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Abstrakt  

Tématem této bakalářské práce je prenatální screening a diagnostika Downova 

syndromu. Významná část práce je věnována jednotlivým biochemickým 

a ultrazvukovým screeningovým markerům, jejichž přítomnost či abnormální hodnota 

zvyšuje riziko pro výskyt tohoto onemocnění u plodu. Zmíněny jsou také konkrétní 

screeningové modely realizované v České republice. Dále jsou zde popsány principy 

a postupy invazivních diagnostických metod, které slouží k definitivnímu potvrzení 

postižení plodu Downovým syndromem. Bakalářská práce je zpracována rešeršní 

formou. Veškeré zde nalezené údaje byly čerpány z bibliografických zdrojů. 

 

Klíčová slova: Downův syndrom, trizomie 21. chromozomu, biochemické screeningové 

markery, ultrazvukové vyšetření plodu, amniocentéza, odběr choriových klků 
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Abstract 

Bachelor thesis deals with the topic of prenatal screening and diagnosis of 

Down syndrome. Significant part is dedicated to a particular biochemical and 

ultrasound screening markers, whose presence or abnormal levels increase the risk for 

Down syndrome in a fetus. Particular screening models applied in the Czech Republic 

are mentioned as well. There are also described principles and processes of invasive 

diagnostic methods used for confirmation of the fetus affected with trisomy 21.  

The thesis is a literature review. All information found there were gathered from 

bibliographic sources. 

 

Key words: Down syndrome, trisomy 21, biochemical screening markers, ultrasound 

examination of the fetus, amniocentesis, chorionic villus sampling 
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1. ÚVOD 

Downův syndrom je nejčastějším typem aneuploidie. V České republice se jeho 

incidence pohybuje okolo 3,58 na 10 000 živě narozených dětí. Příčinou je trizomie 21. 

chromozomu, a tedy nadbytečné množství genetického materiálu. Jediným 

potvrzeným rizikovým faktorem je věk matky nad 35 let, avšak zkoumány jsou i jiné 

vlivy. Věk matky stanoví tzv. a priori riziko, které je následně upraveno dle výsledků 

screeningového vyšetření. 

Screeningová vyšetření Downova syndromu se provádí v prvním a druhém 

trimestru těhotenství. Využívají biochemické a ultrazvukové markery, jejichž zjištěná 

hodnota se spolu s věkem matky a ostatními faktory podílí na stanovení definitivního 

rizika postižení plodu. Abnormální hladina biochemických markerů nesouvisí 

s nadbytečným množstvím genetické informace, ale pravděpodobně s určitou 

placentární dysfunkcí. Ultrazvukovým vyšetřením je možné odhalit některé znaky 

charakteristického fenotypu postiženého plodu či patologie jeho krevního oběhu, 

které toto onemocnění často doprovází. Existuje několik screeningových modelů, jež 

kombinují jak biochemické, tak ultrazvukové markery.  V praxi se však využívají 

zejména ty, které se vyznačují vysokou sensitivitou a lze je provést již v prvním 

trimestru těhotenství.  

Ženám, jejichž screeningový test vyjde pozitivní a existuje tedy významné riziko 

postižení plodu Downovým syndromem, je doporučeno podstoupit invazivní 

diagnostické vyšetření, který poskytne definitivní informaci o zdraví plodu. Během 

tohoto zákroku je odebrán fetální materiál, který je podroben molekulárně-

genetickému či cytogenetickému vyšetření. Odebraným materiálem může být fetální 

krev, plodová voda či trofoblastické buňky placenty.  
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem mé práce je vytvořit celistvý přehled biochemických a ultrazvukových 

markerů, které jsou vyšetřovány v rámci prenatálního screeningu Downova syndromu 

v 1. a 2. trimestru těhotenství, nastínit jednotlivé screeningové modely a popsat 

metody invazivní diagnostiky, jež jsou pro potvrzení diagnózy klíčové. 
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3. DOWNŮV SYNDROM 

Downův syndrom (DS) byl poprvé popsán britským lékařem J. L. Downem v roce 

1866. Jeho genetická podstata však byla objevena později, a to v roce 1959 

francouzským genetikem J. Lejeune. Příčinou DS je trizomie 21. chromozomu, 

tedy přítomnost třetí nadbytečné kopie celého chromozomu 21 nebo jeho části.  Jedná 

se o nejčastější typ trizomie u živě narozených dětí a také nejčastější důvod 

spontánních potratů (Copel et al., 2018). 

Chromozomální defekt, jenž je podstatou DS, vzniká během meiózy. 

Pojem meióza označuje proces dělení jedné diploidní buňky, jehož konečným 

výsledkem jsou čtyři buňky haploidní. Aby každá nově vznikající haploidní buňka 

obsahovala kopii všech chromozomů, musí se od sebe jednotlivé homologní 

chromozomy, tvořící pár, oddělit. Výjimečný stav, při němž se jeden chromozomový 

pár neoddělí a celý přechází do dceřiné buňky, se nazývá nondisjunkce. Nondisjunkce 

21. chromozomu je příčinou 95 % případů DS. Jejím výsledkem je trizomie, a tedy 

abnormální karyotyp čítající 47 chromozomů (Diamandopoulos et Green, 2018). 

Ve 4 % případů je příčinou Robertsonská translokace. Ta vzniká připojením 

dlouhého raménka chromozomu 21 na jiný akrocentrický chromozom, nejčastěji 14. 

Ve 2/3 případů se jedná o translokace vzniklé de novo, zatímco zbývající 1/3 je zděděná 

od rodičů, z nichž jeden je nositelem balancované formy translokace. Postižený plod 

tak získá dvě kopie chromozomu 21 a navíc translokovaný chromozom, jenž obsahuje 

další úsek 21. chromozomu (Kazemi et al., 2016). Fetální karyotyp obsahuje 46 

chromozomů, avšak genetická informace odpovídá 47 chromozomům 

(Diamandopoulos et Green, 2018). 

Vzácně, pouze u 1 % případů, je DS přítomen ve formě mozaicismu 

(Diamandopoulos et Green, 2018). Mozaicismus značí přítomnost dvou geneticky 

odlišných buněčných linií, které pocházejí z jedné zygoty. Jedinec postižený 

mozaicismem má tedy jak euploidní, tak  trizomickou linii buněk (Papavassiliou et al., 

2014). Oproti předchozím typům DS má mozaicismus mírnější fenotypové projevy, 

jejichž rozsah závisí na rozsahu trizomické linie (Gupta et Kabra, 2014). 

Chromozom 21 je nejmenším lidským autozomem, který čítá 48 milionu 

nukleotidů, čímž reprezentuje 1 - 1,5 % lidského genomu.  Předpokládá se, že se 
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na něm nachází více než 400 genů (Kazemi et al., 2016). Fenotyp jedinců postižených 

DS je výsledkem genové nerovnováhy, která z trizomie vyplývá. Každá buňka 

postižených jedinců obsahuje tři kopie genů, které na chromozomu 21 leží. Pouze 

některé geny jsou však zodpovědné za charakteristický fenotyp postiženého jedince 

(Wahlsten, 2019). 

Mezi charakteristické fenotypové znaky těchto jedinců patří brachycefalie 

se zploštělým týlem, plochý obličejový profil a plochá nosní přepážka, malá ústa 

s mohutným jazykem, malé nízko položené uši, šikmé oční štěrbiny s epikantem, krátký 

široký krk, krátké široké ruce a prsty, opičí dlaňová rýha, abnormálně velká mezera 

mezi prvním a druhým prstem u nohy – tzv. sandálová mezera, hypotonie 

a hyperflexibilita. Pro děti s DS je typická nízká porodní váha a pomalý růst. 

Spolu s věkem se projevují zvýšené sklony k obezitě, které souvisí s hypothyroidismem, 

vysokou hladinou leptinu a nízkým bazálním metabolickým výdejem. Dalším projevem 

je zpoždění mentálního vývoje a s ním spojena porucha řeči a komunikačních 

dovedností (Gupta et Kabra, 2014).  

Mezi nejběžnější malformace, které jsou s trizomií 21. chromozomu spojeny, 

patří vrozené srdeční defekty a duodenální atrézie. Téměř polovina plodů s DS se 

potýká se srdečními vadami, nejčastěji s defektem atrioventrikulárního, komorového 

či síňového septa. Méně častou srdeční vadou je také Fallotova tetralogie. 

Duodenální atrézie se nachází až u 30 % plodů s DS (Copel et al., 2018). Jedinci 

postižení DS jsou také vystaveni vyššímu riziku vzniku Alzheimerovy choroby 

a leukémie (Asim et al., 2015). 

V roce 2017 činila v České republice incidence DS 3,58 na 10 000 živě 

narozených dětí (Zdravotnická ročenka 2018 [online]). Jak je vidět na obr. 1, incidence 

prenatálně diagnostikovaných případů DS u plodu roste. Na tyto hodnoty má vliv 

pravděpodobně rostoucí účinnost prenatální diagnostiky díky prvotrimestrálním 

screeningovým metodám a také zvyšující se věk matky v perikoncepčním období 

(Springer, 2017). Riziko přítomnosti DS u plodu vzrůstá spolu s rostoucím věkem matky 

a klesá s pokročilým stádiem těhotenství, neboť téměř ve 20 % případů postižení plodu 

DS dochází k jeho spontánnímu potracení (Polák et al., 2017). 
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3.1 Rizikové faktory 

Věk matky nad 35 let je jediným potvrzeným rizikovým faktorem. Jak je vidět 

na obr. 2, v současnosti podíl těchto rodiček výrazně roste. Přesný molekulární 

mechanismus, jenž by vysvětlil spojení mezi věkem matky a meiotickou nondisjunkcí, 

však zatím nebyl objasněn. Dle některých hypotéz by jeho příčinou mohla být 

(a) chybná rekombinace v průběhu prvního meiotického dělení během maternální 

oogeneze, (b) nahromadění poškození DNA či degradace proteinů nezbytných 

k meiotické separaci homologních chromozomů nebo sesterských chromatid během 

diktyotenního stádia oogeneze matky, (c) s věkem spojený pokles schopnosti 

kontrolních uzlů buněčného cyklu monitorovat vzniklé defekty či (d) kombinace dějů 

jak během fetálního stádia oogeneze, tak v pozdějších letech. Předpokládá se, 

že maternální vlivy hrají roli ve 2/3 případů postižení plodu DS. Zbylá 1/3 je 

pravděpodobně ovlivněna jinými faktory, které však doposud nebyly plně prokázány 

(Coppedè, 2016). 

