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Abstrakt 

 

SKUTILOVÁ, Vladana. Psychologické aspekty amniocentézy. [Diplomová práce]. 

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 80 s. 

 

Genetické poradenství představuje komplexní činnost s multidisciplinárním 

přesahem, převážnou část pacientů tvoří gravidní ženy, většina z nich podstupuje odběr 

plodové vody. Cílem práce je provést mapující studii těchto žen a pozorovat jejich 

prožívání na základě vybraných aspektů. Text je členěn celkem do 12 kapitol. 

Teoretická část představuje zkoumanou problematiku ze dvou hledisek – 

z psychologického a z medicínského. Nejprve vysvětluje indikace k  invazivnímu 

prenatálnímu vyšetření, dále zmiňuje nejčastější typy chromozomálních vad, které 

karyotypizace může odhalit. Následně hovoří o vztahu lékaře a pacienta a poukazuje na 

vybrané aspekty genetického poradenství se zohledněním etických aspektů prenatální 

diagnostiky. 

Empirická část prezentuje na základě výsledků dotazníkového šetření pocity, 

chování, postoje žen k prenatálnímu vyšetření v průběhu procesu vyšetření. Dále 

ukazuje a statisticky ověřuje, jaké faktory mají vliv na obavu žen z výsledků vyšetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

SKUTILOVÁ, Vladana. Psychological aspects of amniocentesis. [Diploma thesis]. 

Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 80 pp. 

 

Genetical counselling represents complex activity with multidisciplinar overlap. 

Most of patients are pregnant women who usually pass amniotic fluid sampling. The 

aim of this diploma work is to describe these womens behaviour and feelings on the 

basis of chosen aspects. The text is divided into twelve chapters 

Theoretical part presents surveyed problems from two poits of view – 

psychological and medical. It describes indication to invasive prenatal nealth check, 

thereinafter it talks about most frequented chromosomal deficiency which can be 

exposed by karyotypisation. Further it talks about the doctor and patinet’s realition and 

about aspects of genetical counselling as well as about ethical aspects  of prenatal 

diagnostics. 

On the basis of questionaire results, empirical part presents feelings, behaviour 

and attitudes of women to prenatal health check within in process. Thereinafter it shows 

and verify which factors influence women’s far of health check results. 
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1                                                                          Úvod 

 

Genetické poradenství představuje komplexní činnost s multidisciplinárním přesahem, 

převážnou část pacientů tvoří gravidní ženy, většina z nich podstupuje odběr plodové 

vody. Odběr plodové vody, amniocentéza, je většině žen doporučen na základě 

pozitivního výsledku některého ze screeningových vyšetření nebo na základě jejich 

věku, tj. 35 let a více v termínu porodu. Doporučení na základě věku je podle zkušeností 

naší ambulance relativně známé i laické populaci, velká část žen tedy s vyšetřením 

počítá ještě před otěhotněním. Indikace na základě screeningu je situace náhle vzniklá, 

odběr plodové vody může být ženami považován za komplikaci dosavadního průběhu 

gravidity.  

Pracuji na Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

jako ambulantní lékař, proto jsem si pro svoji diplomovou práci zvolila právě toto téma.  

Konzultace v ambulanci je náročná pro všechny zúčastěné. Lékař sice denně 

indikuje nejednu amniocentézu, ale ženy či páry přicházejí s trochu jinými otázkami, 

náhledem na danou situaci, každé těhotenství je jedinečné. Jsou ženy dostatečně 

informovány? Co by nemělo být během konzultace opomenuto? Co ovlivňuje jejich 

názory na prenatální vyšetření? Toto jsou otázky, které nás zajímají a na které bychom 

chtěli nalézt odpovědi. Jejich osvětlení totiž může výraznou měrou přispět ke 

zkvalitnění komunikace v rovině lékař-pacient, s čímž souvisí možnost zmírnění obav 

pacientek z vyšetření. 

Cílem práce je tedy provést mapující studii žen přicházejících k odběru plodové 

vody. Především se chceme zaměřit na pocity žen, jejich chování a postoje 

k prenatálnímu vyšetření. A dále zjistit, jaké faktory mají vliv na obavy žen z vyšetření.  

Teoretická část práce je zpracována na základě studia relevantních českých a 

zahraničních zdrojů. Práce nemá za cíl podat vyčerpávající přehled odborných studií či 

teoretických podkladů, jejím cílem je v dostatečné míře osvětlit všechny souvislosti 

nezbytné k pochopení předkládaného textu a resultátů empirické části práce. Ta je 

zaměřena na deskripci a analýzu výsledků dotazníkového šetření. Závěrečná diskuse by 
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měla ukázat shody a rozdíly mezi výsledky našeho šetření a výsledky autorů 

zabývajících se obdobnou problematikou. 

Jak bylo výše uvedeno, výsledky šetření budou využity nejen ke zpracování 

diplomové práce, ale také prakticky během konzultací v naší ambulanci.  

Celé šetření probíhalo anonymně a s vědomím vedoucích pracovníků oddělení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2            Prenatální screeningová vyšetření 

 

Za nejpřínosnější je v současnosti považován integrovaný screening I. a II. trimestru, 

který kombinuje biochemická vyšetření a ultrazvukovou diagnostiku. Cílem screeningu 

je identifikace těhotenství s vyšším rizikem výskytu vrozených vývojových vad a 

poskytnutí následné cílené prenatální péče (Zwinger, 2004, s. 112).  

 

2.1 Ultrazvuková diagnostika 

 

Součástí péče o fyziologické těhotenství je absolvování screeningového ultrazvukového 

vyšetření plodu. V průběhu těhotenství je povinností lékaře provést dvě screeningová 

vyšetření, a to v II. trimestru (v 18. – 22. týdnu) a ve III. trimestru (28. – 32. týden).  

 

2.1.1 Ultrazvukové vyšetření I. trimestru 

 

Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru není dosud považováno za screeningové vyšetření, 

i když se v posledních letech stále více klade důraz na význam kombinovaného 

screeningu I. trimetru. Vyšetření se zaměřuje na: 

• potvrzení intrauterinní gravidity s přesným určením gestačního stáří (údaj velice 

potřebný za situace, pokud žena nemá pravidelnou menstruaci nebo si 

nepamatuje datum poslední menstruace či datum koncepce) 

• diagnostiku mnohočetného těhotenství a určení chorionicity, posouzení 

případné patologie choria (mola hydatidosa) 

• vyloučení hrubých vrozených vývojových vad plodu 

• posouzení tzv. minor nebo major markerů – údaje, podle kterých se indikuje 

invazivní prenatální vyšetření  
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Ultrazvukové vyšetření a následně i vyšetření biochemické je součástí 

kombinovaného screeningu I. trimestru. V současné době se tento screening provádí 

komerčně, každá žena si sama rozhodne, zda vyšetření podstoupí. Dle Boudyše (2008) 

je ideální doba pro provedení ultrazvukového vyšetření rozmezí 11+3 – 13+6, tj. kdy je 

velikost plodu 45-84 mm dle temenokostrční délky (běžně se užívá zkratka CRL). 

Posuzuje se několik markerů, a to tloušťka nuchální translucence, přítomnost nosní 

kosti, velikost frontomaxilárního úhlu, průtok krve trikuspidální chlopní nebo duktus 

venosus.  

Nuchální translucence neboli šíjové projasnění je  anechogenní oblast plodu mezi 

kůží a pojivovou tkání pokrývající krční páteř. Vyskytuje se u 75% plodů s Downovým 

syndromem, tedy trizomií 21, vyšší naměřená nuchální translucence je spojována také 

se zvýšeným rizikem výskytu trizomie chromosomu 13 a 18, vyskytuje se u plodů se 

závažnými srdečními vadami, omfalokélou a skeletárními defekty (Boudyš, 2008).  

U plodů s normálním karyotypem roste prevalence fetální smrti s tloušťkou 

nuchální translucence, většina plodů, u nichž dojde k intrauterinnímu odumření do 20. 

týdne, jeví progresivní zvyšování NT až k závažnému hydropsu (Nicolaides, 2004). 

Vyšetření musí provádět lékař s platnou certifikací FMF (fetal medicine foundation), 

metodologicky správné měření nuchální translucence se řídí přísnými pravidly, plod 

musí být natočen obličejem přímo k sondě nebo od sondy, celý v neutrální flexi. 

Hodnotí se největší naměřená hodnota v sagitálním řezu, optimální je zoom až na 

velikost ¾ monitoru ultrazvuku. Za patologickou je považována hodnota větší než 2,6 

mm (Husička, 2008).  

Absence nosní kosti je u 70% plodů s trizomií 21, u 55% plodů s trizomií 18 a u 

35% plodů s trizomií 13 (Boudyš, 2008). Normální velikost nosní kosti je 1,3 – 2,1 mm.  

Frontomaxilární obličejový úhel je úhel mezi horním povrchem horního patra a 

čelní kosti. Větší úhel se nejčastěji vyskytuje u trizomie 21.  

Při posouzení průtoku krve trikuspidální chlopní jde zejména o patologické zpětné 

proudění krve přes uzavřenou trikuspidální chlopeň během komorového stahu. 

Vyskytuje se u 74% plodů s trizomií 21 a u 7% normálních plodů (Boudyš, 2008).  

Duktus venosus směřuje okysličenou krev z pupečníkové žíly přednostně do dolní 

duté žíly a pravé síně. Abnormální zpětný tok během stahu síně, tzv. A vlna, je 

popisována u 80% plodů s trizomií 21, u 75% dalších chromozomálních aberací a jen u 

5% plodů s normálním karyotypem (Boudyš, 2008).  
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2.1.2 Ultrazvukový screening II. trimestru 

 

Při tomto vyšetření se hodnotí morfologie plodu, jeho biometrie, uložení a struktura 

placenty, množství plodové vody, délka a tvar děložního hrdla (Zwinger, 2004, s. 122). 

