masívne paralelného sekvenovania umožňuje, aby boli rôzne regióny v genóme pokryté
v podobných hĺbkach. Avšak aby bolo možné sekvenovať konkrétny záujmový región vo
vysokej hĺbke sekvenovania pomocou náhodného masívne paralelného sekvenovania,
zvyšné časti genómu (neurčené na analýzu) musia byť sekvenované v rovnakom rozsahu.
Tak by tento prístup mohol byť nákladný. Pre lepšiu vyššiu úspornosť masívne
paralelného sekvenovania je jedným zo spôsobov obohatiť cieľový región pred tým, ako
sa pristúpi na sekvenovanie. Cieľové sekvenovanie môže byť uskutočnené zachycovaním
fáze roztoku (Gnirke A, a kol. Solution hybrid selection with ultra-long oligonucleotides
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for massively parallel targeted sequencing. Nat Biotechnol 2009;27:182-9), microarray
zachytením (napr. pomocou platformy NimbleGen) alebo cielenou amplifikáciou
(Tewhey R, a kol. Microdroplet-based PCR enrichment for large-scale targeted
sequencing. Nat Biotechnol 2009;27:1025-31).
[0191] Cielené sekvenovanie bolo najskôr aplikované na detekciu variácií v genetike
populácie, napr. na štúdie genetickej asociácie. Preto jeho súčasná aplikácia v
genomickom výskume cieli na riešenie kvalitatívnych problémov (napr. genotypovanie
alebo mutačné detekcie). Avšak aplikácia cieleného sekvenovania v materskej
plazmatickej DNA na neinvazívnu prenatálnu diagnostiku zahŕňa kvalitatívne úvahy,
ktorých vhodnosť nie je celkom jasná. Napríklad použitie cieleného sekvenovania môže
navodiť kvantitatívny bias v detekcii DNA plodu a matky v materskej plazme. Okrem
toho, doterajšie práce ukázali, že DNA plodu je kratšia, ako materská DNA (Chan KCA
a kol. Size distributions of maternal and fetal DNA in maternal plasma. Clin Chem 2004;
50: 88-92). Veľkostný rozdiel môže tiež navodiť kvantitatívny bias alebo diferenciálnu
účinnosť pri zachytávaní DNA plodu matky v materskej plazme. Nie je tiež jasná
účinnosť, s ktorou môžu byť takto fragmentované molekuly DNA zachytávané. V
nasledujúcich opisoch preukazujeme, že cielené sekvenovanie môže byť dosiahnuté
cieleným obohacovaním a nasledovným masívne paralelným sekvenovaním. Tiež
ukazujeme, že obohatenie cieľa je účinným spôsobom odhadu koncentrácie frakčnej
fetálnej DNA v porovnaním so sekvenovaním celého genómu.
A. Stanovenie koncentrácie frakcií pomocou obohatenia cieľa
1. Materiály a metodika
[0192] Boli zaradené štyri tehotné ženy (M6011, M6028, M6029 a M6043) s jedným
plodom ženského pohlavia. Vzorky materskej periférnej krvi boli odobraté do EDTA
krvných skúmaviek pred uskutočnením elektívneho cisárskeho rezu v treťom trimestri,
pričom vzorky placenty boli odobraté po elektívnom cisárskom reze. Po odstredení bola
DNA z buniek periférnej krvi extrahovaná pomocou súpravy Blood Mini Kit (Qiagen).
DNA z 2,4 ml plazmy bola extrahovaná z vrstiev buffy coat a fetálna genómová DNA
bola extrahovaná z placentárneho tkaniva. Vzorky z tretieho trimestra boli v tomto
prípade použité iba na ilustratívne účely. Rovnako je možné použiť vzorky z prvého alebo
druhého trimestra.
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[0193] Materské a fetálne genotypy boli stanovené analýzou na Genome-Wide Human
SNP Array 6.0 (Affymetrix). 5–30 ng plazmatickej DNA z každého prípadu bolo
použitých na konštrukciu knižnice DNA súpravou na prípravu vzorky s párovými
koncami (Illumina) podľa protokolu od výrobcu na prípravu vzorky na chromatínové
imunoprecipitačné sekvenovanie. DNA ligovaná na adaptér bola purifikovaná priamo
pomocou spin kolón poskytnutých v purifikačnej súprave QIAquick PCR (Qiagen) bez
ďalšieho výberu veľkostí. Na adaptér ligovaná DNA bola následne amplifikovaná
pomocou 15 cyklov PCR so štandardnými primermi. Primere boli PCR Primer PE 1.0 a
2.0 od spoločnosti Illumina. DNA knižnice boli kvantifikované pomocou NanoDrop
ND1000 spektrofotometri (NanoDrop Technologies) a spustené na 2100 Bioanalyzer s
použitím súpravy DNA 1000 (Agilent) na kontrolu veľkostí distribúcie. 0,6~1 μg knižnice
amplifikovanej plazmatickej DNA bolo vytvorených pre každú vzorku o priemernej
veľkosti okolo 290 bp. Zachytávacia knižnica bola získaná od spoločnosti Agilent a
pokrývala 85 % exónov na ľudskom chrX (katalógové číslo: 5190-1993). Vo všetkých
štyroch prípadov tejto štúdie bolo 500 ng knižnice amplifikovanej plazmatickej DNA z
každého prípadu inkubovaných so zachytávacími sondami po dobu 24 hodín pri 65 °C
podľa pokynu od výrobcu. Po hybridizácii boli zachytené ciele zvolené stiahnutím
biotynylovaných sond/cieľových hybridov pomocou streptavidínom potiahnutých
magnetických guličiek (Dynal DynaMag-2 Invitrogen) a purifikované súpravou MinElute
PCR Purification Kit (Qiagen). Nakoniec boli cieľové DNA knižnice obohatené 12
cyklami PCR amplifikácie s primermi GA PE od spoločnosti Agilent. PCR produkty boli
purifikované purifikačnou súpravou QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). DNA
knižnice pripravené s obohatením cieľa alebo bez obohatenia cieľa boli následne
vystavené náhodnému masívne paralelnému sekvenovaniu pomocou analyzéra Genome
Analyzer IIx. Jedna sekvenovacia dráha na štandardné prietokové bunky bola použitá na
sekvenovanie každej DNA knižnice.
2. Frakčná koncentrácia fetálnej DNA bez obohatenia cieľa
[0194] Koncentrácia frakčnej fetálnej DNA môže byť vypočítaná na základe počtov alel
informatívnych SNP (t. j. SNP, kde je matka homozygot a plod je heterozygot). Tabuľka
nižšie ukazuje, že 120184, 110730, 107362 a 110321 informatívnych SNP bolo
identifikovaných naprieč celým genómom v týchto štyroch prípadoch, zatiaľ čo 63, 61,
69 a 65 (v rovnakom poradí) spadli do cieľového regiónu na chromozóme X. Bez
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obohatenia cieľa boli koncentrácie frakčnej fetálnej DNA 33,4 %, 31,3 %, 29,2 % a 34,4
% na základe dát zo všetkých informatívnych SNP v genóme.