Některé studie upozornily na možnou souvislost mezi DS a abnormálním 

metabolismem folátu. Kyselina folová je nezbytná pro syntézu nukleotidů 

a S-adenosylmethioninu, který je hlavním intracelulárním zprostředkovatelem 

Obr. 1: Grafické zobrazení incidence Downova syndromu v ČR v letech 1994–2015 

Zdroj: Springer, 2017 
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methylačních reakcí. Funkční polymorfismus genů, jež ovlivňují metabolickou dráhu 

folátu, by mohl být příčinou zeslabené methylace v pericentromerní oblasti 

21. chromozomu. Hypomethylace DNA by pak mohla vést k chromozomální 

nondisjunkci (Coppedè, 2016). Studie provedená Hollis a kolektivem v USA odhalila, 

že nedostatek folátů ve stravě během perikoncepčního období žen starších 35 let 

je spojený s  defekty v druhém meiotickém dělení oogeneze, což zvyšuje riziko výskytu 

DS u plodu (Hollis et al., 2013). 

Mezi další zkoumané rizikové faktory patří tělesná váha ženy během 

těhotenství, užívání orální antikoncepce, kouření cigaret či expozice radioaktivnímu 

záření. Maternální obezita je některými autory spojována s vyšším rizikem postižení 

plodu DS. Zároveň je známkou nízkého socioekonomického statusu matky, který 

je s nondisjunkcí 21. chromozomu rovněž dáván do souvislosti. Kouření cigaret 

či žvýkání tabáku je za současného užívání orální antikoncepce v perikoncepčním 

období považováno za možnou příčinu specifických defektů, které vedou k chybné 

segregaci chromozomu 21 během meiózy (Coppedè, 2016).  Spojitost existuje také 

mezi zvýšeným výskytem DS v Evropě v období po havárii v jaderné elektrárně 

Černobyl (Sperling et al., 2012). Některé výzkumy se také zabývají možnými 

paternálními vlivy, které by se na vzniku trizomie mohly podílet (Coppedè, 2016). 

Obr. 2: Grafické zobrazení procentuálního podílu rodiček nad 35 let věku 

Zdroj: Springer, 2017 
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4.  SCREENING DOWNOVA SYNDROMU 

Screening je proces, který využívá specifické markery a jejich definované cut-off 

hodnoty, za účelem odhalení jedinců s vyšším rizikem výskytu určitého onemocnění. 

Oproti diagnostice, jež se provádí na individuální úrovni, je screening aplikovatelný 

na celou populaci (Summers et al., 2007). Proto se obvykle provádí před případnými 

diagnostickými zákroky, a to i u pacientů, kteří pro výskyt daného onemocnění nejsou 

suspektní. Onemocnění, pro něž je screening možné použít, musí být jasně medicínsky 

charakterizované a mít známou prevalenci (Polák et al., 2017). 

Základními vlastnostmi screeningového testu jsou bezpečnost a jednoduchost. 

Vyšetření, která jsou založená na stanovení hladin biochemických markerů a měření 

ultrazvukových parametrů, je splňují. Neinvazivní prenatální testování, využívající 

sekvenaci extracelulární fetální DNA (cffDNA), je však v mnoha ohledech náročné, 

a proto podmínku jednoduchosti nesplňuje. V běžných zdravotnických laboratořích se 

s ním tedy nesetkáme. Dalším významným požadavkem na screening je jeho 

ekonomická nenáročnost pro zdravotní systém (Polák et al., 2017).  

Screeningový program je komplexní proces, nikoliv pouze jeden test. Pro lékaře 

i samotné pacienty musí poskytovat srozumitelné výsledky, na jejichž základě bude 

možné provést rozhodnutí ohledně dalšího postupu (Summers et al., 2007). Zdali je 

výsledek screeningu pozitivní či negativní určuje hranice cut-off. Pro její stanovení 

je nezbytně nutné znát rozložení hodnot jednotlivých markerů u zdravých 

a postižených jedinců (Polák et al., 2017). Ideálně by měly screeningové testy 

vykazovat vysokou sensitivitu a co nejnižší falešnou pozitivitu. Sensitivita je definovaná 

jako množství případů, u nichž bylo dané onemocnění skutečně zachyceno. V případě 

Downova syndromu se tedy jedná o počet těhotenství, která byla oprávněně označená 

jako vysoce riziková. Naopak falešně pozitivní výsledky označují jako vysoce riziková 

i ta těhotenství, jejichž plod není Downovým syndromem postižen (Shajpal et Siddiqui, 

2017).  

Jak již bylo zmíněno dříve, cílem screeningu je pouze určit riziko výskytu 

Downova syndromu v daném těhotenství. Definitivní stanovisko, zdali se u plodu toto 

onemocnění skutečně nachází, je získáno až po provedení invazivního diagnostického 

zákroku (Polák et al., 2017). 
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4.1 Biochemické markery  

Těhotenství vyvolává v těle ženy mnoho změn, z nichž některé se vztahují také 

na tvorbu biochemických látek. Této skutečnosti využívají biochemické testy 

prováděné v 1. a 2. trimestru těhotenství. Biochemické markery jsou tvořeny 

fetoplacentární jednotkou. Jedná se o biochemické látky, jejichž hladina se liší 

u těhotenství nesoucích zdravý plod a plod s Downovým syndromem či jinou 

chromozomální aberací. Přestože nám tyto markery pomáhají zjistit přítomnost 

genetických onemocnění u plodu, jejich tvorba nesouvisí přímo s chromozomy, které 

jsou zasaženy numerickou změnou vyvolávající dané onemocnění (Polák et al., 2017). 

Předpokládá se, že jejich neobvyklé hodnoty pramení z abnormální invaze a nadměrné 

apoptózy trofoblastu či opožděné maturace fetoplacentární jednotky (Adams et al., 

2020).  

Z důvodu závislosti hladin biochemických markerů na gestačním stáří jsou jejich 

hodnoty z podoby IU/l, nmol/l či ng/ml převáděny na násobek mediánu (MoM). 

Hodnoty biochemických markerů u těhotenství se zdravými plody vytváří Gaussovo 

rozložení v blízkosti hodnoty 1 MoM (Matějka et al., 2008). MoM je poměrem mezi 

koncentrací určitého markeru v séru dané pacientky a mediánem, tedy střední 

hodnotou koncentrace téhož markeru u souboru pacientek, které se nacházejí v témže 

stádiu těhotenství a jejich plod není postižen Downovým syndromem ani jinou 

chromozomální aberací (Spencer, 2007). Výška MoM tedy znázorňuje, kolikrát 

je hladina daného biochemického markeru u konkrétního těhotenství menší či větší 

oproti střední hodnotě výsledků daného markeru u souboru těhotenství se zdravým 

plodem (The Pregnancy Lab [online]). MoM je také lepším parametrem 

pro mezilaboratorní porovnání (Pandya et al., 2020). 

Mezi prakticky využívané markery patří lidský choriový gonadotropin a jeho 

volná -podjednotka, specifický těhotenský protein A, -1-fetoprotein, inhibin A 

a nekonjugovaný estriol. Nekonjugovaný estriol patří mezi steroidní hormony, ostatní 

markery jsou glykoproteinové povahy. Pro jejich stanovení se využívají 

imunoanalytické metody převážně s chemiluminiscenční, fluorescenční 

či radioizotopovou detekcí (Polák et al., 2017). 
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4.1.1  Lidský choriový gonadotropin (hCG) 

Lidský choriový gonadotropin je glykoproteinový hormon, skládající 

se z nekovalentně spojené   a  podjednotky a osmi sacharidových řetězců. Jeho 

molekulová hmotnost činí 37,5 kDa. V tělních tekutinách můžeme hCG nalézt jak ve 

formě intaktní molekuly, tak jako volné podjednotky. V prvním trimestru se jako 

biochemický marker využívá -podjednotka hCG, neboť vykazuje vyšší sensitivitu 

a nižší falešnou pozitivitu oproti intaktní molekule hCG. Součástí screeningu druhého 

trimestru je buď -podjednotka nebo celkový hCG (Evans et al., 2007). Celkový hCG je 

označení pro společné stanovení intaktního hCG a -podjednotky (Hsieh et al., 2007). 

Díky vysoké strukturální heterogenitě jej v  lidském těle můžeme nalézt 

v několika isoformách, například jako běžný intaktní hCG, volnou -podjednotku, 

volnou -podjednotku či její terminální degradační produkt -core fragment. Za jejich 

tvorbu jsou zodpovědné buňky syncytiotrofoblastu placenty (Montagnana et al., 2011). 

Další isoformou je hyperglykosylovaný hCG, který je tvořen extravilózním 

cytotrofoblastem v časném stádiu těhotenství a v prvních třech týdnech těhotenství 

tvoří až 92 % celkového hCG (Brady et al., 2020).   

Zatímco -podjednotka je také součástí luteinizačního, folikulo-stimulačního 

a thyreo-stimulačního hormonu, podjednotka  je unikátní a určuje biologickou 

specifitu hCG. Samotná syntéza glykoproteinových hormonů je regulovaná limitovanou 

tvorbou -podjednotky. Podjednotka  je během těhotenství tvořena v  nadbytečném 

množství buňkami placenty, což vede ke vzniku volných -podjednotek, jejichž funkce 

doposud není známá (Cole et Butler, 2015). 

Hlavním účinkem hCG je podpora tvorby progesteronu. Ten je produkován 

buňkami corpus luteum po tom, co se na jejich receptory naváže právě hCG. 

Tyto buňky jsou však za jeho tvorbu zodpovědné pouze do 4. měsíce, následně tuto 

úlohu přebírá syncytiotrofoblast placenty. Dále hraje  hCG klíčovou roli v diferenciaci 

cytotrofoblastu v buňky syncytiotrofoblastu a podporuje angiogenezi děložní 

vaskulatury. Podílí se také na stimulaci štítné žlázy, a tím na produkci thyroidních 

hormonů, které jsou nezbytné ke správnému vývoji mozku a nervového systému 

plodu. Receptory pro hCG byly rovněž nalezeny v mozku dospělých žen, zejména 

v oblasti hippocampu, hypothalamu a mozkového kmene. Tento nález může vysvětlit 
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nauzeu a zvracení, které běžně doprovázejí mnohá těhotenství. Hyperglykosylovaná 

forma hCG funguje jako autokrinní faktor, který podporuje růst a rozvoj trofoblastu 

díky vazbě na TGF- receptor (Cole et Butler, 2015; Adams et al., 2020). 

Oproti zdravým těhotenstvím jsou pro Downův syndrom typické vyšší hodnoty 

celkového hCG i jeho -podjednotky.  Průměrná hodnota volné -podjednotky hCG 

je v prvním trimestru u Downova syndromu 2,29 MoM. Ve druhém trimestru 

je průměrná hodnota celkového hCG u postižených plodů  1,91 MoM (Polák et al., 

2017). Etiologie zvýšených hodnot u trizomie 21 není jasná. Mezi navrhované příčiny 

však patří up-regulace genu hCG, zvýšený biologický poločas hyperglykosylované 

formy -hCG či snížená dostupnost LHCGR receptoru (Adams et al., 2020). 