Vyšetření se provádí v období mezi 18. a 22. týdnem gravidity. Primární 

indikací je zjištění vrozených vývojových vad, jako například rozštěpové vady páteře 

nebo břišní stěny, srdeční vady nebo vady ledvin, rozštěpové vady obličejové části nebo 

vady mozku. Ultrazvuk se také zaměřuje na tzv. markery, které mohou být součástí 

komplexních syndromů včetně chromozomálních vad. Zwinger (idem.) uvádí, že u 

většiny plodů s chromozomální odchylkou lze při cíleném ultrazvukovém vyšetření 

detekovat zevní nebo vnitřní abnormality. Je třeba si uvědomit, a to platí hlavně pro 

některé nepřímé ultrazvukové markery, že se mohou objevovat pouze přechodně 

v určité fázi těhotenství nebo mohou zmizet a pak se opět objevit. Mohou být vázány 

také na rozvoj funkce orgánové skupiny. Jako příklad lze uvést anencefalii, tedy 

závažnou poruchu uzávěru neurální trubice, jež můžeme diagnostikovat již v I. trimetru, 

nález je zobrazitelný během celého těhotenství. Naproti tomu obstrukce v oblasti 

trávicího ústrojí se projeví až s nástupem funkce gastrointestinálního traktu v období II. 

trimestru.  

 

2.1.3 Ultrazvukový screening ve III. trimestru 

 

Toto vyšetření se provádí mezi 30. a 32. týdnem. Hlavní indikací je ověření funkce 

fetoplacentární jednotky, tj. určení fetální biometrie a morfologie, polohy plodu, uložení 

a struktury placenty, množství plodové vody, posuzuje se děložní hrdlo.  

 

2.2 Biochemický screening 

 

Biochemické vyšetření ukazatelů zvýšeného rizika poruchy prenatálního vývoje plodu i 

gravidity se stalo významnou součástí péče o těhotné. Doplňuje se vzájemně 

s ultrazvukovým vyšetřením tím, že zvyšuje jeho diagnostickou efektivitu, ale také tím, 

že jeho pozitivní výsledky se stávají indikací k podrobnému, cílenému a opakovanému 

ultrazvukovému vyšetření po celou dobu gravidity (Hájek, 2000). 
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Hodnotí se vždy nejen absolutní hodnoty vyšetřovaných proteinů, ale také jejich 

statistické zpracování, které se udává v MoM (multiple of medians), jedná se o násobky 

mediánu normálních hodnot pro dané stáří gravidity. Systém hodnotí souvislost s věkem  

a s hmotností ženy, přesným stářím gravidity v den odběru.  

 

2.2.1 Biochemický screening I. trimestru 

 

Biochemický screening se v evropských zemích začal zavádět v devadesátých letech 

minulého století (Nicolaides, 2008). 

Jak již bylo výše uvedeno, v České republice se v současné době provádí na 

většině pracovišť komerčně, a to mezi 10. a 12. týdnem gravidity. Jako u dalších 

vyšetření je nutná co nejpřesnější specifikace stáří gravidity. Sledují se hodnoty free 

betahCG (volná jednotka choriového gonadotropinu), PAPP-A (pregnancy associated 

plasma protein-A). Hodnocení free betahCG je technicky náročné, protein se v krátké 

době stává nestabilním a rozpadá se. Za patologickou je považována hodnota nad 2 

MoM.  PAPP-A je glykoprotein placentárního původu, např. u Downova syndromu se 

za patologickou na Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

považuje hodnota nižší než 0,35 MoM. 

 

2.2.2 Biochemický screening II. trimestru 

 

Tento screeningový program je stále považován za vyšetření první volby (i když se 

zájem stále více soustředí na screening prvního trimestru). Tzv. triple test – hodnotí tři 

proteiny – se provádí od začátku 80. let 20. století, kdy byl považován za revoluční 

průlom. Kombinuje věk matky, její hmotnost a fetoplacentární proteiny, a to sérový 

alfafetoprotein, sérový lidský choriový gonadotropin a nekonjugovaný estriol.  

 Kučerová (1999) publikovala výsledky své studie, kdy z 6471 gravidních žen 

mělo 20% abnormální hodnoty triple testu, patologický karyotyp byl následně prokázán 

u 1,5%, z toho pouze u 1/3 Downův syndrom. Po genetické poradě se 2/3 žen rozhodly 

pro ukončení gravidity.  

 Nicolaides (2004) uvádí, že skupina žen s pozitivním biochemickým 

screeningem II. trimestru nyní představuje asi 15% těhotných žen.  

Např. u plodu s M. Downi bývají popisovány nižší hodnoty alfafetoproteinu, 

estriolu, vyšší hodnota choriového gonadotropinu. Za pozitivní screening považujeme 
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ten, kdy je alespoň jedna hodnota mimo fyziologické rozmezí. Jsou-li snížené hodnoty 

všech tří markerů, je signifikantně vyšší riziko výskytu trizomie chromozomu 18. U 

plodů s rozštěpovými vadami vídáme vyšší hodnoty alfafetoproteinu, pokud má plod 

porušený kožní kryt, secernuje do plodové vody více alfafetoproteinu, to se pak odráží 

v sérových hodnotách. Extrémně nízké hodnoty proteinů, zejména nízká hodnota 

estriolu, jsou asociovány se Smith-Lemli-Opitzovým syndrom (diagnostika se provádí 

molekulárně genetickým vyšetření z buněk plodu).  

Výsledky ovlivňují také zevní faktory, vyšší alfafetoprotein bývá u těhotných, 

které v předchozím období špinily nebo krvácely (jedná se rozpadový produkt 

hemoglobinu). Vyšší choriový gonadotropin vídáme u žen, které užívaly medikaci na 

podporu děložní sliznice. Nižší estriol prokazujeme v séru u žen kuřaček, důležitou 

proměnou představuje hmotnost ženy. Na tyto skutečnosti je nutno pamatovat během 

konzultace, a to na gynekologické i genetické ambulanci, kdy jsou výsledky vyšetření 

ženám interpretovány. 

Boudyš (2008) udává senzitivitu triple testu mezi 60 – 70% při falešné pozitivitě 

5 – 15%. 

Jak již bylo uvedeno výše, stále větší důraz se klade na kombinovaný screening 

I. trimestru. Žena získává informaci o plodu již na konci I. trimestru, což pro většinu 

žen znamená velký přínos. Pokud je u plodu prokázána např. navazujícím 

cytogenetickým vyšetřením patologie a žena se na základě tohoto výsledku rozhodne 

pro ukončení gravidity, které tak může být provedeno o několik týdnů dříve než na 

základě indikace triple testu.  
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3      Invazivní prenatální diagnostika                    

Dosud jsme se zabývali screeningovými programy, v případě jejich patologického 

výsledku je ženě doporučeno, aby podstoupila invazivní prenatální vyšetření 

s následnou karyotypizací plodu.  

Prenatální diagnostika z buněk plodu může být indikována z více důvodů, a to 

nejčastěji v následujících situacích: 

• patologický výsledek některého ze screeningových biochemických vyšetření 

(podrobně viz výše) 

• patologický výsledek ultrazvukového screeningu (např. průkaz vrozených 

vývojových vad, které by mohly podmíněny chromozomální aberací, 

intrauterinní růstová retardace plodu) 

• věk matky 35 let a více v termínu porodu, zvažován je také věkový faktor otce 

• výskyt chromozomální aberace u plodu/dítěte v některém z předcházejících 

těhotenství ženy 

• chromozomální aberace u jednoho z rodičů (nejčastěji v tzv. vyvážené formě) 

• riziko výskytu gonozomálně recesivně dědičného onemocnění u plodu, kdy je 

pro další postup nutné zjistit pohlaví dítěte, při průkazu mužského pohlaví jsou 

indikována další navazující vyšetření (např. v případě Duchennovy svalové 

dystrofie nebo hemofilie). 

• riziko výskytu autozomálně recesivního onemocnění u plodu (např. vrozené 

metabolické vady, cystické fibrozy) 

• výkon na přání ženy 

 

Následný popis invazivních vyšetření nebude seřazen chronologicky podle stáří 

gravidity, kdy se provádějí, uvedeme je od nejčastěji indikovaných výkonů po méně 

často prováděné.  
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3.1 Klasická amniocentéza 

 

Nejčastěji je indikována od 15. – 16. týdne, lze ji provádět do začátku 21. týdne 

gestačního stáří. Provádí se transabdominální punkcí amniální dutiny pod stálou 

ultrazvukovou kontrolou. K aspiraci plodové vody se používají jehly o průměru do 1 

mm a velikosti 9 – 12 cm. Aspiruje se 20 ml plodové vody, tj. v tomto stupni gravidity 

bezpečné množství. Čech (1999) uvádí, že asi 20% odběrů se provádí transplacentárně.  

Jako možné komplikace jsou nejčastěji uváděny následující: slabé krvácení, 

amniální leakage, tj. částečné odtékání plodové vody, kontrakce dělohy, abrupce 

placenty, chorioamnionitida, tvorba amniálních pruhů, potrat, velmi vzácně poranění 

plodu jehlou. Riziko spontánního abortu je nejčastěji uváděno do 1%.  Dlouhodobé 

sledování žen po provedených amniocentézách na Oddělení lékařské genetiky FN 

Hradec Králové ukazuje riziko spontánního abortu v intervalu 0,3 – 1%. Za rizikové 

faktory považujeme krvácení nebo špinění, akutně probíhající infekci, dlouhodobě 

léčenou sterilitu nebo vícečetnou graviditu. Transplacentární odběr riziko abortu 

nezvyšuje.  

Výsledek cytogenetického vyšetření je při použití klasických metod dostupný za 

2 -3 týdny. Dlouhou dobu do výsledku podmiňuje malý počet amniocytů – buněk plodu 

– v plodové vodě. Kultivační doba je asi 10 – 12 dní, pak následuje odečet. 

V současnosti lze využít cílených metod, které dobu do výsledku zkrátí.  

