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Infoleht  

Vedelbiopsiapõhine SNP-genotüpiseerimine täppis- ja personaalmeditsiinis 

Rakuvaba DNA (circulating free DNA, cfDNA) on fragmenteerunud DNA, mida leidub 

peamiselt veres. CfDNA esinemine veres on normaalne füsioloogiline nähtus, sest DNA 

vabaneb pidevalt apoptootilistest rakkudest. Raseduse, kasvaja ja siirdatud organi 

äratõukereaktsiooni tulemusel vabaneb cfDNA ka eelnimetatud põhjusest. Seega on cfDNA 

tõhus mitteinvasiivne biomarker, mis võimaldab anda dünaamilist ja täpset hinnangut patsiendi 

või loote tervisele. Lisaks on võimalik raseduse ajal viia läbi sünnieelset cfDNA-põhist 

isadustesti. CfDNA analüüsil kasutatakse erinevaid lähenemisi, millest üks on 

ühenukleotiidsete polümorfismide (SNP) genotüpiseerimine. Käesoleva töö eesmärgid on (i) 

anda ülevaade cfDNA analüüsi meetoditest, (ii) iseloomustada PCR-praimerite disaini 

parameetreid cfDNA analüüsiks ja (iii) leida vajaminevate SNP-de hulk sünnieelse isaduse 

tuvastamise näitel. 

Märksõnad: rakuvaba DNA, ddcfDNA, tuumori DNA, SNP, genotüpiseerimine 

CERCS: B790 Kliiniline geneetika  

 

Liquid biopsy-based SNP-genotyping in precision and personal medicine 

Circulating free DNA is fragmented DNA found mainly from blood. DNA released into the 

bloodstream may be caused by a variety of reasons (pregnancy, cancer, transplant rejection) 

and therefore is considered as an effective biomarker to provide a dynamic assessment of a 

patient's health. In addition, a probability of prenatal paternity testing based on cfDNA is 

being investigated. Various approaches are used in circulating free DNA analysis, the most 

important of which is SNP-genotyping. The purposes of this work are (i) to provide an 

overview of cfDNA analysis methods, (ii) to map the design principles of SNP-based PCR 

primers, and (iii) to calculate the number of SNPs required for genotyping using an example 

of prenatal paternity detection. 

Keywords: cfDNA, ddcfDNA, circulating tumor DNA, SNP, genotyping 

CERCS: B790 Clinical genetics 
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Kasutatud lühendid 
 

bp – aluspaarid (base pairs) 

cfDNA – rakuvaba DNA (circulating free DNA) 

CNV – DNA koopiaarvu variatsioonid (DNA copy number variations) 

ctDNA – tuumori rakuvaba DNA (circulating tumor DNA) 

ddcfDNA – doonorilt pärinev rakuvaba DNA (donor-derived cell-free DNA) 

LD – lookuste alleelne aheldatus (linkage disequilibrium) 

MAF – minoorse alleeli sagedus (minor allele frequency) 

MRD – minimaalne jääkhaigus (minimal residual disease) 

NGS –  teise põlvkonna sekveneerimine (next generation sequencing) 

NIPT –  mitteinvasiivne sünnieelne testimine (non-invasive prenatal testing) 

SNP – ühenukleotiidiline polümorfism (single nucleotide polymorphism) 

STR – lühikesed tandeemsed kordused (short tandem repeats) 

tNGS – suunatud teise põlvkonna sekveneerimine (targeted new generation sequencing) 
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Sissejuhatus 

 
Rakuvaba DNA (circulating free DNA, cfDNA) on mitmetes kehavedelikes leiduv biomarker, 

mis leiab mitmekülgset rakendust täppismeditsiinis. CfDNA biomarkerina kasutamine kuulub 

vedelbiopsia valdkonda, mis tavapärase biopsiaga võrreldes on odavam, lihtsam, kiirem ja 

patsiendile ohutum. Rakuvaba DNA satub organismi ringlusesse kas rakkude loomuliku surma 

tulemusena või nekroosi tõttu. Kõrgenenud rakuvaba DNA tase viitab tihti tõusnud rakusurma 

sagedusele. Sagenenud apoptootilised sündmused kaasnevad raseduse, kasvaja esinemise, 

organi transplantatsioonil, siirdatud elundi äratõukereaktsiooni korral või lihtsalt põletikuga. 

Tänapäeval kasutatakse rakuvaba DNAd enamasti sünnieelses sõeluuringus (Non-Invasive 

Prenatal genetic Testing, NIPT). Platsenta päritolu geneetilise info põhjal (lootega sama 

geneetiline materjal) on võimalik tuvastada ka loote sugu ja reesuskuuluvust ning hinnata loote 

kromosoomhaiguste esinemise riski. Lisaks on cfDNA sobilik materjal ka isaduse sünnieelseks 

tuvastamiseks. Selleks võrreldakse samaaegselt loote (platsenta) genotüüpe ja isa kandidaadi 

genotüüpe. Põhjusel, et cfDNA on fragmenteerunud ning tihti madala kontsentratsiooniga, 

vajavad analüüsi meetodid hoolikat optimeerimist. Näiteks kasvaja diagnostikas omab cfDNA 

analüüs suurt potentsiaali, kuid tehniliseks väljakutseks on tuumori cfDNA madal 

kontsentratsioon. Käesoleva bakalaureusetöö fookuses on SNP-põhine cfDNA 

genotüpiseerimine. Töö on motiveeritud metoodika arendusest, et tulevikus töötada välja 

töökindel ja kõrge tundlikkusega cfDNA genotüpiseerimise meetod, mida saaks rakendada 

näiteks organsiirdamisejärgselt äratõukereaktsiooni hindamisel, sünnieelseks isadustestiks, 

kasvaja diagnoosimisel või selle tagasilanguse tuvastamisel. 

Uurimistöö eesmärk on anda ülevaade rakuvaba DNA analüüsi meetoditest ning kaardistada 

ära SNP-põhiste PCR-praimerite disaini põhimõtted ja vajaminevate SNP-de hulk cfDNA 

genotüpiseerimise meetodi jaoks isaduse sünnieelse tuvastamise testi näidel. 

 

Bakalaureusetöö koostati Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

1.1 Rakuvaba DNA 

1.1.1 Rakuvaba DNA allikad  

Rakuvaba DNAd kirjeldati esimest korda 1948. aastal luupusesse haigestunud patsientidel. 

CfDNA on pärit inimese väga erinevatest kudedest ning on suhteliselt fragmenteerunud. 

CfDNA on leitav erinevates kehavedelikes, sealhulgas vereplasmas, seerumis, uriinis, 

tserebrospinaalses ja pleuraalses vedelikus (Mandel P., Metais P., 1948; Lo, Y., jt., 1997). León 

jt. (1977) märkasid korrelatsiooni organismis kasvaja olemasolul ja tõusnud tsirkuleeriva 

cfDNA kontsentratsiooni vahel (León jt., 1977). CfDNA on normaalne füsioloogiline nähtus 

ning selle olemasolu on tuvastatud tervete ja haigete inimeste organismist. CfDNA 

kontsentratsiooni tõusu seostatakse patoloogiliste seisunditega nagu näiteks sepsis, apopleksia, 

trauma, müokardi infarkt, kasvaja ning autoimmuunhaigused (Holdenrieder ja Stieber, 2009; 

Schwarzenbach jt., 2011; Lo jt., 2000; Chang jt., 2003). CfDNA taseme varieeruvus sõltub 

mitmetest teistest teguritest nagu näiteks rasedus (Lo jt., 1997), dieet või intensiivsed 

treeningud (Atamaniuk jt., 2004).  

Kustanovich jt. ülevaateartiklis tuuakse välja, et cfDNA lõikude pikkus varieerub terve inimese 

organismis vahemikus 40 kuni 200 aluspaari, kusjuures kõige sagedasem esinev pikkus on 160-

180 aluspaari. See toetab hüpoteesi, et rakuvaba DNA satub verre apoptootiliste protsesside 

tulemusena. Programmeeritud rakusurmas osalevad kaspaasid lõikavad DNAd nukleosoomide 

vahel, tekitades 160–180 bp mono- või oligonukleosoomseid fragmente (Kustanovich jt. 

2019). Lühemad fragmendid võivad olla viirusliku või bakteriaalse päritoluga, samas 

nekrootilist päritolu DNA fragmendid võivad ületada 10 000 bp (Jahr jt., 2001). Alternatiivsete 

mehhanismidena tuntakse ka teisi cfDNA vabanemise mehhanisme: aktiivne sekretsioon 

neutrofiilide (Brinkmann jt., 2004), nuumrakkude, basofiilide ja makrofaagidega (Goldmann ja 

Medina, 2013). Organismi cfDNA populatsiooni võib kuuluda ka mitokondriaalset või toidust 

pärit DNAd (Kustanovich jt., 2019).   

1.1.2 Rakuvaba DNA omadused biomarkerina 

Rakuvaba DNA on kirjeldatav erinevate parameetritega, milleks on selle biomarkeri 

kontsentratsioon, cfDNA fragmentidel asuvad geenid ja metüülrühmad ning ka cfDNA 

fragmentide pikkus ja poolestusaeg. 

https://www.zotero.org/google-docs/?BX9lCE
https://www.zotero.org/google-docs/?edfYcI
https://www.zotero.org/google-docs/?ut6XaR
https://www.zotero.org/google-docs/?kNQKo1
https://www.zotero.org/google-docs/?PdFBTf
https://www.zotero.org/google-docs/?ZVaR1b
https://www.zotero.org/google-docs/?YAMUsg
https://www.zotero.org/google-docs/?w10UvX
https://www.zotero.org/google-docs/?giik8z
https://www.zotero.org/google-docs/?eRP1qI
https://www.zotero.org/google-docs/?eRP1qI
https://www.zotero.org/google-docs/?YLOLjb
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Rakuvaba DNA kontsentratsioon on oluline parameeter, sest sageli on see sõltuvuses organismi 

tervisega. Kontsentratsioon sõltub sellest, kui kiiresti biomarkerit eemaldatakse ringlusest 

degradeeritavate ensüümide abil maksas ja neerudes. Kui rakuvaba DNA tekke kineetika ületab 

DNaaside võimekust,  hakkab cfDNA kuhjuma organismi, mis omakorda võib anda märku 

patoloogilisest seisundist. Näiteks onkoloogia puhul võib tuumori päritolu cfDNA taset 

mõjutada kasvaja tüüp ja staadium (Bettegowda jt., 2014). Siirdatud organi korral võib võõra 

organi päritolu cfDNA tase sõltuda immunoloogilise äratõukereaktsiooni aktiivsusest (Snyder 

jt., 2011).  

CfDNA fragmentide pikkus ja nende peal asuvad geenid on sõltuvuses biomarkeri päritolu 

koest, DNA vabanemise mehhanismist ja DNA metülatsioonimustrist. Fragmentide pikkus 

sõltub DNA metüülrühmade asukohast, seondumisest tuumavalkudega ja sellest tulenevast 

DNaasidele sobivatest lõikekohtadest. Näiteks loote cfDNA fragmendid (umbes 140-160 bp) 

on lühemad kui ema omad (ligikaudu 180 bp). Fragmentide pikkuse, nende peal asuvate 

geenide ja metüülrühmade järgi võib lokaliseerida cfDNA vabanemise koha ehk otsustada, 

millises organismi piirkonnas on apoptootilised sündmused eriti sagedad. (M. W. Snyder jt., 

2016; Pan jt., 2020; Lo jt., 2010). 

