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Összefoglalás 
Méhen belüli növekedési visszamaradás (IUGR) és a koraszülés gyakori szülészeti kórképek, melyek 
etiológiája ma még nem teljesen tisztázott. A patomechamizmus részletes megismerése nagy 
mintaszámú vizsgálat esetén lehetséges. A munka célja az intrauterin retardatióban szenvedő 
magzatok születése, koraszüléssel végződő terhességek és eutroph újszülött születése kapcsán nyert 
méhlepényminták, valamint a terhességekkel kapcsolatos klinikai adatok összegyűjtése egy 
rendszerezett, nagy elemszámú placenta biobank létrehozása érdekében. 140 eutroph újszülött 
születése, 101 IUGR es 104 koraszüléssel végződő terhesség kapcsán történt lepény-mintavétel. 
Továbbá a mintákhoz tartozó megfelelő klinikai adatok összegyűjtése is megtörtént. A 
lepénymintákból nyert genetikai információ cDNS formájában került tárolásra. A hazai placenta 
biobank 345 mintát tartalmaz, mindegyikhez klinikai adatok tartoznak (összesen 13737 adat). A 
biobank cDNS részéből végzett génexpressziós kísérletek jelentős tudományos megállapításokat 
eredményeztek.  
A placenta-biobank a genetikai, molekuláris biológiai és klinikai kutatások gyors megtervezését teszi 
lehetővé. A biobank hozzájárulhat a kórképek alaposabb megismeréséhez és egyes terhespathológiai 
állapotok előrejelzéséhez. 
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Biobank from preterm delivery and intrauterine growth restriction placental tissue in Hungary 

 
Summary 
Intrauterine growth retardation (IUGR) and prenatal delivery are common abnormalities during 
pregnancies, although their etiology has not been fully elucidated yet. Large sample sizes are required 
to identify the pathomechanisms of adverse pregnancy outcomes. We collected placenta tissue samples 
and clinical data from normal pregnancies and pregnancies that ended in preterm delivery and IUGR 
in order to establish a national placenta biobank. 
140 human placenta samples from normal-, 101 from intrauterine growth retardation pregnancies and 
104 placenta samples from pregnancies ended in preterm delivery were collected. Maternal 
demographic and relevant clinical dat were registered during pregnancy or the perinatal period. Whole 
placental RNA was isolated to obtain cDNA for genetic studies.  
The national placenta biobank is based on 345 biological samples with the relevant clinical data (data 
no: 13737). The assessment of gene expression patterns in the placenta tissues provided significant 
information on the molecular pathophysiology of IUGR and preterm delivery. The placenta biobank is 
an important data source for clinical and moleculal investigations. In addition it contributes to the 
diagnosis of adverse pregnancy outcomes.  
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