Kromě chromozomální výbavy se v plodové vodě také rutinně stanovuje 

hodnota alfafetoproteinu. Alfafetoprotein je fetální glykoprotein tvořený především 

játry a secernovaný do krevního oběhu plodu. Ledvinami je ve fetální moči vylučován 

do plodové vody. Do matčina oběhu se dostává přes placentu, amniové obaly a 

materno-fetální cirkulaci. Je-li v 18. – 19. týdnu provedeno vyšetření ultrazvukem a 

současně se stanoví hladina alfafetoproteinu v plodové vodě, může být odhaleno až 99% 

plodů s otevřenou spinou bifida a prakticky všechny plody s anencephalií (Nussbaum, 

2004).  

 

3.2 Časná amniocentéza 

 

Vyšetření indikované spíše vzácně. Provádí se před 15. týdnem gravidity, nejčastěji 

v týdnu 11. – 14., odebírá se vždy takové množství plodové vody (v mililitrech), jako je 
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týden gravidity. Bývá indikována hlavně v graviditách s vysokým rizikem výskytu 

vrozených poruch metabolismu, v současnosti se spíše nahrazuje biopsií placentární 

tkáně.  

Za nespornou výhodu časné amniocentézy se považuje vyšší kvalita buněčných 

dělení, malá pravděpodobnost výskytu mozaicismu. Čech (1997) uvádí zhruba stejné 

procento fetálních ztrát, tj. riziko spontánního abortu po provedeném výkonu. 

Nicolaides (2004) ale upozorňuje na vyšší riziko fetálních ztrát, a to o 2% vyšší oproti 

klasické amiocentéze, také vyšší riziko výskytu talipes equinovarus (o 1,6% vyšší než 

po biopsii choria). 

Velký problém a také jeden z hlavních důvodů, proč se od časné amniocentézy 

upouští, je vyšší pravděpodobnost neúspěšné kultivace, která vyžaduje opakované 

invazivní vyšetření, ve vyšším procentu se také vyskytuje amniální leakage.  

 

3.3 Odběr choriových klků  

 

Biopsie choria se provádí transcervikálně nebo transabdominálně obvykle mezi 10. a 

12. týdnem gravidity. Dřívější provedení je kontraindikováno pro riziko vzniku 

redukčních končetinových vad. Hlavní výhodou biopsie choria je časová úspora, 

výsledky jsou dostupné v relativně časném stupni gravidity, a to do týdne po odběru, 

nevýhodou pak naopak horší kvalita buněčných dělení někdy znemožňující přesnou 

diagnostiku. Pokud karyotypizace z bioptované tkáně selže, musí žena vyčkat a 

podstoupit klasickou amniocentézu, tj. druhé invazivní vyšetření během několika týdnů. 

Husička (2008) uvádí riziko spontánního abortu 0,5%-1% v případě, že je odběr 

prováděn transabdominálně a 2-4% při transcervikálním výkonu.  

 

3.4 Kordocentéza 

 

Kordocentéza je výkon, při němž se pod ultrazvukovou kontrolou odebírá vzorek krve 

plodu. Vyšetření indikujeme v době, kdy z časových důvodů již nemůžeme provádět 

amniocentézu, tedy od začátku 22. týdne.  Načasování vychází ze skutečnosti, že 

kultivační doba amniocytů je zhruba dva týdny, k tomuto údaji je nutné připočítat ještě 

několik dní, kdy se vzorek zpracovává. Při průkazu chromozomální vady lze těhotenství 
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na přání ženy ukončit nejdéle do ukončeného 24. týdne, odtud tedy časová limitace 

amniocentézy.  

 Pupečníková krev obsahuje dostatečný počet lymfocytů, ze kterých lze stanovit 

karyotyp plodu, výsledek bývá obvykle k dispozici do jednoho týdne. Riziko 

spontánního abortu se po provedené kordocentéze pohybuje okolo 1%.  

 

3.5 Režimová opatření invazivních prenatálních vyšetření 

 

Za nezbytné považujeme také zmínit režim před a po provedení invazivního 

prenatálního vyšetření. Zákroky se provádějí ambulantně, žena se může ráno nasnídat, 

není nutné, aby lačněla až do doby vyšetření. Ke konzultaci by měla přijet 

s doprovodem, který ji po odběru odveze domů. V den výkonu a ve dni následujícím by  

měla dodržet klidový režim a jen polehávat, v následujících 2- 3 týdnech se doporučuje 

vystavení pracovní neschopnosti. Žena by se neměla namáhat, zejména omezit 

zatěžování břicha. Obecně se doporučuje nezvedat těžší břemena. Je dobré připomenout 

ženám, které již mají děti, aby byly opatrné při jejich zvedání. Také se doporučuje 

dlouhodobě nebýt ve vynucené poloze (např. delší sezení nebo stání), nesportovat, 

zejména nejezdit na kole nebo nechodit plavat (kvůli riziku infekce), po uvedenou dobu 

by se neměla mít pohlavní styk.  

Invazivní vyšetření jsou obecně kontraindikována, pokud žena špiní nebo krvácí, 

prodělává akutní infekční onemocnění, a to celkové nebo lokální gynekologickou 

infekci (riziko vzestupu ascendentní cestou), kontraindikaci představuje také kožní 

exantém na břišní stěně, relativní kontraindikací pak může také být uterus myomatosus, 

tj. děloha, ve které jsou vícečetné uzly z buněk hladkého svalstva.  
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4    Přehled nejčastějších chromozomálních    

                                                                      aberací 
 

 

4.1 Morbus Downi 

 

Downův syndrom je nejčastější a nejznámější chromozomální aberací. Byl poprvé 

popsán Langdonem Downem v roce 1866, příčina ale dlouho nebyla objasněna. V roce 

1959  patřil do skupiny prvních syndromů s prokázaným patologickým karyotypem. U 

většiny pacientů bylo zjištěno 47 chromozomů s malým nadpočetným akrocentrikem, 

který byl následně označen jako chromozom 21.  

Podle Nussbauma (2004, s. 161) se populační incidence odhaduje asi 1 na 800 

živě narozených dětí, uvádí také incidenci výskytu v závislosti na věku matky., 

podrobně viz tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Incidence výskytu Downova syndromu v závislosti na věku ženy (Hsu, 

1998;  Sutherland, 1996 In Nussbaum, 2004, s. 161) 

 incidence 

věk matky 

(roky) 

při narození v amnioncentéze 

(v 16. týdnu) 

v biopsii choriových klků 

(v 9. – 11. týdnu) 

15 – 19 1/1250 -  - 

20 – 24 1/1400 - - 

25 – 29 1/1100 - - 

30 1/900 - - 

31 1/900 - - 

32 1/750 - - 

33 1/625 1/420 1/370 

34 1/500 1/133 1/250 

35 1/385 1/250 1/250 
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36 1/300 1/200 1/175 

37 1/225 1/150 1/175 

38 1/175 1/115 1/115 

39 1/140 1/90 1/90 

40 1/100 1/70 1/80 

41 1/80 1/50 1/50 

42 1/65 1/40 1/30 

43 1/50 1/30 1/25 

44 1/40 1/25 1/25 

45 a více 1/25 1/20 1/15 

       

 

 Z údajů v tabulce stojí za povšimnutí fakt, že riziko výskytu stoupá po 35. roce. 

Vyšší porodnost žen mladších 35 let způsobuje, že více než polovina průkazů M. Downi 

je právě v této věkové kategorii, i když riziku výskytu je nižší. Nussbaum (2004, s. 165) 

udává, že riziko opakovaného výskytu trizomie 21 je na hladině 1,4%, u žen starších 

pak odpovídá riziku vyplývajícímu z věku ženy.  

 Podle Nicolaidese (2008) dochází ke spontánnímu intrauterinnímu odumření 

plodu s trizomií 21 mezi 12. (kdy se provádí UZ screening) a 40. týdnem asi ve 30% a 

mezi 16. (kdy se provádí triple test) a 40. týdnem asi ve 20%.  

 Pro nápadné dysmorfické znaky je možno Downův syndrom diagnostikovat 

krátce po narození dítěte. Mezi typické znaky patří nápadná hypotonie, tj. snížené 

svalové napětí, pozorovatelné hned v novorozeneckém věku, krk je krátký s uvolněnou 

kůží na týlu, nosní hřeben plochý, atypicky tvarované ušní boltce nasedají nízko, kolem 

duhovky lze pozorovat Brushfieldovy skvrny, ústa bývají často otevřená s velkým 

rozbrázděným jazykem. Charakteristické epikanty a tvar očí byly dříve důvodem, proč 

se pro tento syndrom užívalo označení mongolismus. Ve dlani krátkých a širokých 

rukou vídáme typickou příčnou rýhou, tzv. opičí, krátký atypicky dovnitř zakřivený 

malík, tzv. klinodaktylii malíku. Na nohou je mezi prvním a druhým prstcem široká 

mezera, tzv. sandálovitá, jež často pokračuje proximálně přes celé chodidlo. 

Další typické malformace, které se s tímto syndromem mohou pojit, jsou srdeční 

vady, zejména atrioventrikulární kanál, atrézie duodena, tracheoezofageální píštěl, 

popisuje se asi 15x zvýšené riziko výskytu leukémie a časný nástup M. Alzheimer. Asi 
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polovina dětí, které se narodí se srdeční vadou, zemře během jednoho roka (Nussbaum, 

2004).  

  Downův syndrom se pojí s mentální retardací,  zaostávání výrazně nastupuje po 

prvním roce života. Inteligenční kvocient se v dospělém věku většinou pohybuje mezi 

30 – 60. Předčasná senilita spojená s neuropatologickými nálezy charakteristickými pro 

Alzheimerovu chorobu (kortikální atrofie, ventrikulární dilatace a anomálie 

v dendritickém větvení neuronů) postihuje pacienty s Downovým syndromem o několik 

desítek let dříve než běžnou populaci.  

