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1

Úvod
Na vývoj populace má velký vliv prostředí, v kterém žijeme, a

samozřejmě také působení genetických vloh od předchozí generace. Prenatální
diagnostika společně s fetální medicínou zajišťují narození pokud možno
zdravých jedinců. Díky těmto dobře se rozvíjejícím oborům dochází k stále
většímu poklesu perinatální a kojenecké úmrtnosti. Hodnoty se v dnešní době
pohybují okolo 0,6 %. Narození těžce nemocného dítěte je samozřejmě i
finanční zátěž a to nejen pro rodinu, ale i pro stát- pokud musí dojít k ústavní
léčbě, nebo trvalé umístění dítěte do patřičného ústavu.
Svou práci jsem rozdělila na dvě části a to na teoretickou část, v níž se věnuji
popsání prenatálních metod, a na praktickou část. V praktické části jsem
použila statistická data ohledně počtu vyšetřovaných těhotných, dále se
zabývám programem Prenascan. Práci jsem završila dvěma kazuistikami.

Pravdivý výrok:
„ Největším štěstím pro každou rodinu je vychovávat zdravé dítě!!!“
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2

Zadání práce- Cíl práce
Jako cíl své bakalářské práce je obeznámení veřejnosti s vybranými

metodami používanými v prenatální diagnostice. Zaměřila jsem se na statistické
vyhodnocení dat, zda je stálý výskyt trizomií, či je vzestup nebo pokles. Vše
jsem zpracovávala s ohledem na Liberecký kraj.
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3.1

Teoretická část

Prenatální diagnostika a její úkoly
Prenatální diagnostika představuje soubor vyšetřovacích metod a

postupů, které slouží k diagnostice chorob u ještě nenarozeného jedince. Dle
WHO lze prenatální diagnostiku definovat jako „všechny prenatální aktivity,
které mají za cíl diagnostiku vrozených vad, za které jsou považovány veškeré
anomálie na morfologické, strukturální, funkční nebo molekulární úrovni
přítomné za porodu (i když se mohou manifestovat později), vnitřní nebo vnější,
familiární nebo sporadicky se vyskytující, zděděné nebo jiné, vyskytující se
jednotlivě nebo mnohočetně“. (Eretová 2002)
Prenatální diagnostika vyžaduje mezioborový přístup, ve kterém se
hlavně uplatňuje klinická genetika, gynekologie a porodnictví, klinická
biochemie a zobrazovací metody. Prenatální diagnostiku se považuje za
součást fetální medicíny, která zahrnuje nejen diagnostiku, ale i léčbu
(prenatální terapie).
Mezi hlavní úkoly prenatální diagnostiky patří prevence narození dětí
s těžkými poruchami tělesného a duševního vývoje, ale také umožňuje narození
dětí, které by se pro zvýšené genetické riziko bez prenatální diagnostiky nikdy
nenarodily. Prenatální diagnostika pomáhá narozeným dětem využít práva na
život bez ohrožení jejich vývoje závažnými poruchami. (Eretová 2002, Hájek et
al. 2000)

3.2

Screening vrozených vývojových vad plodu
Vrozené vady provázejí 3 – 5 % všech diagnostikovaných těhotenství.

Cílem primárního screeningu je identifikace těhotenství s vyšším rizikem
vrozené vady a poskytnutí cílené prenatální diagnostiky. Screeningové
vyšetření sice nedokáže určit, zda je plod opravdu postižen, ale pomůže zúžit
okruh těhotných s vyšším rizikem vady. (Roztočil 2008, Kudela 2008)
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Podmínky provádění primárního screeningu:
- Vyhledávací test musí být jednoduchý a snadno proveditelný.
- Test musí mít vysokou senzitivitu a specifitu. Ideální test by detekoval 100 %
vrozených vad (100 % senzitivita) a byl by negativní u všech nepostižených
těhotenství (100 % specifita). Ve vztahu k jednotlivé pacientce by měl mít lékař
100 % jistotu, že při pozitivním nálezu je plod skutečně postižen (100 %
pozitivní prediktivní hodnota) a že při negativním nálezu postižen není (100 %
negativní prediktivní hodnota). Do dnešní doby však žádný takový test
neexistuje a nejlepší screeningové testy se optimální hodnotě jen přibližují.
- Screeningový test musí být ekonomicky únosný pro veřejný zdravotnický
systém, pokud má být dostupný všem gravidním ženám.
- Screeningový test musí být bez vedlejších negativních vlivů na matku i plod.
Provádění testu nesmí být spojeno s nepříjemnými pocity či bolestí. (Eretová
2002, Hájek et al.2000)

3.2.1 Screeningové programy
V nynější době neexistuje žádný univerzální screeningový test, který by
byl schopen odhalit všechny druhy možného postižení plodu. V porodnické
praxi jsou proto využívány různé druhy testů, které se navzájem doplňují.
Používané testy:
- Screening chromozomálních aberací (věk matky, anamnestické údaje).
- Biochemický screening (α- fetoprotein, lidský choriový gonadotropin, volný
estriol).
- Ultrazvukový screening (malformace, ultrazvukové markery chromozomálních
aberací).
- Imunologický screening (detekce asymptomatických infekcí).
-

Screening

dědičných

presymptomatických nosičů).
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onemocnění

(detekce

heterozygotů

a

Cílem screeningu je:
identifikace plodů s letální anomálií a následnou možností indukce potratu
identifikace plodů s anomálií, jež není letální, s možností návrhu dalšího
postupu
vyloučení přítomnosti závažné VVV.
Screening je určen pro všechny těhotné ženy, na rozdíl od metod
diagnostiky chromozomálních aberací a ostatních genetických abnormalit, které
jsou invazivní a s určitým rizikem potratu. (Eretová 2002, Hájek et al.2000,
Roztočil 2008, Kudela 2008)

3.3

Screening a neinvazivní metody prenatální diagnostiky
Mezi

neinvazivní

metody

v průběhu

gravidity

se

řadí

metody

nezatěžující zdraví matky a plodu. Především se jedná o biochemický
screening, tzv. triple-test, u kterého sledujeme hodnoty biochemických markerů
vyšetřovaných ze séra těhotné. Jedná se o hodnoty hormonů: AFP, HCG, uE3.
Další neinvazivní metody jsou především zobrazovací: ultrazvuková vyšetření
(UZ), rentgenové vyšetření (RTG), magnetická rezonance (MRI), počítačová
tomografie ( CT).
(Eretová 2002, Hájek et al.2000, Roztočil 2008, Kudela 2008)