4.1.2 Specifický těhotenský protein A (PAPP-A) 

PAPP-A je biochemický marker prvního trimestru. Jedná se o glykoprotein 

patřící do skupiny zinkových metalloproteináz. Díky své molekulové hmotnosti 200 kDa 

patří k největším biochemickým markerům Downova syndromu.  Hlavní funkcí PAPP-A 

je štěpení  IGFBP-4 (insulin-like growth factor-binding protein 4), který působí jako 

inhibitor IGF (insulin-like growth factor) (Kalousová et al., 2014). Dochází tak ke zvýšení 

biologické dostupnosti IGF, jenž ovlivňuje klíčové procesy embryonálního vývoje, jako 

je mitóza a apoptóza (Banaszak-Ziemska et Niedziela, 2017). Vyšší hodnoty PAPP-A 

tedy růst a proliferaci podporují, naopak nízké hodnoty zeslabují (Peterson et Simhan, 

2008). 

Vysoce citlivými metodami je ho možné detekovat ve velmi malém množství 

v plasmě negravidních žen i mužů. V období těhotenství však jeho koncentrace 

mnohonásobně vzrůstá. V prvním trimestru zhruba 100x, ve třetím trimestru 

až 10 000x. U těhotných žen je syntetizován zejména buňkami syncytiotrofoblastu 

placenty. V daleko nižších koncentracích je však tvořen také např. vaječníky, 

endometriem, prostatou, ledvinami, tlustým střevem či buňkami kostní dřeně. 

Patologicky může vznikat jako produkt karcinomu prsu a prostaty. Nalezen byl také 

ve folikulárních buňkách,  buňkách hladkého svalstva, osteoblastech a fibroblastech 

(Kalousová et al., 2014).  
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U plodů postižených Downovým syndromem se průměrné hodnoty PAPP-A 

v prvním trimestru pohybují okolo 0,5 MoM (Polák et al., 2017).  Snížení jeho hladiny 

je pravděpodobně důsledkem defektní diferenciace vilózního cytotrofoblastu 

v syncytiotrofoblast placenty (Leguy et al., 2014). 

4.1.3  -1-fetoprotein (AFP) 

AFP je druhotrimestrálním markerem. Jde o glykoprotein tvořený -globulinem 

a sacharidovou částí. Obvykle se vyskytuje ve formě monomeru o molekulové 

hmotnosti okolo 70 kDa. AFP je hlavním sérovým proteinem plodu. Je důležitým 

přenašečem mnoha ligandů, jako jsou hormony, mastné kyseliny, bilirubin a minerály. 

Postnatálně tuto funkci přebírá jemu strukturně podobný albumin (Murray et 

Nicholson, 2011). 

V prvním trimestru je produkován žloutkovým vakem, který funguje jako 

počáteční oběhový systém dříve, než dojde k vytvoření vnitřní embryonální cirkulace. 

Od 4. týdne gestace tvorbu AFP postupně přebírají fetální játra, která se stávají jeho 

hlavním zdrojem během celého vývoje plodu. Stopová množství jsou také produkována 

fetálním gastrointestinálním traktem (Murray et Nicholson, 2011). 

Pro těhotenství s Downovým syndromem jsou průměrné hodnoty AFP 

naměřené ve druhém trimestru 0,74 MoM (Polák et al., 2017). Příčinou snížení hladiny 

AFP by mohla být porucha jeho transportu z fetoplacentární jednotky do krevního 

oběhu matky. Nízká koncentrace AFP v séru matky je totiž doprovázena mimořádně 

vysokou hladinou AFP v syncytiotrofoblastu placenty a zároveň pouze lehkým snížením 

jeho množství ve fetálních játrech (Adams et al., 2020). 

4.1.4 Inhibin A 

Inhibiny jsou heterodimerní glykoproteiny patřící do nadrodiny proteinů TGF- 

(transforming growth factor-). Skládají se z podjednotky  a  , které jsou spojeny 

disulfidickou vazbou.  Dle druhu  podjednotky rozlišujeme inhibin typu A či B, jejichž 

molekulová hmotnost činí 32 kDa. Hlavní funkcí inhibinu A je suprese tvorby folikulo-

stimulačního hormonu hypofýzou (Wilson et al., 2016). U žen je inhibin tvořen 
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folikulárními buňkami v ováriích či syntitiotrofoblastem placenty. U mužů 

je produkován Sertolliho buňkami (Walton et al., 2011).  

V mateřské cirkulaci převládá inhibin typu A. Jeho koncentrace dosahuje 

vrcholu v  8. gestačním týdnu, odkud plynule klesá. Mezi 15. až 18. gestačním týdnem 

je jeho koncentrace relativně konstantní, avšak ve třetím trimestru opět postupně 

vzrůstá. Jako marker se uplatňuje ve druhém trimestru těhotenství. (Wilson et al., 

2016). 

Vyššímu riziku přítomnosti Downova syndromu u plodu nasvědčují vyšší hladiny 

inhibinu A. Průměrná hodnota u postižených plodů je ve druhém trimestru 2 MoM 

(Polák et al., 2017). Zvýšené hodnoty inhibinu A souvisí s jeho nadměrnou syntézou 

syncytiotrofoblastem, avšak přesný mechanismus není doposud objasněn. 

Předpokládá se však, že zesílená tvorba aktivinu A vede ke zvýšení -podjednotky hCG, 

který dále podněcuje zvýšení hladiny inhibinu A (Adams et al., 2020). 

4.1.5 Nekonjugovaný estriol (uE3) 

Nekonjugovaný estriol je v období těhotenství jeden z hlavních přirozeně 

se vyskytujících estrogenů, jehož primární funkcí je regulace vývoje a růstu plodu. 

U mužů a negravidních žen je jeho hladina velmi nízká, avšak v průběhu těhotenství 

vzrůstá. Estriol (E3) je finálním metabolitem estradiolu. V lidském organismu jej 

můžeme nalézt v konjugované a nekonjugované formě, avšak jako biochemický marker 

druhého trimestru se využívá pouze estriol nekonjugovaný. Celková koncentrace E3 

v mateřském séru je totiž ovlivněna renální exkrecí (Wang et al., 2017). 

 UE3 vzniká v syncytiotrofoblastu placenty z prekursoru 

dehydroepiandrosteronu, jenž pochází z fetálních nadledvin. Reguluje uteroplacentální 

průtok krve, vývoj placentální vaskularizace a remodelaci vaskulárního systému matky 

(Adams et al., 2020). Dle některých zdrojů se také podílí na změkčení cervixu před 

porodem a přípravě mléčné žlázy na laktaci (Polák et al., 2017).  

Průměrná hladina uE3, která je ve druhém trimestru pozorována u plodů 

s Downovým syndromem, činí 0,61 MoM (Polák et al., 2017). Doposud není jasné, zdali 

je snížení uE3 důsledkem jeho nedostatečné produkce či jiné placentální dysfunkce 

(Adams et al., 2020). 
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4.2 Ultrazvukové vyšetření plodu 

Ultrazvukové vyšetření plodu během prvního trimestru hraje ve screeningu DS 

významnou roli. Sledované ultrazvukové markery, na rozdíl od markerů biochemických, 

přímo souvisí s fenotypem či strukturálními vadami plodu. Mezi screeningové 

markery prvního trimestru patří nuchální translucence, nosní kůstka, fronto-maxillo-

faciální úhel, krevní průtok skrze ductus venosus a trikuspidální regurgitace (Calda et 

al., 2010).  

Mezi vyšetřované parametry prvního trimestru patří také temeno-kostrční 

délka (CRL), jež umožňuje stanovit přesné stáří gravidity. Jeho znalost je nezbytná jak 

k predikci termínu porodu, tak k porovnání hodnot jednotlivých ultrazvukových 

markerů, které se spolu s rostoucím gestačním věkem mění. V období od 11. do 14. 

týdne gestace dosahují hodnoty CRL 45-84 mm (Polák et al., 2017). 

Ve druhém trimestru mohou být v souvislosti s DS vyšetřovány tzv. soft 

markery. Ty však nejsou specifické, neboť se mohou nacházet až u 15 % zdravých plodů 

(Kumar, 2010). Jsou využívány zejména v případě nálezu hraničních hodnot u dříve 

provedených screeningových testů či jejich úplného chybění z důvodu pozdního 

záchytu těhotenství (Frisová, 2016). Mezi soft markery se řadí např. nuchální edém, 

hyperechogenní střevo, hypoplazie nosní kosti, pyelektázie, zkrácený femur 

či humerus, ventrikulomegalie, aberantní arteria subclavia dextra (ARSA) 

a hyperechogenní fokus v srdečních komorách plodu. Incidence těchto markerů 

je u plodů s trizomií 21 vyšší než u plodů euploidních (Coady et Bower, 2015). 

Dle metaanalýzy publikované v roce 2013 jsou nejvýznamnějšími soft markery  

ventrikulomegalie, nuchální edém, ARSA a hypoplastická nosní kost. Izolovaný nález 

ostatních soft markerů nemá na dříve stanovené riziko výrazný vliv (Agathokleous et 

al., 2013). Ultrazvukové markery druhého trimestru nejsou běžně zahrnuty do výpočtu 

rizika přítomnosti DS u plodu. Toto riziko je stanoveno pouze na základě 

biochemických markerů a ultrazvukových markerů prvního trimestru (Polák et al., 

2017). 
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4.2.1 Nuchální translucence (NT) 

Nuchální translucence, neboli šíjové projasnění, je označení pro subkutánní 

prostor v oblasti zátylku plodu, který je naplněný tekutinou. Tento prostor je pod 

ultrazvukem patrný mezi 10. a 14. týdnem gestace (Copel et al., 2018). 

V ultrazvukovém zobrazení se tedy jedná o hypoechogenní oblast, která je ohraničená 

dvěma hyperechogenními zónami (Polák et al., 2017). Nuchální translucence je 

součástí normálního vývoje plodu a její velikost závisí na stádiu gestace (Bakker et al., 

2014).  

 Samotné měření NT by se mělo provádět u plodů, jejichž CRL se pohybuje mezi 

45 až 84 mm (Polák et al., 2017). Hranice, jež slouží k rozlišení zvýšených hodnot, není 

jednoznačně stanovena. Obecně platí, že hodnoty nad 99. percentil (3,5 mm) jsou 

považovány za jednoznačně zvýšené. Některé zdroje však jako hranici považují 

95. percentil. Porovnání fyziologické a abnormální velikosti NT u plodu je patrné 

na obr. 3 (Bakker et al., 2014).  Fyziologické hodnoty NT se lineárně zvyšují od 2,1 mm 

při CRL 45 mm ke 2,7 mm při CRL 84 mm (Chen, 2010). Při použití NT jako izolovaného 

markeru se jeho sensitivita pohybuje okolo 80 % s falešnou pozitivitou 5 %. Je-li NT 

implementován do prvotrimestrálního kombinovaného testu, v němž jsou zahrnuty 

i biochemické markery a věk matky, pak jeho sensitivita dosahuje 90 % s falešnou 

pozitivitou 5 % (Polák et al., 2017). 