 Klinická diagnóza většinou není komplikovaná, vždy ale musí být cytogeneticky 

potvrzena. Nálezů podmiňujících M. Downi je několik, nejsou ale určující pro 

fenotypový projev. U 95% všech pacientů nacházíme trizomii chromosomu 21. Riziko 

výskytu této nondisjunkční vady stoupá s věkem ženy, jak bylo již uvedeno výše. Asi u 

4% pacientů má 46 chromosomů, jeden z nich vzniká tzv. Robertsonskou translokací, a 

to nejčastěji mezi chromosomem 21q a dlouhými raménky jiného akrocentrického 

chromosomu, většinou 14 nebo 22. Tento typ Downova syndromu není asociován 

s věkem. U malého počtu pacientů se uvádí translokace 21q21q a malé procento 

představuje mozaikový nález nebo částečná trizomie 21.  

 

4.2 Trizomie 18, Edwardsův syndrom 

 

Jedná se o velmi závažnou chromozomální vadu spojenou s mentální retardací, 

neprospíváním, často vážnými vrozenými srdečními vadami neslučitelnými se životem, 

hypertonií. Ve fenotypu upoutá pozornost vystouplé záhlaví a dozadu ustupující čelist. 

Malformované ušní boltce nasedají nízko, pěsti bývají typicky zaťaty – druhý a pátý 

prst se kříží přes prst třetí a čtvrtý. Chodidla mívají vzhled tzv. houpací židle s nápadně 

vystouplými patními kostmi.  

 Incidence tohoto syndromu u živě narozených dětí je asi 1 z 7500, incidence při 

otěhotnění je daleko vyšší, ale asi 95% zárodků s trizomií 18 se spontánně potrácí 

(Nussbaum, 2004, s. 165).  

 Postnatální prognóza je špatná, doba přežití se uvádí jen několik měsíců. 

Podobně jako u dalších trizomických vad se udává vyšší riziko spojené s věkem matky.  
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4.3 Trizomie 13, Pataův syndrom 

 

Typické znaky tohoto syndromu jsou těžká růstová a mentální retardace, malformace 

centrálního nervového systému (arinencefalie nebo holoprosencefalie). Fenotyp 

charakterizuje mikrocefalie, vystouplé čelo, široce otevřené lebeční švy. Přítomná může 

být také mikrooftalmie, kolobom duhovky nebo oči mohou chybět úplně. Často 

pozorujeme rozštěp rtu a patra, na rukou nebo nohou postaxiální polydaktylii 

v sevřených pěstech (v postavení podobném jako u trizomie 18). Nacházíme také četné 

vnitřní malformace, a to nejčastěji srdeční vady a vady uropoetického traktu.  

 Incidence trizomie 13 je asi 1 na 20 000 až 23 000 porodů. (Nussbaum, 2004, s. 

166). Asi polovina novorozenců umírá během prvního měsíce života. Opět se popisuje 

souvislost s vyšším věkem matky.  

 Riziko výskytu trizomie 13 a 18 se snižuje s délkou gestace, procento 

nitroděložního odumření plodu mezi 12. a 40. týdnem je asi 80% (Nicolaides, 2008). 

 

4.4 Klinefelterův syndrom 

 

Klinefelterův syndrom byl první popsanou gonozomální aberací u člověka, karyotyp 

47,XXY. Chlapci a muži s tímto syndromem jsou vysocí, hubení, mají gynekomastii. 

Velká většina z nich zůstává až do puberty nepoznána, fenotyp nevzbuzuje podezření. 

Po pubertě, jež nastupuje v obvyklém věku, se ale začíná objevovat hypogonadismus,  

varlata bývají malá, sekundární pohlavní znaky se nevyvíjí. Pacienti jsou téměř vždy 

infertilní, protože jim chybí zárodečné buňky. A právě infertilita bývá jedním z důvodů, 

které muže přivádí na genetickou ambulanci.  

 Incidence se odhaduje na 1 na 1000 živě narozených chlapců (Sršeň, 1992). 

Vzhledem k  nenápadným známkám se předpokládá, že většina případů zůstává 

nevyšetřena. Do spektra příznaků patří také vyšší výskyt poruch učení, zejména 

v oblasti čteného projevu, zmiňuje se také horší psychosociální přizpůsobivost, kterou 

často podmiňuje netypická disproporcionální postava. Jazykové potíže mohou vést 

k plachosti, nerozhodnosti a nezralosti. 
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4.5 Syndrom 47,XYY 

 

Tato chromozomální vada nebývá spjata s nápadným fenotypem, vzhled i chování může 

být bez pozoruhodností, muži ale mívají ve vyšším procentu poruchy pozornosti, bývají  

impulzivní, agresivní s mírně sníženým IQ. Fertilita zůstává zachována, u potomků se 

nepopisuje vyšší riziko výskytu chromozomálních vad. Právě velká rozmanitost 

klinických příznaků a nejistá prognóza činí velké problémy v genetickém poradenství 

při prenatálním záchytu. 

 

4.6 Trizomie X 

 

Vada s cytogenetickým nálezem 47,XXX. Incidence je asi 1 na 1000 novorozených 

děvčátek (Sršeň, 1992, s. 110). Ženy s trizomií X bývají vyšší s jinak nenápadným 

fenotypem. Puberta nastupuje v obvyklém věku, fertilita zůstává zachována, popisuje se 

ale vyšší riziko výskytu chromozomálních aberací u potomků. V IQ testech skórují 

mírně pod průměrem, mívají poruchy učení, závažnější psychopatologie a asociální 

chování jsou spíše výjimečné, pokud se objeví změny v chování, tak zejména na prahu 

časné dospělosti.  

 

4.7 Turnerův syndrom, monozomie X 

 

Na rozdíl od výše zmíněných gonozomálních aneuploidií lze děvčátka s Turnerovým 

syndromem poznat již po narození, v období puberty je již fenotyp plně vyjádřen.   

 Chromozomální nález je u 50% dívek monozomie chromozomu X, tedy v zápise 

45,X (dřívější označení 45,X0 není správné). Nicolaides (2008) uvádí, že obvykle 

vzniká monozomie X v důsledku chybějícího otcovského X chromosomu, četnosti tedy 

na rozdíl od většiny chromozomálních aberací nezávisí na věku matky.  

Zhruba u jedné čtvrtiny prokazujeme mozaikové nálezy, dopad na fenotyp 

určuje procentuální podíl monozomie.  

 Turnerův syndrom je vzácnější než ostatní aberace gonozomů, incidence se 

uvádí zhruba 1 na 4000 živě narozených dívek (Nussbaum, 2004, s. 177). Je třeba ale 

zmínit, že až 99% plodů s Turnerovým syndromem se spontánně potrácí. Úmrtnost 

mezi 12. a 40. týdnu je asi 80% (Nicolaides, 2004). Dosud není jasné, proč je tento 
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nález v tak vysokém procentu letální in uteru, když postnatální klinický stav je zcela 

slučitelný se životem.  

 Mezi typické abnormity patří malá postava, dysgeneze gonád (spojená 

s infertilitou), nápadnější obličej, kožní duplikatura v oblasti krku, tzv. pterygium colli, 

nízko nasedající vlasová linie na šíji, široký hrudník s široko nasedajícími prsními 

bradavkami, zvýšený výskyt srdečních vad a vad uropoetického systému. Děvčátka 

mívají ihned po narození edémy na zádech a nohou, zejména v oblasti nártů a bérců. 

 Inteligence žen je většinou v pásmu průměru nebo mírně podprůměrná, ženy 

mívají problémy s prostorovým viděním, koordinací pohybů nebo jemnou motorikou. 

Často vyžadují pomoc při učení, zejména ve výuce matematiky, častěji se vyskytují 

problémy se sociální adaptací. V provedených testech dosahují nižšího skóru 

neverbálního IQ ve srovnání s verbálním.  

 V rámci prenatálního vyšetření bývá během ultrazvukového vyšetření prosáknutí 

šíje nebo edém celého plodu, na základě kterého je žena doporučena k provedení 

prenatální karyotypizace.  
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5                                                    Vztah lékaře a pacienta  

 

Ještě dříve, než se budeme věnovat podrobnějšímu rozboru psychologických aspektů 

prenatálních vyšetření, zmíníme se o důležitém momentu, jehož zvládnutí je nutné pro 

jakoukoli konzultaci, nejen genetickou, a o to komunikaci lékaře s pacientem.  

 Interakci pacienta a lékaře lze považovat za specifický druh komunikace 

s danými formálními pravidly. Česká lékařská komora, tedy organizace s povinnou 

účastí pro každého lékaře v naší republice, zavazuje lékaře povinnostmi, na které musí 

během své profesní kariéry stále pamatovat a které musí dodržovat, shrnuje je 

v Etickém kodexu (viz příloha č. 2). Kodex se zabývá nejen vztahem lékaře a pacienta, 

ale také vztahy mezi lékaři navzájem a vztahem k  nelékařskému personálu. Kodex 

vešel v platnost 1. 1. 1996. 

Kromě povinností lékaře byla ustanovena také práva pacientů, a to dětských i 

dospělých. Protože se v této práci zabýváme pacienty dospělými, v příloze č. 3 uvádíme 

Chartu práv dospělého pacienta.  

 Nelze ale zapomínat na to, že se jedná o komunikaci dvou konkrétních osob, 

které přicházejí s určitými představami o následující spolupráci.  Vzájemný vztah mezi 

pacientem a lékařem utváří i jejich osobní svéráz (Vymětal, 2002). Oba mohou být 

úzkostní, depresivní, mohou mít sklon k podezřívavosti, pedantství a podobně. 

 

5.1 Co obecně pacient očekává od lékaře? 

 

Konzultace u lékaře představuje pro většinu pacientů nepříjemnou situaci, v 

nemocničním prostředí se nepohybují běžně (pomineme-li chronicky nemocné 

docházející na pravidelné kontroly), není to pro ně zvyklá každodenní situace.  