3.3.1 Biochemický screening
Biochemický screening společně s ultrazvukovým screeningem se stal
významnou součástí prevence specifických těžkých VVV v populaci. Pozitivní
biochemický screening je indikací k podrobnému, cílenému a opakovanému
ultrazvukovému vyšetření po celou dobu gravidity. Patologické nálezy obou
těchto vyšetření rozšiřují diagnostické spektrum účinné prenatální prevence
těžkých VVV. Jsou indikací nejenom k invazivním metodám prenatální
genetické diagnostiky, ale také ke zvýšené klinické péči o tyto rizikové gravidity.
Biochemický screening se provádí standardně v prvním trimestru (8 – 14 t. t.) a
poté ještě v druhém trimestru (16 – 20 t. t.). Níže uvádím vyšetřované
biochemické markery.
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3.3.1.1 Alfa- fetoprotein (AFP)
AFP je specifický fetální α- globulin s molekulovou hmotností 6500070000 daltonů. Jeho gen je lokalizován na dlouhém raménku chromozomu 4.
Primárně je produkován žloutkovým váčkem. Od 13. týdne se jeho syntéza
přesunuje do fetálních jater. Produkce AFP se ve II. trimestru kvantitativně
nemění, ovšem díky zvětšování objemu fetální krve klesá jeho koncentrace.
AFP v mateřském séru je fetálního původu a do mateřského séra se dostává
transplacentárně a při vyšších koncentrací i transamniálně. Hladina v séru je
ovlivněna tělesnou hmotností a vykazuje také rasové rozdíly. Nižší hladina u
matky je například způsobena hypertenzí, nebo diabetem.
Funkce AFP: imunoregulační úloha, ochrana plodu před imunitní reakcí
mateřského organismu.
Hodnoty AFP se liší týden od týdne. Jeho zvýšená koncentrace může
signalizovat přítomnost rozštěpové vady CNS (anencefalie), nebo defekt
abdominální stěny plodu. Vždy je třeba konzultace ještě jinou metodou- UZ,
nebo invazivní amniocentézou.
Snížená koncentrace je často pozorována u trisomií 21. chromozomu, tzv.
Downova syndromu, dříve označováno jako mongolizmus. Jedná se o mentální
i tělesnou retardaci plodu.
(Calda a Krofta 1999,Čech et al. 2006, Hájek et al.2000, Kučerová 2004,
Kudela 2008,Racek et al.2006)

3.3.1.2 Lidský choriový gonadotropin ( HCG)
HCG je glykoprotein produkovaný v buňkách syncytiotrofoblastu.
Měřitelné hodnoty se v mateřském séru objevují již 8. – 9. den po koncepci.
Během fyziologického těhotenství dojde v průběhu prvního trimestru ke
zdvojnásobení jeho hladina za 2 dny. Maximum je mezi 8. – 10. t. t.
Molekula HCG je dimer s molekulovou hmotností 40000 daltonů, složený ze
dvou nestejných podjednotek, α a β. Hladina α – HCG během gravidity se
pozvolna zvyšuje, β – HCG se zvyšuje do 10. t. t. a pak dochází k poklesu.
Dynamika vývoje obou podjednotek v průběhu těhotenství vysvětluje, proč je
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zastoupení β – HCG vůči celkovému HCG vysoké v časných fázích a volné
podjednotky α – HCG v pozdních fázích jejího vývoje.
Funkce HCG: udržovat syntézu progesteronu v corpus luteum (žluté
tělísko), podporovat syntézu testosteronu fetálních varlat.
Diagnostický význam: screening chromozomálně podmíněných vad,
poruchy vývoje gravidity (choriokarcinom).
(Calda a Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek et al.2000, Kučerová 2004,
Kudela 2008,Racek et al.2006)

3.3.1.3 Nekonjugovaný estriol (uE3)
Estriol je hlavní steroidní hormon syntetizován placentou. První fáze
syntézy probíhá v plodu, kde se cholesterol, vzniklý de novo nebo pocházející
z mateřské cirkulace, mění na pregnenolon. Dále se sulfatuje v kůře nadledvin
plodu a konvertuje na dehydroepiandrosteron sulfát (DHEAS). Sloučenina je
hydroxylována ve fetálních játrech a transportována do placenty.
Zde se odštěpí sulfát a vzniká estriol. Estriol přechází do jater matky.
Pro vznik estriolu je zapotřebí spolupráce plodu a placenty.
Hladina plynule stoupá až do 40. t. t.
Diagnostický význam: snížená hladina provází graviditu s trizomií 21.
chromozomu, Downův syndrom, nebo například s hypofunkcí nadledvin a
s anencefálií.- těžké poruchy CNS. Příčinou snížených hladin je nezralost
fetálních nadledvin nebo jater. Také kouření snižuje hladinu u E3.
(Calda a Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek et al.2000, Kučerová 2004,
Kudela 2008,Racek et al.2006)

3.3.1.4 Inhibin
Inhibin je gonádní protein, který potlačuje syntézu a uvolňování FSH
v hypofýze. Existují jeho dvě dimerické formy: inhibin A, inhibin B. V graviditě je
syntetizován v syncytiotrofoblastu placenty. Funkce inhibinu zatím není přesně
známa.
Diagnostický význam: zvýšení hladinu inhibinu již v prvním trimestru
bylo zjištěno u Downova syndromu.
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3.3.1.5 Protein SP1
Specifický

těhotenský

protein

syntetizovaný

syncytiotrofoblastem.

Hladina v séru stoupá od 12. do 34. t. t. Vývoj odráží růst aktivní hmoty
trofoblastu během těhotenství. Chemicky se jedná o glykoprotein, vyskytuje se
ve dvou formách SP1 alfa, SP1 beta. Pro těhotenství je typický SP1- beta.
Diagnostický význam: snížení SP1 na začátku těhotenství signalizuje
riziko potratu a vývoj embrya s trizomií. Později je snížení projevem intrauterinní
růstové retardace plodu (IUGR). Významné snížení značí riziko vývoje plodu
s trizomií 18. chromozomu- Edwardsův syndrom. Zvýšení SP1 se objevuje u
Downův syndrom.

3.3.1.6 Protein PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A)
Vyšetření

tohoto

placentárního

proteinu

se

stává

jednou

z nejdůležitějších metod biochemického screeningu gravidit s rizikem vývoje
plodu s chromozomálními aberacemi v I. trimestru a prvních týdnech II.
trimestru.
PAPP- A je syntetizován také v syncytiotrofoblastu. Jeho hladiny
narůstají od 5. do 18. t. t.
Diagnostický význam: snížení jeho syntézy provází gravidity s vývojem
plodu postiženým Downovým syndromem.
(Calda a Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek et al.2000, Kučerová 2004,
Kudela 2008)
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3.3.2 Neinvazivní zobrazovací metody v prenatální diagnostice
Mezi

nejrozšířenější

neinvazivní

metody

se

bezpochyby

řadí

ultrazvukové vyšetření. Zbylé metody nejsou zcela tak běžné, ale přesto se o
nich aspoň něco málo zmíním.