Nuchální translucenci navrhl jako ultrazvukový marker chromozomálních 

abnormalit v roce 1992 Nicolaides s kolektivem. V průběhu let se však ukázalo, že její 

zvýšení může být také spojeno s širokým spektrem jiných strukturních abnormalit 

a genetických syndromů nebo indikovat vyšší riziko potracení plodu či jeho 

intrauterinní odúmrtí (Bakker et al., 2014). Zvýšení NT je u plodu kromě Downova 

syndromu obvyklé také např. u trizomie 13. a 18. chromozomu, Turnerova syndromu, 

vrozených vývojových vad srdce, fetální anémie či neuromuskulárních poruch (Copel et 

al., 2018). 

Vzhledem k počtu anomálií, které může zvýšená NT indikovat, 

je nepravděpodobné, aby existoval pouze jeden mechanismus, jenž by byl 

za abnormální nahromadění tekutiny v oblasti šíje zodpovědný. Předpokládá se proto, 

že zvýšení NT je výsledkem několika patofyziologických drah (Copel et al., 2018). Mezi 
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hlavní předpokládané příčiny se řadí kardiovaskulární abnormality, zpožděný vývoj 

lymfatického systému a změny ve složení extracelulární matrix plodu (Chen, 2010). 

Srdeční selhání je spolu s  kardiovaskulárními abnormalitami jednou z nejdéle 

existujících hypotéz. Zvýšení NT může být důsledkem vnitřní dysfunkce myokardu 

či změněné hemodynamiky krevního oběhu, které v souvislosti s danými 

abnormalitami vznikají (Nafziger et Vilensky, 2014). 

Během normální fetální lymfangiogeneze diferencují vaskulární endoteliální 

buňky v buňky jugulárních lymfatických vaků. Tyto vaky jsou první částí fetálního 

lymfatického systému. Z něj postupně vybíhají lymfatické cévy, které tvoří periferní 

lymfatický systém. Od 10. týdne gestace podléhají jugulární lymfatické vaky přestavbě 

na lymfatické uzliny a lymfatické cévy se napojují na venózní cirkulaci. Opoždění 

či narušení této přestavby a propojení s venózním systémem by mohlo přispívat 

k akumulaci tekutiny v šíjové oblasti plodu (Nafziger et Vilensky, 2014). 

Geny pro některé subtypy kolagenu a matrixové proteiny se nacházejí na 21., 

18. a 13. chromozomu. Proto u plodů s trizomií těchto chromozomů dochází 

k nadměrné produkci daných složek extracelulární matrix. Zvýšení NT by pak mohlo být 

důsledkem abnormální hydratace a pružnosti tkáně (Sheppard et Platt, 2007).  

 

Obr. 3: Ultrazvukové vyšetření nuchální translucence 
U plodu vlevo je patrná normální velikost nuchální translucence spolu s přítomností nosní 

kůstky. Plod vpravo má nuchální translucenci abnormálně zvýšenou. 

Zdroj: The Fetal Medicine Foundation [online] 

 



23 
 

4.2.2 Nosní kůstka   

V roce 1866 popsal Langon Down jako typický znak osob s trizomií 

21. chromozomu malý nos. Nazální hypoplazie je u postižených jedinců pozorovatelná 

jak prenatálně, tak postnatálně (Cicero et al., 2006). Ultrazvukové zhodnocení její 

přítomnosti se provádí u plodů, jejichž CRL se pohybuje od 45 do 84 mm. Toto rozmezí 

odpovídá zhruba 11. až 14. týdnu gestace (Polák et al., 2017). 

Proces intramembranózní osifikace nosních kůstek probíhá od 3. měsíce 

intrauterinního života plodu. Začíná v osifikačních centrech, která přiléhají k chrupavce 

nosní přepážky. Tato centra jsou tvořena buňkami pocházejícími z neurální lišty. 

Předpokládá se, že právě opožděná migrace daných buněk do osifikačních center, 

jež vzniká na podkladě genotypové anomálie, může být příčinou ageneze 

či zpožděného vývoje nosních kůstek (Zoppi et al., 2003). 

U euploidních plodů se délka nosní kůstky zvětšuje spolu se stádiem gestace. 

Její  absence je v prvním trimestru markerem fetální aneuploidie, především Downova 

syndromu (Benacerraf et al., 2019). Je-li absence nosní kůstky použita jako izolovaný 

marker, pak jeho sensitivita dosahuje 70 % s 0,5% falešnou pozitivitou. Pokud je však 

zkombinován s nuchální translucencí a biochemickými markery jako je PAPP-A a volná 

-podjednotka hCG, sensitivita vzrůstá na 95 % s falešnou pozitivitou 5 % (Polák et al., 

2017). 

4.2.3 Fronto-maxillo-faciální úhel (FMF úhel) 

 Jak již bylo dříve popsáno, trizomie 21. chromozomu se projevuje specifickými 

fenotypovými znaky. Mezi ně patří také oploštění obličeje, které vzniká 

pravděpodobně jako důsledek maxilární hypoplazie či jejího dorsálního posunu (Calda 

et al., 2010). Obličejové oploštění je možné odhalit ultrazvukovým změřením fronto-

maxillo-faciálního úhlu, jež jako doplňkový ultrazvukový parametr pro screening 21. 

chromozomu poprvé navrhl M. Borenstein (Hsiao et al., 2013).  

 FMF úhel je pozorovatelný z mediosagitálního pohledu. Svírá jej rovina obličeje, 

která prochází frontální kostí, s linií svrchní plochy maxily (Borenstein et al., 2007). 

Čím hlouběji je uložený přední okraj maxily, tím tupější je naměřený úhel (Calda et al., 

2010). Měření FMF úhlu by se mělo provádět u plodů, jejichž CRL se pohybuje mezi 
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45 až 84 mm. U euploidních plodů se průměrná hodnota FMF úhlu lineárně snižuje 

v závislosti na rostoucím CRL. Pro CRL 45 mm činí FMF úhel průměrně 83,5°, pro CRL 

84 mm je jeho průměrná hodnota 74,4° (Borenstein et al., 2008). Hodnoty nad 

95. percentil jsou považovány na zvýšené. Srovnání velikosti FMF úhlu u zdravého 

a postiženého plodu ukazuje obr. 4 (Coady et Bower, 2015). 

U plodů postižených Downovým syndromem jsou hodnoty FMF úhlu v 1. i 2. 

trimestru větší než odpovídá jeho velikosti u plodů euploidních (Borenstein et al., 

2008). Je-li FMF úhel zkombinován s měřením NT a biochemickými markery (volná 

-podjednotka hCG, PAPP-A), pak jeho sensitivita pro detekci Downova syndromu 

dosahuje 95 % s 5% falešnou pozitivitou (Polák et al., 2017) 

4.2.4 Dopplerovská ultrasonografie krevního toku plodu 

Dopplerovská ultrasonografie využívá Dopplerova jevu, jenž popisuje změnu 

frekvence ultrazvukové vlny mezi přijímaným a vysílaným signálem. Tento jev nastává 

v případě, je-li objekt přijímající daný signál v pohybu. V biologických aplikacích jsou 

pohybujícím se objektem erytrocyty.  Rychlost jejich pohybu pak určuje rozdíl daných 

frekvencí (Hawes et al., 2019). Posouzení rizika přítomnosti DS u plodu se provádí 

na základě vyšetření krevního toku skrze ductus venosus a trikuspidální chlopeň (Polák 

et al., 2017). 

Obr. 4: Srovnání FMF úhlu u zdravého plodu a plodu s Downovým syndromem 

Zdroj: Lee, 2007 
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4.2.4.1 Ductus venosus (DV) 

Ductus venosus je venózní zkratka spojující umbilikální vénu s horní dutou žílou, 

která ústí do pravé srdeční předsíně plodu. Jeho hlavní funkcí je přenos zhruba 50 % 

okysličené krve přímo do srdce, aniž by musela projít jaterní cirkulací. Foramen ovale 

poté umožňuje rychlý prostup krve do koronárních a mozkových cév (Togrul et al., 

2014; Sonek et Nicolaides, 2010).  

Velká část plodů postižených  trizomií 21. chromozomu vykazuje mezi 11. až 13. 

gestačním týdnem abnormální krevní průtok skrze DV. Studie, které se touto 

problematikou zabývaly, pozorovaly abnormální průtoky skrze DV u 70,8 % plodů 

s Downovým syndromem a u 5,2 % euploidních plodů (Maiz et al., 2009). Průběh 

průtoku krve skrze DV nepřímo odráží srdeční funkci plodu. Výsledkem vyšetření 

je třífázový dopplerovský záznam, skládající se ze tří vln. S-vlna znázorňuje systolu 

komory, D-vlna  odpovídá diastole komory a A-vlna značí systolu síní. 

Ta je doprovázena prudkým snížením průtokové rychlosti krve. Funguje-li srdce 

normálně, krev  protéká skrze DV během celého srdečního cyklu směrem kupředu. 

V případě reverzního postavení A-vlny je echokardiogram považován za abnormální 

(obr. 5) a může indikovat přítomnost fetální aneuploidie či vrozené vývojové vady 

srdce (Calda et al., 2010). 

Konkrétní příčina abnormální A-vlny u plodů s trizomií 21. chromozomu není 

známá. Předpokládá se však, že její změny souvisí s abnormalitami myokardu, které 

jsou u plodů s DS přítomné. Jedná se o snížený počet myocytů, neobvyklou  myocytární 

a myofibrilární orientaci či odlišnou stavbu pojivové tkáně. Tyto změny mohou vést 

k větší tuhosti srdečních stěn, jejímž důsledkem je zvýšení plnícího tlaku levé komory 

a systolického tlaku pravé síně. Tento zvýšený tlak může podněcovat nárůst 

centrálního žilního tlaku a vést tak k absenci či převrácení A-vlny echokardiogramu 

(Sonek et Nicolaides, 2010). 
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4.2.4.2 Trikuspidální regurgitace (TR) 

Na spojitost mezi trikuspidální regurgitací a přítomností fetální aneuploidie 

upozornil v roce 2003 Huggon a kolektiv. Během jeho studie byl abnormální karyotyp 

potvrzen u 83 % plodů s trikuspidální regurgitací (Shaw et al., 2008).  

Dopplerovský profil toku skrze trikuspidální chlopeň je za normálních okolností 

složen ze dvou vln, a to z E-vlny, která odpovídá plnění komor během časné diastoly, 

a A-vlny, jež představuje síňovou systolu.  Je-li v průběhu následné systoly komor 

patrné regurgitační proudění krve přes trikuspidální chlopeň (obr. 6), pak se jedná 

o abnormální nález (Calda et al., 2010). 

Konkrétní příčina TR u plodů s Downovým syndromem není dosud známá. 

Stejně jako u DV se však předpokládá, že určitou roli hrají strukturní změny myokardu 

a abnormální složení pojivové tkáně, které jsou pro trizomii 21. chromozomu typické. 

Tyto změny mohou vést k dilataci pravé komory, jejímž průvodním jevem je dilatace 

prstence trikuspidální chlopně. Ta by pak mohla být příčinou regurgitačního proudění 

krve (Sonek et Nicolaides, 2010). 