On leitud, et cfDNA lagunemise aeg veres kestab mõne minuti kuni paar tundi (Kustanovich 

jt., 2019). cfDNA suhteliselt lühike poolestusaeg võimaldab jälgida organismi ravimvastust, 

hinnates cfDNA taseme kõikumist enne ja pärast ravimi manustamist. Erinevalt cfDNA-st ei 

ole punkteeritud biopsia korral, kui võetakse invasiivse protseduuri käigus koetükk, tagatud 

piisav proovi heterogeensus. Seega ei tarvitse invasiivne proov sisaldada informatsiooni kogu 

elundi või kasvaja kohta. Rakuvaba DNA analüüsi kasutamisel on eelis ka olukorras, kus 

koetüki võtmine ei ole võimalik, näiteks ajukasvaja puhul. (Diaz Jr ja  Bardelli, 2014; Corcoran 

ja Chabner, 2018).  

1.1.4 SNPd rakuvabas DNAs 

Erinevate inimeste genoomid on enam kui 99.9% sarnased. Igale indiviidile omane 

fenotüübiline ainulaadsus on tingitud DNA varieeruvusest. Väikseim varieeruv osa genoomis 

on ühenukleotiidiline variatsioon ehk SNP (single nucleotide polymorphism, SNP). Esineb veel 

teisi DNA variatsioone (insertsioonid, inversioonid, translokatsioonid, duplikatsioonid). 

Rakuvaba DNA fragmendid esindavad summaarselt tervet genoomi koos kõigi selle 

variantidega. SNPd on muude variatsioonide seas kõige sagedasemad (Duncan jt., 2014). See 

on põhjus, miks nende kasutamine cfDNA analüüsil  on informatiivne ja suhteliselt lihtne. 

Lisaks toetab rakuvaba DNA fragmenteeritud olemus rohkem SNPde kasutamist. 

https://www.zotero.org/google-docs/?P6ZTTs
https://www.zotero.org/google-docs/?jSNBJG
https://www.zotero.org/google-docs/?jSNBJG
https://www.zotero.org/google-docs/?ttCcne
https://www.zotero.org/google-docs/?ttCcne
https://www.zotero.org/google-docs/?UctQHy
https://www.zotero.org/google-docs/?Ed4kkJ
https://www.zotero.org/google-docs/?DyPmwx
https://www.zotero.org/google-docs/?DyPmwx
https://www.zotero.org/google-docs/?m0U7U9
https://www.zotero.org/google-docs/?2WRCEl
https://www.zotero.org/google-docs/?2WRCEl
https://www.zotero.org/google-docs/?g32RYx
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Nukleotiidi mutatsiooni nimetatakse SNPks siis, kui variatsiooni kannab enam kui 

1%  populatsioonist. Tänu DNA-polümeraasi spetsiifilisusele, puriini vahepeal asendatakse 

puriiniga (C ja T) ning pürimidiin pürimidiiniga (G ja A). On ka võimalik transversioon, kus 

puriin asendatakse pürimidiiniks ja vastupidi. Kui variatsiooni sagedus ehk alleeli sagedus on 

madalam kui 1%, siis on tegemist DNA mutatsiooniga. 

SNP võib paikneda kas genoomi kodeerivas või mittekodeerivas regioonis ja selle mõju sõltub 

sellest, kas mutatsioon on sünonüümne või mittesünonüümne. Sünonüümse mutatsiooni korral 

kodeeritakse sama aminohape vaatamata nukleotiidsele erinevusele. Fenotüübilist mõju selline 

mutatsioon ei põhjusta. Kui aminohapet asendatakse sarnaste omaduste aminohappega, võib 

fenotüübiline mõju olla nõrk või mittemärgatav.  

Mittesünonüümsete mutatsioonide hulka kuuluvad missens- ja nonssensmutatsioonid. 

Missenssmutatsioonide korral asendatakse määratud aminohappe kodeerivat koodonit teise 

aminohappe koodoniga.  Kui aminohape asendatakse sarnaste omaduste aminohappega 

(näiteks, leutsiini asendatakse isoleutsiiniga), võib fenotüübiline mõju olla nõrk või 

mittemärgatav, vastasel juhul aga on niisuguse mutatsiooni mõju silmatorkav. Väga levinud 

misssenssmutatsiooni mõju näide on sirprakuline aneemia. HBB geenis GAG koodoni 

muutumine GTGks põhjustab valgu tasemel glutamiini asendamist valiiniga, mis omakorda 

viib lõpliku produkti ebaõige talitluseni ja seetõttu verehaiguse arenemiseni.  

SNPd annavad organismile individuaalset iseloomustust ning võimaldavad prognoosida 

personaalmeditsiinis haiguste arenemist ja ravimitele reageerimist (Shastry, 2002; Clancy, 

2008).  

1.2 Rakuvaba DNA kasutusvõimalused 

1.2.1 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring ehk NIPT 

Loote sünnieelset kromosoomhaiguste sõeluuringut tehakse eesmärgiga ära tunda sündiva lapse 

võimalikke kromosomaal- ja geneetilisi haigusi. Tihti tehakse selleks amniotsenteesi või 

koorionibiopsiat, kusjuures mõlemad on invasiivsed protseduurid. Invasiivse protseduuri 

käigus võetakse patsiendilt koetükk või spetsiaalne kehavedelik (näiteks lootevesi). Invasiivsed 

protseduurid sünnieelse sõeluuringu juures on seotud väikese, aga siiski tõenäolise raseduse 

katkemise ohuga (0,5–1%) ja kaasasündinud väärarendite tekitamise riskiga (Cederholm jt., 

2005). Lisaks tehakse koorionibiopsiat 10.–13. rasedusnädalal ning amniotsenteesi jaoks on 

https://www.zotero.org/google-docs/?1f69Vw
https://www.zotero.org/google-docs/?JZDKFf
https://www.zotero.org/google-docs/?JZDKFf
https://www.zotero.org/google-docs/?PJiNGc
https://www.zotero.org/google-docs/?PJiNGc
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parim aeg 15.–18. rasedusnädal. See on aga raseduse võimaliku katkestamise otsuse tegemiseks 

moraalselt raske ja hiline aeg (Alfirevic jt., 2017).  

Aastal 1997 tuvastasid dr Y. M. Dennis Lo jt. loote DNA-fraktsiooni olemasolu rasedate naiste 

vereproovides ning see andis võimaluse mitteinvasiivsete meetodite arenguks ja sõeluuringutes 

rakendamiseks (Lo jt., 1997). Mitteinvasiivne looteuuring eeldab vaid lapseootel naise 

vereproovi võtmist, mis ei too kaasa terviseriski lootele, kelle võimalikke kromosoomhaigusi 

uuritakse. Rakuvaba DNA uuringule tuginev meetod lubab tuvastada tulevase lapse soo alates 

7. rasedusnädalast (Devaney jt., 2011). Loote esimese trimestri kromosoomhaiguste 

sõeluuringut ja ultraheliuuringut on võimalik teha aga alates 12.-13. rasedusnädalast (Odeh jt., 

2009). 

NIPTi puhul vaadeldakse tervete kromosoomide või kromosoomi regioonide arvutuslikku 

osakaalu ülejäänud genoomi suhtes. Võimalikud tõusud või kaod viitavad kromosoomhaiguse 

esinemise riskile. Analüüsiks võetakse lapseootel naiselt veeniverd, sellest eraldatakse plasma 

ja sealt omakorda cfDNA. Raseda naise cfDNA fraktsioon on täiendatud loote rakuvaba DNA 

osaga ning vastavalt sellele kõigub ka huvipakkuvate geenide koopiaarv (Sparks jt., 2012).  

 

Joonis 1. NIPT põhimõte. Ema vereproovis sisaldub ema ja loote cfDNA. Loote 

kromosoomahiguste sõeluuringu käigus analüüsitakse ema ja loote vereproovis segunenud 

https://www.zotero.org/google-docs/?XvX87N
https://www.zotero.org/google-docs/?DBOgki
https://www.zotero.org/google-docs/?eOKNS2
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genoomi ühes labori- ja andmeanalüüsis. Eelkõige keskendutakse levinumatele 

kromosoomhaigustele ehk trisoomia 13, 18 ja 21. Loote kromosoomhaiguse risk tuvastatakse 

juhul, kui näiteks 21. kromosoomile vastavate sekveneerimise lugemite arv on normist kõrgem.  

Muudetud joonis Swanson jt. 2013 artiklist. 

1.2.2 Loote reesusfakori määramine  

Rakuvaba DNA kannab endas kogu organismi geneetilist teavet fragmenteerunud kujul. 

Sealhulgas on fragmentidel ka informatsioon inimese reesuskuuluvuse kohta ning cfDNA abil 

on võimalik määrata ka loote RhD rühma. See annab võimalust tõhusamalt ennustada 

reesuskonflikti. (Lo, Y. M. jt., 1998; Robson jt., 1998).   

Inimesi jagatakse reesuspositiivseteks (RhD+) või reesusnegatiivseteks (RhD-) sõltuvalt 

spetsiifilise D-antigeeni olemasolust vererakkude pinnal. Inimese immuunsüsteem on 

kohandatud võitlema tundmatute antigeenide vastu, tekitades selleks spetsiifilisi antikehi. 

Antikehad seonduvad antigeenidega, märgistades antigeeni kandvaid rakke edasise hävitamise 

jaoks. Reesusnegatiivsetele inimestele pole D-antigeeni olemasolu omane, järelikult kui RhD- 

patsiendi organismi satub RhD+ doonori veri, ründab RhD- inimese immuunsüsteem nn 

võõraid vererakke. Lisaks vereülekandele võib niisugune oht tekkida siis, kui reesusnegatiivne 

naine kannab last reesuspositiivselt mehelt. Sellisel juhul tekib tõenäosus, et lootel on isalt 

päritud RhD+ genotüüp, mis on immunoloogiliselt ema genotüübiga sobimatu (Urbaniak ja 

Greiss, 2000). 

Reesuskonflikt võib tekkida olukorras, kui naine rasestub teistkordselt. Esimese RhD+ lootega 

raseduse järel hakkab RhD- naise immuunsüsteem tootma anti-D antikehi, mis korduval RhD+ 

genotüübiga kokkupuutel (st teise raseduse korral) omandavad võimekust platsentat läbida ja 

rünnata loote vererakke. Reesuskonflikti tulemusena areneb lootel hemolüütiline aneemia, mis 

toob kaasa erinevaid häireid või koguni loote surma. Reesuskonflikti ennetamiseks määratakse 

igale reesusnegatiivsele naisele anti-reesuse immunoglobuliini manustamist pärast sünnitust 

(Gaffney, 1954; De Haas jt., 2014). Prenataalne diagnostika loote reesusfaktori suhtes cfDNA 

abil võimaldab vältida otstarbetut ravimist (Lo, Y. M. jt., 1998; Robson jt., 1998). 