3.3.2.1 Ultrazvuková zobrazovací metoda
UZ se stal již začátkem šedesátých let nedílnou součástí vyšetřování a
jeho význam stále roste. Jedná se o techniku založenou na registraci ultrazvuku
odraženého od tkání. V porodnické diagnostice se využívá ultrazvukové vlnění
o vysoké frekvenci (2,5 – 7,5 MHz) a minimální energii 5 – 25 mW/m2.
Optimální fyzikální podmínkou pro UZ je uložení plodu v plodové vodě. Ta
představuje pro ultrazvukové vlnění velmi příznivé akustické imerzní prostředí.
Výrazným přínosem pro kvalitu i kvantitu informací získaných dvourozměrným
obrazem B se stal rozvoj přístrojové techniky. Metoda odstupňované šedi (gray
scale) umožnila těmito odstíny odlišit tkáně s různými akustickými vlastnostmi,
metoda dynamického zobrazení (real time) registruje pohybující se struktury a
dynamické děje. Vývoj sond, jejich fokusace a pokroky ve zpracování obrazu
dále zdokonalily metodu. V současné době je prováděno rekonstruované
trojrozměrné zobrazení 3D.
(Calda a Krofta 1999,Čech 2006, Hájek et al.2000, Hodík et al. 2000, Kudela
2008, Roztočil 2008, wikpedia 3)
Obrázek č. 1 Ultrazvukové sondy
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Zdroj obrázku : http://amt-med.sk/sondy.html
První stupeň ultrazvukové diagnostiky (základní)
Vyšetření v I. trimestru u těchto indikací:
časná diagnostika těhotenství
genetická indikace (geneticky závažná anamnéza a rizika)
podezření na poškozené či odumřelé vejce, při krvácení
diagnostika mimoděložního těhotenství
měření nuchální translucence (NT)
První screening v 18. – 20. t. t., který je především zaměřen na:
zjištění počtu plodů
vitalitu plodu, srdeční akce
biometrie plodu a stanovení délky těhotenství a proporcionality plodu
hodnocení nepřímých známek malformace plodu
přímé zjišťování vrozených vývojových vad
hodnocení placenty (lokalizace a změna struktury)
Druhý screening v 30. – 32. t. t. zaměřený na :
uložení plodu
biometrii plodu
vyšetření cílené na VVV s pozdním vznikem, nebo později anatomicky
rozlišitelné (hydrocefalus, některé srdeční vady)
lokalizaci placenty
množství plodové vody
Druhý stupeň ultrazvukové diagnostiky (konziliární)
Ke konziliárnímu vyšetření by měly být odeslány těhotné se složitými či
nejasnými UZ nálezy a ženy s genetickými nálezy v těhotenství, které budou
vyžadovat invazivní diagnostické vyšetření či terapeutické řešení (ukončení
těhotenství, fetální terapie).
Třetí stupeň ultrazvukové diagnostiky (superkonziliární)
Řeší nejsložitější forenzní případy z celé ČR. Touto diagnostikou se
zabývá několik center. (Čech 2006, Hájek et al.2000, Hodík et al. 2000, Kudela
2008, Roztočil 2008)
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Obrázek č. 2 Ukázka plodu UZ vyšetřením

Zdroj obrázku : http://www.gyneka.cz/ultrazvuk-2d-3d-4d
Biochemický screening a UZ vyšetření se v dnešní době pokládá za
nejúspěšnější neinvazivní metody. Mají vysokou senzitivitu a nekladou žádný
psychický tlak na těhotnou ženu.
(Calda a Krofta 1999,Hájek et al.2000, Hodík et al. 2000, Kudela 2008, Roztočil
2008)

3.3.2.2 RTG
RTG patřilo od konce 19. století k prvým přímým zobrazovacím
metodám plodu. Sloužilo pro zjišťováni polohy plodů, jejich počtu, velikosti, ale i
k průkazu VVV, podvojných zrůd a hydropsu plodu. Dnes se od této metody
ustupuje, avšak stále je nepostradatelná v typizaci skeletálních dysplazií.
Typizace se provádí až postnatálně pro upřesnění UZ nálezu.
Velkou limitací RTG bylo škodlivé působení RTG záření na plod a velké
rozměry zařízení.
(Hodík et al.2000, Slezáková et al.2007)
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3.3.2.3 Magnetická rezonance (MRI)
Výhodou MRI je velká rozlišovací schopnost ve velkých hloubkách
(vyšetřitelnost u obézních pacientek). Oproti UZ se nevytvářejí akustické stíny a
některé tkáně mají daleko větší tkáňový kontrast. MRI se využívá k doplnění a
ujasnění UZ nálezu, zejména u těchto vrozených vývojových vad: mozek,
páteřní kanál, tvář (rozštěpové vady), urogenitální systém, dutina břišní,
patologie placenty. Velká výhoda je nulové zatížení organizmu zářením.
Nevýhodou MRI je fixní poloha plodu a pacientky, nebo horší tkáňový
kontrast některých tkání (skelet), a také to, že podává statický obraz. Je také
finančně náročnější než běžné UZ vyšetření.
(Hájek 2000, Hodík et al.2000, Kudela 2008, wikipedie 4)

3.3.2.4 Počítačová tomografie (CT)
Byla používána ve stejných indikacích jako MRI. Ta ji však
v současnosti nahradila, protože nepoužívá RTG záření. Výhodou moderních
přístrojů je možnost vytvoření třírozměrných obrazů sledovaných částí těla nebo
orgánů.
(Hájek 2000, Hodík et al.2000, Kudela 2008)

3.4

Invazivní metody prenatální diagnostiky
Invazivní metody, které se nejvíce uplatňují na snížení podílu vrozených

vývojových vad jsou především odběr plodové vody pomocí amniocentézy,
nebo také ještě biopsie choria. Mezi další invazivní metody patří odběr fetální
krve ( punkce pupečníku), odběr vzorku fetálních tkání, endoskopické metodyfetoskopie a embryoskopie.
(Calda, Krofta 1999, Hájek 2000)

3.4.1 Indikace k invazivní prenatální diagnostice
vyšší věk matky ( nad 35 let), při současném zvýšeném genetickém riziku
X pohlavně vázané choroby
vrozené poruchy metabolizmu
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suspektní ultrazvukové nálezy svědčící pro vrozenou vadu plodu
IUGR, oligohydramnion, polyhydramnion
pozitivní biochemický screening
charakter plodové vody u chronické hypoxie plodu
suspektní infekce plodu, hemoglobinopatie
předchozí porod plodu s chromozomální aberací

3.4.2 Amniocentéza
Patří mezi nejčastější invazivní výkony v prenatální diagnostice. Poprvé
byla metoda popsána v r. 1952 Bevisem a Manem. V ČR byla zavedena do
praxe začátkem sedmdesátých let Břešťákem a kol.
(Calda, Krofta 1999)