Vzorka

Obohatenie
cieľa

Počet
Počet
informatívny zdieľaných
ch SNP v
alel
celom
genóme

Množstvá
alel
špecifické
pre plod

Koncentrácia
frakčnej
fetálnej DNA

6011

Nie

120,184

15,309

3,064

33,4 %

6028

Nie

110,730

16,778

3,114

31,3 %

6029

Nie

107,362

19,889

3,404

29,2 %

6043

Nie

110,321

21,070

4,369

34,4 %

3. Porovnanie vzoriek s obohatením cieľa a bez obohatenia cieľa
[0195] V niektorých uskutočneniach hĺbka pokrytia sekvencií reprezentovala priemerný
počet prípadov, kedy bola báza sekvenovaná v konkrétnom regióne. V tomto uskutočnení
sme vypočítali sekvenovaciu hĺbku cieľového regiónu vydelením celkového počtu
sekvenovaných báz v cieľovom regióne dĺžkou cieľového regiónu (3,05 Mb). V regiónoch
krytých obohacovaciou súpravou bolo priemerné pokrytie sekvencií 0,19krát pre
neobohatené vzorky a 54,9krát pre obohatené vzorky, čo indikuje priemerné obohatenie
289krát. V tejto hĺbke sekvenovania bolo pred obohatením cieľa detekovaných iba 4,0 %
pre plod špecifických alel v cieľovom regióne (pozri tabuľka nižšie). Pre porovnanie 95,8
% z nich sa stalo detekovateľnými po obohatení cieľa (pozri tabuľka nižšie). Preto
obohatenie cieľa značne zvyšuje rýchlosť detekcie fetálnych špecifických alel s cieľovým
regiónom.
[0196] Následne sme porovnali koncentrácie frakčnej fetálnej DNA v odčítaných
množstvách všetkých informatívnych SNP v cielenom regióne pre každú vzorku, s
obohatením a bez obohatenia. Bez obohatenia cieľa, počet pre plod špecifických odpočtov
siahal od 0 do 6 pre štyri vzorky (pozri tabuľka nižšie). Kvôli nízkemu pokrytiu sekvencií
by nedostatočné vzorkovanie molekúl fetálnej DNA zabránilo presnému odhadu
koncentrácie frakčnej fetálnej DNA. S obohacovaním cieľa bol pozorovaný omnoho vyšší
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počet fetálne špecifických alelových odpočtov (511~776) a množstva zdieľaných alel
(2570~3922) v cieľovom regióne (pozri tabuľka nižšie). Percentá fetálnej DNA boli
vypočítané ako 35,4%, 33,2%, 26,1% a 33,0%, čo je konzistentné s percentami fetálnej
DNA odhadovanými dátami z celého genómu v neobohatených vzorkách (pozri tabuľka
nižšie). Tieto výsledky indikovali, že molekuly materskej a fetálnej DNA boli obohatené
v rovnakej miere v cieľovom regióne.