Obr. 5: Dopplerovský profil toku skrze ductus venosus s reverzní A-vlnou 

Zdroj: Krofta et al., 2017 
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4.3 Neinvazivní prenatální testování (NIPT) 

Nalézt neinvazivní způsob, jak vyšetřit genetickou výbavu plodu a neohrozit 

přitom zdraví plodu ani matky, trvalo několik desetiletí. K objevení a identifikaci 

extracelulární fetální DNA (cell-free fetal DNA, cffDNA) v krevním oběhu matky došlo 

v roce 1997 (Liao et al., 2014). Toto zjištění usnadnilo vývoj bezpečnějších 

diagnostických metod, založených na vyšetření vzorku krve matky, který je získán 

prostou venepunkcí. Tato metoda umožňuje určení pohlaví plodu, aneuploidií, 

mikrodelecí či RhD genotypu. Během těhotenství tvoří cffDNA 3-13 % celkového 

množství volné DNA v mateřské plasmě. Takto malé množství vyžaduje specifické 

a optimalizované techniky pro její purifikaci z plasmy a samotnou detekci (Breveglieri 

et al., 2019).  

Extracelulární DNA v mateřské plasmě je směsí mateřské a fetální DNA. 

Za hlavní zdroj fetálních nukleových kyselin v plasmě matky je považován rozpad 

trofoblastu, při němž dochází k tvorbě apoptických fragmentů uložených 

v microvesiklech (Breveglieri et al., 2019). Mateřská DNA je pravděpodobně 

hematopoetického původu (Liao et al., 2014). Po porodu je cffDNA z krevního oběhu 

E-vlna A-vlna 

Obr. 6: Dopplerovský profil toku trikuspidální chlopní s regurgitací (červené pole) 

Zdroj: Krofta et al., 2017 
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matky rychle odstraňována. Mateřská plasma je kompletně očištěna do 2 dní post 

partum (Tsang et Lo, 2019).  

Množství fetální DNA v mateřské plasmě dosahuje průměrně 25.4 GE/ml 

v časném stádiu a 292,2 GE/ml v pokročilém stádiu těhotenství. Jednotka GE/ml 

(genome equivalents/ml) je definovaná jako množství DNA sekvence přítomné v jedné 

diploidní buňce (Breveglieri et al., 2019). CffDNA se v krevním oběhu matky objevuje 

od 4. týdne gestace (Kotsopoulou et al., 2015). Spolehlivá detekce je však možná 

od 10. gestačního týdne.  V období od 10. do 21. gestačního týdne dochází každých 

7 dní k nárůstu o 0,1 %, od 21. týdne až o 1 %. Zatímco délka fragmentů mateřské 

cfDNA (cell-free DNA) se pohybuje od 400-500 bp, délka fragmentů fetální cfDNA 

je mezi 150 – 300 bp. Přesto je zde reprezentován celý genom plodu (Breveglieri et al., 

2019). 

Množství fetální frakce DNA závisí na stádiu těhotenství a dalších faktorech, 

které mohou ovlivňovat zdraví matky.  Jedná se zejména o stavy, při nichž dochází 

ke zvyšování buněčného obratu matky bez navýšení obratu placentárního. Tento stav 

může teoreticky redukovat fetální frakci cfDNA a vést k selhání vyšetření, z důvodu 

nedostatečného množství vzorku.  Příkladem může být maternální obezita, při níž se 

zvyšuje množství mateřské cfDNA až dvojnásobně. Výsledek může být také ovlivněn 

přítomností maternální malignity, aneuploidie či mozaicismu (Renga, 2018). 

V případě přítomnosti fetálních chromozomálních abnormalit, zejména trizomie 

13. a 18. chromozomu, může být množství cffDNA nižší než je obvyklé (Harraway, 

2017).  

Základním principem NIPT Downova syndromu je detekce excesivního množství 

DNA fragmentů v krevním oběhu matky, které pocházející z přebytečného 21. 

chromozomu plodu. Při vyšetření nehraje roli, zdali je fragment mateřského 

či fetálního původu. Klíčové je pouze celkové množství genetického materiálu 

pocházející z daného chromozomu. Toto množství se porovnává se známým relativním 

zastoupením genetické výbavy jednotlivých chromozomů. Aby byla interpretace 

výsledků správná, je také nezbytné stanovit relativní zastoupení fetální frakce 

vzhledem k celkovému množství cfDNA.  Jestliže se velikost fetální frakce pohybuje 

okolo 4 %, pak je množství fragmentů pocházejících z nadbytečného 21. chromozomu 

zanedbatelné a k odhalení trizomie nemusí dojít (Polák et al., 2017).  
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Obvykle se pro NIPT odebírá 10ml krve do zkumavky s nesrážlivým činidlem 

K3EDTA. K analýze se využívá plasma, která je získána běžnou centrifugací nejpozději 

do 48 hodin po odběru krve (Norbury et Norbury, 2008). CffDNA se nachází i v krevním 

séru, z důvodu koagulace je zde však zvýšená frakce mateřská, a proto se k analýze 

nevyužívá (Rifai et al., 2018). Optimální teplota pro uchovávání krve před jejím 

zpracováním jsou 4°C. Aby se zabránilo lýze mateřských buněk a následnému zvyšování 

mateřské frakce cfDNA, může se ke vzorku přidat formaldehyd. Po centrifugaci 

následuje extrakce (Breveglieri et al., 2019). 

Nejrozšířenější metodou je kolonová extrakce. Na trhu je k dostání několik kitů, 

které jsou založeny na podobném principu (Breveglieri et al., 2019). DNA se specificky 

váže na sorbent kolony, na rozdíl od interferujících látek (proteiny, dvojmocné ionty), 

které jsou odstraněny několika promývacími kroky. DNA je následně eluována pufrem 

(Qiagen [online]). Výtěžek je poté amplifikován pomocí PCR, čímž je zajištěno jeho 

dostatečné množství pro následnou analýzu (Polák et al., 2017).  

Nejčastěji je využívána real-time PCR, známá také jako kvantitativní PCR 

(Breveglieri et al., 2019). Tato metoda umožňuje amplifikaci a souběžnou kvantifikaci 

vznikajícího DNA produktu. Probíhá v termocykleru ve třech základních krocích. 

Nejprve dochází k denaturaci DNA při teplotě okolo 95°C. Výsledkem jsou dvě 

jednořetězcová komplementární vlákna.  Následuje annealing při teplotě okolo 62°C, 

kdy dochází k nasednutí specifických primerů na komplementární úseky DNA. 

Třetím krokem je elongace DNA prováděná termostabilní DNA polymerázou, nejčastěji 

Taq polymerázou, při teplotě okolo 75°C (Luthra et al., 2016) 

Původ jednotlivých fragmentů je poté určen sekvenací, nejčastěji sekvenováním 

nové generace (Breveglieri et al., 2019). Od běžných sekvenovacích metod, 

jako je Sangerovo sekvenování, se liší zejména větší výkonností. Sangerova metoda 

umožňuje sekvenovat 800-1000 nukleotidů během jednoho kroku, zatímco nové 

metody jich zvládají sekvenovat až miliony. Výhodou je daleko vyšší sensitivita 

a možnost analýzy více vzorků nejednou (Wanger et al., 2017). 

NIPT se ve srovnání s ostatními screeningovými testy vyznačuje významně 

lepšími parametry. Riziko falešné pozitivity je velmi nízké a sensitivita dosahuje téměř 

100 %. Ačkoliv se NIPT vyznačuje vyšší přesností než kombinovaný a integrovaný test, 

nelze jeho výsledek považovat za definitivní diagnózu. Pozitivní nález, stejně jako 
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u ostatních screeningových metod, je nutné ověřit invazivním diagnostickým 

zákrokem. Vhodná je aminocentéza, neboť zde neinterferuje případný placentární 

mozaicismus (Polák et al., 2017). 

Doposud není jednoznačně určeno, jak by měl být NIPT do režimu prenatální 

diagnostiky začleněn. Nemůže nahradit ultrazvuková vyšetření, neboť ta jsou schopna 

odhalit i jiné vady plodu, na jejichž určení NIPT nestačí.  Nabízí se jeho využívání u žen, 

jejichž screeningová vyšetření v 1. trimestru vyšla pozitivní. Důsledkem by bylo snížení 

invazivních zákroků prenatální diagnostiky, avšak počet zachycených plodů 

s přítomností DS by zůstal nezměněn (Polák et al., 2017). V současné době jsou však 

náklady na NIPT příliš vysoké na to, aby se uvažovalo o jeho celoplošném zavedení 

(Pandya et al., 2020). 

4.4 Screening 1. a 2. trimestru 

Prenatální screening chromozomálních vad plodu se v praxi používá více než 

40 let. V 70. letech minulého století se začal jako první screeningový parametr sledovat 

věk matky. Ženy ve věku 35 let a více byly automaticky zařazeny do skupiny 

se zvýšeným rizikem a pro potvrzení diagnózy jim byla doporučena druhotrimestrální 

aminocentéza. Takto se podařilo odhalit 30 % plodů s trizomií 21. chromozomu (Harris 

et al., 2018). Později bylo usouzeno, že věk matky není dostatečně dobrým kritériem, 

neboť se těhotenství s plody postiženými Downovým syndromem vyskytovala 

i u matek mladších (Shajpal et Siddiqui, 2017). 

V 80.  letech byl objeven první biochemický marker AFP, po němž následoval 

objev hCG a ostatních markerů (Shajpal et Siddiqui, 2017). První screeningové 

programy, kombinující věk matky a hodnotu daného biochemického markeru, tak cílily 

na druhý trimestr těhotenství a představovaly výrazné zlepšení detekční schopnosti 

oproti užití věku matky jako jediného sledovaného parametru. Detekční schopnost 

tzv. double testu, jenž kombinuje AFP, celkový hCG a věk matky se pohybuje okolo 

55-60 %. Připojením uE3 vzniká tzv. triple test, jehož detekční schopnost činí 60-65 %.  

Quadruple test, jenž navíc zahrnuje inhibin A, má detekční schopnost nejvyšší, 

a to 65-70 %. Využitím volné -podjednotky hCG místo celkového hCG vzrůstá 

sensitivita o 5 %. Falešná pozitivita u všech těchto testů činí 5 % (Christiaens et Klein, 
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2018). Doporučená doba pro provedení triple testu, který je nejrozšířenější, je 15. až 

17. týden těhotenství (Loucký et al., 2015). 

Na počátku 90. let byla nalezena spojitost mezi Downovým syndromem 

a zvýšenou nuchální translucencí, která umožnila další zvýšení kvality screeningových 

testů a jejich přesun také do prvního trimestru. Nuchální translucence je zde 

vyšetřována kromě věku matky se dvěma biochemickými markery, -podjednotku hCG 

a PAPP-A, proto se používá název kombinovaný test. Výhodou screeningového 

vyšetření v prvním trimestru je skutečnost, že v případě přítomnosti DS u plodu může 

být těhotenství ukončeno dříve a bezpečnější cestou (Spencer, 2014). Doporučený 

týden těhotenství pro stanovení PAPP-A a -podjednotky hCG je 10+0 až 13+6, pro NT 

11+3 až 13+6, resp. při hodnotě CRL 45-84 mm (Loucký et al., 2015). Sensitivita 

kombinovaného testu činí 90 % s 5% falešnou pozitivitou (Coady et Bower, 2015). 