Pacient chce být přijat jako člověk s daným problémem, se specifickou osobní i 

rodinnou anamnézou, která je pro každého z nás jedinečná. Podle Vymětala (2003) 

pacient od lékaře očekává dominanci, rozhodnost a aktivitu, zároveň ale pro sebe 
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pochopení a osobní zájem. Pacient se obává, že bude přijat jen jako diagnóza nebo jako 

ten na posteli u okna na pokoji číslo sedm. Lékař má také rychle a nejlépe bezbolestně 

pomoci, je pro pacienta člověkem, jehož si váží a zároveň se ho obává.  

 Pacient počítá s lékařským tajemstvím, proto lékaři svěří všechny (nebo alespoň 

většinu) důležitých informací. Očekává, že jej lékař bude o všem informovat a že se na 

něj může spolehnout. Ptá se na příčinu obtíží, co udělal špatně, jak může dalším obtížím 

předejít, vnímá nejen verbální projev, ale také neverbální složku komunikace.  

 Povolání lékaře má často pro laickou veřejnost jistou magickou rovinu, lékaře 

bere v první řadě jen jako profesionála vždy plně soustředěného na svou práci, bez 

nároku na vlastní přání nebo problémy v osobním životě.  

 

5.2 Co naopak lékař očekává od pacienta? 

 

Vymětal (2002) uvádí podřízenost a vděčnost, předpokládá, že se pacientův stav bude 

rychle lepšit až do úzdravy. Proto v případě vleklé léčby bývá lékař frustrován a může 

mít ne zcela uvědomovanou tendenci pacienta vnitřně odmítat a eventuálně hledat 

chybu v malé spolupráci pacienta. Očekává také, že mu pacient sdělí pravdivě všechny 

vyžadované informace.  

Podle Berana (2002) by měl mít rozhovor mezi zdravotníkem a pacientem také 

psychoterapeutickou hodnotu. Dále ale konstatuje fakt, že psychoterapeutická hodnota 

rozhovoru je v některých případech jen omezená. Jednorázový rozhovor nebo několik 

krátkých rozhovorů nemůže mít výraznější dopad, a to zvláště tehdy, jde-li o stav, který 

je výsledkem dlouhodobějšího vývoje a zahrnuje několik psychologických 

problémových okruhů (např. problémy v rodině a v zaměstnání současně). Kromě toho 

Beran (idem.) také nepředpokládá u lékaře v první linii vzdělání psychoterapeutického 

směru, což ve většině případů odráží i skutečnost.  

I přes snahu obou zúčastěných stran tedy zůstává vztah lékaře a pacienta někdy 

asymetrický, lékař dominuje příliš, neumožňuje dialog, komunikační bariéry staví také 

lékařem běžně užívaný slovník. Většina pacientů mu často nerozumí, obává se ale 

zeptat, a tak se vzdálenost mezi lékařem a pacientem prohlubuje a spolupráce se dále 

komplikuje. 

 Setkání s dominantním přístupem lékaře v minulosti může činit obtíže i 

v budoucích setkání s dalšími  lékaři. Předchozí situace pacienta naučila, že se nemůže 
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sám rozhodnout, řídí se bez vlastního uvážení doporučením lékaře. Předpokládá, že 

nemá na vybranou, vzdal se možnosti vlastní volby, cítil se bezmocný, jakoby vydaný 

na milost. Schmale a Engel (podle Mlčáka, 2005, s. 43) definovali syndrom naučené 

beznaděje, tzv. naučenou bezmocnost. Soubor negativních prožitků vede ke kognitivní 

nepružnosti a k behaviorální pasivitě a je považován za jeden z etiologických faktorů 

rozvoje deprese.  

Křivohlavý (2002, s. 35) uvedl, „že umění komunikovat má dvě stránky. Jen 

jednou z nich je však umění mluvit. Druhou – a neméně důležitou – je umění naslouchat. 

… Nejde jen o to slyšet, co pacient říká, a vzít si čas k tomu, aby pacient mohl říci, co 

říci chce či má. V umění naslouchat jde o správnou interpretaci toho, co pacient říká. 

Nejen toho, co říká slovy (verbálně), ale i toho, co sděluje beze slov (neverbálně). Zde 

existuje řada překážek dobrého porozumění. Máme-li někomu porozumět, musíme 

mluvit stejnou řečí. Při setkání lékaře s pacientem oba hovoří stejnou řečí (česky), 

avšak životní prostředí, z něhož přichází lékař, a to, z něhož přichází pacient, jsou 

odlišná. … Postoj ke sdělování je též odlišný. Lékař přichází do kontaktu s druhými 

lidmi – a zvláště, s lidmi, které něco trápí – obvykle daleko častěji nežli pacient. Pacient 

není zvyklý hovořit o svých zdravotních těžkostech řečí, na kterou je zvyklý lékař. Není 

divu, že tím trpí lékařova trpělivost naslouchat mu.“ 

 

Beran (2002, s. 22) uvádí pravidla komunikace zdravotníka s pacientem: 

• „Měj jasno o tom, co, kdy a jak chceš sdělit. 

• Učiň se pro pacienta přijatelným a předej sdělení nejpřijatelnější formou, včas 

se přesvědč, zda pacient rozumí tak, jak očekáváš. Ověřovací otázky jsou vhodné 

a nutné. 

• Mluv jazykem svého pacienta a přizpůsob úroveň sdělení jeho intelektu, způsobu 

myšlení, emocí, jeho zaujetí sebou samým. 

• Pamatuj, že pacient – byť to nebyl cizinec – nemluví tvým jazykem: tvá slova pro 

něj mohou znamenat něco jiného. Může mít těžkosti s pozorným nasloucháním – 

kvůli obavám, úzkostem, fyzickým bolestem, zmatenosti nebo nezjištěné 

nedoslýchavosti. 

• Snaž se vzbudit a udržet pacientův bezprostřední zájem. 
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• Zvol správný způsob sdělení – nepiš negramotnému, nemluv k hluchému. Užij 

všechny možné způsoby komunikace a buď připraven opakovat je tak dlouho, 

dokud bude třeba.  

• Při každé příležitosti zvol přeměřený čas, intenzitu a délku sdělení.  

• Své přesvědčování a poskytování naděje přizpůsob tomu, co vyžaduje daný 

okamžik. 

• Užij všechny způsoby, abys od pacienta získal a zhodnotil „zpětnou vazbu“. 

Pozoruj oči, ruce, gesta, naslouchej zbarvení hlasu i pomlkám: to všechno Ti 

něco sděluje. Pozoruj a všímej si, co pacient neříká a nedělá, tato opomenutí Ti 

řeknou víc o vnitřním stavu. Nespěchej. Vyčkej otázek a zodpověz je jasně. Měj 

dost času vysvětlit pacientovi vše, co potřebuje vědět.  

• Pamatuj, že komunikace je rizikovou činností, je tu možnost chyb, ztroskotání, 

nedorozumění. Je to složitý proces – vždy se pokus zjednodušit, co potřebuješ.  

• Lepší komunikace je klíčem lepšího vztahu lékař – sestra – pacient: je ještě 

důležitější než dobrý lék a dobré ošetření. Rozdíl mezi konfliktem a pohodou 

často závisí na významu a interpretaci jediného tvého slova. Úspěch často závidí 

na tom, zda tvá slova jsou vhodně načasovaná, zda jsou věcná, vhodná, 

jednoznačná, smysluplná a stručná.“  

 

Beran (idem.) také zdůrazňuje, že pokud pacient reaguje agresí na sdělení 

nepříjemné zprávy, neměl by lékař agresí odpovídat. Někdy má agrese podobu 

kverulačního projevu. Pacient si chce na zdravotníka stěžovat, protože bez jeho 

nedbalosti by nemohlo k nynějšímu stavu dojít. Není tedy na místě odpovídat agresivně 

na agresivní projev pacienta, není ale dobré jednat dotčeně nebo odmítavě.  
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6                  Aspekty genetického poradenství  

 

6.1  Specifika vztahu lékaře a pacienta na genetické ambulanci 

  

V této práci se soustředíme pouze na část genetického poradenství, a to na prenatální 

diagnostiku. Nejprve popíšeme zvyklý průběh genetické konzultace. Do ambulance 

přichází žena, která je k vyšetření doporučena pro zátěž v rodinné nebo osobní 

anamnéze, pro graviditu ve vyšším věku anebo na základě patologického výsledku 

některého ze screeningových programů (podrobně viz kapitola 3). Konzultace probíhá 

v ambulanci lékaře, většinou bez přítomnosti zdravotní sestry, partner/manžel je zván 

také, ne vždy ale této nabídky využije.  

 Lékař ženě vysvětlí, z jakého důvodu byla ke konzultaci odeslána, navrhuje další 

postup, a to dle stáří gravidity odběr choriové tkáně, plodové vody nebo pupečníkové 

krve. Ženu musí také poučit o rizicích zákroku, sama (v lepším případě 

s manželem/partnerem) se rozhoduje, zda nabídku lékaře přijme a invazivní vyšetření 

podstoupí, nebo jej odmítne. Pokud s invazivní diagnostikou souhlasí, podepisuje 

informovaný souhlas (viz příloha č. 4), pokud odmítne, podepisuje reverz k vyšetření. 