Vzorka

Obohate
nie cieľa

Počet
informatívnyc
h SNP
v cieľovom
regióne

Počet
detekovateľný
ch fetálnych
špecifických
alel

Podiel
detekcie
fetálne
špecifických
alel

Množstv
á
zdieľaný
ch alel

Množstvá
fetálne
špecifický
ch alel

Koncentrácia
frakčnej
fetálnej DNA

6011

N
ie

63

6

9.5%

1
3

6

63.2%

602
8

N
ie

61

2

3.3%

6

2

50.0%

602
9

N
ie

69

2

2.9%

1
1

2

30.8%

604
3

N
ie

65

0

0.0%

1
5

0

0.0%

601
1

Á
n
o

95.2%

3
0
7
2

66
1

35.4%

602
8

Á
n
o

98.4%

2
5
7
0

51
1

33.2%

602
9

Á
n
o

95.7%

3
8
3
5

57
5

26.1%

603
4

Á
n
o

93.9%

3
9
2
2

77
6

33.0%

63

61

69

65

60

60

66

61
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B. Stanovenie fetálneho genómu pomocou obohatenia cieľa
[0197] Jedna aplikácia spôsobu RHDO slúži na neinvazívnu prenatálnu detekciu
maternálne dedených genetických ochorení. Pri použití masívne paralelného
sekvenovania materskej plazmy bez obohatenia cieľa môže RHDO analýza presne
stanoviť, ktorý materský haplotyp sa predáva plodu s priemerom 17 SNP, keď je
sekvenovacia hĺbka materskej plazmatickej DNA približne 65násobok pokrytia ľudského
genómu. Na zníženie nákladovosti tohto prístupu môže byť uskutočnené selektívne
mierenie sekvenovania na konkrétne záujmové regióny v genóme a následne aplikácia
RHDO analýzy na sekvenovacie údaje. Ako príklad sme tento koncept preukázali
pomocou cieleného sekvenovania a RHDO analýzy chromozómu X. Avšak cieľové
sekvenovanie a RHDO analýza môžu byť tiež aplikované na všetky chromozómy, napr.
na autozómy. V jednom uskutočnení môže byť RHDO analýza, ako je opísaná vyššie,
použitá na cieľové uskutočnenia.
[0198] Bolo zaradených päť tehotných žien (PW226, PW263, PW316, PW370 a PW421)
s jedným plodom mužského pohlavia. Vzorky materskej periférnej krvi boli odobraté do
EDTA krvných skúmaviek pred vzorkovaním choriových klkov v prvom trimestri. Po
odstredení bola DNA z buniek periférnej krvi extrahovaná pomocou súpravy Blood Mini
Kit (Qiagen). DNA z 3,2 ml plazmy bola extrahovaná súpravou DSP DNA Blood Mini
Kit (Qiagen). Materská genómová DNA bola extrahovaná z vrstiev buffy coat a fetálna
genómová DNA bola extrahovaná z choriových klkov. Vzorky boli pripravené a
analyzované podľa vyššie uvedeného opisu. Každá vzorka bola následne sekvenovaná
náhodne pomocou jedného pruhu na prietokovej kyvete Illumina.
[0199] V tomto príklade sme použili fetálny genotyp, spoločne so sekvenovacími
informáciami z nukleových kyselín matky na odvodenie materských haplotypov pre
chromozóm X a odvodenie toho, ktorý haplotyp bol zdedený od matky. Pre každý SNP
na chromozóme X, v ktorom bola matka heterozygot (t. j. informatívne SNP) je alela,
ktorú plod zdedil, definovaná ako prichádzajúca od materského haplotypu 1 (Hap I),
zatiaľ čo materská alela, ktorá neprechádzala na plod, bola definovaná ako pochádzajúca
z materského haplotypu 2 (Hap II). V niektorých uskutočneniach pre klinické aplikácie
nemusí byť fetálny genotyp vopred k dispozícii a materské haplotypy môžu byť stanovené
alebo odvodené spôsobmi, ktoré sú dobre známe osobám skúseným v stave techniky a
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spôsobmi tu opísanými. Chromozóm X sa tu používa iba na ilustratívne účely. V takejto
analýze môžu byť použité ďalšie chromozómy, napr. autozómy.
[0200] Každý z piatich tu opísaných prípadov sa týkal tehotenstva s jedným potomkom
mužského pohlavia. Pretože mužský plod dedí od matky iba jeden chromozóm X, avšak
od otca chromozóm X nededí, materský chromozóm X, ktorý bol plodu predaný, by bol
v materskej plazme zastúpený nadmerne. RHDO analýza bola uskutočnená od pter do
qter chromozómu X. Ak je SNP najbližšie pter chromozómu X, môže analýza SPRT
stanoviť, či alela na Hap I alebo Hap II bola štatisticky signifikantne nadmerne zastúpená
v materskej plazme. Ak žiadny z týchto dvoch haplotypov nebol štatisticky signifikantne
nadmerne zastúpený, množstvá alel pre budúce SNP môžu byť skombinované pre ďalšiu
analýzu SPRT. Ďalšie SNP môžu byť skombinované na analýzu, až kým proces SPRT
neidentifikoval jeden z haplotypov ako štatisticky signifikantne nadmerne zastúpený.
Klasifikačný proces môže následne znovu začať na nasledujúcom SNP.
[0201] OBR. 38A a 38B ukazujú výsledky klasifikácie SPRT pre prípad PW226 ako
príklad. V tomto prípade bolo celkom deväť úspešných klasifikácií SPRT pre chromozóm
X. Pre každú klasifikáciu SPRT sa ukázalo, že alely na Hap I boli nadmerne zastúpené vo
vzorke materskej plazmy, čo indikuje, že plod zdedil Hap I od matky. Pretože sme Hap I
definovali ako haplotyp obsahujúci alely predávané plodu, výsledky všetkých týchto
SPRT klasifikácií boli správne.
[0202] Výsledky RHDO analýzy týchto piatich prípadov sú uvedené na OBR. 39.
Množstvo úspešných SPRT klasifikácií siahal od 1 do 9. Všetky SPRT klasifikácie boli
správne. Vyššia koncentrácia frakčnej fetálnej DNA bola spojená s vyšším množstvom
klasifikácií. Je to preto, pretože alelová nerovnováha spôsobená prítomnosťou fetálnej
DNA môže byť jednoduchšie detekovaná, keď je koncentrácia frakčnej fetálnej DNA
vyššia. Preto môže dôjsť k dosiahnutiu úspešnej klasifikácie RHDO s potrebou menšieho
množstva SNP. Definovaný chromozomálny región (regióny) je možné rozdeliť do
viacerých RHDO blokov. Naše výsledky potvrdzujú, že RHDO analýza môže byť
uskutočnená na masívne sekvenovaných dátach, ktoré sú získané po obohatení cieľa.
[0203] Naše údaje ďalej ukázali, že cielený prístup je úspornejším spôsobom, ako
uskutočniť RHDO analýzu. Bez obohatenia cieľa, boli potrebné dve vzorky s podobnými
koncentráciami fetálnej DNA, sekvenované približne 5 prietokových kyviet (t. j. 40
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sekvenovacích pruhov) (OBR. 40) na dosiahnutie priemernej hĺbky dosahovanej vo
vzorkách zobrazených na OBR. 39. Tu ukazujeme, že v cieľovom obohatení
sekvenovania iba jedným pruhom už dosahuje priemernej hĺbky sekvenovania približne
15 až 19krát na úspešnú RHDO klasifikáciu. Alternatívne dokonca vyššia hladina
násobku sekvenovacieho pokrytia by mohla byť dosiahnutá s relatívne nízkymi ďalšími
nákladmi, keď sa používa cielené obohatenie. Vyššia hladina sekvenovacieho pokrytia
môže účinne znížiť veľkosť genómového regiónu požadovanú na úspešnú RHDO
klasifikáciu, a tak zlepšuje rozlíšenie analýzy.
IV. OBOHATENIE CIEĽA
[0204] Od roku 2004 je známe, že cirkulujúce molekuly DNA plodu sú všeobecne kratšie,
ako materská DNA v plazme matky (Chan KCA a kol. Clin Chem 2004; 50: 88-92; Li a
kol. Clin Chem 2004). Avšak molekulárny základ tohto pozorovania ostáva neodhalený.
V našej súčasnej štúdii sme vytvorili 3,931 x 109 odpočtov v hodnotenej vzorke plazmy
a použili sme 1-bp biny v bioinformatickej analýze. Veľkosť každej sekvenovanej
molekuly plazmatickej DNA bola odvodená z genómových súradníc koncov odpočtov s
párovými koncami.
[0205] Pre túto analýzu sme sa zamerali na jednonukleotidové polymorfizmy (SNP), v
ktorých sú otec a matka obaja homozygoti, avšak pre odlišnú alelu. V takýchto SNP je
plod obligátny heterozygot. Alela pre každý SNP, ktorý plod zdedil od otca, by mohla byť
použitá ako fetálne-špecifický marker. Veľkosť fetálnych (pomocou od otca zdedených
fetálne špecifických alel) a celkových sekvencií bola stanovená pre celý genóm (OBR.
41) a individuálne pre každý chromozóm (OBR. 42A-42C).
[0206] Zistili sme, že väčšina signifikantných rozdielov medzi fetálnou a materskou DNA
v plazme matky je redukciou v píku 166 bp oproti píku 143 bp (OBR. 41). Najhojnejšie
celkové sekvencie (hlavne materské) boli dlhé 166 bp. Najsignifikantnejší rozdiel vo
veľkostnej distribúcii medzi fetálnou a celkovou DNA bol taký, že fetálna DNA
vykazovala redukciu v píku 166 bp (Obr. 41) a relatívnu prominenciu píku 143 bp. Neskôr
uvedený jav patrne odpovedal skráteniu ~20-bp linkerového fragmentu z nukleozómu na
jeho jadrovú časticu o ~146 bp (Lewin B, in Gene IX, Jones a Bartlett, Sudbury, 2008,
pp. 757-795).
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[0207] Od približne 143 bp a nižšie distribúcia ako fetálnej, tak celkovej DNA vykazovala
10 bp periodicitu pripomínajúcu nukleázou štiepené nukleozómy. Tieto údaje naznačujú,
že fragmenty plazmatickej DNA sú odvodené z apoptického enzymatického spracovania.
Oproti