1.2.3 Rakuvaba DNA rakendamine onkoloogias 

  1.2.3.1 Kasvaja riskimutatsioonide sõeluuring  

Kui tuumori geneetilise materjali fragmendid satuvad organismi ringlusesse, siis tõenäoliselt 

sisaldavad need ka muteerunud, kasvajat põhjustanud muutustega geenijärjestusi, mida saab 

tuvastada ctDNA (circulating tumor DNA, ctDNA) sõeluuringuga. Kasvaja geneetilise tausta 

https://www.zotero.org/google-docs/?L7IVlc
https://www.zotero.org/google-docs/?j021D5
https://www.zotero.org/google-docs/?L7IVlc
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uurimine on praegu aktuaalne uurimissuund, kuna lubab otsida uusi võimalusi vähi suunatud 

ravi valdkonnas.  

Kasvaja olemus seisneb rakkude ebanormaalses jagunemises. Järelikult on tuumori teke 

lahutamatult seotud rakutsüklit reguleeritavate geenide mutatsioonidega. Vähi geneetilised 

tunnused seisnevad rakkude diferentseerumise ja apoptoosi inhibeerimisel ning proliferatsiooni 

ja angiogeneesi stimuleerimisel.  

On olemas terve kogum geneetilisi markereid nn onkogeene, milles olevad mutatsioonid on 

tavaliselt seotud kasvaja moodustamisega. Tuumorsupressorgeenide  produktid reguleerivad 

samuti rakutsüklit ja osalevad ka DNA replikatsiooni käigus tekkinud vigade parandamisel 

(Macleod, 2000). Mutatsioonid niisugustes geenides  panustavad vältimatult kasvaja 

arenemisse. Tihtipeale seostatakse kindlates geenides tekkinud mutatsioone teatud kindla 

kasvajatüübiga (Miyaki jt., 1994; Manchana jt., 2019).  

Tuumorit eristab moodustuva rakumassi kõrgenenud mutatsioonisagedus, seega täpsema 

ravivaliku jaoks peaks kasvaja genotüüp olema pidevalt jälgitud. Näiteks kirjutavad Reece jt. 

oma artiklis, et muteerunud RAS geenidega kasvajaga patsientidele on ravimite panitumumaabi 

ja tsetuksimaabi manustamine pigem kahjulik. Ravi ei toimi tõhusalt ja lisaks tekitab 

ravimiresistentsust (Reece jt., 2019). Samas kui patsiendil RAS geenid on metsiktüüpi, siis 

võivad nimetatud ravimid osutuda efektiivseteks. Vähi arenemise käigus võivad geenid 

muutuda muteerunutest metsiktüübiks ja vice versa mitu korda. See on põhjus miks personaalne 

lähenemine ja patsiendi individuaalse mutatsioonide profiili koostamine on oluline. 

 1.2.3.2 Kasvaja tuvastamine ctDNA abil 

Mitmes uuringus on näidatud seost kasvaja staadiumi ja patsiendi organismis esineva ctDNA 

kontsentratsiooni vahel. Näiteks, Daniel Pietrasz ja tema kolleegid kogusid aastatel 2011-2015 

kõhunäärmevähiga patsientide vereproove, et ctDNA abil jälgida haiguse kulgu. Uuring näitas, 

et metastaasiga patsientide ellujäämise protsent oli negatiivses seoses ctDNA tasemega 

plasmas. Lisaks selgus, et opereeritava kartsinoomiga patsientidel oli väiksem elulemus, kui 

operatsioonijärgselt tuvastati neil ctDNA taseme kasv (Pietrasz jt., 2017). 

Aastal 2018 näitasid Bergheim jt., et metüleeritud markergeenidega SEPT9 ja SHOX2, et 

ctDNA fragmentide kontsentratsioon tõusis haiguse edenedes, kusjuures operatsioonijärgselt 

oli jääkkasvajaga patsientidel ctDNA tase kõrgem kui teistel (Bergheim jt., 2018).   

https://www.zotero.org/google-docs/?q1iXnA
https://www.zotero.org/google-docs/?kkDilY
https://www.zotero.org/google-docs/?kkDilY
https://www.zotero.org/google-docs/?W3t3HP
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Tie jt. leidsid, et operatsiooni läbinud patsientidest, kelle verest leiti ctDNA-d, jäid ellu vaid 

33%. CtDNA-negatiivsete patsientide seas oli ellujäänute protsent 87 (Tie jt., 2019). Sellest 

võib järeldada, et hilisemate staadiumidega kasvajate korral võivad ctDNA kontsentratsioon ja 

dünaamika aidata haiguse kulgu paremini jälgida. 

Otsitakse võimalusi kasvaja tuvastamiseks võimalikult varakult. Vähi algstaadiumis võib 

ctDNA kontsentratsioon inimese veres olla selle eristamiseks liiga madal. Lisaks sellele on 

tuumori DNA ainult osa kogu kehas sisalduvast rakuvaba DNA populatsioonist. See on 

põhjus, miks ctDNA eristamine ülejäänud cfDNAst nõuab ülimalt spetsiifilist metoodikat. Et 

tõsta ctDNAle tuginevate analüüsimeetodite edukust, võiks täiendada ctDNA monitooringut 

spetsiifiliste valkude analüüsiga, epigeneetiliste uuringutega, ctRNA, miRNA, eksosoomide, 

nukleosoomide ja autoantikehade tuvastamisega (Campos-Carrillo jt., 2020). 

Vähi teke on seotud teatud geenide muteerumisega. Varajase vähi diagnostika puhul ei saa 

kasutada nende mutatsioonikohtade teadmist, sest kasvaja täpse geneetilise profiili koostamine 

nõuab koebiopsiat juba moodustunud tuumori kohast. Jillian Phallen analüüsis aastal 2017 oma 

rühmaga tervete inimeste ning I ja II vähi staadiumitega patsientide vereproove. Nende eesmärk 

oli leida cfDNAs mutatsioone vastavalt valitud 58 onkogeenide valimile. Tervete inimeste seas 

ei tuvastanud nad ühtegi otsitavat mutatsiooni, kuid erinevate kasvajatüüpidega patsientidel 

leidsid vastavaid mutatsioone 68%-71% juhtudest. See uuring näitas, et ka ilma eelneva 

tuumori genotüübi teadmiseta on kasvaja tuvastamine ctDNA abil võimalik. See teadmine on 

oluline edaspidiseks arendustööks (Phallen jt., 2017). 

1.2.3.3 Kasvaja tagasilangus 

Kui ctDNA kasutamine varajases vähidiagnostikas on mitmesugustel põhjustel siiamaani 

takistatud, siis kasvaja tagasilanguse jälgimisel on see biomarker näidanud oma tõhusust. Mitu 

uuringut näitavad, et spetsiifiliste mutatsioonidega ctDNA taseme tõus või langus annab olulist 

teavet kasvaja kohta. 

Juba aastal korraldasid 2015 Garcia-Murillas kolleegidega katse, mille raames genotüpiseeriti 

55 naise rinnakartsinoome enne, kui patsiendid alustasid oma ravimiskeemi. Teadlased 

koostasid geenipaneeli, mis sisaldas igale kasvajale omaseid somaatilisi mutatsioone. Paneeli 

põhjal disainisid nad PCR-praimereid, mille abil oli võimalik vastava mutatsiooniga 

geenilõikude amplifikatsioon. Muteerunud PIK3CA geeniga patsientidel, kelle verest 

operatsioonijärselt leiti ikkagi ctDNAt, oli võimalik eelnevalt disainitud praimeritega seda 

biomarkerit tuvastada (Garcia-Murillas jt., 2015). 

https://www.zotero.org/google-docs/?01OCaF
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Samalaadne uuring publitseeriti 2021. aastal Magbanua ja kolleegide poolt. Teadlased 

kogusid verd 84lt kõrge rinnavähi riskiga patsiendilt. Nad korraldasid personaliseeritud 

rakuvaba DNA teste, mille abil valisid 16 antud katse kasvajatele spetsiifilist mutatsiooni. 

Magbanua rühm jõudis järelduseni, et kemoteraapia järel tuvastatud mutatsioonidega ctDNA 

viitab ravimi madalale efektiivsusele ja metastaasi tekke tõenäosusele. Samal ajal tõuseb 

patsientide elulemus selle biomarkeri kadumise puhul (Magbanua jt., 2021). 

Lisaks eelnevale leidub artikleid, mis kirjeldavad samasugust ctDNA prognoosivõimet 

jämesoolevähi korral. Näiteks jälgisid Murray kolleegidega ctDNA fragmente 

jämesoolekasvajaga patsientide vereplasmas. CtDNA eripäraks selle uuringu raames olid 

kasvaja tõttu spetsiifiliselt metüleeritud geenid BCAT1 ja IKZF1. Teadlased leidsid, et haiguse 

tagasilangus pärast operatsiooni oli 5,3 korda tõenäolisem metüleeritud ctDNA tuvastamise 

puhul (Murray jt., 2018). Värskemas uuringus (2019) jälgisid Yuxuan Wang kolleegidega 58t 

jämesoolevähiga patsienti. Teadlased leidsid, et ctDNA ennutamisvõimekus edestab 

radioloogilist ja kliinilist kasvaja tagasilanguse tuvastamist 3 kuu võrra (Wang jt., 2019). 

Peamine probleem vähi tagasilanguse määramisega ctDNA abil seisneb selles, et taastekkinud 

kasvaja geneetiline profiil võib erineda esmase kasvaja omast. See on põhjus miks primaarse 

tuumori põhjal loodud PCR praimerid võivad osutuda uuele kasvajale mittespetsiifilisteks. 

Vaatamata sellele, et ctDNA tundub sobilik biomarker vähi jälgimisel ja selle tagasilanguse 

tuvastamisel, pole antud biomarkeri kasutamine veel lõpuni optimeeritud. 

 

Joonis 2. ctDNA kasutamise võimalused. Apoptootiliste või nekrootiliste sündmuste 

tulemusena satub patsiendi verre tuumori DNA. Sõltuvalt ctDNA kontsentratsioonist ja 

https://www.zotero.org/google-docs/?N1IPT2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31070668
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omadustest võiks seda kasutada vähi tuvastamisel ja lokaliseerumisel. Lisaks võiks see olla 

kasulik haiguse prognoosimisel, teraapiavastuse jälgimisel ning ravimijärgselt haiguse 

hindamisel.  Muudetud pilt https://www.massivegenomics.co.ke/pancancer.html 

veebileheküljelt. 

1.2.4 Rakuvaba DNA organi siirdamises 

Organi transplantatsiooni korral võib doonorilt pärit DNA (donor-derived cell-free DNA, 

ddcfDNA) olla tuvastatav patsiendi vereringes siirdatud elundi rakkude surma tõttu (Lo jt., 

1998). Viimane võib olla tingitud rakkude elutsükli loomulikust protsessist. Alternatiivne 

põhjus võiks olla see, et retsipiendi immuunsüsteem ründab transplanteeritud organit. 

Kliiniliselt on oluline ära tunda patoloogilisi protsesse enne, kui nad muutuvad pöördumatuks. 

See on põhjus, miks on vaja spetsiifilist ja varajast sõeluuringuvõimalust. Doonorilt pärit 

rakuvaba DNA võiks olla selle jaoks sobiv biomarker. 