3.4.2.1 Plodová voda
Do osmého týdne gravidity je objem plodové vody 5 – 10 ml. S růstem
plodu se objem plodové vody zvětšuje až do 38 t. t., kdy dosahuje množství
přibližně 1000 ml. Mezi 11 – 15 t. t. stoupá její množství asi o 25 ml týdně.
V době klasické amniocentézy mezi 15 – 16 t. t. dosahuje množství 240 ml.
Plodová voda se obměňuje a resorbuje.
Na tvorbě plodové vody se podílejí:
mateřská plazma přímou filtrací
fetální plazma průnikem kůží plodu
sekret z tracheobronchiálního kmene
ledviny plodu (plod do plodové vody močí)
filtrace z pupečníku
Vliv fetální moče stoupá po 20 t. t. Hlavním zdrojem buněk pro cytogenetickou
analýzu je pokožka těla plodu. Povrch těla je pokryt jednovrstevným kubickým
ektodermem. Epidermální buňky tvoří převážnou většinu buněk plodové vody.
Další buněčnou komponentou jsou fibroelastoidní buňky mezodermální původu.
Do buněčného obsahu plodové vody se dostávají elementy z ústní dutiny,
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ezofágu, respiračního traktu, nazofaryngu, trachey a bronchů.(Calda, Krofta
1999, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela 2008)
Zbarvení plodové vody
Normálně je plodová voda čirá, event. obsahuje vločky plodového mázku. Při
zralém plodu u blížícího termínu porodu se množství mázku v plodové vodě
snižuje. Žlutá barva plodové vody se nachází při hemolytickém onemocnění
plodu u Rh – izoimunizace. Zelená barva může být známkou hypoxie plodu,
která vede ke zvýšené peristaltice střev, uvolnění sfinkteru konečníku a úniku
mekonia ze střev. Mekonium dává plodové vodě zelenou barvu a někdy hustou
až kašovitou konzistenci. Přítomnost mekonia v plodové vodě je nejistou
známkou hypoxie plodu. Amnioskopem se vyšetří pouze přední plodová voda,
která nemusí reprezentovat barvu a kvalitu vody ve vyšších částech dělohy.
Červená barva se nejčastěji vyskytuje při poranění placenty. Masová, někdy až
hnědá barva plodové vody může být nalezena při intrauterinním odumření
plodu.
Při oligohydramniu, sníženém množství plodové vody, se nenachází při
amnioskopii žádná voda nebo velmi málo vody ve vaku blan. Oligohydramnium
se nachází při poruchách uropoetického traktu a mnohočetných malformacích.
Naopak zvýšené množství plodové vody doprovází atrézie v horní části
zažívacího traktu, poruchy uzávěru neurální trubice či dysfunkci placentární
tkáně.
( Calda, Krofta 1999, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela 2008)

3.4.2.2 Postup amniocentézy
Provedení AMC je datováno v období 15 – 16 t. t. podle ultrazvukové
biometrie plodu. Tato metoda se provádí transabdominálně pod kontinuální UZ
kontrolou. Získává se objem 15 – 20 ml plodové vody, ale první mililitr se
nepoužívá, kvůli možnosti rizika kontaminace mateřskými buňkami. K aspiraci
plodové vody se používají spinální jehly o průměru 0,9 mm a délky 12 cm. Kůži
břicha je nutné před vpichem dezinfikovat 1% Jodisolem, nebo Cutaseptem.
Lokální anestézie není nutná, protože ostrost spinálních jehel vylučuje
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bolestivost. Vpich se doporučuje provést z volné ruky ( free hand). Punkce
amniální dutiny je směřována do maximálního depa plodové vody, pokud je to
možné. Následuje aspirace 20 ml plodové vody, aspirace musí být pomalá, aby
došlo k co největšímu množství nasátých buněk. Stále během odběru je nutná
kontrola UZ aby nedošlo k poranění plodu. Po odběru plodové vody následuje
ultrazvuková kontrola srdeční aktivity plodu. Metoda odběru je ambulantní a
těhotná zůstává ještě tak 2 – 3 hodiny v klidu na odpovědném pracovišti.
Hospitalizace není nutná. Riziko spontánního abortu po klasické amniocentéze
je 0,5 – 1 %.
Také byla navržena časná amniocentéza. Za časnou amniocentézu je
považován odběr plodové vody před 15 t. t. Vzhledem k stále většímu přesunu
screeningu do I. trimestru, a s tím spojené potřebě diagnostického testu v I.
trimestru, byly opakovaně hodnoceny výsledky a rizika časné amniocentézy.
Bylo prokázáno, že časná amniocentéza je spojena s vyšším rizikem pro plod,
než klasická amniocentéza.
(Calda, Krofta 1999, Čutka et al. 2007, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela
2008, yalemedicalgroup)
Obrázek č. 3 Provedení amniocentézy

Zdroj obrázku : http://www.forumzdravi.cz/clanek-329-amniocenteza-a-biopsiechoria
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Vysvětlivky k obrázku:
fetus – plod, uterus – děloha, cervix – krček, amniotic fluid – plodová voda.

3.4.3 Kordocentéza- punkce pupečníku
Kordocentéza je přímý odběr fetální krve z pupečníku (v. umbilicalis).
Získaná krev je použita pro hematologická a některá imunologická vyšetření,
příkladem při Rh či jiné skupinové inkompatibilitě. Vpich se provádí nejčastěji do
odstupu pupečníku z placenty. V současné době patří k nejpoužívanější a
nejbezpečnější metodě přístupu k fetální cirkulaci.

3.4.3.1 Indikace k provedení kordocentézy
Indikace jsou z terapeutického nebo diagnostického důvodu. Především
z diagnostického důvodu je to provedení rychlé karyotypizace.
Diagnostické důvody
- karyotypizace
- diagnostika fetálního hydropsu
- fetální infekce
- analýza fetální krve
Terapeutické důvody
- fetální transfuze
- medikamentózní terapie
- transplantace kmenových buněk

3.4.3.2 Komplikace kordocentézy
Komplikace po provedení kordocentézy jsou například: hematom
v pupečníku, bradykardie plodu, předčasný porod, potrat, nebo předčasné
odloučení placenty. I přes určitá rizika komplikací má kordocentéza menší
procento možné fetální ztráty než amniocentéza, riziko je do 1%. V rukou
zkušeného operatéra se jedná o vysoce bezpečnou metodu, která poskytuje
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vyšetření karyotypu plodu do 48 hodin po odběru. Slouží také k vyloučení nebo
potvrzení chromozomálních aberací plodu.
(Calda, Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela
2008)
Obrázek č. 4 Provedení kordocentézy
Na obrázku jsou pro srovnání uvedeny obě metody, amniocentéza a
kordocentéza.
- amniocentéza

- kordocentéza

Zdroj obrázku : http://www.porodnice.cz/clanek/co-je-prenatalni-diagnostika

3.4.4 Diagnostický odběr choriových klků (chorion villi sampling CVS)
Odběr choriových klků v průběhu těhotenství představuje prenatální
invazivní metodu vhodnou k diagnostice chromozomálních aberací a jiných
genetických

onemocnění plodu.

Rozvoj

metody je

spojen

s rozvojem

ultrazvukové techniky počátkem 80. let, kdy byly prováděny první ultrazvukem
kontrolované transcervikální aspirace choriových klků. Choriové klky jsou
součástí vyvíjející se placenty a je možné odebírat po celou dobu těhotenství.
V prvním trimestru (9.– 12. t. t.) je odběr označován jako o časném odběru
(early chorionic villi sampling), v pozdějších období je označován jako pozdní
odběr (late CVS). První zpráva o biopsii choria je u nás z roku 1985.
Biopsie choria má několik předností. Na rozdíl od odběru plodové vody,
která obsahuje exfoliované buňky plodu, choriová tkáň představuje rychle
rostoucí kulturu buněk pro cytogenetické vyšetření s možností krátkodobé
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kultivace. Ze získaných choriových klků lze spolehlivě určit nejen karyotyp
plodu, ale i identifikovat polymorfismus genové DNA.
(Calda, Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela
2008)
3.4.4.1 Indikace k odběru choriových klků
- věk matky
- anamnestická zátěž výskytu chromozomální aberace
- riziko choroby vázané na pohlaví (hemofilie A, hemofilie B)
- riziko osteochondrodysplázie (nanismus thanathophorus)
- riziko metabolického onemocnění
- Rh- inkompatibilita
- balancovaná translokace u rodičů
- suspektní ultrazvukový nález v I. trimestru- vyšší hodnota nuchální
translucence
- intrauterinní růstová retardace plodu spojená s oligohydramniem nebo
anhydramniem.