tomu, veľkostná analýza odpočtov,

mapujúcich nehistónovo viazaný

mitochondriálny genóm, neukázala tento nukleozomálny vzorec (OBR. 41). Tieto
výsledky poskytujú skôr neznáme molekulárne vysvetlenie pre rozdiely vo veľkosti
medzi fetálnou a materskou DNA pomocou chromozómu Y a zvolených polymorfných
genetických markerov (Chan KCA a kol. Clin Chem 2004; 50: 88-92; Li a kol. Clin Chem
2004; 50: 1002-1011; patentová prihláška USA 20050164241; patentová prihláška USA
20070202525) a ukazujú, že tieto veľkostné rozdiely existujú naprieč celým genómom.
Najpravdepodobnejšie vysvetlenie tohto rozdielu je také, že molekuly fetálnej DNA v
obehu pozostávajú z viacerých molekúl, v ktorých bol -20 bp linkerový fragment z
nukleozómu odstrihnutý.
[0208] Vzhľadom na toto pozorovanie existuje mnoho spôsobov, ako môže byť vzorka
obohatená o fetálnu DNA. V jednom uskutočnení môžu byť použité reagencie, ktoré sa
preferenčne viažu na fragment linkeru. Takéto reagencie by sa pravdepodobne v plazme
matky viazali preferenčne na DNA derivovanú od matky v porovnaní s DNA derivovanou
z plodu. Jedným príkladom takejto reagencie je protilátka. Jedným cieľom tejto protilátky
je cieľ viažuci sa na histon H1. Je známe, že histón H1 sa viaže na fragment linkeru. Jedna
aplikácia takejto protilátky je na uskutočnenie obohatenia fetálnej DNA negatívnou
selekciou, t. j. preferenčnou imunoprecipitáciou od matky odvodenej DNA v materskej
plazme, ktorá obsahuje linkerový histon H1 obsahujúci fragment. Ďalej je známe, že H1
má mnoho variantov, z ktorých niektoré vykazujú tkaninové špecifické variácie v
exprimácii (Sancho M a kol. PLoS Genet 2008; 4: e1000227). Tieto varianty môžu byť
ďalej využité na diferenciáciu fetálnej (hlavne placentárnej) a materskej (hlavne
hematopoetickej) (Lui YYN a kol. Clin Chem 2002; 48: 421-427) DNA. Napríklad je
možné zacieliť na variant histónu H1, ktorý je hlavne exprimovaný trofoblastovými
bunkami na preferenčný a pozitívny výber fetálne derivovanej DNA v plazme matky.
Túto stratégiu je tiež možné aplikovať na ďalšie histónové proteíny alebo ďalšie
nukleozomálne proteíny, ktoré vykazujú tkanivovo špecifické, obzvlášť trofoblastovo
špecifické, exprimačné vzorce.
[0209] Vzhľadom na ostrý 166 bp pík pre materskú DNA je ďalšia možnosť, ako obohatiť
fetálnu DNA, navrhnutie systému pre negatívny výber DNA fragmentov, ktoré sú dlhé
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166 ± 2 bp. Napríklad systém založený na kapilárnej elektroforéze alebo
vysokovýkonnostnej kvapalinovej chromatografii by mohol umožniť presné meranie
veľkosti a separácie molekúl DNA. ďalším spôsobom negatívnej selekcie je uskutočniť
tento proces na kremíku v priebehu bioinformatickej analýzy sekvenovaných údajov.
[0210] Pretože ďalším DNA druhom je plazma, napr. nádorová DNA (Vlassov VV a kol.
Curr Mol Med 2010; 10: 142-165) a DNA transplantovaného orgánu (Lo YMD a kol.
Lancet 1998; 351: 1329-1330), očakáva sa tiež, že bude zdieľať tieto vlastnosti s fetálnou
DNA v materskej plazme, stratégie uvedené v bode (1) a (2) vyššie by mohli byť použité
na obohatenie týchto DNA druhov.
[0211] Podľa jedného uskutočnenia sa opisuje spôsob diferenciálneho obohatenia DNA
druhov v ľudskej plazme alebo v sére skrz cielenie na linkerový fragment nukleozómov.
V jednom uskutočnení sa obohatenie uskutočňuje odstránením jedného z nasledujúcich:
maternálne odvodená DNA ale DNA odvodená z hematopoetických buniek. V inom
uskutočnení cielenie zahŕňa reagenciu (ako je protilátka alebo iný typ proteínu), ktorá by
sa viazala preferenčne na proteín alebo nukleokyselinový komponent linkerovho
fragmentu nukleozómu. V inom uskutočnení sa bude cieľová reagencia selektívne viazať
na histón H1 alebo iný proteín, ktorý sa viaže na linkerový fragment nukleozómu. V
jednom uskutočnení sa odstránenie DNA uskutočňuje imunoprecipitáciou alebo väzbou
na pevný povrch.
[0212] Podľa iného uskutočnenia spôsob na diferenciálne obohatenie fetálnej DNA v
materskej plazme alebo v sére zahŕňa: (a) použitie protilátky, ktorá by sa viazala na jednu
alebo viac komponentov linkerového fragmentu nukleozómu; (b) odstránenie viazanej
frakcie imunoprecipitáciou alebo zachytením na pevnom povrchu; a (c) zber neviazanej
frakcie obsahujúcej zvýšenú koncentráciu frakčnej fetálnej DNA.
[0213] Ktorýkoľvek zo softvérových komponentov alebo funkcií opísaných v tejto
prihláške môže byť použitý ako softvérový kód, ktorý má byť prevedený procesorom
pomocou vhodného výpočtového jazyka, ako je napríklad Java, C++ alebo Perl pomocou
napríklad nekonvenčných alebo objektovo orientovaných techník. Softvérový kód môže
byť skladovaný ako séria pokynov alebo povelov na počítačovo čitateľnom médiu na
ukladanie a/alebo prenos, vhodné média zahŕňajú pamäť s prístupom v ľubovoľnom
poradí (RAM), pamäť iba na čítanie (ROM), magnetické médium, ako je pevný disk alebo
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disketa, alebo optické médium, ako je kompaktný disk (CD) alebo DVD (digitálny
verzatilný disk), flash pamäť a podobne. Pre počítač čitateľné médium môže byť
akoukoľvek kombináciou týchto zariadení na skladovanie alebo prenos.
[0214] Takéto programy môžu byť tiež kódované a prenášané pomocou nosičových
signálov upravených na transmisiu pomocou drôtových optických a/alebo bezdrôtových
sieti príslušných mnohým protokolom, vrátane Internetu. Ako také môže byť počítačom
čitateľné médium podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu vytvorené
pomocou dátového signálu kódovaného týmito programami. Pre počítačovo čitateľné
média kódované s programovým kódom môžu byť zabalené s kompatibilným zariadením
alebo poskytnuté oddelené od ostatných zariadení (napr. skrz download na Internete).
Akékoľvek takéto pre počítač čitateľné médium môže sídliť na alebo v jedinom produkte
počítačového programu (napr. pevný disk alebo celý počítačový systém), a môže byť
prítomné na alebo v rôznych produktoch počítačového programu v systéme alebo sieti.
Počítačový systém môže zahŕňať monitor, tlačiareň alebo ďalší vhodný displej na
poskytnutie akýchkoľvek tu uvedených výsledkov užívateľovi.
[0215] Príklad počítačového systému je uvedený na OBR. 43. Podsystémy uvedené na
OBR. 43 sú prepojené skrz systémovú zbernicu 4375. Zobrazené sú ďalšie podsystémy,
ako je tlačiareň 4374, klávesnica 4378, pevný disk 4379, monitor 4376, ktorý je spojený
s adaptérom displeja 4382 a ďalšie. Periférne input/output (I/O) zariadenia, ktoré sú
spojené s I/O ovládačom 4371, môžu byť prepojené s počítačovým systémom
akýmkoľvek množstvom spôsobov známych v stave techniky, ako je sériový port 4377.