Äratõukereaktsioon võib toimuda erineva raskusastmega: eristatakse hüperakuutset, akuutset ja 

kroonilist äratõukereaktsiooni. Hüperakuutse äratõukereaktsiooni korral selgub elundi 

sobimatus kohe pärast transplantatsiooni ja vajab organi kohest eemaldamist. Akuutne 

äratõukereaktsioon võib juhtuda rehabilitatsiooni ajal igal hetkel. Kroonilise 

äratõukereaktsiooni puhul ründab retsipiendi immuunsüsteem siirdatud elundit mõningasel 

tasemel pidevalt (Naik ja Shawar, 2020).  

Erinevad uuringud näitavad korrelatsiooni ddcfDNA taseme ja äratõukereaktsiooni 

intensiivsuse vahel. Aastal 2017 näitasid Bloom jt., et akuutse äratõukereaktsiooni ennustamisel 

osutus ddcfDNA tõhusamaks kui konventsionaalne kreatiniin vere seerumist. Lisaks jõudsid 

nad järelduseni, et ddcfDNA kontsentratsioon, mis jääb alla 1% viitab akuutse 

äratõukereaktsiooni puudumisele, kuid 1% barjääri ületavad ddcfDNA tasemed võivad 

tähistada patoloogilise seisundi arenemist  (Bloom jt., 2017). 

Selle aasta uuringus (2021) märkasid Knüttgen jt., et transplanteeritud südamega patsientidel 

(n=87) olid ddcfDNA tasemed kõrged (keskmiselt 5,36%). Kümnendaks päevaks tasemed 

langesid keskmiselt 0,10%-ni  juhul, kui siirdatud organi seisund oli stabiilne. Kui hiljem  

arenes äratõukereaktsioon, olid ddcfDNA tasemed kõrgemad (Knüttgen jt., 2021). 

https://www.massivegenomics.co.ke/pancancer.html
https://www.zotero.org/google-docs/?jv3WMm
https://www.zotero.org/google-docs/?jv3WMm
https://www.zotero.org/google-docs/?tbSovn
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Joonis 3. DdcfDNA kasutamise põhimõte. Juhul, kui siirdatud elundit tõrjutakse retsipiendi 

immuunsüsteemi poolt, hakkavad elundi rakud surema. Sagenenud rakkude surm viib doonori 

DNA taseme kasvule patsiendi veres. Seega kui tekib siirdatud elundile äratõukereaktsioon, 

see on märgatav ddcfDNA kontsentratsiooni kasvu järgi. Muudetud joonis Paul jt., 2021 

artiklist. 

1.2.5 Rakuvaba DNA sünnieelses isadusetuvastamises 

Lapse geneetiline taust on alati ema ja isa genotüüpide kombinatsioon. Emalt päritud 

geneetilised tunnused pole loote cfDNA fraktsioonist eristatavad. Isa geneetiline panus on 

seevastu tuvastatav isegi siis, kui mõne alleeli korral mehe genotüüp sarnaneb naise 

genotüübiga. Terve genoomi ulatuses leidub hulganisti informatiivseid positsioone, sealhulgas 

SNPe, mis võimaldavad eristada mehe genotüüpi ja selle abil isadust kas kinnitada või ümber 

lükata.  

Varane isaduse tuvastamine on määrava tähtsusega raseduse edaspidisest kulust otsuste 

tegemisel. Invasiivsed meetodid loote genotüpiseerimiseks, amniotsentees või koorionibiopsia 

ei ole kaasnevaid riske silmas pidades eetiline valik. Põhjusel, et loote cfDNA ilmub 

tuvastamisväärses koguses naise verre alates 7. rasedusnädalast (Thomas jt., 1995) ja sisaldab 

võimaliku isa geneetilist informatsiooni, on cfDNA sobiv biomarker mitteinvasiivse isadustesti 

väljatöötamiseks  

Sünnieelses isaduse tuvastamises genoomide eristamiseks kasutatakse kaht peamist geneetilist 

markerit: STR-e (short tandem repeats, STR) ja SNPe. STRe on genoomis vähem kui SNPe 

ning nende suhteliselt kõrge mutatsioonisagedus (10-3-10-2) võib tekitada valepositiivseid 

isadustesti tulemusi (Da Fré jt., 2015). SNPl põhinev isaduse määramine omab seevastu olulisi 

eeliseid.  

Esiteks, STRd koosnevad määrangu järgi mitmetest nukleotiididest, kuid SNPde puhul on 

tegemist ühenukleotiidiliste polümorfismidega. See on põhjus miks SNPd on tõhusamad 

https://www.zotero.org/google-docs/?70p4aD
https://www.zotero.org/google-docs/?ZlRcn8
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fragmenteerunud cfDNA analüüsimisel. Teiseks, mutatsioonisagedus SNPde puhul on 

madalam kui STRde korral (10-8). Eelnev tõstab SNPl põhineva isadustesti tulemuse 

usaldusväärsust (Butler jt., 2007).  

Vaatamata sellele, et SNPde kasutamisel on eelised võrreldes STRdega, on SNPde kasutamisel 

omad piirangud. Meetodi tundlikkus sõltub loote ja ema päritolu cfDNA kogusest. 

Usaldusväärsete tulemuste saamiseks peaks cffDNA kontsentratsioon olema kõrgem kui 2%. 

Et määrata loote ja võimaliku isa genotüüpide kokkulangevust on vaja uurida palju 

polümorfseid positsioone, et minimeerida valepositiivsete tulemuste esinemist (Tam jt. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?VVPKBq
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2. Uurimus  

2.1 Töö eesmärgid 

Uurimistöö eesmärgid olid: 

1)  anda ülevaade cfDNA analüüsi meetoditest; 

2) kaardistada SNP-põhiste PCR-praimerite disaini põhimõtted ja vajaminevate SNPde hulk 

sünnieelse isaduse tuvastamise näidel. 

2.2 Materjal ja metoodika 

Referatiivse uurimistöö kirjutamiseks kasutati PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)  

andmebaasi.  Esmaseks artikli valimise kriteeriumiks olid võtmesõnade “cfDNA”, “ctDNA”, 

“donor-derived cell-free DNA”, “rejection”, “diagnosis”, “prenatal”, “SNP”, “genotyping”, 

“paternity”, “NGS”, “PCR”, “multiplex”, “biomarker”, “statistical power”, “primer”, 

“software”, “MAF” ja nende kombinatsioonide olemasolu. Kõigepealt töötati läbi artiklid, mis 

olid avaldatud vahemikus 2016-2021. Hiljem teemasse süvenemiseks ja originaalallikateni 

jõudmiseks kasutati ka neid artikleid, millele viidati algselt valitud artiklites. Kasutati 

publikatsioone, mis olid avaldatud inglise keeles. 

Graafikute koostamiseks oli valitud MS Excel tarkvara, kusjuures binoomide koostamiseks 

rakendati funktsiooni =BINOM.DIST. 

2.3 Tulemused 

2.3.1 SNPde valiku alused 

SNPde valikul tuleb silmas pidada uuringu eesmärgi. Kui näiteks soovitakse SNPde abil 

kontrollida loote võimaliku geneetilise patoloogia olemasolu, tuleb valida SNPe vastavalt 

võimalikule probleemsele lookusele. Downi sündroomi olemasolu kontrollimiseks on tarvis 

analüüsida 21. kromosoomile omaste SNPde osakaalu cfDNAs. Sünnieelne isadustest ei eelda 

kindlat genoomi piirkonda, milles isa ja laps peaksid jagama ühist SNP profiili. Sellest 

tulenevalt saab valida SNPde paneeli kogu genoomi ulatusest. 

SNPe iseloomustavad erinevad parameetrid. MAF (minor allele frequency, MAF) on oluline 

SNP esinemise sageduse parameeter, mida peab silmas pidama SNPde valikul. MAF tähendab 

mutatsiooni esinemise sagedust, millega esineb teine kõige levinum alleel populatsioonis. MAF 

võimaldab eristada SNPe harvaesinevate ja levinud  geneetiliste variatsioonide vahel. Mida 

väiksem on MAF väärtus, seda homogeensem on populatsioon major alleeli suhtes. Mida 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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homogeensem on populatsioon, seda raskem on eristada individuaalseid genotüüpe. Seetõttu 

eelistatakse SNPe, mille MAF on 0,3-0,5 (Tabangin jt. 2009).  

SNP-genotüpiseerimine on protsess, mille käigus määratakse NGS (next generation 

sequencing, NGS) andmetest SNP alleel ehk tuvastatakse, milline võimalik nukleotiid indiviidil 

esineb (Nielsen jt., 2011). Oluline parameeter SNPde valiku puhul on call rate – edukalt 

genotüpiseeritud markerite protsentuaalne osakaal. Vaikimisi valitakse niisuguseid SNPe, 

milledel call rate parameeter on >95% (Reed jt., 2015). 

SNPde valimisel on oluline arvesse võtta, et genoomsed piirkonnad päranduvad suurte aladena 

ning seega päranduvad ka SNPd koos. See tähendab, et SNPd kui lookused on alleelselt 

aheldatud (linkage disequilibrium, LD) (Goode, 2011).  

Lisaks on oluline otsustada, kas soovitakse uurida bialleelseid või multialleelseid SNPe. SNPe 

valides tuleb jälgida järgmisi omadusi: (i) SNPd oleksid unikaalsed huvipakkuva kromosoomi 

jaoks, (ii) valitud regioonis oleks võimalikult ühtlane praimerite sulamistemperatuur, (iii) SNPd 

ei kattuks levinud CNVdega (copy number variation, CNV) ja (iv) SNP oleks genoomi 

piirkonnas, milles on heterogeenne nukleotiidne esindatus (Yang jt., 2020). Enamik inimeste 

SNPdest on kaardistatud ja andmebaasidest kättesaadavad. Tabelis 1 on välja toodud 

enamkasutatavad SNP andmebaasid.  

Tabel 1. Levinud andmebaasid, mis sisaldavad informatsiooni SNPde kohta 

Andmebaas Aadress Spetsifikatsioon 

dbSNP https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/ Kõik lühikesed genoomsed 

variatsioonid (<50 bp) 

SNPedia https://www.snpedia.com/ 111,600 SNP 

Kaviar http://db.systemsbiology.net/kaviar/  Haldab informatsiooni mitmetest 

andmebaasidest 

OMIM https://www.omim.org/ 

 

Haigustega assotsieeritud 

polümorfismid 

GWAS 

Central 

https://www.gwascentral.org 

 

Meta-analüüsid ülegenoomsetest 

assotsiatsiooniuuringutest 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?obpWFW
https://www.zotero.org/google-docs/?Ob0oTZ
https://www.zotero.org/google-docs/?EOGnou
https://www.zotero.org/google-docs/?rDrDE8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
https://www.snpedia.com/
http://db.systemsbiology.net/kaviar/
https://www.omim.org/
https://www.gwascentral.org/
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2.3.2 Statistilise võimsuse arvutus sünnieelse isaduse tuvastamiseks  

Kui plaanitakse töötada välja SNPdel tuginev meetod, siis vajab SNPde paneel optimeerimist. 