3.4.4.2 Technika odběru choriových klků
Je známa celá řada technik odběru choriových klků v I. trimestru. Dříve
používané endoskopické metody, kde se materiál odebíral klíšťkami, se i přes
dobrou vizualizaci neuplatnily. V současné době se při odběru klků z chorion
frondosum

používají

dva

postupy:

transcervikální

aspirace

nebo

transabdominální biopsie.
V případě transcervikální aspirace se pod ultrazvukovou kontrolou
provádí aspirace klků speciální plastovou kanylou.
Transabdominální technika odběru choriových klků byla vypracována
v Dánsku skupinou Smid- Jensena a Hahnemana. Tuto metodu odběru lze
provést

prakticky

ve

všech

obdobích

těhotenství.

V I.

trimestru

se

transcervikální metoda odběru používá častěji (83%) oproti transabdominální
metodě (17%). Obě metody se navzájem doplňují v závislosti na uložení
placenty (trofoblastu) a dělohy. Po odběru jsou získané choriové klky, které
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rozeznáváme pod optickým mikroskopem na základě charakteristických
Langhansových buněk, pečlivě odděleny od případné deciduální kontaminace.
( Calda, Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela
2008)

3.4.4.3 Možné komplikace po odběru
Pro komplikace transabdominálního odběru choriových klků je důležitý
časový limit provedení biopsie. Před 10 t. t. je riziko transverzálních deformit
končetin plodu. Amputace celých končetin se dává do souvislosti s odběrem
kolem 8. týdne gestace.
Mezi další možné komplikace odběru jsou hematom v choriu, částečný
odtok plodové vody, děložní kontrakce, peritoneální dráždění, infekce a
krvácení z rodidel. Fetální ztráty u této metody jsou o něco vyšší než u
amniocentézy, ale samozřejmě závisí na týdnu gestace, ve kterém byl odběr
proveden. Riziko spontánního potratu je u transabdominální metody 0,5 – 1,0%,
u transcervikální 2,0 – 4,0%. Za nejvhodnější termín odběru choriových klků je
považován 10. týden gestace.
(Calda, Krofta 1999, Čech et al. 2006, Hájek 2000, Hájek et al. 1997, Kudela
2008)
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Obrázek č. 5 Provedení odběru choriových klků

Zdroj obrázku: http://www.eurogentest.org/patient/leaflet/czech/cvs.xhtml

3.4.5 Bioptické metody prenatální diagnostiky
Mezi bioptické metody se řadí biopsie kůže plodu, biopsie jater nebo
biopsie svalů plodu.
(Hájek et al. 2000)

3.4.5.1 Biopsie kůže plodu
Mnohé

z mendelovsky

dědičných

kožních

chorob

bude

možno

v budoucnu diagnostikovat na základě DNA- analýzy z choriové tkáně nebo
z buněk plodové vody. Největší problém metody je správná interpretace
diagnózy patologem, který musí rozhodnout na podkladě histologické analýzy
z minimální části excidované kůže plodu. Indikací k biopsii je například
epidermolysis

bullosa-

vrozené

dědičné

onemocnění

pojivové

způsobující puchýře na kůži a sliznicích. Může být až letální. (wikipedia 2)
Technika odběru je biopsie pod kontrolou ultrazvuku.
(Hájek et al. 2000)
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tkáně,

3.4.5.2 Biopsie jater plodu
Indikována u vrozených poruch metabolismu. Principem metody je
průkaz enzymové aktivity a průkaz abnormalit jaterních parenchymových
enzymů. Biopsie jater je vysoce specializované vyšetření prenatální diagnostiky
a je ve světových centrech indikována genetikem jen zcela vyjimečně.
(Hájek et al. 2000)

3.4.5.3 Biopsie svalů plodu
Biopsie

svalů

plodu

je

indikována

u

Duchennovy

myopatie.

Gonozomálně recesivní vrozené onemocnění způsobené mutací genu kódující
protein dystrofin. Onemocnění je smrtelné. Klinicky se manifestuje pouze u
chlapců, dívky jsou přenašečky mutovaného genu. Jedná se o nejčastější typ
svalové dystrofie. (wikipedia 1)
Nelze uvést výhody nebo komplikace této metody a tak i v předních
světových centrech byl proveden malý počet vyšetření svalů plodu pomocí
biopsie.
( Hájek et al.2000)
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4

Praktická část

Do své praktické části jsem použila materiály poskytnuté centrem
lékařské genetiky a asistované reprodukce GENNET, pobočka se sídlem
v Liberci. Materiály obsahují zejména upozornění na nový typ neinvazivního
testu Prenascan, statistické zpracování dat počtu těhotných a dvě kazuistiky.

4.1

Gennet
Klinika Gennet poskytuje celkovou péči v lékařské genetice, fetální

medicíně a asistované reprodukci. V nynější době se řadí mezi největší kliniky
svého druhu v Čechách i v Evropě. Ročně se pohybuje počet pacientů okolo
25000, a to nejen z České republiky.
Klinika Gennet má na svém pracovišti potřebné laboratoře:
- cytogenetická laboratoř, vyšetřující karyotyp- zhuštěná DNA v jádře buňky,
která tvoří dobře barvitelná tělíska- chromozomy. Každý lidský jedinec obsahuje
ve své chromozomální výbavě 22 párů autozomů a 1 pár gonozomů, od rodiče,
určující pohlaví. Chromozomální výbava muže je 46, XY. Chromozomální
výbava ženy je 46, XX. Další cytogenetickou metodou je fluorescenční in situ
hybridizace FISH. Chromozomy se při této metodě označují fluorescenčními
sondami. Využití je například při stanovení mikrodelečních syndromů.
- molekulárně genetická laboratoř, vyšetřuje geny, jejichž mutace jsou spojeny
převážně s poruchami plodnosti a vrozenými vadami. (Gennet)
Od konce roku 2012 začal Gennet s vyšetřováním neinvazivní test Prenascan,
o kterém se zmiňuji níže.