Napríklad sériový port 4377 alebo externé rozhranie 4381 je možné použiť na pripojenie
počítačového aparátu k širokej škále sietí, ako je Internet, zariadenie na vstup myši alebo
skener. Prepojenie systémovou zbernicou umožňuje, aby centrálny procesor 4373
komunikoval s každým podsystémom a riadil uskutočnenie pokynov zo systémovej
pamäti 4372 alebo pevného disku 4379, rovnako ako výmenu informácií medzi
podsystémami. Systémová pamäť 4372 a/alebo pevný disk 4379 môžu predstavovať pre
počítač čitateľné médium. Ktorékoľvek z hodnôt tu uvedených môžu byť výstupom z
jednej komponenty na inú komponentu a môžu byť výstupom k užívateľovi.
[0216] Počítačový systém môže zahŕňať pluralitu rovnakých komponent alebo
podsystémov, napr. spojených dohromady externým rozhraním 4381 alebo interným
rozhraním. V niektorých uskutočneniach počítačové systémy, podsystémy alebo
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aparatúry môžu komunikovať cez sieť. V týchto prípadoch môže byť jeden počítač
považovaný za klienta a druhý za server, kde môže byť každý časťou rovnakého
počítačového systému. Klient a server môžu oba zahŕňať viac systémov, podsystémov
alebo komponent.
[0217] Špecifické podrobnosti o konkrétnych uskutočneniach môžu byť skombinované
akýmkoľvek spôsobom alebo zmenené v porovnaní s tými ukázanými a opísanými tu, bez
toho aby došlo k odchýlke od rozsahu uskutočnení tohto vynálezu.
[0218] Vyššie uvedený opis príkladných uskutočnení tohto vynálezu môže byť
predložený na účely ilustrácie a opisu. Nemá byť vyčerpávajúci ani nemá obmedzovať
tento vynález na presne opísanú formu, a v svetle vyššie uvedených zdelení sú možné
mnohé úpravy a variácie. Tieto uskutočnenia boli vybrané a opísané pre najlepšie
vysvetlenie princípov tohto vynálezu a jeho praktických aplikácií, aby tak osobám
skúseným v stave techniky umožnili najlepšie použitie tohto vynálezu v rôznych
uskutočneniach a s rôznymi modifikáciami, ako je vhodné na konkrétne zvažované
použitie.
ZOZNAM SEKVENCIÍ
[0219]
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Nároky
1. Spôsob stanovenia prvého pomeru fetálneho genómu, ktorý bol sekvenovaný z
biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy, plod má otca a matkou je tehotná žena, otec
má otcovský genóm a matka má materský genóm, pričom vzorka obsahuje zmes
materských a fetálnych nukleových kyselín, tento spôsob zahŕňa:
získanie sekvenčných výsledkov sekvenovania plurality molekúl nukleovej
kyseliny z biologickej vzorky získanej od tehotnej ženy,
analýzu sekvenčných výsledkov, analýzu molekuly nukleovej kyseliny
zahŕňajúcej:
identifikáciu umiestnenia molekuly nukleovej kyseliny v ľudskom
genóme; a
stanovenie príslušnej alely molekuly nukleovej kyseliny;
stanovenie prvej plurality lokusov, pričom fetálny genóm je heterozygotný v
každom lokuse prvej plurality tak, že fetálny genóm má príslušnú prvú a druhú
alelu na týchto lokusoch, a pričom materský genóm je homozygotný na každom
lokuse prvej plurality tak, že materský genóm má dve z príslušných druhých alel
na týchto lokusoch, prvá alela je odlišná od druhej alely;
stanovenie pomocou počítačového systému druhého pomeru lokusov prvej
plurality lokusov, v ktorom je detekovaná príslušná prvá alela zo sekvenčných
výsledkov; a
na základe druhého pomeru stanovenie prvého pomeru fetálneho genómu, ktorý
bol sekvenovaný z biologickej vzorky.
2. Spôsob podľa nároku 1, pričom identifikácia umiestnenia molekuly nukleovej kyseliny v
ľudskom genóme zahŕňa mapovanie sekvencie molekuly nukleovej kyseliny na ľudskom
genóme.
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, pričom stanovenie prvej plurality lokusov zahŕňa:
pre každé lokusy prvej plurality:
stanovenie, že otcovský genóm je homozygotný pre príslušnú prvú alelu; a
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stanovenie, že materský genóm je homozygotný pre príslušnú druhú alelu.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom stanovenie
špecifického lokusu ako jedného z prvej plurality lokusov zahŕňa:
stanovenie limitnej hodnoty pre počet predpokladaných súčtov príslušnej prvej
alely na špecifickom lokuse, táto limitná hodnota predpovedá, či je materský
genóm homozygotný a fetálny genóm heterozygotný, pričom je táto limitná
hodnota stanovená na základe očakávanej distribúcie počtov súčtov v rôznych
kombináciách homozygotnosti a heterozygotnosti na špecifickom lokuse;
na základe analýzy sekvenčných výsledkov detekciu príslušnej prvej a druhej alely
na špecifickom lokuse;
stanovenie počtov skutočných súčtov príslušnej prvej alely na základe
sekvenovania plurality molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky; a
stanovenie, že fetálny genóm je heterozygotný pre príslušnú prvú a druhú alelu a
materský genóm je homozygotný pre príslušnú druhú alelu, keď je počet
skutočných súčtov nižší ako limitná hodnota.
5. Spôsob podľa nároku 4, pričom štatistická distribúcia závisí na frakčnej koncentrácii
molekúl nukleovej kyseliny z biologickej vzorky, ktoré sú odvodené z plodu.
6. Spôsob podľa nároku 5, pričom štatistická distribúcia ďalej závisí na počte pluralít
molekúl nukleovej kyseliny zodpovedajúcich tomuto špecifickému lokusu.
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom príslušné prvé alely
aspoň dvoch lokusov prvej plurality sú navzájom rozdielne.
8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom prvý pomer sa rovná
druhému pomeru.
9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom prvý pomer je
percento.
10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom prvý pomer je rozsah,
kde druhý pomer je jeden koniec tohto rozsahu.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, pričom prvá pluralita lokusov
je na prvom chromozóme a pričom prvý pomer je pomer prvého chromozómu, ktorý bol
sekvenovaný z biologickej vzorky.
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12. Spôsob podľa nároku 11 ďalej zahŕňajúci:
stanovenie pomeru každého chromozómu fetálneho genómu, ktorý bol sekvenovaný z
biologickej vzorky.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov ďalej obsahujúci:
vykonanie viacerých sekvenovaní v reakcii na limitné množstvo sekvenovania, ktoré
nebolo dosiahnuté.
14. Počítačový program obsahujúci softvérový kód, ktorý môže procesor počítačového
systému previesť, počítačový program je nakonfigurovaný tak, aby vykonal pri
uskutočňovaní spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.
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Identifikácia prvej plurality lokusov, kde
je materský genóm heterozygotný