Liiga väike SNPde hulk ei pruugi olla informatiivne kahe genotüüpi eristamisel. Lisaks võib 

tekkida valenegatiivseid või valepositiivseid tulemusi. Samas liiga suure paneeli kasutamine on 

otstarbetu ja kallis. Valimi suurus ja ka selle statistiline võimsus on vaja kindlaks teha enne 

eksperimentaalse osa läbiviimist (Laurie jt., 2010). Uurimistöö raames teostati teoreetiline 

arvutus hindamaks, kui palju SNPe tuleks genotüpiseerida sünnieelses isadustestis. 

Isaduse tuvastamise puhul peetakse informatiivseks niisugust SNPi, mille järgi loote genotüüp 

erineb ema genotüübist. Näiteks, ema genotüüp on mingi geeni järgi AA. Kui tema 

vereplasmast leidub genotüübiga AB lookus, võib järeldada, et B alleel pärineb lootelt ja seega 

isalt. Vastupidi, kui mingi SNPi järgi vereplasma cfDNA populatsioon on samasugune, siis ei 

ole polümorfism informatiivne. Mitteinformatiivsete SNPde abil pole võimalik eristada isa ja 

loote genotüüpe.  

2.3.2.1 Eeldused teoreetiliste arvutuste jaoks 

Teoreetilise SNPde võimsuse hindamiseks tehti neli eeldust: 

i) oletati, et ema ja kandidaat-isa on valitud SNP positsioonis homosügoodid ehk SNPd 

on informatiivsed; 

ii) oletati ka, et SNPid, mis hakatakse analüüsis kasutama, on päritavad üksteisest 

sõltumatult ehk nende LD = 0; 

iii) ema, loote ja kandidaat-isa genotüpiseerimise vea tõenäosus on 0,1 (näiteks olukord, 

kus ema on AA, isa BB ja loote AA on tekkinud genotüpiseerimise vea tõttu ning ei 

välista kandidaatisa asjaosalust); 

iv) SNPi MAF peaks olema >0,05. Arvutuskäigu näitamiseks võeti selleks 0,4. 

2.3.2.2 Tõenäosuste arvutamine 

Püstitati nullhüpoteesi Ho, et isik nr 1 on tegelik isa ning leiti, kui paljude SNPde positsioonides 

isik ja loode võivad erineda, et Ho ikkagi kehtiks. Selleks kasutati binoomijaotust X~B(n,P), 

kus n on testitavate SNPde arv, mida püüti optimeerida ja P on genotüpiseerimise vea tõenäosus 

ehk 0,1.  

Tehtud eeldustest oli teada, et valitud SNPi juures võib isiku nr 1 genotüüp olla kas AA või BB. 

Olgu MAF on A alleeli sagedus. Kui isikul ei ole A alleel, järelikult omab tema B alleeli. 

https://www.zotero.org/google-docs/?dcddhn
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Tõenäosus, et isikul esineb kas A või B alleel on 1. Eelnevast tuleneb, et  B alleeli sagedus on 

1 −  𝑀𝐴𝐹.  

Tõenäosus P₁, et isik nr 1 omab lookuses AA genotüüpi, on tingliku tõenäosuse valemi järgi: 

 P (
A

B
) =

P(A⋂B)

P(B)
 järgmine: P₁ =  

MAF2

MAF2+ (1 – MAF)2  ehk  
(0.42)

0.42+ (1 – 0.4)2 = 0,308.  

Tõenäosus P₂, et isik nr 1 omab lookuses BB genotüüpi: 

P₂ =  
(1 – MAF)2

(MAF2)+ (1 – MAF)2 ehk  
(1−0.4)2

0.42+ (1 – 0.4)2 = 0,692 

Hüpoteesi Ho kontrollimiseks püstitati hüpotees H₁, milleks on väide, et tegelik isa ei ole isik 

nr 1, vaid keegi teine. Testi võimsuse kontrollimiseks oli vajalik vastandada kandidaat-isa 

mingile konkreetsele populatsiooni esindajale, kelleks võeti isiku nr 1 vend ehk isik nr 2. Isiku 

nr 2  jaoks leiti samuti maksimaalne SNPde arv, milles võivad erineda tema ja loote genotüübid 

nii, et isadus ei oleks ümber lükatud.  

i) Selleks arvutati tõenäosus P₃ et isik nr 2, olles isiku nr 1 vend, annab lootele A 

alleeli, kui isikul nr 1 on AA genotüüp.  

𝑃₃ =  0,25 +  0,25 +  0,25 ∗ 𝑀𝐴𝐹 +  0,25 ∗ 𝑀𝐴𝐹 ehk 𝑃₃ =  0,25 +  0,25 +  0,25 ∗

0,4 +  0,25 ∗ 0,4 =  0,7.  

ii) Arvutati ka tõenäosus P₄, et isik nr 2 annab lootele B alleeli, kui isikul nr 1 on BB 

genotüüp: 

 𝑃₄  =  0,25 +  0,25 + 0,25 ∗ (1 −  𝑀𝐴𝐹)  +  0,25 ∗ (1 −  𝑀𝐴𝐹) ehk 𝑃₄ =  0,25 +

 0,25 + 0,25 ∗ (1 –  0,4)  +  0,25 ∗ (1 –  0,4)  =  0,8.  

iii) Lisaks arvutati tõenäosus P₅, et isik nr 2 annaks lootele sama alleeli, mis pärandaks 

isik nr 1:  

𝑃₅ =  𝑃₃ ∗  𝑃₁ +  𝑃₄ ∗  𝑃₂ ehk 𝑃₅ =  0,7 ∗ 0,308 +  0,8 ∗ 0,692 =  0,769.  

iv) Lõpuks leiti, et genotüpiseerimise viga tõenäosus isiku nr 2 jaoks on: 

𝑃₆ =  𝑃₅ ∗ 0,1 +  (1 −  𝑃₅) ∗ 0,9 ehk 𝑃₆ =  0,769 ∗ 0,1 +  (1 –  0,769) ∗ 0,9 =  0,285.  
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2.3.2.3 Tulemuste visualiseerimine 

Koostati binoomi jaotus X~B(n,P) H₁ jaoks, kus n on testitavate SNPde hulk ehk on vastavalt 

20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 ning P on genotüpiseerimise vea tõenäosus isiku 

nr. 2 jaoks.  

Isiku nr. 1 ja isiku nr. 2 binoomide kombinatsioon on lisas 1. Ala, kus binoomid kattuvad 

omavahel, representeerib loote ja kandidaatisa mitteklappinud SNPde arvu, mille juures pole 

võimalik otsustada ühe või teise mehe kasuks. Binoomidest on selgelt jälgitav tendents, et mida 

suurem on testitav SNPde arv, seda suurem on paneeli diskrimineerimisvõimsus. Liites kokku 

tõenäosusi antud SNPde arvu juures, mille puhul ainult kandidaat nr. 2 võib olla loote tegelik 

isa, koostati graafik, mis peegeldab isiku eristamise tõenäosust sõltuvalt kasutatud SNPde 

hulgast. 

 

Joonis 4.  Arvutusliku tõenäosuse sõltuvus genotuüpiseeritud SNPde arvust. Tõenäosus on 

kuvatud teljel Y ning genotüpiseeritavate SNPde arv teljel X. Arvutuslikud tõenäosused on 

arvutatud iga esitatud SNP hulga kohta.   

2.3.3 Praimerite disaini eripära 

Praimerite disain mõjutab otseselt PCR katse tulemusi. Et see toimuks edukalt ja annaks 

soovitud produkti, peab praimerite disaini osas jälgima, et nad seonduksid võimalikult 

spetsiifiliselt vaid valitud DNA regioonile. Lisaks on oluline, et nad ei moodustaks 

ebafunktsionaalseid struktuure nagu juuksenõela struktuuri ühe praimeri sees või dimeeri kahe 

praimeri vahel. Selleks, et vältida juuksenõela struktuuri teket, on vaja jälgida, et praimerite 

sees poleks palindroomseid järjestusi (Breslauer jt., 1986). Dimeeride moodustamise 
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https://www.zotero.org/google-docs/?dXINlv
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ennetamiseks tasub vaadata, et ühes PCRi segus kasutatavad praimerid ei oleks omavahel 

komplementaarsed.  

Teised olulised parameetrid on praimeri pikkus ja GC% sisaldus, kusjuures optimaalseks 

pikkuse peetakse 18-30 bp ning optimaalseks CG sisalduseks 45-50% (Rychlik jt., 1990). 

Mõlemad parameetrid (GC% suuremas osas) mõjutavad oligote seondumis- ja 

sulamistemperatuuri (Wu jt., 1991). Sulamistemperatuuri optimumiks peetakse 52-58°C. 

Lisaks sellele on arusaam, et praimeri 3’ ots peaks olema väga “kleepuv”, nii et on soovitatav 

3’ otsale panna “G” või “C” nukleotiidi. See tagab praimerile kõrgema spetsiifilisuse (Kwok 

jt., 1990; Sheffield jt., 1989).  

Lõpuks on oluline optimeerida reaktsioonis osalevate praimerite kontsentratsiooni. Kui 

tegemist on multipleks PCRga ja mitmete lookuste paljundamine toimub ühes tuubis, tekib oht, 

et suurim osa lahuses olevatest dNTPst läheb kontsentreerituma cfDNA amplifikatsiooniks. 

Sellest takistusest võib üle minna lisades vähem praimereid kontsentreerituma cfDNA jaoks. 

Praimerite tavaline optimum on  0,1-0,5 µM, kuigi lõpliku otsuse selle kohta tehakse 

empiiriliste andmete põhjal igale katsele eraldi (Abd-Elsalam, 2003). 

2.3.4 Tarkvarad praimerite disainimiseks 

Praimerite disainil tuleb järgida mitmeid kitsendusi ning selle lihtsustamiseks rakendatakse 

bioinformaatilisi meetodeid. Tänapäeval on rohkesti erinevaid tarkvarasid, mis aitavad valida 

praimerile unikaalset seondumiskohta ja võtavad arvesse teisi eduka PCRi jaoks vajalikke 

parameetreid. Praimerite disainimiseks on olemas nii veebipõhiseid kui ka eraldi seisvaid 

käsurea-programme, igal on oma eelised ja puudused. Üldiselt on kasulik katsetada mitut 

programmi ja võrrelda nende poolt pakutud variante enne, kui alustatakse oligote tellimisega.  

Tabelis 1 on toodud välja enimkasutatavate tarkvarade nimetused koos programmide 

kirjeldusega. Lisaks on mitu platvormi, mille abil saab kontrollida praimerite unikaalsust ja 

vaadata mitu seondumiskohta leiduks genoomis loodud praimerite jaoks. Üks selline 

programm on näiteks GenomeTester (https://bioinfo.ut.ee/genometester/). Sellel on 

minimalistlik veebiversioon, kus praimerite testimiseks saab valida seda, kelle genoomiga on 

tegemist (nt. Homo sapiens, Mus musculus, jne.) ning ka seadistada, kui pikk võib olla PCRi 

produkt. 