Jak by mělo být k ženám na genetické ambulanci přistupováno? Nejsou 

somaticky nemocné ani ony, ani jejich plod, není tedy možné je nějak léčit, ženy 

podstupují diagnostický proces, na jehož konci dostávají informaci o nenarozeném 

dítěti. Až v případě závažného cytogenetického nálezu se rozhodují, zda jejich 

těhotenství bude pokračovat. Považujeme ale za nutné zdůraznit, že již výsledek 

screeningu, který je u drtivé většiny žen falešně pozitivní, velká část žen bere jako 

důkaz o tom, že s jejich dítětem není něco v pořádku. Lékař-genetik musí být tedy 

v první řadě empatický s dostatkem trpělivosti a času pro každou ženu. Vysvětlení a 

rozlišení jednotlivých vyšetření (screening versus invazivní diagnostika a karyotypizace 

plodu) by mělo tvořit nedílnou součást každé konzultace.  
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Havránková (In Vodáčková, 2002) uvádí, že se v poslední době setkáváme příliš 

často s úzkostmi těhotných žen, kterým je suše oznámeno, že je značná 

pravděpodobnost poškození plodu, a proto je nezbytné podstoupit amniocentézu. Strach 

z amniocentézy je jednak strachem z nepříjemného výkonu, ale hlavně z dilematu, které 

by nastalo, kdyby výsledek skutečně ukázal poškození plodu. Šokem, který to pro ženu 

znamená, se zdravotníci většinou nezabývají. Někdo dodá naději a slova povzbuzení, 

někdo nikoli. Jako by se žena mohla od toho, co se stalo centrem jejího života, zcela 

oddělit, neprožívat, vzít to jako záležitost, která se jí vlastně ani netýká. Doba čekání na 

výsledky přináší různé reakce žen, a to od nejistoty po hrůzu, od otupělosti přes 

hyperaktivitu, od lehkého napětí po těžké bolesti hlavy.  

 Pocit ohrožení a nejistota ženy může způsobit, že vysvětlení špatně nebo 

nedostatečně porozumí. Nebude proto respektovat doporučení, čímž ohrožuje další 

průběh gravidity. Např. pokud se žena po provedené amniocentéze nadměrně namáhá, 

může dojít  i ke spontánnímu potratu gravidity. Genetik tedy musí v první řadě ženu 

uklidnit, nesmí ale problém bagatelizovat. Přílišné zlehčení podávané informace by 

mohlo způsobit, že by žena jen na základě tohoto vyšetření odmítla.  

Během konzultace v ambulanci lékař podává informace související s podezřením na 

diagnózu dítěte (v tomto případě ještě nenarozeného). Výsledek screeningových 

vyšetření ženám sděluje jejich ošetřující gynekolog, často ale nedoplní další informace, 

konstatuje jen: „běžte na genetiku, tam Vám to vysvětlí“.  

  Těhotenství se obvykle označuje jako doba radostného očekávání, v této době 

plánování a příprav je ale žena najednou vystavena nejistotě. Cítí se ohrožena, představa 

budoucího mateřství dostává trhliny. Některé ženy mají v době indikace invazivního 

vyšetření doma již část výbavy pro novorozeně, přestavují pokoj, který pro ně plánují, 

nepřemýšlí o tom, zda budou nějaké komplikace, najednou je vše jinak, než plánovaly. 

Zcela pravidelně genetik slýchá větu „takhle jsem si to všechno nepředstavovala“. 

 První reakce žen/párů bývají velmi často negativní. Jako příklad uvádíme 

příspěvek internetové diskuze. 

„Na genetice nám doktor řekl: „Máte zhruba týden na rozhodnutí. Pak už to nepůjde.“ 

„Co nepůjde?“ „No, abyste to dali pryč!“ zvedl udiveně oči z papírů. „Nejdřív uděláme 

amniocentézu. Když se podezření potvrdí, půjdete na přerušení,“ dodal. Jednoduché. O 

dalších variantách ani slovo. Jakoby neexistovaly. Doktoři mluvili svorně jen o potratu. 

O tom, že by dítě mohlo být zdravé, nepadlo slovo. Neřku o tom, že by se mohlo narodit 

navzdory možnému postižení.   



 31 

Jedno jsme věděli jistě - ať už bude dítě zdravé nebo postižené, je naše - potrat 

nepřicházel v úvahu. Jen jsme ještě uvažovali o amniocentéze – ať víme, na čem jsme. 

Když jsme ale ukázali papír z genetiky přátelům, přečetli nám tam to, co my jsme 

v rozrušení neviděli. Pravděpodobnost, že při amniocentéze (pokud se nepletu, odběr 

plodové vody jehlou skrz břišní stěnu) o dítě přijdeme, byla totiž vyšší než to, že se 

narodí postižené! To nám ale nikdo neřekl, v papíru z genetiky to bylo zašifrováno do 

údajů jedna ku x (přesná čísla si už nevybavuji). Po počátečním šoku jsme proto začali 

čísla z lejstra od genetiků číst obráceně. Tedy ne tak, jaká je pravděpodobnost, že dítě 

bude postižené, ale tak, jaká je pravděpodobnost, že dítě bude zdravé. A najednou jsme 

viděli něco jiného. Šance, že bude skutečně zdravé, byla totiž vyšší než šance, že bude 

postižené.  

Odmítli jsme tedy i amniocentézu a oznámili gynekologovi, že dítě si necháme 

bez ohledu na to, jaké bude. Několikrát se ujišťoval o tom, že to myslíme vážně a museli 

jsme na to konto i cosi podepsat.   

Můj dojem je možná subjektivní, ale řekl bych, že o něj v takové situaci dost silně 

jde. Získali jsme dojem, že jde o to, jak včas i jen potenciálně postižené dítě odstranit a 

nezaplevelit tak společnost dalším „mrzákem“. Lehkovážnost, s jakou chtěli lékaři 

rozhodnout o životě či neživotě nenarozeného dítěte, mě šokovala a šokuje, protože se 

stává obecnou normou. Jste moc mladí na dítě? Pryč s ním! Cože – už třetí dítě? Kdo to 

bude živit – pryč s tím! Nedokázali jste se při svém nevázaném způsobu života dost 

dobře „chránit“? Smůla, ale nevadí – vyškrábneme to! Nechcete riskovat, že se vám 

narodí mrzáček? No problem – do kýble s tím!  A přijďte zas, služebník!“ (Postižené 

dítě? Pryč s ním!, 2005)  

 

 Jedná se sice o internetový příspěvek, zkušenost z klinické praxe potvrzuje, že 

obdobné reakce nejsou nijak výjimečné. Rozeberme si několik uvedených skutečností. 

Riziko výskytu chromozomální aberace se zpravidla pohybuje na stejné úrovni jako 

riziko spontánní abortu, např. u nízké hladiny alfafetoproteinu je riziko výskytu 

aneuploidie na hladině 1-1,5%. Pokud ale budeme uvažovat ženu 35-ti letou 

s bezproblémovým průběhem gravidity, riziko abortu je do 1%, riziko M. Downi u 

plodu 1 z 350, tj. riziko abortu převyšuje riziko průkazu aberace. 

I další skutečnosti, jež pisatel uvádí, vycházejí ze skutečnosti.  Jejich 

interpretace je však poměrně zavádějící. Je samozřejmě povinností lékaře poučit o 

časové limitaci cytogenetického vyšetření, zpravidla to ale ihned nepojí do souvislosti 
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s možností ukončení gravidity. Selektivní vnímání podávaných informací, zaměření se 

na negativa představuje zpravidla velký problém v další spolupráci, uvedený příklad to 

potvrzuje.  Genetik zajisté nemá za cíl ženu lehkovážně vystavovat riziku nebo 

indikovat ukončení gravidity sám bez akceptování přání rodičů, měl by být partnerem 

nabízejícím možnosti postupu. Je na ženě, resp. páru, jestli dané nabídky využije.  

 Doplníme ještě zkušenost z naší ambulance. K indikaci k odběru plodové vody 

přišla žena s pozitivním biochemickým screeningem, riziko výskytu M. Downi bylo 

vypočteno 1:100. Konzultace probíhala relativně bez obtíží, až do okamžiku, kdy se 

žena měla rozhodnout, zda odběr podstoupí. Běžnou praxí naší ambulance je poskytnout 

probandkám dostatek času na rozmyšlenou, pokud to samozřejmě stáří gravidity 

dovoluje. Tato žena ale nabídku odmítla, a to velmi rezolutně. Uvedla, že informace o 

chromozomální výbavě plodu je pro ni naprosto nepodstatná, že si dítě nechá za 

jakékoli situace, i kdyby bylo závažně postižené. Genetické poradenství následně 

přirovnala k praktikám starověké Sparty. Konzultace s podepsáním reverzu 

k amniocentéze proběhla v 18. týdnu. Mysleli jsme, že ženu již neuvidíme. Probandka 

ale podstoupila ve 20. týdnu screeningové ultrazvukové vyšetření, které objevilo 

vrozenou vývojovou vadu ledvin. Nález slučitelný s postnatálním životem, vyžadující 

opakované operační intervence s ne zcela jistou prognosou. Žena se ihned po usednutí 

do křesla se ptala, kdy jestli je možné graviditu ukončit.  

 Příklad uvádíme záměrně po internetovém příspěvku. Pocity žen po sdělení 

indikace k vyšetření jsou různé, podrobněji se jimi budeme zabývat dále v textu a v 

empirické části. Práce, které budeme dále citovat, většinou sledují míru úzkosti, strachu, 

porovnávají ženy podle různých kriterií. Kromě těchto pocitů ale také část žen zažívá 

zlost, vztek, že k vyšetření musí jít právě ony, mohou závidět ostatním těhotným, jež 

k odběru nejdou a jsou ušetřeny stresu invazivní prenatální diagnostiky.  

Vágnerová (2000) uvádí, že se v současnosti projevuje trend mít méně dětí a mít 

je později. Tato tendence je patrná v určité sociální vrstvě. Lidé se základním vzděláním 

a vyučení uzavírají manželství brzy a vzápětí mají děti. Mnozí mladí lidé chtějí nejprve 

ukončit studia, vybudovat si profesní pozici a získat určité ekonomické zázemí. Teprve 

pak plánují děti, a to jedno nebo dvě. Z psychologického hlediska může být rodičovství 

dvou zralejších dospělých kvalitnější, ale biologicky je tento posun nevýhodný.  