Stanovenie každého z materských
haplotypov pre prvú pluralitu lokusov

Stanovenie alely, ktorú plod zdedil od otca na
každom z prvých lokusov

Analýza DNA fragmentov v materskej vzorke na
zisk genotypovýh fragmentov na prvých
lokusoch

Na základe stanovených alel nukleokyselinových
molekúl stanovenie množstva príslušných alel na
každej z prvej plurality lokusov

Porovnanie relatívnych množstiev príslušných alel
nukleokyselinových molekúl na viac než jednom lokuse z prvej
plurality lokusov

Na základe porovnania stanovenie haplotypu, ktorý
nenarodený plod zdedil od matky

Analýza fetálneho genómu na
mutácie

OBR. 1
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Typ A

Typ B
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OBR. 4A
Analýza typu A
Otec

Matka
Plod zdedil od matky
Hap III.

Plod

Alely nachádzajúce se na Hap III sú nadmerne
zastúpené v materskej plazme
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OBR. 4B
Analýza typu B
Otec

Matka
Plod zdedil od matky
Hap III.

Plod
Oba haplotypy sú v materskej plazme
zastúpené rovnomerne
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OBR. 5A: SPRT analýza pre RHDO
Analýza typu A: otcovské alely identické s Hap III
Chromozóm

Kumulativne súčty
pre Hap III

Kumulativne súčty
pre Hap IV

SPRT klasifikácia

neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný

Hap III bol určený, pretože Hap II je
v materskej plazme nadmerne
zastúpený

neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
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OBR. 5B SPRT analýza pre RHDO
Analýza typu A: otcovské alely identické s Hap IV
Chromozóm

Kumulatívne súčty
pre Hap III

Kumulatívne súčty pre
Hap IV

SPRT
klasifikácia

neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný

Hap II bol určený, pretože Hap IV NIE JE
nadmerne zastúpený, napriek prítomnosti
po otcovi zdedených fetálnych alel
v materskej plazme. Inými slovami, tieto
dva haplotypy sú prítomné v materskej
plazme v štatisticky rovnakej relatívnej
koncentrácii.

neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
neklasifikovaný
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Podíl odpočtov namapovaných do
nadmerne zastúpeného haplotypu

OBR. 6: Účinok zmeny prahu klasifikácie na SPRT krivky
(otcovská alela identická s Hap III)
Plod dedí rovnakú alelu
(nadmerne zastúpená alela) od
otca a matky (t.j. homozygot)

Plod dedí dve odlišné alely od otca a
matky (t.j. heterozygot)

Počet zmapovaných odpočtov

Prah
klasifikácie
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Analýza DNA fragmentov z materskej vzorky kvôli
identifikácii (1) umiestnenia nukleokyselinovej
molekuly v ľudskom genóme; a (2) stanoveniu typu
alely

Stanovenie prvej plurality lokusov, v ktorých je
otcovský genóm heterozygotný a materský
genóm homozygotný.

Stanovenie haplotypu zdedeného od otca na
základe stanovenia genotypov na prvej
pluralite lokusov.

OBR. 7
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Stanovenie prvej plurality lokusov, v ktorých sú
ako otec, tak aj matka heterozygoti.

Stanovenie druhej plurality lokusov, v ktorých
je otec heterozygot, ale matka je v nich
homozygot.

Analýza fragmentov z materskej
vzorky kvôli identifikácii umiestnenej
v lidském genomu a genotypu

Stanovenie vrodeného otcovského haplotypu
analýzou stanovených genotypov fragmentov
na aspoň jednom z druhých lokusov

Porovnanie relatívnych množstiev
stanovených genotypov nukleokyselinových
molekúl na viac než jednom lokuse

Na základe otcovského haplotypu a porovania relatívnych
množstiev, stanovenie haplotypu zdedeného od matky na časti
genómu pokrytej prvými lokusmi
OBR. 8
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OBR. 9

Otec

EP 3241914 B1
Matka

Región 1

Región 2

Mut = mutácia
WT = divoký typ
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Analýza fragmentov z materskej vzorky pre
identifikáciu umiestnenia v ľudskom genóme a type
alely

Stanovenie jedného či viac prvých lokusov, ktoré sú
informatívne (materský genóm je homozygotný, ale
vo vzorke je detekovaná nematerská alela)

Pre aspoň jeden z prvých lokusov, stanovenie prvého počtu P
súčtov prvej alely a druhého počtu Q súčtov druhej alely
plodu na danom lokuse

Výpočet frakčnej koncentrácie na základe prvých a
druhých počtov

OBR. 10

1000
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Stanovenie limitnej hodnoty pre počet
predvídaných súčtov príslušnej prvej alely na
konkrétnom lokuse

Na základě analýzy DNA fragmentov materskej
vzorky je na lokuse detekovaná prvá alela a druhá
alela