Tabel 2. Erinevad tarkvarad praimerite loomiseks ja nende omadused. 

https://www.zotero.org/google-docs/?m8gnpS
https://www.zotero.org/google-docs/?T8NiMV
https://www.zotero.org/google-docs/?fkD5VP
https://www.zotero.org/google-docs/?fkD5VP
https://www.zotero.org/google-docs/?floiEP
https://www.zotero.org/google-docs/?huuHgZ
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Nimetus Kirjeldus Aadress 

Primer3 Kõige tuntum tarkvara oligote 

disainimiseks. Võimaldab väga detailset 

parameetrite seadistamist. On olemas nii 

veebipõhine versioon kui käsurealt 

käivitatav programm. 

https://primer3.ut.ee/ 

Primer3Pl

us 
Arendatud veebipõhise kasutajaliidesega 

Primer3 
https://www.bioinformatics.nl/c

gi-

bin/primer3plus/primer3plus.cgi 

BatchPrim

er3 
Tarkvara oligote disainimiseks. Võimaldab 

luua väga erinevaid praimeri tüüpe. 

Sisendina vajab FASTA formaadis 

järjestust. 

https://wheat.pw.usda.gov/demo

s/BatchPrimer3/   

qRTDesig

ner 
Praimerite disain reaalaja-PCRi jaoks 

(SybrGreen) 
https://bioinfo.ut.ee/gwRTqPCR

/ 

 

Genscript Võimaldab disainida kolmel tasemel: 

basic, standart ja advanced. 
https://www.genscript.com/tools

/pcr-primers-designer 

PerlPrimer Eraldi rakendus, mida võib tasuta alla 

laadida. Võimaldab luua praimereid nii 

tavalise kui ka kvantitatiivse PCRi jaoks.  

http://perlprimer.sourceforge.net

/ 

Primer-

BLAST 
Võimaldab liigispetsiifilist praimerite 

disaini ja juba disainitud praimerite 

unikaalsuse kontrollimist. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/to

ols/primer-

blast/index.cgi?INPUT_SEQUE

NCE=%20EU563945.2&LINK_

LOC=nuccore 

AutoPrime  Enamasti sobib eukarüootide 

geeniekspressiooni analüüsiks qPCR 

meetodil. Tarkvara spetsialiseerub cDNAle 

praimerite loomisel. Pole vaja eraldi 

sisestada FASTA järjestust, piisab geeni 

nimest. 

http://www.autoprime.de/AutoPr

imeWeb 

 

2.3.5 DNA markerite analüütilised meetodid  

2.3.5.1 Spetsiifiline multipleks PCR ja NGS 

Rakuvaba DNA analüüsimise peamine piirang on, et uuritava materjali kogus on tihti madal. 

On teada, et näiteks loote DNA moodustab keskmiselt 13% raseda naise cfDNAst (Hu jt. 2016). 

Organidoonorilt pärit rakuvaba DNA ja ctDNA kontsentratsioonid on tavaliselt madalamad 

https://primer3.ut.ee/
https://wheat.pw.usda.gov/demos/BatchPrimer3/
https://wheat.pw.usda.gov/demos/BatchPrimer3/
https://bioinfo.ut.ee/gwRTqPCR/
https://bioinfo.ut.ee/gwRTqPCR/
https://www.genscript.com/tools/pcr-primers-designer
https://www.genscript.com/tools/pcr-primers-designer
http://perlprimer.sourceforge.net/
http://perlprimer.sourceforge.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?INPUT_SEQUENCE=%20EU563945.2&LINK_LOC=nuccore
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?INPUT_SEQUENCE=%20EU563945.2&LINK_LOC=nuccore
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?INPUT_SEQUENCE=%20EU563945.2&LINK_LOC=nuccore
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?INPUT_SEQUENCE=%20EU563945.2&LINK_LOC=nuccore
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?INPUT_SEQUENCE=%20EU563945.2&LINK_LOC=nuccore
http://www.autoprime.de/AutoPrimeWeb
http://www.autoprime.de/AutoPrimeWeb
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(Haber ja Velculescu, 2014; Thongprayoon jt., 2020). Nii raseduse edenemisega kui ka 

äratõukereaktsiooni või vähi progresseerumisega rakuvaba DNA kontsentratsioon vereplasmas 

tõuseb. Vaatamata sellele nõuavad viivitusega seotud võimalikud tüsistused teise strateegia 

kasutamist.  

Seetõttu on üheks võimalikuks viisiks uuritavate rakuvaba DNA lookuste paljundamine PCR 

meetodiga. Seevastu kogu genoomi paljundamine  ei ole sobilik üksikute lookuste analüüsiks 

ning on ka kulukam. Kui soovitakse määrata näiteks loote sugu või kindlate geenide 

muteerumist, siis on mõistlik amplifitseerida vastavalt ainult Y kromosoomile omaseid 

piirkondi või paljundada vaid huvipakkuvaid geene.  

Kui soo määramisel piisab mõne Y kromosoomile omase geeni tuvastamisest (nt. SRY geen), 

siis aneuploidsuse tuvastamiseks või kasvaja diagnoosimiseks on vaja tihti kontrollida terve 

paneel lookuseid. Paljude positsioonide samaaegset vaatamist võimaldab spetsiifiline 

multipleks-PCR. Meetodi põhimõte seisneb selles, et PCRi jaoks vajalikke praimereid 

disainitakse spetsiifiliselt huvipakkuva regiooni jaoks. Tänu praimerite kõrgele spetsiifilisusele, 

nad seonduvad ainult selleks mõeldud kohale. See võimaldab ühes tuubis mitu PCR-

reaktsioonide läbiviimist.  

Paljundatavaks markeriks võivad olla STRid, SNPd või kindlad geenid. Koos NGSga 

moodustab see lähenemine targeted NGS meetodi, mille eelisteks on  kiirus, madal hind (kuna 

amplifitseerimine on suunatud, tarbitakse vähem reagente) ja võimalus saada palju 

informatsiooni vähesest algmaterjalist. Multipleks-PCR leiab kasutust SNP-

genotüpiseerimisel, patogeenide detekteerimisel (näiteks, 2021 artiklis kirjeldati meetodi 

rakendamist SARS-CoV-2 tuvastamiseks (Aynaud jt., 2021)), toiduanalüüsil (Ryu jt., 2013), 

GMO tuvastamises (Fraiture jt., 2015) ja kohtumeditsiinis (Gibson-Daw jt., 2018). 

2.3.5.2 Teise põlvkonna sekveneerimine ehk NGS 

NGSi põhimõte seisneb paljude DNA molekulide üheaegsel järjendamisel. Tänasel päeval 

enimkasutatavat sekveneerimistehnoloogiat pakub Illumina/Solexa.  Raamatukogu 

valmistamisel uuritav DNA fragmenteeritakse, denatureeritakse ja ligeeritakse ahela mõlemale 

otsale spetsiifilised adapterid. Adapteritele komplementaarsed praimerid katavad erilist pinda 

(nn low cell chamber), kuhu pipeteeritakse ka DNA-raamatukogu ja lisatakse DNA polümeraas. 

Mõlemale otsale ligeeritud adapterid hübridiseeruvad pinnal olevate oligonukleotiididega ja 

uuritavast DNAst moodustub “sild”, kusjuures DNA polümeraasi praimerina toimib vabaks 

jäänud pinna oligonukleotiidi 3’ ots. DNA polümeraas sünteesib kinnitunud fragmendile 

https://www.zotero.org/google-docs/?2legBt
https://www.zotero.org/google-docs/?5VE1P1
https://www.zotero.org/google-docs/?aHjpKj
https://www.zotero.org/google-docs/?V4SgXv
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komplementaarse ahela ja esmasest šabloonist tekib kaheahelaline DNA, mida seejärel taas 

denatureeritakse, et tekitada kaht üheahelalist fragmenti.  

Moodustunud fragmendid hübridiseeruvad veelkordselt lähedalasuva pinna 

oligonukleotiididega, moodustades “sildu”. Paljundamistsükleid korraldatakse miljonite 

üheahelaliste DNA fragmentide moodustumiseni. Peale sildamplifikatsiooni (inglise keeles 

bridge amplification) lisatakse DNA polümeraasi, sekveneerimiseks vajalikke praimereid ning 

fluorestseeruvaid, 3’OH inaktiveeritud rühmaga dNTP-sid. Algab sekveneerimisprotsess, mille 

jooksul iga sisselülitatav nukleotiid kiirgab endale iseloomulikku valgust (A, C, T ja G jaoks 

erinevad värvid), mida detekteeritakse arvuti abil. Järgnevalt eemaldatakse 3’OH blokeeritav 

rühm, et polümeraas jätkaks sünteesi ja fragmendi “lugemine” astuks sammu edasi (Tucker jt., 

2009).  

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?jJy4IX
https://www.zotero.org/google-docs/?jJy4IX
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Joonis 5. Sekveneerimine Illumina/Solexa tehnoloogiaga (muudetud joonis Voelkerding jt., 

2009 artiklist). Tahkele pinnale kantakse DNA. Fragmendid kinnitatakse kovalentselt 

oligonukleotiididele, lisatakse DNA polümeraas ning dNTPd. Fragmentide otsad paarduvad 

lähedal asuvate oligonukleotiididega ja toimub tsükliline amplifikatsioon. Paljundatud 

fragmentidele lisatakse polümeraasi, sekveneerimispraimereid, modifitseeritud dNTPd. Kui 

niisugust dNTPd sisse lülitada, tekib alusele vastava värvusega fluorestsents signaal. 

Sisselülitavatel nukleotiididel on 3’ ots blokeeritud, see takistab järgnevate nukleotiidide 

lisamist ahelasse. Pärast signaali registreerimist vabaneb 3’ otsast inhibeeriv rühm ja ahelasse 

lisatakse järgmine nukleotiid.   

2.3.5.3 DNA-kiibid  

DNA-kiibid tuginevad uuritava DNA ja oligonukleotiidse proovi komplementaarsusele ja 

sellest põhjustatud hübridiseerumisele. Uuritavat DNAd markeeritakse fluorestseeruva 

märgisega ja kantakse DNA kiibile. Kiibil asuvad teatud nukleotiidse järjestustega 

oligonukleotiidid ning juhul kui uuritava DNA fragment on kiibil asuva fragmendiga 

komplementaarne, moodustavad nad tugevat dupleksi. Seejärel kiip pestakse, et eemaldada 

kehva komplementaarsusega ahelaid. Lõpuks skaneeritakse kiipi laseri abil. Laser ergastab 

fluorestseeruvaid rühmi ning viimased väljastavad footoneid. Signaali registreeritakse tundliku 

kaamera abil. Mida rohkem footoneid väljastab üks kiibi sait, seda rohkem duplekse seal 

moodustus (Tulpan, 2010). Kuna genoomis võib esineda mitu võrdluskohta, võivad DNA-

kiibid samuti olla disainitud erinevate parameetrite uurimiseks. Näiteks leidub DNA-kiipe, mis 

hübridiseeruvad CNV või määratud geene sisalduvate DNA fragmentidega. Toodetakse ka SNP 

suhtes spetsiifilisi kiipe. Viimaseid kasutatakse aneuploidia tuvastamiseks ning ka 

vähidiagnostikas (Xiang jt., 2020). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?TLZ17e
https://www.zotero.org/google-docs/?TLZ17e
https://www.zotero.org/google-docs/?o65vIH
https://www.zotero.org/google-docs/?HNfDyx
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Joonis 6. DNA-kiibi töötamise põhimõte. DNAd modifitseeritakse ja hübriidiseeritakse 

komplementaarsetele oligotele mikrokiibi pinnal. Kui märgistatud molekulid seonduvad 

kindlale proovile, siis fluorestseeruv rühm väljastab footonit kindla lainepikkusega (st kindla 

värvusega) laseri käes. Värv sõltub sellest,  mis proovile seondus DNA. Näiteks kui DNA on 

muteerunud ja hübridiseerus „muteerunud“ prooviga, esineb üks värv, kui aga DNA on 

metsiktüüp ja seondus „metsiktüüp“ proovile, siis teine värv. Muudetud joonis Mlakar ja 

Glavac, 2007 artiklist. 