4.2

Program Prenascan
Asociace Center lékařské genetiky ČR společně s organizací BGI

Health Europe, zavádí do klinické praxe neinvazivní prenatální test trizomie
chromozomu č. 21. Downův syndrom, trizomie chromozomu č. 18. Edwardsův
syndrom a trizomie chromozomu č. 13. Pataův syndrom.
Již dříve byly objeveny fragmenty fetální DNA v mateřské plazmě, které
pocházejí z apoptických buněk trofoblastu. Volná fetální DNA v krvi matky se
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začala používat k neinvazivní diagnostice pohlaví plodu, určování paternity,
nebo určování Rh faktoru plodu.
V závislosti na fetální frakci (5- 25 % celkové volné DNA, množství se zvyšuje
během těhotenství) je nejčastěji hodnocena relativní četnost volných fragmentů
DNA v mateřské plazmě příslušejících ke sledovaným chromozomům. Trizomie
je vysoce pravděpodobná, pokud se zvýšení četnosti fragmentů určitého
chromozomu blíží polovině hodnoty fetální frakce. K vyšetření se používají
techniky celogenomové sekvence volné DNA mateřské plazmy. (Prenascan)

4.2.1 Efektivita metody
Validovaná

metoda

vyšetření

volné

DNA

plodu

v krvi

matky

diagnostikuje trizomie chromozomů č. 21, č. 18 a nakonec i chromozomu č. 13
se senzitivitou nad 99%.

4.2.2 Indikace
Metoda Prenascan může být indikována po 12. t. t. po genetické
konzultaci při:
- zvýšeném riziku trizomie chromozomu č. 21, č. 18, č. 13 při biochemickém
screeningu
- atypickém výsledku screeningu s hraničním ririkem
- věku nad 35. let nebo po asistované reprodukci
I když je u tohoto vyšetření velmi vysoké procento senzitivity, nemělo by být
testem první volby u odchylek utváření orgánů zjištěných při ultrazvukovém
vyšetření. Mnohdy je doplněno invazivními metodami.
Výsledky mohou být zkresleny pokud matka sama má nějakou chromozomální
odchylku, nebo například když se v těle matky vyskytuje cizorodá DNA- pokud
matka dostala transfuzi, nebo postoupila transplantaci kmenových buněk.
Hlavní přínos tohoto testu, oproti hlavnímu testu z plodové vody, je zejména
bezbolestnost, neinvazivnost, minimální riziko potratu, vysoká spolehlivost a
včasnější zjištění genetických vad plodu. (Prenascan)
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Jako u každého testu se i u Prenascanu najde negativní vlastnost, tím je
především cena. Základní cena vyšetření se pohybuje okolo 14000 Kč a
prozatím vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Je už na uvážení
každé těhotné zda tento typ testu chce absolvovat či nikoliv.

4.2.3 Prozatímní výsledky
Jelikož je test v provozu teprve od konce roku 2012, bylo vyšetřeno
zatím více než 300 těhotných. Byly diagnostikovány a přímým vyšetřením plodu
potvrzeny tři trizomie (2x trizomie chromozomu č. 21 Downův syndrom, a 1x
trizomie chromozomu č. 13 Pataův syndrom).
(Gennet Newsletter)

4.3

Statistické zpracování dat

V následujících

tabulkách

udávám

zjištěný

počet

provedených

screeningů a z nich počet pozitivních screeningů na trizomie a rozštěpové vady.
Počet screeningů v prvním trimestru je poměrně hodně nízký, vzorky od
obvodních gynekologů se dostávají do jiných laboratoří. Nejběžnější a
nejhojnější je screening v druhém trimestru. Klinika Gennet používá ještě tzv.
integrovaný test, který dává dohromady informace z předchozích screeningů a
ultrazvukového vyšetření plodu (přítomnost nosní kůstky, hodnota CRL,
hodnota NT).
Uvedené časové rozmezí- poslední 3 roky- rok 2010, 2011, 2012.
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Tabulka č. 1 Statistické zpracování dat za období 01.01.2010- 31.12.2010
Hodnocení

Počet

Procentuální zastoupení

Testy mateřských sér

2398

100 %

Pozitivní- zvýšené riziko

199

8,3 %

Zvýšené AFP

21

0,9 %

Pozitivní- zvýšené riziko

28

1,17 %

Testy v prvním trimestru

21

0,9 %

Testy v druhém trimestru

2150

89,7 %

Integrovaný test

227

9,5 %

trizomie chrom. č. 21

trizomie chrom. č. 18

Tabulka č. 2 Statistické zpracování dat za období 01.01.2011- 31.12.2011
Hodnocení

Počet

Procentuální zastoupení

Testy mateřských sér

2323

100 %

Pozitivní- zvýšené riziko

72

3,1 %

Zvýšené AFP

28

1,2 %

Pozitivní- zvýšené riziko

19

0,82 %

Testy v prvním trimestru

24

1,0 %

Testy v druhém trimestru

2002

86,2 %

Integrovaný test

297

12,8 %

trizomie chrom. č. 21

trizomie chrom. č. 18
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Tabulka č. 3 Statistické zpracování dat za období 01.01.2012- 31.12.2012
Hodnocení

Počet

Procentuální zastoupení

Testy mateřských sér

2174

100 %

Pozitivní- zvýšené riziko

106

4,9 %

Zvýšené AFP

19

0,9 %

Pozitivní- zvýšené riziko

14

0,64 %

Testy v prvním trimestru

27

1,2 %

Testy v druhém trimestru

1757

80,8 %

Integrovaný test

390

17,9 %

trizomie chrom. č. 21

trizomie chrom. č. 18
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Graf č. 3 Porovnání výskytu trizomii č. 18 za období 2010- 2012
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Graf č. 4 Porovnání výskytu zvýšeného AFP za období 2010- 2012
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Graf č. 5 Porovnání počtu testů v prvním trimestru za období 2010- 2012
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Graf č. 6 Porovnání počtu testů v druhém trimestru za období 2010- 2012
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Diskuze

Z uvedených dat je vidět, že postupně dochází k mírnému snížení počtu
vyšetřovaných těhotných žen v Libereckém kraji.
Za uplynulé tři roky (2010, 2011, 2012) je počet narozených dětí v mírném
poklesu. V roce 2010 činila porodnost 117446 narozených dětí. V roce 2011
byla porodnost 108990. V roce 2012 činila porodnost 108576.
Pro srovnání přikládám údaje o výskytu trizomii v České republice.
Pokud přepočtu poměr výskytu trizomie na celkové množství počtu narozených
dětí, dostanu tyto čísla. Za rok 2010 byl záchyt trizomie chromozomu č. 21 u
147 narozených dětí. Za rok 2011 byl výskyt u 136 narozených dětí. Za rok
2012 byl výskyt u 135 dětí. Výsledky jsem přepočetla na poměr 1: 800.
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Výskyt trizomie chromozomu č. 21 v České republice za poslední roky se
pohybuje okolo 1: 800 (poměr na novorozence) u rodiček mladší 35 let. U
rodiček nad 35 let je výskyt 1: 380. Hranice 1: 100 je dosaženo u rodiček ve
věkové kategorii nad 40 let.
Což mimo jiné odpovídá i celosvětovému výskytu v ostatních zemí, výskyt je
podobný cca. 1: 700 novorozenců.
Trizomie chromozomu č. 18, Edwardsův syndrom, se v České republice
vyskytuje v poměru 1: 3500 novorozenců. Pro srovnání s počtem narozených
dětí se trizomie vyskytla u 34 dětí za rok 2010. Za rok 2011 byl výskyt u 31
narozených dětí. Za rok 2012 byl výskyt také u 31 dětí.
Číselný poměr je v naší republice poněkud vyšší než je celosvětové měřítko. To
se pohybuje v poměru 1: 6000 novorozenců.
Trizomie chromozomu č. 13, Pataův syndrom, je v České republice dost
vzácný. Poměr je 1: 5000 novorozenců. Opět v přepočtu za rok 2010 byl výskyt
u 23 narozených dětí. Za rok 2011 byl výskyt u 22 dětí. Za rok 2012 byl výskyt u
21 dětí.
Celosvětové měřítko je také trošku vyšší než u nás, výskyt je v poměru 1: 8000
až 1: 12000 novorozenců. (finance.celkove.cz, ÚZIS.cz)
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6

Kazuistiky
Kazuistiky jsem do své práce zařadila kvůli odlehčení od formality textu

a také pro srovnání jak může být screeningové vyšetření zavádějící.