Stanovenie počtu skutočných súčtov príslušnej
prvej alely na lokuse na základe analýzy DNA
fragmentov

Identifikácia lokusu ako jedného z prvých lokusov, keď
počet skutočných súčtov je nižší než limitná hodnota

OBR. 11

1100
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Matka AA; Plod AT

Predvídaná frekvencia

Matka AT; Plod AT
Matka AT; Plod AA

Súčty pre alelu T

OBR. 12A
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Matka AA; Plod AT

Predvídaná frekvencia

Matka AT; Plod AT
Matka AT; Plod AA

Súčty pre alelu T

OBR. 12B
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Matka homozygotná; plod heterozygotný

Predvídaná frekvencia

Matka heterozygotná; plod heterozygotný
Matka heterozygotná; plod homozygotný

Súčty pre menej abundantnú alelu

OBR. 13A
Matka homozygotná; plod heterozygotný
Matka heterozygotná; plod heterozygotný

Predvídaná frekvencia

Matka heterozygotná; plod homozygotný

Súčty pre menej abundantnú alelu

OBR. 13B
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Matka homozygotná; plod heterozygotný
Matka heterozygotná; plod heterozygotný

Přredvídaná frekvencia

Matka heterozygotná; plod homozygotný

Súčty pre menej abundantnú alelu

OBR. 14
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Možné haplotypy v populácii

OBR. 15A

EP 3241914 B1
Haplotypy otca

Haplotypy matky
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Haplotypy plodu

Plod dedí od otca Hap C a
od matky Hap A.

OBR. 15B
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Analýza materskej vzorky pre identifikáciu SNP, v ktorých je
matka homozygot a plod je heterozygot

Vyvodenie jednéej alebo viac alel otcovského
haplotypu, ktorý plod zdedil

Porovnanie rodičovských alel s referenčnými haplotypmi
pre stanovenie haplotypu zdedeného od otca

Stanovenie lokusov, v ktorých je
matka heterozygot

Vyvodenie materských haplotypov pomocou
materských genotypov z kroku 1640 a porovnanie
genotypov s referenčnými haplotypmi

Stanovenie zdedeného materského haplotypu z
dvoch materských haplotypov a po otcovi zdedeného
haplotypu

OBR. 16
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Haplotypy plodu
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Haplotypy matky

OBR. 17

Analýza materskej plazmy

SNP, v kterých je matka homozygot,
ale plod od otca zdedil alelu odlišnú
od materskej alely. Tieto SNP môžu
byť identifikované analýzou
materskej plazmy pomocou:
1. Detekcie fetálne špecifickej
alely v materskej plazme a
2. Fetálne špecifická alela
vysvetľuje len malú časť
celkového mapovania alel na
tento SNP lokus. Oproti tomu
na SNP lokusoch, kde je
matka heterozygot, súčty pre
dve materské alely sú
podobné, ako v materskej
plazme.
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Fetálne alely
zdedené od
otca

Porovnanie
experimentálne
stanovených
otcovských alel,
ktoré plod dedí (len
pre podmnožinu
SNP lokusov) so
známymi
haplotypmi
príslušnej populácie.
OBR. 18
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Otcovské alely
odovzdávané
plodu
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Otcovský haplotyp
odovzdávaný plodu

Vyvodenie
otcovského
haplotypu,
ktorý plod
zdedil, pomocou
informácií o
súčasnom
haplotype
populácie
OBR. 19
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Materské haplotypy
Dedukcia materských
genotypov
Analýza materskej plazmatickej
DNA
SNP, v kterých je matka
heterozygot. Tieto SNP môžu byť
identifkované analýzou materskej
plazmy pomocou:
1.
Detekcke dvoch odlišných
alel v materskej plazme; a
2.
Podobných súčtov dvoch
alel. Ako je diskutované
v predchádzajúcich častiach, SNP,
v ktorých je matka heterozygot, je
možné jasně odlíšiť od SNP, v
ktorých je matka homozygot a
plod je heterozygot pomerom
medzi súčtami týchto dvoch alel.

OBR. 20
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Odvodenie materských haplotypov z mateeských genotypov
Materské
haplotypy

Materské haplotypy
OBR. 21
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Materské haplotypy
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Haplotypy plodu
zdedené po otcovi
OBR. 22

Stanovenie toho, ktorý materský
haplotyp sa odovzdáva plodu,
pomocou analýzy relatívnej
haplotypovej dávky (RHDO)
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OBR. 23

Materské haplotypy

Haplotyp plodu zdedený
po otcovi
SNP typu alfa
SNP, v ktorých je otcovská alela, ktorú
plod zdedil, identická s materskou alelou
na Hap A. U týchto SNP, pokiaľ plod zdedí
od matky Hap A, alely na Hap A by boli
v materskej plazme nadmerně
zastúpené. Ak plod zdrdí od matky Hap B,
dvr matetské alely by boli v materskej
plazme zastúpené rovnomerne.
SNP typu beta
SNP, v ktorých je otcovská alela, ktorú
plod zdedil, identická s materskou alelou
na Hap B. Pre tento SNP, pokiaľ plod
zdedí od matky Hap B, alely na Hap B by
boli v materskej plazme nadmerne
zastúpené. Pokiaľ plod zdedí od matky
Hap A, dve materské alely by boli
v materskej plazme zastúpené
rovnomerne.
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Sekvenovanie plurality
nukleokyselinových molekúl
z materskej vzorky.

Identifikácia umiestnenia každej sekvenovanej
nukleokyselinovej molekuly v ľudskom genóme.

Stanovenie materskej sekvencie a
otcovskej sekvencie pre každé z aspoň
čiastočných umiestnení.

Identifikácia prvej sekvencie nukleokyselinových
molekúl, ktorá nie je prítomná v stanovených
materských alebo otcovských sekvencií.

Stanovenie prvej frakčnej
koncentrácie prvej sekvencie
v biologickej vzorke.

Stanovenie druhej frakčnej koncentrácie fetálnych nukleových
kyseliín v biologickej vzorke pomocou zdedenej nukleovej
kyseliny, která nie je v materskom genóme prítomná.

Klasifikácia prvej sekvencie ako de novo mutácie, pokiaľ prvá a
druhá frakčná koncentrácia je približne rovnaká.