Později byly navrženy tři matematické modely, které v sobě kombinují 

jednotlivé postupy prvotrimestrálního a druhotrimestrálního screeningu. Prvním z nich 

je integrovaný screening. Ten určí riziko postižení plodu až po kompletním vyšetření 

všech biochemických markerů prvního a druhého trimestru a NT v 1. trimestru (Coady 

et Bower, 2015). Sensitivita tohoto testu činí 95 % s 5% falešnou pozitivitou. 

Jeho nevýhodou je dlouhá doba do poskytnutí výsledku matce, která tak může být 

zbytečně stresována, či opomíjení jednoznačně pozitivního výsledku 

již u prvotrimestrální části testu (Polák et al., 2017; Hájek et al., 2004). 

Druhým modelem je sekvenční varianta integrovaného screeningu. Pacientkám 

jsou vyšetřeny markery prvního trimestru – PAPP-A, -podjednotka hCG a NT, 

na základně kterých je stanoveno riziko postižení plodu. Případům s vysokým rizikem 

(cut-off 1:30 či 1:50) je doporučen odběr choriových klků, ostatní podstoupí vyšetření 

biochemických markerů druhého trimestru. Vyjde-li jejich výsledek pozitivní, 

je navrhnuto potvrzení diagnózy cestou aminocentézy (Coady et Bower, 2015). 

Sekvenčnímu modelu je podobný třetí typ screeningu, a to kontingenční. 

Ten spočívá ve stanovení dvou cut-off hodnot (např. 1:50 a 1:1000), které rozdělí 

pacientky na tři skupiny. Těm, jejichž výsledek kombinovaného testu vyšel pozitivní, 

je doporučen odběr choriových klků. Naopak ženy s negativním výsledkem další 

vyšetření nepodstupují. U skupiny pacientek, nacházející se mezi danými cut-off 

hodnotami, jsou vyšetřeny doplňkové ultrazvukové markery prvního trimestru, 



32 
 

jako je nosní kůstka, fronto-maxillo-facilární úhel, trikuspidální regurgitace či krevní 

průtok skrze ductus venosus. Výsledek těchto vyšetření je následně porovnán 

s výsledkem kombinovaného testu a je stanoveno definitivní riziko postižení plodu 

(Spencer, 2014). Tento screeningový model ověřuje nutnost provedení invazivních 

diagnostických zákroků a snižuje tak jejich počet u případů, které nejsou vysoce 

suspektní. Skutečností, která komplikuje jeho celoplošné užívání, je jeho časová 

náročnost a omezená dostupnost, neboť doplňkové ultrazvukové markery jsou 

vyšetřovány pouze akreditovanými sonografisty na specializovaných pracovištích 

(Polák et al., 2017). 

V současné době tedy existuje několik způsobů, jak screening DS provádět. 

V České republice je doporučena sekvenční varianta integrovaného screeningu, 

kombinovaný test a pro ženy s pozdním záchytem těhotenství také double či triple test 

(Loucký et al., 2015). Prakticky je tedy u žen, které přijdou k lékaři včas, proveden 

v prvním trimestru kombinovaný test. Případům s pozitivním výsledkem je pak 

doporučen odběr choriových klků. Naopak ženám, které prvotrimetrální vyšetření 

odmítnou nebo se dostaví až po období, kdy je prováděn, jsou ve druhém trimestru 

vyšetřeny hladiny biochemických markerů - AFP, uE3, celkový hCG či jeho 

-podjednotka. Pacientkám s pozitivním výsledkem je navrhnuta aminocentéza (Hájek 

et al., 2014). Druhotrimestrální stanovení hladiny inhibinu A, resp. quadruple test, 

se v České republice téměř neprovádí, proto je hlavním biochemickým vyšetřením 

druhého trimestru stále triple test (Polák et al., 2017). 

Definitivní riziko postižení plodu je stanoveno prostřednictvím certifikovaného 

počítačového programu, např. Astraia (Hájek et al., 2014). K jeho výpočtu se využívají 

MoM hodnoty, na základě kterých jsou stanoveny likelihood ratios, neboli 

věrohodnostní koeficienty jednotlivých markerů. Jejich zjištění vysvětluje obr. 7. 

Tyto koeficienty určují poměr prevalence daných MoM hodnot u patologických 

a zdravých těhotenství. Počítačový program při výpočtu definitivního rizika bere 

v úvahu a priori riziko dané věkem matky, věrohodnostní koeficienty jednotlivých 

markerů a jejich souvztažnost. Rovněž jsou zahrnuty faktory jako např. tělesná váha 

matky, její rasová příslušnost, kouření či výsledky dřívějších těhotenství (Matějka et al., 

2008). 
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Obr. 7: Využití Gaussova rozdělení pro stanovení rizika postižení plodu 
Vyšetřená hodnota biochemického markeru v tomto ukázkovém případě činí 

1,5 MoM. Relativní pravděpodobnost, že tento výsledek spadá mezi zdravé 

plody, znázorňuje výška n. Výška d pak představuje relativní pravděpodobnost, 

že tato hodnota náleží plodům postiženým. Likelihood ratio neboli 

věrohodnostní koeficient je pak určen poměrem n/d. V tomto případě 2,91. 

Je-li a priori riziko dané věkem matky 1:500, pak definitivní riziko po započtení 

věrohodnostního koeficientu bude 2,91:500, tedy 1: 172. 

Zdroj: Benn, 2002 

 

postižené plody 

zdravé plody 

Hodnoty markerů (MoM) 

R
e

la
ti

vn
í p

ra
vd

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 



34 
 

5. INVAZIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY 

Invazivními diagnostickými metodami rozumíme zákroky, během kterých 

je odebrán fetální materiál za účelem jeho molekulárně-genetického 

či cytogenetického vyšetření (Li et Yang, 2017). Tyto zákroky jsou prováděny 

u těhotných žen, pro jejichž plody bylo na základě pozitivního screeningového testu 

stanoveno vysoké riziko přítomnosti Downova syndromu (Polák et al., 2017). Všechny 

invazivní zákroky s sebou nesou riziko přidruženého potracení plodu, proto 

je nezbytné, aby byla těhotná žena před jeho podstoupením důkladně informována 

o všech rizicích a možných komplikacích. Mezi invazivní metody prenatální diagnostiky 

patří odběr choriových klků, amniocentéza a kordocentéza (Collins et Impey, 2012). 

Jak je vidět na obr. 8, nejčastěji prováděným invazivním diagnostickým 

zákrokem je v současné době odběr choriových klků. Důvodem je zavedení 

kombinovaného screeningového testu, který umožňuje odhalit těhotenství s vysokým 

rizikem DS či jiných vad již v 1. trimestru těhotenství. Celkový počet invazivních zákroků 

však klesá, a to z důvodu vysoké kvality screeningových testů. Ty pak invazivní zákroky 

indikují jen u vysoce suspektních případů (Springer, 2017; Šípek Jr. et al., 2020). 

Obr. 8: Grafické zobrazení invazivní prenatální diagnostiky v ČR v letech 1998-2016 

Zdroj: Springer, 2017 
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5.1 Odběr choriových klků (CVS) 

5.1.1 Plodové obaly a placenta 

Chorion je vnější plodový obal, jehož diferenciací vzniká placenta. 

Skládá se z cytotrofoblastu, syncytiotrofoblastu a uvnitř uloženého 

extraembryonálního mezodermu. Trofoblast značí vnější vrstvu buněk blastocysty, 

přičemž cytotrofoblast je jeho vnitřní intenzivně proliferující vstva a syncytiotrofoblast 

vnější mnohojaderná vrstva invadující do děložní sliznice. Začátkem 3. týdne vývoje 

plodu jsou patrné primární klky, které tvoří cytotrofoblast pokrytý tenkou vrstvou 

syncytiotrofoblastu. Sekundární klky vznikají vrůstem extraembryonálního mezodermu 

do primárních klků. Okolo 21. dne vývoje plodu buňky mezodermu diferencují v krevní 

buňky a krevní cévy, a tak vznikají kapilární sítě klků. Dochází tedy k přeměně 

sekundárních na terciární placentové klky. Kapiláry těchto klků jsou spojeny skrze cévy 

v choriové ploténce a zárodečný stvol s intraembryonálním oběhem. Během toho 

prorůstá cytotrofoblast syncytiotrofoblastem dokud nedosáhne endometria. Zde 

vytváří tenkou vrstvu vnějšího cytotrofoblastu. Procesem endovaskulární invaze 

poškozují buňky cytotrofoblastu mateřské cévy, arterie spiralis, přivádějící krev 

do dělohy. Mateřská krev se tak vylévá do intervilozních prostorů.  Klky se nadále větví, 

čímž dochází ke zvětšování povrchu, který je nezbytný pro výměnu látek mezi 

mateřskou a fetální krví (Sadler, 2011). 

5.1.2 Vyšetření 

Odběrem choriových klků rozumíme odběr trofoblastických buněk  placenty. 

Tato prenatální diagnostická metoda je prováděná v prvním trimestru za účelem 

detekce genetických vad plodu a jeho vrozených poruch metabolismu. V porovnání 

s druhotrimestrální aminocentézou je odběr choriových klků technicky náročnější 

v závislosti na individuálních zkušenostech provádějícího lékaře (Monni et al. 2016). 

Možnost provádět tento zákrok již v prvním trimestru poskytuje pacientkám oproti 

amniocentéze časnější výsledky vyšetření, na jejichž základě se mohou rozhodnout 

k dřívějšímu, a tedy bezpečnějšímu ukončení těhotenství (Adusumalli et al., 2007). 

 Poprvé byla tato metoda popsána v Číně v polovině 70. let a na počátku 80. let 

byla uvedena do klinické praxe (Ghi et al., 2016). Nejprve byl odběr choriových klků 
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využíván pro detekci pohlaví plodu či prenatální diagnostiku hemoglobinopatií. Později, 

díky pokrokům v cytogenetice a novým metodám DNA analýzy, vzrostl počet 

genetických onemocnění, které je možné detekovat in utero. Tento zákrok je využíván 

jako rychlé potvrzení výsledku, v případě podezření na abnormální karyotyp plodu 

(Monni et al., 2016). 

Odběr choriových klků by se měl provádět po završení 10. týdne těhotenství. 

Zákroky provedené dříve jsou spojeny s vyšším rizikem potracení plodu a dalšími 

komplikacemi (Ghi et al., 2016). Horní hranice, do kdy je možné odběr provést, 

je udávána jako 15. týden gestace (Stergiotou et al., 2016). 

Existují dva způsoby odběru choriových klků – transabdominální 

a transcervikální (obr. 9). Způsob odběru je ovlivněn několika faktory, jako 

např. polohou placenty, váhou pacientky, počtem porodů či preferencí lékaře 

(Blumenfeld et Chueh, 2010). Oba tyto způsoby jsou si podobné svou diagnostickou 

přesností a vysokým stupněm bezpečnosti (Wax et al., 2009).  Avšak od svého uvedení 

do praxe v polovině 80. let je ve většině zemí preferován odběr transabdominální. 