6.1

Kazuistika č.1
První

kazuistika

je

zaměřená

na

možnou

falešnou

negativitu

biochemických testů prováděných u těhotných, především v druhém trimestru
těhotenství.
Věk klientky v termínu porodu: 36 let
Předchozí těhotenství: bez patologických projevů. Spontánní porod v termínu.
Pohlaví plodu ženské.
2 gravida/ multipara, 1 plod. Bez exogenní expozice a známek ohrožení.
UZ vyšetření: bez nálezu v l. trimestru
Výsledky screeningu v ll. trimestru:
AFP 0,98 MoM
HCG 1,81 MoM
uE3 0,96 MoM
Riziko T21: 1/550
Riziko T21 kvůli zvýšenému věku: 1/360
V osobní a rodinné anamnéze není žádný výskyt závažných onemocnění.
V letních měsících roku 2010 byl odebrán obvodním gynekologem vzorek
venózní krve od klientky ( označena v textu jako paní K.) na vyšetření tzv. triple
testu v druhém trimestru těhotenství. Odběr byl proveden v 18 t .t . Vzorek byl
ihned odeslán do specializované laboratoře v Gennetu Liberec. Ještě ten den
byl vzorek paní K. zpracován a výsledné hodnoty vyšetřovaných hormonů byly
takovéto: AFP 0,98 MoM, HCG 1,81 MoM, uE3 0,96 MoM.
Genetik, který hodnotil výsledky, vypočítal riziko trizomie chromozomu č. 21 na
1/550. Jelikož paní K. již bylo nad 35 let riziko trizomie se zvýšilo na 1/360.
Genetik ve zprávě obvodnímu gynekologovi doporučil konziliární vyšetření
ultrazvukem. Hodnoty markerů byly atypicky postaveny.
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Obvodní gynekolog ovšem situaci paní K. nedostatečně vysvětlil a tak se paní
K. na podrobné ultrazvukové vyšetření plodu nedostavila. U obvodního
gynekologa sice proběhly ultrazvukové kontroly plodu, ale pouze 3x za celý
průběh těhotenství. Na začátku, okolo 6 t .t ., potvrzení těhotenství, poté
kontrola ve 21 t. t. aniž by byly zjištěny některé typické rysy pro Downův
syndrom ( nejspíš vlivem zastaralé techniky). Poslední vyšetření pomocí UZ
provedl gynekolog ve 30 t. t., kdy pouze zjišťoval polohu plodu. Paní K. se
ovšem také nedostavovala na prohlídky v nemocnici na konci těhotenství, kde
měl proběhnout porod.
Porod plodu proběhl v termínu a to spontánní cestou. Pohlaví plodu mužské.
Porodníkovi a následně neonatologům, kteří se o narozené dítě starali, se zdál
vzhled a projevy dítěte podezřelý. Provedli odběr venózní krve dítěte a vzorek
poslali na genetické vyšetření karyotypu. Bohužel byla stanovena trizomie
chromozomu č. 21, Downův syndrom.
Karyotyp dítěte: 47 XXY + 21
Touto kazuistikou jsem chtěla poukázat na fakta, že určitá doporučení od
specialistů, je zapotřebí brát vážně a své pacienty posílat na stanovená
vyšetření.
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6.2

Kazuistika č. 2
Druhá kazuistika je zaměřená na tzv. falešnou pozitivitu biochemických

testů. Tento jev je poměrně častý a proto jsou nyní už různá opatření
k vymizení chyb- odběr v 11t. t., nebo odběr na tzv. program Prenascan.
Věk v termínu porodu: 27
1 gravida/ primipara, 1. plod. Bez exogenní expozice a známek poškození.
UZ vyšetření: bez nálezu v i. trimestru
Výsledky screeningu v ll. trimestru:
AFP 3,71 MoM
HCG 2,05 MoM
uE3 0,43 MoM
Riziko T21: 1/20000
Riziko NTD: 1/2
V osobní anamnéze žádná závažnější onemocnění. V rodinné anamnéze
výskyt karcinomu v matčině straně.
Na podzim roku 2008 byl obvodním gynekologem proveden odběr venózní krve
na triple test u těhotné v 16t. t. ( označena v textu jako paní J.)
Vzorek byl společně s ostatními vzorky odeslán do laboratoře Gennetu Liberec.
Stejně jako u předchozí kazuistiky, vzorek byl ihned zpracován. Genetik, který
zpracovával výsledky, vypočítal riziko trizomie chromozomu č. 21 1/20000, což
je velmi malé riziko, respektivě žádné. Ovšem díky zvýšené hladině AFP
vypočítal vysoké riziko rozštěpových vad a to až na hrozivé číslo 1/2 !!!
Vše napsal do zprávy obvodnímu gynekologovi paní J. s tím, že doporučil
konziliární vyšetření plodu ultrazvukem. Gynekolog ihned informoval paní J. a ta
se po dvou dnech od odběru dostavila do sídla Gennetu Liberec.
Konziliární vyšetření ultrazvukem prozatím vyloučilo rozštěpové vady plodu,
přesto paní J. genetici doporučili invazivní metodu vyšetření. Paní J.
podstoupila amniocentézu. Odběr byl proveden bez jakýkoliv potíží. Prvotní
výsledky karyotypu plodu byly známy již za 24 hodin.
Kvůli zvýšenému riziku rozštěpových vad bylo indikováno i stanovení
acetylcholinesterázy ( ache ) v plodové vodě.
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Výsledek QFPCR ( rychlometoda) vyšetření buněk plodové vody:
Pohlaví plodu mužské.
Aneuploidie chromozomů č. 13, č. 18, č. 21 nebyly prokázány.
Výsledek kultivace a chromozomálního vyšetření buněk plodové vody:
Normální počet ( 46) a anatomie chromozomů při hodnocení standardní
pruhovací technikou ( G pruhy).
Hodnota alfafetoproteinu v plodové vodě v normálním rozmezí.
Hodnota acetylcholinesterázy v plodové vodě v normálním rozmezí.
Přesto ještě byla doporučena ultrazvukové kontrola plodu na vyšším pracovišti.
Kontrola proběhla ve 20 t. t. kdy se hledaly možné rozštěpové vady na srdci a
oběhovém aparátu plodu.
Porod proběhl v termínu a to spontánní cestou.
Narodil se zralý a naprosto zdravý novorozenec.
Karyotyp 46 XY.