Pokud pár plánuje cíleně graviditu ve vyšším věku, a to se týká zejména ženy, 

riskuje vyšší pravděpodobnost výskytu komplikací. Bez ohledu na věk je obecné 

genetické riziko výskytu nespecifikované multifaktoriálně podmíněné vrozené vývojové 
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vady na hladině 2-5%, se vzrůstajícím věkem ženy se zvyšuje možnost vzniku 

chromozomální aberace, jak bylo uvedeno výše, s vyšším věkem muže je uváděno vyšší 

riziko např. poruch kostního vývoje. O těchto skutečnostech ale ženy většinou 

nepřemýšlí. Volný čas využívá k přípravě na mateřství, má možnost vybrat si z velkého 

množství aktivit pro gravidní, na pultech knihkupectví lze nalézt nespočet knih o 

těhotenství, dočte se, jak probíhá týden po týdnu, jak plod roste, co by měla jíst, pít, 

čeho by se naopak měla vyvarovat, prakticky stále vidí fotografie gravidních modelek 

nebo hereček, vše vypadá naprosto nekomplikovaně. Internetové diskuze rozebírají 

cokoli, těhotenství nevyjímaje. Snadná dostupnost informací představuje zajisté výhodu, 

problém ale nastává, pokud jsou informace podané jen z části nebo nesprávně.  

 

6.2  Přehled výzkumů psychologických aspektů amniocentézy 

 

Podle Peňázové (1992) hledají prováděné výzkumy odpověď na tři základní otázky: 

• Zda-li jsou s amniocentézou spojovány charakteristické změny emočního 

vyladění? 

• Jestli okolnosti spojené s amniocentézou ovlivňují prožívání těhotenství, vývoj 

vazby a mateřského cítění? 

• Čím jsou podmíněny interindividuální rozdíly v emočních reakcích na 

amniocentézu? 

 

Peňázová (idem.) dále uvádí, že Fava sledoval některé psychologické dimenze u 

gravidních s a bez indikace k provedení amniocentézy, výsledky své studie publikoval 

v roce 1982. Měření prováděl u experimentální skupiny třikrát, v době sdělení indikace 

k odběru, následně po jeho provedení a v době sdělení příznivého výsledku. V kontrolní 

skupině proběhlo šetření dvakrát, a to v době odpovídající prvnímu a třetímu měření u 

žen s amniocentézou. U obou skupin Fava zjistil významný úbytek anxiety a deprese, 

zlepšení v subškálách somatických symptomů mezi druhým a třetím, resp. mezi prvním 

a druhým měřením. Mezi skupinami nenalezl diferenci v počáteční hladině strachu a 

deprese a jediným staticky významným rozdílem byly vyšší skóry hostility u žen 

s provedenou amnioncentézou (výsledek prvního měření). Příčinu zvýšené hostility 

viděl Fava v samotné nabídce procedury, se kterou se pojí riziko abortu gravidity. Autor 

se na základě výsledků šetření domníval, že změny v emočním ladění nejsou v příčinné 
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souvislosti s výkonem jako takovým, ale odrážejí normálně se vyskytující kolísání 

emočních stavů v průběhu gravidity.  

 V následujících letech bylo často poukazováno na nesrovnalosti ve Favově 

výzkumu, a to zejména na odlišné se skupiny žen. Skupina žen s provedenou 

amniocentézou zahrnovala respondentky s různými indikacemi, a to i narozením dítěte 

s Downovým syndromem v některé z dřívějších gravidit, v kontrolní skupině takové 

ženy nebyly. Dříve provedené výzkumy (Beeson a kol., 1979, Dixon a kol., 1981, 

Robinson a kol., 1975, podle Peňázové, 1992) ukazují, že ženy s porodem postiženého 

dítěte v anamnéze vykazují v další graviditě vyšší míru anxiety.  

Favův výzkumný projekt aplikovali Phipps a Zinn (1985, podle Peňázové, 1992), do 

skupiny s provedenou amniocentézou ale zařadili pouze ženy s věkovou indikací bez 

zátěže v osobní anamnéze. Kontrolní skupina zůstala stejná, tedy ženy bez invazivního 

vyšetření, měření ale proběhlo třikrát. U obou skupin zjistili ve všech škálách (anxieta, 

deprese, hostilita, zmatenost, vitalita, vyčerpanost) změny v čase. Mezi sebou se lišily 

změnami hodnot skórů anxiety. U kontrolní skupiny měly výkyvy skórů tvar V křivky, 

u skupiny experimentální byl tvar opačný. Autoři s rozpaky interpretovali pozitivní 

změny v celkovém ladění v průběhu prenatální diagnostiky.  

 Peňázová (idem.) dále uvádí, že existují protichůdné závěry studií zabývajících 

se vlivem amniocentézy na prožívání gravidity. Zmiňuje výsledky autorů Silvestra a 

Presca (1980), kteří zjistili, že v době čekání na výsledky je pro ženu stále přítomná 

možnost abortu gravidity, těhotenství žena nepovažuje za reálné. Až po sdělení 

výsledků se na dítě začíná těšit a zapojovat do příprav své okolí. Naopak Dixon, Phipps 

a Zinn (1981, resp. 1985) nenalezli u žen změny v prožívání těhotenství.  

 Millerová a Mangan (1983, podle Peňázové, 1992) zjistili, že velké množství 

informací produkuje větší stres. Informace podstatně neredukují anxietu a konflikt, 

nepomáhají rozlišovat bezpečné a ohrožující periody nebo včas se před nebezpečím 

bránit. Málo ovlivňují možnost výběru nebo kontroly situace. Vysoká míra 

informovanosti zvyšuje psychologickou přítomnost nebezpečí, nízká informovanost ji 

obecně snižuje, protože umožňuje obranu – vnitřní vzdálení se od nebezpečí a odvrácení 

se jiným směrem (Peňázová, 1992). Zůstává ale otázkou, v jakém rozsahu by měly být 

informace poskytovány. Mangan a Millerová (1983, podle Peňázové) udávají, že stejný 

distres může vyvolat vysoká i velmi nízká míra poskytnutých informací.  

 V reakcích na indikaci amniocentézy nelze zapomínat na interindividuální 

rozdíly. Na ty upozorňují např. práce Farranta (1980). Individuální rozdíly pozorované i 
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uvnitř různých indikačních skupin naznačují význam osobnostních rysů a dalších 

individuálních faktorů.  

Jistě bude reagovat jinak žena, která se například léčí pro deprese nebo úzkostné 

stavy, žena, která opakovaně v minulosti potratila a o graviditu se s partnerem se již 

několik let  snaží, v době  konzultace již 38-letá, dosud bezdětná nebo žena 30-letá se 

zdravým dítětem či dvěma, žijící v spokojeném vztahu s manželem.    

           Peňázová (1992) dále uvádí, že jakékoli odezvy nebo reakce člověka jsou vždy 

výsledkem interakce mezi situačními proměnnými a individuální citlivostí k těmto 

proměnným, definovanou v termínech fyziologických predispozic, perceptuálně-

kognitivních hodnocení a vyrovnávacích stylů nebo vyrovnávací způsobilosti. 

Peňázová (1992) také předkládá studii Evers-Kieboomse (1998), který srovnával 

emoční odezvy na AMC u tří skupin žen vytvořených podle těchto indikací:  

a/ pokročilý věk matky,  

b/ porod dítěte s Downovým syndromem v anamnéze,  

c/ porod dítěte s defektem neurální trubice.  

Autor zjistil, že bez ohledu na indikaci označilo více než 50 % žen období mezi 

punkcí a sdělením výsledků za velmi stresující, prožívalo v něm strach a napětí 

především z možnosti špatného výsledku. Autor zjistil následující rozdíly: ve skupině 

matek, které již dříve porodily dítě s Downovým syndromem, označily tři čtvrtiny žen 

období do výsledku jako velmi stresující, ve skupinách zbývajících to byla polovina 

žen. Nejistotu, strach z výsledků vyšetření uvedla téměř polovina žen s dítětem 

s defektem neurální trubice oproti jedné čtvrtině u skupin zbývajících (Peňázová, 1992).  

Z dnešního pohledu je zajímavé, podle jakých kriterií autor ženy rozdělil. Sledoval ženy 

s tradičními indikacemi k amniocentéze, a to průkaz chromozomální aberace u blízkého 

příbuzného ženy (v tomto případě dříve narozené dítě) a indikaci na základě vyššího 

věku v termínu porodu. Sledoval ale také ženy, které porodily dítě s rozštěpovou vadou.  

 Těmto ženám se dnes běžně doporučuje podstoupit cílené ultrazvukové vyšetření, ne 

karyotypizaci. Rozštěpové vady páteře, resp. břišní stěny, nepatří mezi vady typicky 

asociované s chromozomálními aberacemi, většinou se jedná o multifaktoriálně 

podmíněné vrozené vývojové vady. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že autor se 

zaměřil pouze na ženy, které porodily dítě se zmiňovanými vadami, neuvedl ale ženy, u 

nichž bylo na základě těchto zjištění těhotenství ukončeno. Jistě ale spekulovat 

schopnost ultrazvukové detekce v 80. letech, karyotypizace ale již patřila mezi 

standardní vyšetřovací metody.  
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Dosud jsme citovali studie staršího data, nyní se zaměříme na studie aktuálnější. 

V současné době se psychologické aspekty prenatálních vyšetření dostávají stále více do 

popředí medicínského zájmu. Z českých autorů publikovala dvojice Sobotková, 

Šembera (2003) retrospektivní studii zabývající se psychologickými aspekty 

prenatálních vyšetření. Výsledky ukázaly, že na ženy velmi negativně působí dlouhá 

doba do výsledků karyotypizace plodu, jako pozitivní vnímaly možnost vizualizace 

plodu během ultrazvukového vyšetření.  

 Hewison a kol. (2006) zkoumali, zda se na hladině úzkosti podílí také rozdíl 

v načasování sdělení výsledků. Ženy byly rozděleny do dvou skupin, jedna věděla 

přesné datum sdělení, druhá skupina dostala informaci, že výsledek bude předán, 

jakmile bude k dispozici. Druhá otázka zjišťovala, do jaké míry ženy upřednostňují 

výsledky z fluorescenčního testování, jež zkrátí dobu čekání. Jednalo se o 

multicentrickou studii, na které spolupracovalo 12 pracovišť, celkem bylo dotázáno 226 

žen. Výsledky šetření ukázaly, že míru úzkosti neovlivňuje sdělení přesného data. 