Zákrok se obvykle provádí ambulantně bez lokální anestezie. Antibiotická léčba pro 

omezení rizik spojených se zákrokem není běžně využívána (Monni et al., 2016).  

Obr. 9: Odběr choriových klků 
Vlevo způsob transcervikální, vpravo transabdominální. 

Zdroj: Ghidini, 2020  
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Samotný transabdominální zákrok je pacientce prováděn vleže. Budoucí oblast 

vpichu na břiše pacientky je pečlivě vydezinfikována antiseptickým roztokem a poté 

pokryta sterilním olejem, který umožňuje pohyb ultrazvukové sondy. Celý zákrok 

je prováděn pod neustálou ultrazvukovou kontrolou. Používané jehly a injekční 

stříkačky musí být heparinizované, aby se zabránilo vzniku sraženin. Injekční stříkačka 

také obsahuje malé množství živné půdy nebo sterilního roztoku (Monni et al., 2016). 

Používá se jedna jehla o velikosti 17-20 gauge nebo set dvou jehel s vnější jehlou 

o půměru 17/19 gauge a vnitřní jehlou 19/20 gauge. Jakmile jehla dosáhne cílové 

oblasti placenty, je provedeno několik pohybů „sem a tam“, čímž díky podtlaku dojde 

k nasátí vzorku (Ghi et al., 2016). 

Transcervikální přístup se od ostatních metod, jako je aminocentéza, 

kordocentéza či transabdominální CVS, odlišuje tím, že nedochází k vpichu jehly, 

ale vzorek je získán skrze cervikální kanál. Odběr je proveden pod neustálou 

ultrazvukovou kontrolou ohebným plastovým katetrem či bioptickými kovovými 

kleštěmi. Pacientce, nacházející se v litotomické poloze, je vydezinfikována vulvární 

oblast a současně je do vaginy vloženo speculum, tedy vaginální zrcadlo. Následně jsou 

skrze vaginu a vnější děložní otvor, ostium uteri externum, vloženy bioptické kleště 

do cervixu, aniž by došlo ke kontaktu s vaginální stěnou. Dalším krokem je nalezení 

cílové oblasti placenty a odejmutí vzorku kleštěmi. Jakmile je vzorek odebrán, je vložen 

do fyziologického roztoku (Stergiotou et al., 2016).  

Kvalita a kvantita odebraného vzorku by měla být zhodnocena mikroskopicky. 

Choriové klky mají bílou větvenou strukturu, zatímco kontaminující mateřská tkáň 

decidua basalis má barvu tmavě červenou a volně plave v roztoku (Stergiotou et al., 

2016). Pro získání validního výsledku je potřeba odebrat alespoň 5 mg klků. Selhání 

odběru z důvodu nedostatečného množství vzorku nastává u 2,5 - 4,8 % zákroků (Ghi 

et al., 2016). Vzorky by měly být dopraveny do laboratoře ideálně tentýž den. 

Během transportu by měly být uchovávány za pokojové teploty bez chlazení. 

(Stergiotou et al., 2016) 

V laboratoři může být vzorek vyšetřen s využitím několika metod, 

např. karyotypingu, fluorescenční in situ hybridizací (FISH) či chromozomovou 

microarray analýzou (CMA). Pro karyotypovou analýzu metafázových chromozomů 

jsou choriové klky mechanicky a enzymaticky desagregovány a vzniklá buněčná 
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suspenze je použita pro vznik primárních kultur. Klíčovou složkou jsou fibroblasty, 

které jsou schopné rychlé proliferace in vitro, a proto jsou vhodným materiálem 

pro diagnostické účely. Samotná cytogenetická analýza může být na těchto kulturách 

provedena zhruba po uplynutí 7 dní. Podložní sklíčka, připravená touto metodou, 

mohou být dále použita pro FISH (Breman et Patel, 2012).  

CMA je metoda o vysokém rozlišení, která je využívaná jak k detekci 

chromozomových abnormalit detekovatelných i běžnými cytogenetickými metodami, 

tak k detekci submikroskopických delecí a duplikací známých jako „copy number 

variations“ (Dugoff et al., 2016). Pro CMA je třeba extrahovat DNA o vysoké kvalitě. 

Pro extrakci se využívá celý vzorek, a tedy všechny vrstvy choriových klků včetně 

celulárních elementů (fibroblasty, endotelové buňky, makrofágy) a intercelulární 

matrix (Breman et Patel, 2012). 

Aspektem, který komplikuje interpretaci CVS, je uzavřený placentální 

mozaicismus. Objevuje se zhruba u 1-2 % vzorků odebraných pro prenatální 

diagnostiku choriových klků. Jedná se o přítomnost chromozomálních abnormalit 

v extra-embryonální tkáni, které však chybí v samotné tkáni plodu (Toutain et al., 

2018). V těchto případech se proto doporučuje provést potvrzující vyšetření z amniové 

tekutiny, která obsahuje vlastní buňky plodu (Gu et al., 2018). 

S odběrem choriových klků se pojí rizika a komplikace, jako např. vaginální 

krvácení, infekce, placentární hematom, defekty končetin plodu či potracení plodu. 

Intrauterinní infekce spojené s CVS nejsou obvyklé, neboť jejich incidence tvoří 0-0,6 % 

klinicky prokázaných chorioamniitid. Riziko vzniku defektů končetin plodu je spojeno 

s výkonem CVS před 10. týdnem gestace, proto by se měl tento zákrok provádět 

nejdříve v 11. gestačním týdnu (Monni et al. 2016). Vaginální krvácení se objevuje 

u 10 % případů, avšak častěji k němu dochází po transcervikálním odběru (Ghi et al., 

2016). Metaanalýza publikovaná v roce 2015 uvádí, že riziko potracení plodu činí 

0,22 %, což je podstatně méně, než uváděly dřívější studie (Akolekar et al., 2015). 

Dle studie provedené J. R. Waxem a kolektivem je celkově bolestivější zákrok 

transabdominální (Wax et al., 2009). 
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5.2 Amniocentéza  

5.2.1 Amniová tekutina 

Amniová tekutina je čirá kapalina pocházející primárně z mateřské krve 

a částečně tvořena amniovým epitelem. Její objem se zvyšuje spolu s růstem plodu. 

V 10. týdnu se jedná zhruba o 30 ml, ve 20. týdnu 450 ml a v 37. týdnu 800-1000 ml 

(Sadler, 2011). Amniovou tekutinu tvoří z 98–99 % voda. Skladba zbylých 1-2 % se 

v průběhu těhotenství mění. V časném těhotenství je tato tekutina isotonická 

s obsahem mateřské i fetální plasmy a obsahuje minimální množství proteinů. 

S pokročilým stupněm těhotenství se koncentrace sodíku a osmolalita snižuje 

pravděpodobně z důvodu zvýšené produkce zředěné moči plodu. Později obsahuje 

amniová tekutina také částicovou hmotu, jako je vernix caseosa, gastrointestinální 

buňky, kožní buňky plodu a občas také meconium. Během těhotenství obklopuje 

amniová tekutina plod, přičemž mu zajišťuje vhodné prostředí pro normální růst 

a vývoj. Také je pro něj zdrojem vody a chrání jej před zraněním. Přispívá k rozvoji plic, 

procvičuje trávicí trakt a umožňuje plodu pohyb, což je nezbytné pro jeho správný 

anatomický vývoj (Nash, 2013). 

5.2.2 Vyšetření 

Amniocentéza je metoda, při níž je z děložní dutiny odebrána amniová tekutina 

za účelem získání vzorku exfoliovaných buněk plodu, jeho transudátů, moči či jiných 

sekretů.  Tyto vzorky mohou být použity k různým chromozomálním, biochemickým, 

molekulárním či mikrobiálním vyšetřením. Nejčastěji je tato metoda prováděna v rámci 

prenatální diagnostiky chromozomálních abnormalit, poruch jednoho genu či fetálních 

infekcí (Cruz-Lemini et al., 2014). V roce 1880 byla aminocentéza využívána k léčbě 

gravidích žen s polyhydramniem. Roku 1966 provedli lékaři Steele a Breg první 

úspěšnou kultivaci buněk amniové tekutiny za účelem chromozomové analýzy (Cheng, 

et al. 2015).  

Tento zákrok je technicky možno provádět od 11. týdne gestačního věku plodu, 

ale optimálně se provádí od 15. do 17. týdne gestace. Zákroky prováděné před 

15. týdnem gestace, známé jako časná aminocentéza, jsou spojeny s vyšším rizikem 

potracení plodu a vyšší četností komplikací, jako například selhání kultivace buněk 
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(Ghidini, 2019). Tato rizika mohou být spojena s nedostatečným množstvím amniové 

tekutiny v období před 14. týdnem gestace (Sadler, 2011). Časné aminocentéze 

je proto snaha se vyhnout. Pozdější druhotrimestrální zákroky jsou bezpečné, avšak 

umělé ukončení těhotenství z důvodu abnormálních výsledků může být problematické. 

V některých případech se zákrok provádí i na konci druhého či ve třetím trimestru, 

z důvodu pozdního podezření na vrozené vady plodu (Ghidini, 2019).  

Před samotným zákrokem je nejprve provedena ultrazvuková kontrola 

pro zjištění polohy placenty, polohy plodu a jeho pohybů. Obnažená abdominální 

oblast s budoucím místem vpichu jehly je pečlivě vydezinfikována. Poté 

je pod neustálým ultrazvukovým dohledem proveden samotný vpich. Velikost jehly se 

pohybuje od 20-22 gauge. Jehla prochází kožní bariérou, děložní stěnou a amniovou 

membránou, než se dostane do amniové dutiny, odkud je nasáta amniová tekutina 

(Cruz-Lemini et al., 2014). Během jednoho zákroku by mělo být odebráno 15-30 ml 

amniové tekutiny (Ghi et al., 2016). Vzorek by měl být ideálně bez kontaminace 

krevními buňkami matky. Aby se minimalizovala šance kontaminace vzorku, první 2 ml 

tekutiny se k diagnostice nevyužívají. Pokud je množství odebrané tekutiny po dvou 

neúspěšných pokusech minimální nebo je kvalita odběru nedostačující, nový odběr 

se provádí po uplynutí doby jednoho týdne (Cruz-Lemini et al., 2014). 

Odebraná tekutina může být použita pro biochemická vyšetření, fluorescenční 

in situ hybridizaci (FISH) nebo DNA molekulární analýzu, včetně CMA (Miron, 2018). 

Buňky plodu nacházející se v amniové tekutině se dělí pomalu, proto jsou kultivovány 

za účelem získání dostatečného množství metafázových buněk pro chromozomovou 

analýzu a další genetická vyšetření. Samotná kultivace trvá 8-14 dní, což značně 

prodlužuje dobu nutnou k potvrzení diagnózy (Sadler, 2011). DNA pro CMA vyšetření 

může být získána jak z nekultivovaných, tak kultivovaných buněk (Miron, 2018). 