Kazuistikou jsem chtěla poukázat na velmi vysoký výskyt falešně pozitivních
výsledků biochemických testů. Kdyby to bylo možné v době, kdy se odehrála
tato kazuistika, myslím, že by paní J. určitě uvítala možnost programu
Prenascan. Invazivní metody jsou přeci jen velmi stresující situace pro každou
těhotnou ženu.
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7

Závěr
Svou bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a

praktickou část. V teoretické části se věnuji popisu metod prováděných
v prenatální medicíně, a to jak metod neinvazivních, tak metod invazivních.
V praktické části se věnuji programu Prenascan, který mě osobně velmi zaujal a
to v kladném slova smyslu. Jeho výsledky jsou výborné, ale bohužel je ještě
velmi malý počet vyšetřených těhotných žen. A to především kvůli finanční
nedostupnosti, naše zdravotní pojišťovny toto vyšetření nehradí.
Dále jsem se zajímala o statistické vyhodnocení počtu těhotných a z tohoto
počtu výskyt trizomii. Z poskytnutých statistických dat za poslední tři roky je
vidět postupný pokles počtu těhotných. Riziko trizomie chromozomu č. 21 je
nejčastější, v celkovém počtu zaujímá 4 až téměř 9 %. Počet se pohybuje okolo
100- 200 těhotných z celkového počtu vyšetřených těhotných žen.
Riziko rozštěpových vad za poslední 3 roky hodnocení se pohybuje stále okolo
1 % z celkového počtu vyšetřených, což odpovídá počtu 20- 30 těhotných
z celkového počtu.
Riziko trizomie chromozomu č. 18 je vcelku zanedbatelné vůči celkovému počtu
vyšetřovaných. Pohybuje se okolo 0,5 – 1,0 %. Z celkového počtu
vyšetřovaných je v zastoupení do 20 těhotných žen.
Riziko trizomie chromozomu č. 13, Pataův syndrom, není v tomto vyhodnocení
zahrnuto. Je velmi nízké. ( Gennet)
Data jsem uvedla pouze s ohledem na Liberecký kraj.
Co se týče hodnocení metod, tak z mé osobní zkušenosti preferuji, samozřejmě
biochemický

screening,

poté

konziliární

ultrazvuk

na

specializovaném

pracovišti. Až pokud vyjdou nějaké nejasnosti, tak bych se přikláněla
k programu Prenascan nebo k invazivní metodě, amniocentéze.
Jako příklad nutnosti vyšetření podrobným ultrazvukem udávám kazuistiku č. 1.
Pokud by se klientka obvodního gynekologa dostavila k ultrazvukovému
vyšetření plodu, zřejmě by nedošlo k porodu dítěte s trizomii chromozomu č. 21,
Downův syndrom. Ale samozřejmě by se nemuselo na ultrazvuku postižení
plodu prokázat. Proto je nutné vyšetřovací metody vzájemně kombinovat. Třeba
ke každé klientce přistupovat zcela individuálně.
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V nynější populaci může dojít ke zvyšování počtu trizomii, především kvůli
vysokému věku stávajících matek.
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Abstrakt v českém jazyce

Cíl práce
Cílem bakalářské práce je obeznámení veřejnosti s problematikou
metod prenatální medicíny. Stručné vysvětlení nejčastěji používaných metod a
to jak invazivních tak také neinvazivních. V praktické části statistické srovnání
dat v počtu výskytu trizomií v Libereckém kraji.

Metody
Používané metody v prenatální diagnostice se rozlišují na invazivní a
neinvazivní. Preferují se samozřejmě nejdříve neinvazivní metody jako je
biochemický screening, ultrazvukové vyšetření, nebo nová metoda Prenascan.
Z invazivních metod je nejběžnější amniocentéza, odběr plodové vody. Provádí
se zcela rutinně, bez jakékoli anestézie. Vyšetření je subjektivně velmi
nepříjemné, ale nebolestivé.
Výsledky
Z výsledků, které mi poskytli genetičtí pracovníci v Gennetu Liberec, je
vidět pomalý pokles počtu těhotných. Procentuální zastoupení trizomie
chromozomu č. 21 se stále pohybuje okolo 4% z celkového počtu. Ostatní
trizomie chromozomů č. 18 a č. 13 se pohybují okolo 1%.
Závěr
Procentuální zastoupení počtu trizomií je poměrně nízké, ale v dnešní
době bych se nedivila, kdyby došlo k mírnému vzestupu.
Riziko trizomie nebo jiného poškození plodu se samozřejmě zvyšuje se
stoupajícím věkem těhotné ženy. Vlivem dnešní ekonomické situace bohužel
většina mladých lidí zakládá rodinu až po 30. roku života a tím může dojít
k různým poškozením plodu.
Klíčová slova: prenatální, těhotná, vyšetření, neinvazivní a invazivní metody,
hodnoty, trizomie, chromozom.
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Abstrakt v anglickém jazyce

Background
The aim of the Bachelor Work is to inform the public about the problems
of prenatal medicine methods. To give brief explanation of the most used
methods, both invasive and non-invasive. In the practical part we can find the
statistical data comparison in the number of occurrence of trisomies in the
Liberec district.

Methods
Methods used in the prenatal diagnostics are invasive and non-invasive.
The preferred one is the non-invasive method, such as biochemical screening,
ultrasound examination or a new method Prenascan. The most common
invasive method is amniocentesis. It is done without a local anesthetics. The
examination is considered to be unpleasant but without a pain.

Results
Results provided by genetic workers in Gennet Liberec show a slow
decrease in the number of pregnant women. The percentage of trisomy of
chromosome 21 is still around 4% from the overall number. Other trisomies of
chromosomes 18 and 13 are about 1%.

Conclusion
The percentage in the number of trisomies is relatively low but it could
come to slight increase. The risk of trisomy or some other fetus damages are
increasing by the growing age of pregnant woman. Due to today´s economic
situation many young people start family after they are 30 years old and that
can lead to different fetus damages.

Key words: prenatal, pregnant, examination, non-invasive and invasive
methods, levels, trisomy, chromosome
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10 Zkratky

ACHE

acetylcholinesteráza

AFP

alfafetoprotein

AMC

amniocentéza

CNS

centrální nervový systém

CVS

chorion villi sampling, odběr choriových klků

CT

počítačová tomografie

DHEAS

dehydroepiandrosteron sulfát

DNA

deoxyribonukleová kyselina

FSH

folikulostimulační hormon

HCG

lidský choriový gonadotropin

IUGR

intrauterinní růstová retardace

MRI

magnetická rezonance

NT

nuchální translucence

QFPCR

rychlo metoda vyšetření plodové vody

RTG

rentgen

t. t.

týden těhotenství

uE3

nekonjugovaný estriol

UZ

ultrazvuk

VVV

vrozená vývojová vada

WHO

světová zdravotnická organizace
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