2.3.6 Oodatav andmete iseloom ja genotüpiseerimine 

Sekvenaatorist tulevad toorandmed on FASTQ formaadis, mida tuleb sorteerida. Selles aitavad 

universaalsed järjestused ehk barcode’id,  mis ligeeritakse DNA fragmentidele raamatukogu 

valmistamise käigus. Sellist sorteerimisprotseduuri nimetatakse demultipleksinguks või 

barcode split´iks ja see kujutab endast sekvenaatorist tulevate lugemite jagamist eraldi 

failidesse universaalsete järjestuste põhjal. Protseduur võib olla teostatud automaatselt 

sekveneerimismasinaga või viib uurija selle läbi ise käsuridu kasutades.  

 

Toorandmete kvaliteediskoori väljastab sekvenaator ise, kuigi lisa kvaliteedikontroll võib olla 

teostatud ka uurija poolt erinevate tarkvarade abil (nt. FastQC). Kvaliteedikontrollile järgneb 

lugemite joondamine referentsgenoomiga, et määrata, kust genoomi kohast pärinevad 

sekveneeritud DNA lõigud. Joondamisprogramme on palju ning programmi valik sõltub 

uurimisküsimuse spetsiifikast. Rakuvaba DNA analüüsi jaoks sobivad kõige rohkem lühikeste 

lugemite peale spetsialiseeruvad programmid (nt. Bowtie, SHRiMP, MAQ).  

 

Peale seda tehakse joondamise tulemuse töötlust (nt. SAMtools või Picard rakenduste abil), 

mille raames eemaldatakse PCRist tulnud artefakte (nt. adaptereid) ning sorteeritakse järjestusi 

nende kromosomaalse päritolu järgi. Lisaks filtreeritakse välja järjestused, mis pole unikaalsed 

ja võivad olla joondatud mitme positsiooniga genoomis.  

Kvaliteediskoori ümberarvutamine on järgmine samm andmete analüüsil. See on vajalik 

selleks, et tasandada sekvenaatorist tulnud skoori võimalikku eelarvamuslikkust. Seejärel 

toimub nn. SNP calling. See tegevus on suunatud SNPde sekveneerimisandmetest 

väljaotsimisele eesmärgil genotüüpe edasi analüüsida. 

 

Viimane vajalik tegevus on SNPde filtreerimine. Selle raames filtreeritakse välja SNPid, mis 

kalduvad kõrvale Hardi-Weinbergi tasakaalust. Edaspidi tuvastatakse valitud SNPde põhjal 

isadus või lükatakse see ümber, vaadatakse kasvaja muteerumis astet või töödeldakse andmeid 

vastavalt muule püstitatud uurimisküsimusele (Altmann jt., 2012). Joonisel 6 on välja toodud 

plokkskeem, mis näitab kõiki vajalikke samme sekveneerimisandmete analüüsil.  

https://www.zotero.org/google-docs/?bQ86wO
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Joonis 7. Sekveneerimisandmete töötlust kirjeldav skeem sünnieelse 

isadustesti näitel. Sekvenaator väljastab toorandmeid FASTQ formaadis. 

Andmeid sorteeritakse eraldi kaustadesse, joondatakse genoomi vastu. Seejärel 

teostatakse SNP calling ja SNPde kontroll. Arvutatakse isaduse indeksit. 

2.4 Arutelu 

Rakuvaba DNA on perspektiivne biomarker personaal- ja täppismeditsiini valdkonnas. Selle 

kasutamine on kiire, lihtne, patsiendile valutu ja ohutu. Lisaks cfDNA tekke ja kadumise 

dünaamika järgi võib jälgida haiguse dünaamikat, sh näha ravimvastust. Tänasel päeval on see 

biomarker laialt kasutusel sünnieelses sõeluuringus, kus rakuvaba DNA põhjal hinnatakse 

kromosomaalsete anomaaliate esinemise riski lootel.  

Viimasel ajal uuritakse aga võimalusi rakendada rakuvaba DNA diagnoosimisvõimsust teistes 

meditsiinivaldkondades, näiteks onkoloogias ja organite siirdamise järgselt. Rakuvaba DNA 

analüüsi jaoks on olemas mitu lähenemist ning meetodi valik sõltub uuringus püstitatud 

küsimustest. Kuna enamasti uuritakse rakuvaba DNA diagnoosimisvõimsust, on oluline tagada, 
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et cfDNAl põhinevad protokollid oleksid kindlad, korratavad ja taskukohased nii, et nende 

kasutus kliinilises rutiinis oleks otstarbekas. Seetõttu muutub järjest populaarsemaks SNPdele 

tuginev rakuvaba DNA genotüpiseerimine.  

Ühenukleotiidiliste polümorfismide kasutamine cfDNA analüüsil lubab vaadata spetsiifiliselt 

huvipakkuvaid kohti cfDNA järjestustes, alandades niiviisi järgneva sekveneerimise hinda. 

Lisaks on SNPd teiste DNA polümorfismide seas kõige sagedasemad variatsioonivormid ja 

seetõttu hõlmavad rohkem potentsiaalselt huvipakkuvaid lookuseid. See on põhjus, miks SNPd 

annavad võimaluse vastata laiemale küsimuste spektrile. Mõnede cfDNAle põhinevate 

uurimisküsimuste lahendamiseks sobib SNP-genotüpiseerimine rohkem, mõnikord aga on 

jätkusuutliku ühenukleotiidiliste polümorfismide paneeli koostamine takistatud.  

CfDNA võimsusest onkoloogia valdkonnast on viidud läbi rida uuringuid, kus on hinnatud 

ctDNA potentsiaali tuvastada vähki, jälgida haiguse kulgu, hinnata vastust ravimitele,  

tuvastada tuumori moodustamise kohta ning hinnata haiguse tagasilangust. Siiamaani kõige 

edukamateks osutusid katsed, mis tuginesid ctDNA kvantitatiivsele analüüsile. Need uuringud 

näitasid korrellatsiooni tuumori raskusastme ja ctDNA kontsentratsiooni vahel väites, et 

kasvaja progresseerumise käigus suureneb ka ctDNA kogus veres (Pietrasz jt., 2017; Bergheim 

jt., 2018; Tie jt., 2019). Teised kvantitatiivsed uuringud näitavad ka seda, et minimaalse 

jääkkasvaja olemasolu puhul jääb samuti patsiendi verre tuumori rakuvaba DNA, mis 

omakorda viitab kas täiendava või uue ravimikursuse vajadusele. See ctDNA omadus võib olla 

elupäästev vahend neil juhtudel, kui jääkkasvaja on nii väike, et seda pole võimalik eristada 

tavapärase radioloogilise uuringuga. Lisaks sellele on näidatud, et ctDNA tase kõigub patsiendi 

veres vastavalt ravimi efektiivsusele, mis annab võimaluse iga patsiendi jaoks individuaalse 

ravimisstrateegia väljatöötamiseks (Garcia-Murillas jt., 2015; Magbanua jt. 2019, Murray jt., 

2018; Wang jt. 2019).   

CtDNA kvalitatiivne analüüs pole veel nii kaugele jõudnud enamasti sellepärast, et tuumori 

DNAle iseloomulikud mutatsioonid võivad olla erineva olemusega ning tihti muutuda. Nendeks 

võib olla geenikoopiate arvu suurenemine, nukleotiidsete motiivide mitmekordistumine, 

punktmutatsioonid, geenide spetsiifiline metüleerimine või translokatsioonid. Kui edenenud 

tuumoriga patsientidel võib kasvajale iseloomulik mutatsioonide profiil olla selge tänu 

suhteliselt suurele ctDNA fraktsioonile, siis vähi de novo tuvastamisel piirab mutatsioonide 

teadmatus ja ctDNA madal kontsentratsioon oluliselt biomarkeri diagnoosimisvõimekust. 

Lisaks on oluline välja töötada lähenemine, mis lubaks vältida valepositivseid ja 

valenegatiivseid diagnoose. See nõuab samuti tõhusa mutatsioonide profiilidega paneeli 
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koostamist, et oleks võimalik eristada vähile omaseid ja mittepatoloogilisi mutatsioone, mis 

kuhjuvad organismi elu kestel. 

Eelnevast tuleneb SNP-genotüpiseerimise meetodi puudus. Kasvajarakkudele iseloomulikud 

mutatsioonid ei pruugi alati olla ühe nukleotiidi asendused, seega SNP-spetsiifiliste 

praimeritega mutatsiooni koha tuvastamine ei ole universaalne. Lisaks sellele võivad DNA 

lookused tuumori arengu käigus muteeruda, metsiktüüpi ja vice versa mitu korda, seetõttu isegi 

primaarse kasvaja põhjal ei pruugi edukalt koostatud paneel olla hiljem sobiv. Vaatamata 

sellele, et mõned uuringud näitavad ctDNA võimekust vähi diagnostikas (nt Phallen jt., 2017), 

puuduvad siiamaani standardiseeritud protokollid biomarkeri rakenduse jaoks kliinilises 

praktikas.  

Pärast standardiseerimist ja valideerimist võib tuumori cfDNA kasutamine praktikas olla 

sarnane cfDNA rakendusele looteanalüüsil. Loote rakuvabale DNAle tuginevat NIPTi  

teostatakse raseduse jälgimisel nagu täiendavat uuringut. Juhul kui testi tulemused viitavad 

loote kromosomaalse anomaalia olemasolu kõrgele tõenäosusele, suunatakse naine invasiivsele 

protseduurile diagnoosi kinnitamiseks. Tuumori rakuvabale DNAle tuginev uuring võiks 

samuti olla rutiinseks skriininguks kõigile, kes soovivad oma terviseseisundit ajuti kontrollida. 

Isegi kui sümptomite puudumisel märgatakse cfDNA taseme süstemaatiline kasv, võiks 

patsiendi suunata edasisele uuringule. Antud vedelbiopsia test võiks olla mugavaks rutiinseks 

testiks minimaalse jääkkasvaja tuvastamiseks või haiguse tagasilanguse määramiseks ka neile, 

kes edukalt läbinud ravimikursuse ja kasvajast paranenud. 

Siirdamise puhul ei ole probleemi pidevalt muteeruvate cfDNA fragmentidega, seetõttu  võib 

ddcfDNA kasutamine kliinilises praktikas olla oodatav juba lähiajal. Uuringud näitavad kindlalt 

korrellatsiooni ddcfDNA taseme ja siirdatud organi heaolu vahel (Bloom jt. 2017, Knüttgen jt. 