OBR. 24
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Genotypová kombinácia
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Počet SNP

Percento (%)

Plod homozygotný
Matka homozygotný, otec heterozygotný
Matka homozygotný, plod heterozygotný
Matka homozygotný; otec heterozygotný; plod
heterozygotný
Matka homozygotný; otec heterozygotný; plod
homorozygotní
Matka homozygotný; otec homozygotný, ale s inými
alelami
Celkem

OBR. 25A

Celkový surový odpočet
Prietoková kyveta (milióny)

OBR. 25B

Celkový zarovnaný
Podíl
odpočet (milióny) zarovnaní %

106

OBR. 26
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Koncentrace fetálnej DNA
odhadovaná z 20 FC

Otec hetero,
matka homo,
plod hetero (%)

Otec homo,
matka homo,
odlišné alely (%)

MAS

MAS

Chr: chromozóm
Homo: homozygot
Hetero: heterozygot
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OBR. 27A
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Podiel SNP pokrytých fetálne špecifickými odpočtami

Pomer

(matka a otec homozygoti, ale pre odlišné alely)

Počet prietokových kyvet

OBR. 27B

Podiel SNP pokrytých fetálne špecifickými odpočtami

Pomer

(matka a otec homozygoti, ale pre odlišné alely)

Odpočítaný počet (bilióny)
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Pokrytie po otcovi dedených alel (%)

OBR. 28A Korelácia medzi pokrytím po otcovi dedených alel a odpočítanými
počtami (matka homozygot; otec heterozygot; plod heterozygot)

Počty odočtov (x109)

Pokrytie po otcovi dedených alel (%)

OBR. 28B Korelácia medzi pokrytím po otcovi dedených alel a počtom
sekvenovaných prietokových kyvet (matka homozygot; otec heterozygot; plod
heterozygot)

Počet sekvenovaných prietokových kyvet
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Podiel falošne pozitívnych (%)

OBR. 29A Korelácia medzi podielom falošne pozitívnych a počtom
sekvenovaných prietokových kyvet

Počet sekvenovaných prietokových kyvet
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Podiel falošne pozitívnych (%)

OBR. 29B Korelácia medzi podielom falošne pozitívnych a počtom
sekvenovaných prietokových kyvet (matka homozygot, otec
homozygot, s rovnakou alelou)

Počet sekvenovaných prietokových kyvet
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OBR. 30 Hĺbka pokrytí SNP s rôznym počtom sekvenovaných
prietokových kyvet

Percento SNP (%)

Počet sekvenovaných Priemerné pokrytie
prietokových kyvet
všetkých fetálnych SNP

Hĺbka pokrytia
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OBR. 31: Presnosť klasifikácie typu A (10 prietokových kyvet)
Správna klasifikácia
Poč.
Percento

Celkom

Nesprávné pre obe
Nesprávna klasifikácia prepletajúce sa analýzy
Poč.
Percento
Poč.
Percento

Celkom
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OBR. 32: Presnosť klasifikácie typu B (10 prietokových kyvet)
Správna klasifikácia
Poč.
Percento

Celkem

Nesprávna klasifikácia
Poč.
Percento

Nesprávne pre obe
prepletajúce sa analýzy
Poč.
Percento

Celkom
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OBR. 33: Presnosť analýzy SPRT typu A

Správne (%)

Celkom

Klasifikácia jedného bloku
Nesprávne (%)

Celkom

Správne (%)

Algoritmus dvoch konzekutívnych blokov
Nesprávne (%)
Celkom
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OBR. 34: Presnosť analýzy SPRT typu B
Správne (%)

Celkom

Klasifikácia jedného bloku
Nesprávne (%)

Celkom

Správne (%)

Algoritmus dvoch konzekutívnych blokov
Nesprávne (%)
Celkom
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Obr. 35A
Odpočty s mutáciou CD41/42 zdedenou po otcovi
Počet = 10

Obr. 35B

Odpočty sekvenice divokého typu v CD41/42
Počet = 62

preto % mutantných = 10/72 = 0,1389

EP 3241914 B1
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OBR. 36: Analýza typu A β-globinového klastra na
chromozóme 11
Genotyp
Lokus

Otec

Matka Plod

kumul. kumul.
súčet súčet Klasifikácia
součet
mt -28 beta-globinová mutácia pre talasémiu
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Hap III
súčet

súčet

OBR. 37: Analýza typu B β-globinového klastra na
chromozóme 11
Lokus

Otec

Matka Plod

súčet

súčet

kumul. kumul. Klasifikácia
súčet súčet

mt -28 beta-globinová mutácia pre talasémiu
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
HAP III
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Genómové
súradnice SNP

Materské alely na
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Súčty pre alely na

Kumulatívne súčty pre alely
na

SPRT
klasifikácia
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované

Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované

Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované

Obr. 38A
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Genómové
súradnice SNP

Materské alely na
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Součty pre alely na

Kumulatívne súčty pre
alely na

SPRT
klasifikácia

Neklasifikované
Neklasifikované

Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Hap1
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Neklasifikované
Hap 1
Neklasifikované
Neklasifikované

OBR. 38B
Prípad

Celkový počet
informatívnych
SNP

OBR. 39

Priemerná sekvenovacia Koncentrácia frakčnej
hĺbka pre každý SNP
fetálnej DNA (%)
(násobok)

Celkový počet SNP
klasifikácie

Počet správnych Počet nesprávnych
klasifikácií
klasifikácií
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Hĺbka sekvenovania

OBR. 40: Hĺbka sekvenovania proti počtu
sekvenovaných prietokových kyvet

Počet sekvenovaných prietokových kyvet
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OBR. 41

Frekvencia (%)

Histónový
oktamér

Periodicita 10 bp

Veľkosť fragmentu (bp)
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Celkom
Fetálny

Celkom
Fetálny

Percento %

Percento %

Obr. 42A

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr2

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr1

Veľkosť fragmentu (bp) Chr4

Celkom
Fetálny

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr3

Veľkosť fragmentu (bp) Chr7

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr6

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr5

Celkom
Fetálny

Celkom
Fetálny

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr8
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Celkom
Fetálny

Percento %

Percento %

Celkom
Fetálny
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Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr10

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr9

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr11

Veľkosť fragmentu (bp) Chr12

Obr. 42B
Celkom
Fetálny

Percento %

Percento %

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr14

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr15

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr13

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr16
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Percento %

Percento %

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr17

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr18

Percento %

Celkom
Fetálny

Percento %

Percento %

Percento %

Veľkosť fragmentu (bp) Chr21

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr20

Veľkosť fragmentu (bp) Chr19

Celkom
Fetálny

Celkom
Fetálny

Celkom
Fetálny

Veľkosť fragmentu (bp) Chr22

Celkom
Fetálny

Obr. 42C
Veľkosť fragmentu (bp) ChrX
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OVLADAČ
I/O

SYSTÉMOVÁ
PAMÄŤ

CENTRÁLNY
PROCESOR

TLAČIAREŇ

ADAPTÉR
DISPLEJA

SÉRIOVÝ
PORT

KLÁVESNICA

PEVNÝ DISK

OBR. 43

EXTERNÉ
ROZHRANIE