U FISH metody jsou buňky amniové tekutiny kultivovány na krycích sklíčkách 

a několikrát pasážovány. Poté následuje banding chromozomů, což je speciální barvení, 

jehož výsledkem se jeví chromozomy jako pruhované a mohou tak být pozorovány pod 

mikroskopem (Miron, 2018). 

Během aminocentézy může docházet ke komplikacím, jako je např. únik 

amniové tekutiny (přibližně ve 0,3 % případů), hematom břišní dutiny, placentární 

krvácení, poškození plodu, či intra-amniová infekce, která může zapříčinit potracení 
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plodu (Cruz-Lemini et al., 2014). Celková míra rizika potratu po prodělání 

aminocentézy je nízká a pohybuje se v rozmezí 0,19-1,53 % (Wilson et al., 2007). 

5.3 Kordocentéza  

5.3.1 Pupečník 

Pupečník vytváří spojení mezi plodem a placentou, díky kterému je plod 

vyživován.  Obsahuje Whartonův rosol, v němž probíhají umbilikální cévy, dvě arteriae 

umbilicales a jedna vena umbilicalis. Proteoglykany, které jsou obsaženy v rosolovité 

hmotě, vytvářejí okolo cév ochrannou vrstvu. Vena umbilicalis přivádí z placenty 

k plodu krev okysličenou, arteriae umbilicales naopak z plodu skrze placentu odvádějí 

krev odkysličenou (Sadler, 2011). 

5.3.2 Vyšetření 

Kordocentéza, též známá jako perkutánní odběr pupečníkové krve, je metoda 

prováděná jak pro diagnostické, tak terapeutické účely. Jehla, která je zavedena 

do pupečníkové žíly, umožňuje přímý kontakt s krevním řečištěm plodu. Skrze ni je 

umožněn buď odběr vzorku plodové krve, nebo podání léků, kontrastních látek 

či krevní transfuze. Odebraný vzorek krve může sloužit ke zjištění krevních parametrů, 

a tedy k posouzení zdraví plodu. Mezi tyto ukazatele patří např. parametry erytrocytů, 

diferenciální rozpočet leukocytů, množství krevních plynů či sledování hladin 

thyroidních hormonů. Poprvé byla tato metoda popsána v 80. letech minulého století, 

kdy ji pro účely prenatální diagnostiky jako první provedl Daffos s kolektivem (Berry et 

al., 2013). V současnosti je v podstatě kordocentéza jako nástroj prenatální diagnostiky 

nahrazena jinými metodami vyšetřující DNA plodu. Významnou roli však stále zastává v 

 diagnostice fetální anémie či trombocytopenie (Cheng, 2018). 

Odběr pupečníkové krve by se měl provádět nejdříve od 18. týdne těhotenství, 

neboť dřívější zákroky mohou být spojeny s vyšším rizikem potracení plodu (Ghi, 2016). 

Toto riziko pravděpodobně pramení z nedostatečné velikosti v. umbilicalis (Cheng, 

2018). Je-li potřeba, je možné kordocentézu provést i ve třetím trimestru (Mathur et 

al., 2002). 
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Za účelem snížení rizika vzniku infekce je před zákrokem oblast budoucího 

vpichu jehly na břiše pacientky antibakteriálně ošetřena. K odběru fetální krve je 

použita jehla o velikosti 20-22 gauge (Berry et al. 2013). Samotný zákrok je prováděn 

pod neustálou ultrazvukovou kontrolou. V závislosti na poloze placenty existují dva 

možné způsoby odběru. První, častější a jednodušší způsob se provádí v případě, je-li 

placenta v anteriorní poloze. Kordocentéza je v tomto případě provedena 

transplacentálně z blízkosti odstupu pupečníku od placenty. Posteriorní poloha 

placenty vyžaduje odlišný způsob odběru, a to transamniotický. Samotný vpich by měl 

být proveden v úhlu 90°, neboť čím menší úhel svírá jehla s v. umbilicalis, tím větší je 

riziko poškození pupečníku a potrhání cév.  Není-li místo odstupu pupečníku z placenty 

těmito dvěma způsoby dosažitelné, je možné zvolit opačný konec pupečníku a jehlu 

směřovat k intrahepatální v. umbilicalis. Odběr by se neměl provádět z volného úseku 

pupečníku, neboť je zde kvůli jeho vysoké pohyblivosti zvýšené riziko vpichu do artérie 

(Wladimiroff et Eik-Nes, 2009). 

Do injekční stříkačky, která obsahuje malé množství heparinu či citrátu, 

je celkem odebráno 2-5 ml krve.  Čistota a původ krve je zhodnocen hematologickou 

laboratoří. Zde dochází k porovnání středního objemu erytrocytů plodu se vzorkem 

krve matky. K potvrzení původu krvinek se provádí také Kleihauer-Betke, rychlý 

acidifikační test (Wladimiroff et Eik-Nes, 2009). Jeho principem je rezistence HbF vůči 

kyselému roztoku citráto-fosfátového pufru, zatímco HbA je z erytrocytů vyplaven. 

Po barvení hematoxylinem a erythrosinem B je možno vidět světle růžové náznaky 

mateřských erytrocytů, kdežto fetální erytrocyty jsou jasně a tmavě zbarvené (Krywko 

et Shunkwiler, 2019). 

Pro samotnou diagnostiku jsou využity lymfocyty plodu, které jsou kultivovány 

buď pro zjištění karyotypu, nebo provedení molekulárně-genetického vyšetření 

(Gonzales et al., 2016). Doba potřebná ke karyotypizaci lymfocytů plodu je velmi 

krátká, proto jsou výsledky dostupné během 48-72 hodin. Díky tomu se kordocentéza 

používá k opakovanému vyšetření karyotypu plodu, jestliže byly výsledky předchozích 

vyšetření (aminocentéza, odběr choriových klků) nejednoznačné (Calda, 2007). 

Nejčastějším rizikem, které je spojeno s tímto zákrokem, je krvácení z místa 

vpichu do pupečníku. Dochází k němu ve 20-30 % případů, avšak pokud není přítomna 

trombocytopenie, samo odeznívá. Po zákroku se může objevit také abnormální tepová 
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frekvence plodu, zejména bradykardie, s níž se setkáváme u 5-10 % případů. Obvykle 

se tento stav vrátí do 5 minut k normálu, aniž by bylo zapotřebí lékařské intervence. 

Dalším rizikem je potracení plodu, které je považováno jako následek kordocentézy, 

dojde-li k němu do 2 týdnů od provedení zákroku. U plodů bez strukturálních 

abnormalit je riziko potracení odhadováno okolo 1 %. Plody se strukturálními 

malformacemi, vážnými růstovými poruchami či hydropsem jsou zatíženy rizikem 

vyšším (Berry et al., 2013). Mezi předpokládané příčiny potracení plodu 

po kordocentéze patří chorioamniitida, fetální vykrvácení, těžká bradykardie 

či pupečníkový hematom. Tyto komplikace se častěji objevují v případě, kdy je zákrok 

prováděn transamniotickým způsobem, zejména je-li krev odebírána z volného úseku 

pupečníku a ne z oblasti jeho odstupu od placenty (Wladimiroff et Eik-Nes, 2009). 



44 
 

6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo shrnout markery biochemické i ultrazvukové povahy, které 

se při screeningu Downova syndromu využívají, popsat screeningové modely prvního 

a druhého trimestru a objasnit invazivní diagnostické metody, jež slouží k definitivnímu 

potvrzení přítomnosti tohoto onemocnění u plodu.  

Incidence prenatálně diagnostikovaných plodů s Downovým syndromem od roku 

1994 vzrůstá, avšak incidence plodů narozených s tímto postižením klesá. Tyto trendy 

souvisí se vzrůstajícím podílem těhotných žen starších 35 let a se zvyšující se kvalitou 

diagnostických a screeningových metod. Screeningové metody se dnes vyznačují 

vysokou sensitivitou a dostupností již v prvním trimestru těhotenství. Ženy, jejichž 

plody mají potvrzenou přítomnost Downova syndromu, tak mohou díky brzkému 

screeningu a následné diagnostice podstoupit potracení plodu v časnější fázi 

těhotenství.  

Vyšetřovanými screeningovými markery prvního trimestru jsou -podjednotka 

lidského choriového gonadotropinu, specifický těhotenský protein A a nuchální 

translucence. Ve druhém trimestru se pak stanovují hodnoty -1-fetoproteinu, 

celkového lidského choriového gonadotropinu nebo jeho -podjednotky, 

nekonjugovaného estriolu a případně inhibinu A. 

V současnosti existuje několik screeningových modelů. V České republice je 

doporučována sekvenční varianta integrovaného screeningu, prvotrimestrální 

kombinovaný test a pro ženy s pozdním záchytem těhotenství také druhotrimestrální 

double či triple test.  

Velký význam by do budoucna mohlo mít neinvazivní prenatální testování 

založené na sekvenaci cffDNA. Doposud však není jednoznačně určeno, jak by mělo být 

do screeningových modelů začleněno. Ideální by bylo jeho využití u žen, jejichž 

kombinovaný test v prvním trimestru vyšel pozitivní. Tímto způsobem by se dále snížil 

počet invazivních diagnostických zákroků. V současnosti je jeho realizace náročná, 

v běžných laboratořích se proto neprovádí. Jeho celoplošnému zavedení brání také 

vysoké náklady na jeho provedení. 
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Mezi invazivní diagnostické zákroky, které jsou prováděny v případě pozitivního 

screeningového výsledku, patří odběr choriových klků, aminocentéza a kordocentéza. 

Nejčastěji prováděným invazivním diagnostickým zákrokem je odběr choriových klků, 

neboť je ho možné provést již od 11. týdne těhotenství. Celkový počet jejich provedení 

však klesá, a to z důvodu vysoké sensitivity screeningových vyšetření. Prováděny jsou 

tak pouze u vysoce suspektních případů. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

AFP  -1-fetoprotein 

ARSA  aberantní arteria subclavia dextra 

cfDNA  extracelulární DNA 

cffDNA extracelulární fetální DNA 

CMA  chromozomová microarray analýza 

CRL  temeno-kostrční délka 

CVS  odběr choriových klků 

DS  Downův syndrom 

DV  ductus venosus 

E3  estriol 

FISH  fluorescenční in situ hybridizace 

FMF   fronto-maxillo-faciální úhel 

HbA  hemoglobin adultní 

HbF  hemoglobin fetální 

hCG  lidský choriový gonadotropin 

IGF  insulinu podobný růstový faktor 

IGFBP-4 insulinu podobný růstový faktor vázající protein - 4 

K3EDTA draselná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny 

LHCGR  receptor pro luteinizační hormon a hCG 

MoM  násobek mediánu 

NIPT  neinvazivní prenatální testování 

NT  nuchální translucence 

PAPP-A specifický těhotenský protein A 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

TGF-  transformující růstový faktor  

TR  trikuspidální regurgitace 

uE3  nekonjugovaný estriol 
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