2021). Siiamaani pole veel selge,  kuidas eristada olukorda, kas ddcfDNA taseme tõus on 

tingitud äratõukereaktsioonist või seotud muu patoloogilise protsessiga. Näiteks biomarkeri 

kontsentreerumist oli täheldatud siirdatud organite infektsiooni korral (Goussous jt., 2020). 

Lisaks on vajalik selgitada, mis intervallidega tasub võtta patsientidelt vereproove. Puuduvad 

ka uuringud, kus ddcfDNA esineks sõltumatu biomarkerina ilma selleta, et äratõukereaktsioon 

oleks kinnitatud või ümber lükatud koebiopsiaga. See tähendab, et ddcfDNA ei ole universaalne 

elundi heaolu marker, kuid ta võiks eelneda ja täiendada teisi kliinilisi teste.  

Siirdamise puhul prooviti mitut lähenemist doonori ja retsipiendi genotüüpide eristamiseks 

(Moreira jt. 2009, Zou jt. 2017, De Vlaminick jt. 2015). Y-kromosoomile põhinev 
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genotüpiseerimine on oluliselt piiratud meesoost doonorilt naissoost retsipiendile 

siirdamisolukordade iseloomustamisega. HLA geenidel põhinev genotüpiseerimise meetod ei 

pruugi samuti olla parim, sest üks olulisematest elundisobivuse parameetritest on doonori ja 

retsipiendi HLA geenide homoloogsus. SNP-genotüpiseerimine retsipiendi ja doonori 

eristamiseks sobib kõige rohkem, sest omab suuremat isiku kirjeldamisvõimsust ning ei nõua 

isegi doonori genotüübi teadmist, kuna piisab populatsiooni geneetika andmetest.  

Nii mitteinvasiivne sünnieelne isaduse tuvastamine kui ka loote reesuskuuluvuse määramine 

SNPde abil pole siiamaani hõivatud niššid. Ehkki mõned uurimisrühmad näevad rakuvaba 

DNA potentsiaali nimetatud aladel (Tam jt., 2020; Wienzek-Lischka jt., 2020), pole siiamaani 

selle kohta läbi viidud piisavalt uuringuid ega kliinilisi katseid. Ilmselt ei viita see cfDNA 

kõlbmatusele isaduse tuvastamiseks või reesusfaktori määramiseks. Veres ringlevad DNA 

fragmendid sisaldavad sama geneetilist informatsiooni, mida sisaldaks ka invasiivne proov. 

Tundub aga, et olemasolevate meetodite täiustamine cfDNA analüüsiga ei ole olnud fookuses 

võrreldes samaga vähi ravimisel või akuutse äratõukereaktsiooniga  hakkama saamisel.  

Nagu võib järeldada läbi viidud teoreetilisest arvutusest, piisaks isaduse sünnieelseks 

mitteinvasiivseks tuvastamiseks 140 SNPi kontrollist. Teoreetiline lähenemine ei võtnud 

arvesse seda, et mitte iga SNP pole leitav degradeeritud cfDNAlt. Samuti ei ole käsitletud 

olukorda, kus üks kandidaat-isa poleks suguluses teise kandidaat-isaga. Samas 

süstematiseeritud SNPde valimise ja sekveneerimise tõhusust kirjeldasid 2020. aastal Tam jt., 

kusjuures teadlastel läks 148 SNP positsioone, et 99% täpsusega määrata isadust ning eristada 

kandidaat-isa, tema sugulaste ja suvalise meeste genotüüpidest.  

Nagu tuumori diagnostika ctDNA abil ja siirdatud elundite heaolu hindamisel ddcfDNA abil, 

pole ka isaduse tuvastamise puhul tehtud katseid, kus cfDNA efektiivsus esineks invasiivsest 

kontrollist sõltumatult. Ka Tam jt. uuringus olid kõik SNPdele tuginevad isadustestide 

tulemused kinnitatud invasiivse STR analüüsiga.  

Töö järeldused: 

1. SNP-genotüpiseerimine on laialdaselt kasutatav meetod rakuvaba DNA analüüsil. See 

on rakendatav nii sünnieelses sõeluuringus ja isadustesti tegemises, kui ka ddcfDNA ja 

ctDNA analüüsil. Teoreetilised arvutused näitavad, et kahe isa-kandidaadi genotüübi 

eristamiseks 95% tõenäosusega piisab 100st SNPst. 99% tõenäosuse saavutamiseks 

oleks vajalik vaadata 140 SNPe.  
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2. SNP-genotüpiseerimine eeldab spetsiifiliste ja tõhusate praimerite disainimist. 

Praimerite loomiseks on olemas terve kogum üldiseid reegleid ning programme, mis 

aitavad praimereid disainida. Vaatamata sellele, praimerite paneeli optimeerimine iga 

eraldi katse jaoks nõuab praimerite empiirilist kontrolli. 

3. Kõige tõenäolisemad valdkonnad, kus lähiajal võetakse kliinilisele kasutusele rakuvaba 

DNA analüüs, on onkoloogia ja organi siirdamine. Selleks, et cfDNA saaks rutiinse 

praktika osaks, on vaja läbi viia suurema valimiga valideerimisuuringuid, et tõsta 

uuringutulemuste usaldusväärsust. Oluline on ka standardiseeritud cfDNA kasutamise 

protokollide loomine. 

4. Kuna tuumori rakud muteeruvad kõrge sagedusega ja see takistab personaalse 

lähenemise välja töötamist, on tähtis välja mõelda, kuidas ctDNA kasutades 

genotüpiseerida kasvajat võimalikult efektiivselt. 

5. Rakuvaba DNA omab potentsiaali ka nii mitteinvasiivse prenataalsel isaduse 

tuvastamisel kui ka loote reesuskuuluvuse määramiseks. Potentsiaali avamiseks on vaja 

läbi viia täiendavaid uuringuid, optimeerides kasutusele minevat SNPde paneeli ja 

kindlustades, et cfDNA analüüsile tuginevad järeldused on õiged ilma järgneva 

invasiivse kontrollita.  
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Kokkuvõte 

Rakuvaba DNA on tõhus biomarker, mis tänasel päeval leiab kasutust mitteinvasiivses 

sünnieelses diagnostikas. Vaatamata sellele, et cfDNA juba tõendas oma efektiivsust NIPTi 

raames, uuritakse biomarkerit aktiivselt juurde, sest see omab suurt potentsiaali 

personaalmeditsiini valdkonnas. Biomarkeri eeliseks on selle mitteinvasiivne olemus, mis 

lubab vältida patsientidele valulikku ja stressirohket koebiopsiat. Lisaks annab cfDNA 

dünaamilise pildi organismi seisundist, sest satub verre kogu organismi ulatuses.  

Rakuvaba DNA kujutab endast fragmenteerunud DNA fragmente, mis satuvad vereringlusesse 

erinevate protsesside tulemusena, milleks võib olla patoloogia või tavapärane rakkude 

apoptoos. Juhul, kui DNA vabanemine on tingitud mingi konkreetse koe haigusest, võib see 

olla tuvastatav cfDNAl asuvate markerite abil. SNP-genotüpiseerimine on tõhus meetod 

rakuvaba DNA analüüsil, sest SNPd on sagedaseim DNA variatsioonitüüp ja sobib hästi cfDNA 

degradeeritud olemusega. 

Rakuvaba DNA võib sisaldada erinevat tüüpi kasvajatele omaseid muteerunud geenijärjestusi 

ja seetõttu võivad tuumori teke, areng, ravimile vastus ning ka võimalik haiguse tagasilangus 

olla jälgitavad ctDNAl asuvate SNPde abil. Siirdamise korral võib cfDNA taseme tõus 

signaliseerida transplanteeritud organi infektsioonist või viidata sellele, et retsipiendi 

immuunsüsteem atakeerib siirdatud organit, põhjustades elundi rakkude surma. Retsipiendi 

DNA järjestused on eristatavad doonori DNA järjestustest enamasti tänu SNPdele. CfDNA 

võimsusest tänapäeva personaalmeditsiinis viidi läbi palju uuringuid ning on vaja valideerimis- 

ja standardiseerimisuuringuid, et määrata seda, kas vedelbiopsiale tuginev diagnoosimine on 

usaldusväärne ja otstarbekas. 

Võrreldes vedelbiopsiale tuginevate vähi uuringutega ja siirdatud elundite heaolu hindamise 

uuringutele, on prenataalsele isaduse tuvastamisele ja loote reesuskuuluvuse määramisele seni 

vähe tähelepanu pööratud, kuid on kindlasti valdkond, mis vääriks lähemat uurimist. SNPdele 

tuginevad meetodid võivad olla täpsed ja taskukohased. Senised tulemused annavad lootust, et 

hästi valitud SNPde ja tõhusa praimerite disainimisega võiks testiks piisav SNPde hulk olla 

umbes mõnikümmend SNPd. 
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Summary 

Liquid biopsy-based SNP-genotyping in precision and personal medicine 

Maria Repson 

Summary 

Liquid biopsy is a modern alternative for tissue biopsy and is being actively investigated now-

adays. Liquid biopsy relies on circulating free DNA – a dynamic biomarker that contains in 

different body fluids and is mainly extracted from blood. Protocols based on cfDNA are already 

widely used in non-invasive prenatal testing (NIPT), helping to diagnose chromosomal abnor-

malities of a fetus. This study provides an observation on the current success of cfDNA in 

oncology, transplant medicine, prenatal paternity testing, and rhesus D genotyping as well as 

describes the SNP-genotyping approach of cfDNA analysis. 

Existing articles on circulating tumor DNA state that ctDNA levels in oncology patients corre-

late well with tumor burden’s severity as well as allow to detect minimal residual disease or/and 

tumor relapse. Some articles describe the possibility of tracking tumor location based on anal-

ysis of genes that contain ctDNA fragments. De novo detection of tumor formation, however, 

is significantly limited due to a low concentration of ctDNA in the early stages of the disease. 

In addition, the high mutation rate of tumor genotype complicates the creation of SNP-based 

primers’ set, thus making it harder to compile a standardized protocol for routine clinical use. 

Studies on donor-derived cell-free DNA also show the biomarker’s potential use in an acute 

transplant rejection prediction and diagnosis as ddcfDNA levels rise in a recipient's blood once 

allograft is problematic. Some studies show that patients with higher ddcfDNA levels right after 

transplantation will more likely have the reaction of rejection than those whose ddcfDNA levels 

remained low. All in all, validation and standardization studies are needed to confirm bi-

omarker’s utility and feasibility in a clinical routine. 

To date, fewer studies were dedicated to exploring cfDNA role in non-invasive paternity testing 

as well as rhD genotyping. This study demonstrates that as little as 100 SNPs would be suffi-

cient to discriminate between a fetal and an alleged father’s genotypes thus confirming that the 

SNP-based genotyping approach might be easy and effective enough in further investigation of 

cfDNA use. 
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Lisad 
Lisa 1. Binoomid, mis näitavad kui paljude SNPde positsioonides isik ja loote võivad erineda, 

et isadus ei oleks ümber lükatud. 
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