Zajímavé ale bylo zjištění u žen, jež upřednostnily krátkodobou diagnostiku. Po sdělení 

výsledku karyotypu plodu klesala úzkost u žen s krátkodobou i klasickou diagnostikou, 

za měsíc po sdělení výsledku ale vykazovaly ženy, které upřednostnily krátkodobou 

diagnostiku, vyšší míru úzkosti.  

 Výsledek šetření lze vysvětlit následovně: nespornou výhodu krátkodobého 

testování představuje časová úspora, ženy prožívají kratší dobu od odběru do výsledku, 

vyšetření je ale limitováno technickými možnostmi. Pokud budeme uvažovat vyšetření 

FISH metodou, lze vyloučit jen některé aberace, nezjistí ale atypické, předem 

nespecifikované,  aneupoloidie nebo chromosomální přestavby. Klasická karyotypizace 

sice trvá 2-3 týdny, nabídne ale komplexnější informaci. Při správné edukaci musí být 

tento fakt zmíněn, aby žena měla možnost se rozhodnout.  

 Dixon (podle Caldy, 2003) pozoroval dvě skupiny žen, jedna skupina 

podstoupila prenatální vyšetření, druhá skupina je odmítla. U 20% žen, které 

amniocentézu podstoupily a kterým byl sdělen normální karyotyp, přetrvávaly obavy 

z možného postižení plodu.  

 S těhotnými ženami pracovali také němečtí autoři. Kowalcek a spol. (2002) 

Skupina čítala 332 gravidních žen. U 37 z nich bylo vysloveno podezření na patologii 

plodu. Porovnávali hladinu úzkosti u gravidních žen v různých časových úsecích, zjistili 

vyšší míru úzkosti u žen s pozitivním screeningem oproti ženám s výsledkem 

negativním, míra úzkosti významně klesla po průkazu normálního karyotypu plodu, 
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zůstala stejná při sdělení chromosomální aberace. Autoři také porovnávali strach 

z průkazu nebo opominutí malformace – výsledky jejich šetření se významně nelišily. 

Zjistili, že úzkost je redukována pomocí ultrazvukového vyšetření, když ženy mají 

možnost plod vidět i slyšet pomocí Dopplerovského záznamu.  

 

6.3 Sociální opora 

 

Očekávané dítě významným způsobem zasáhne do života svých rodičů. Vágnerová 

(2000) uvádí, že těhotenství je dobou zátěže psychické, somatické a občas i sociální, 

jedná se o náročnou životní situaci pro oba partnery. Budoucí rodiče procházejí 

transformací jejich rolí, vzájemného vztahu a dosavadního způsobu života. V době 

zjištění gravidity je existence dítěte jen tušená, stává se ale objektem představ a plánů, 

přání rodičů.  

 Žena se musí vyrovnat s proměnou vlastní bytosti, se změnou tělesného 

schématu, s novými pocity, s novou rolí matky. Negativní pocity objevují, i když se 

žena na dítě těší. Jejich příčinou může být neodvolatelnost nové role, strach ze 

zodpovědnosti, z porodu, nelibost ze ztráty určitého stylu života, nechuť k vlastnímu 

tělu, výčitky ve vztahu k partnerovi (Vágnerová, 2000, s. 350). Jedním z nepříjemných 

pocitů může být také strach o dítě, zda je a bude zdravé. V emočně nestabilním stavu, 

jak lze těhotenství jistě označit, je pak žena najednou konfrontována s touto nově 

vzniklou situací. Obavy, o kterých se snažila nepřemýšlet, jsou najednou vysloveny 

nahlas, stávají se reálným nebezpečím, ohrožením jejích plánů.  

 Genetické poradenství musí respektovat, že vyšetření bude mít dopad i mimo 

klinickou oblast. Další postup by měl pár řešit společně, i když je podle tradičního 

názorového stereotypu otcovská role v prenatální době méně významná (Vágnerová, 

2000).  

 Podle Peňázové (1999) se prožívání rizikových těhotenství často váže se 

subjektivně nepříjemnými bolestivými zážitky – nejistotou a obavami, jak se bude 

výkon provádět a jaké budou jeho důsledky pro matku i plod, akutním stresem při 

odběru plodové vody, s pocitem osamocenosti a ztracenosti mezi lékaři, s nedostatkem 

podpory a intimity, s pocitem, že těhotenství je veřejnou záležitostí.  

 Doudová a Calda (1996) pozorovali ženy v době po ukončení gravidity 

z genetické indikace. Ženy si stěžovaly na pocit sociální izolace. Jejich pocity jsou 
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ambivalentní, může být obtížné je verbalizovat. Okolí buď mlčí, aby nejitřilo čerstvé 

rány, nebo se snaží poukazovat na pozitiva vzniklé situace, na časné zjištění vrozené 

vady a možnosti volby. Práce Lloyda a Laurence, Martinsona (podle Doudové, Caldy, 

1996) se zamýšlely nad faktem, proč se ženy s ukončením gravidity z genetické 

indikace vyrovnávají tak obtížně. Jako jedním z důvodů autoři uváděli, že ženy nemají 

možnost své pocity dostatečně prožít. Důsledky potratu z genetické indikace se odrážejí 

i na manželském soužití, důvodem může být asynchronizace žalu, muž se se ztrátou 

těhotenství většinou vyrovnává snáze a rychleji než žena, projevy její emoční 

nevyrovnanosti za dobu delší než 6 měsíců od potratu může považovat za 

nepochopitelné. Rovněž byly popisovány ztráta důvěrnosti, uzavřenost, poruchy 

v komunikaci.  (Doudová, Calda, 1996).  

 Předcházející odstavce se zabývaly situací po indukovaném ukončení gravidity, 

ale o zmíněných faktech ženy obvykle uvažují již při indikaci prenatálního vyšetření. 

Vydrží vztah i za situace, kdy budeme mít postižené dítě? Neopustí mě manžel? Brali 

jsme se kvůli tomu, že jsem byla těhotná, bude mě chtít i tak? Unesu ztrátu dítěte, 

pokud se rozhodneme pro ukončení těhotenství? Co když potratím a pak se dozvím, že 

dítě bylo zdravé a zemřelo zbytečně, jen proto, abych měla klid? Budu si to vyčítat? 

Bude mi to manžel vyčítat? Rodina?  

 Vztahy těhotné ženy se v průběhu gravidity mění, a to nejen vztah k partnerovi. 

Stoupá vliv širší rodiny, obvykle se také mění vztah s matkou, ženy mají tendenci 

jakoby opakovat těhotenství své matky (Vágnerová, 2000). Primární rodina, ze které 

žena pochází, by jí v této době měla být oporou. 

 Oporou jistě také mohou být lidé, se kterými se pár pravidelně stýká. Jak již 

bylo uvedeno, v dnešní době postupuje odběr plodové vody asi 15% gravidních, proto 

v blízkém okolí těhotné jsou jistě ženy, které již tento zákrok absolvovaly. Otázkou ale 

zůstává, do jaké míry takto poskytnuté informace, budou pro ženu opravdu prospěšné. 

Každá žena prožívá odběr trochu jinak, například bolest spojenou se zákrokem může 

popisovat jen jako minimální srovnatelnou s odběrem krve nebo jako hrůzostrašný 

zážitek. Jedna žena prožije dobu do výsledků v relativní v pohodě, druhá naopak nespí, 

nesoustředí se, myslí jen na to, co by dělala, kdyby se podezření potvrdilo. 

 Je nutné připomenout, že vnímání dané situace je zcela jistě ovlivněno 

zdravotnickým personálem, se kterým se žena dostává do kontaktu. Oporou by tedy měl 

být i lékař poskytující informace nebo provádějící výkon. Přestože zodpovědnost za 

jakékoli rozhodnutí nese žena, resp. pár, obrací se často na lékaře, aby jim poradil, 
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pomohl se rozhodnout, řekl svůj názor. House (1981, podle Kebzy, 2005) rozlišil čtyři 

složky sociální opory, a to emocionální, hodnotící, informační a instrumentální. Lékař 

(nebo obecně zdravotnický personál) by empatickým přístupem mohl poskytnout oporu 

emocionální, dostatkem vhodně podaných a nezavádějících informací oporu informační.  

 Specifickou oporu poskytují také další těhotné, jež postupují stejná vyšetření.   

Během gravidity žena dochází na pravidelná vyšetření, je tedy opakovaně 

konfrontována s dalšími těhotnými. Rozebírají spolu vyšetření, jež mají podstoupit, své 

obavy z výsledku, průběhu gravidity nebo porodu. V čekárně genetické ambulance pak 

už spolu mluví ženy, které přivedl stejný důvod, během hovoru jsou si tedy navzájem 

oporou. Těhotná tedy slyší další informace od žen ve stejném postavení, jako je ona 

sama.  

 

6.4 Etické aspekty prenatální diagnostiky 

 

Prenatální diagnostika je mladá, velmi rychle se rozvíjející disciplína. Podle Caldy 

(2003) je smyslem prenatální diagnostiky poskytnout úplné informace rodičovskému 

páru, zbavit neopodstatněných obav souvisejících s reprodukcí, umožnit aktivní 

plánování těhotenství, minimalizovat riziko narození postiženého dítěte a umožnit 

optimální léčbu plodu na základě včasně stanovené diagnózy. Calda (idem.) dále uvádí, 

že snaha o prenatální stanovení vrozených vývojových vad není motivováno genetickou 

aktivitou genetiků a perinatologů, ale především zájmem většiny těhotných žen.  

Vedle nezbytnosti zvládnutí techniky se prenatální vyšetření pojí s řadou 

etických otázek, které jsou v mnohém společné i dalším oborům: řádné informování a 

souhlas těhotné s výkonem, řádná indikace k vyšetření, způsob interpretace výsledků, 

zachování soukromí, povinné mlčenlivosti a nemožnost zneužití zjištěných skutečností, 

dostupnost návazných vyšetření a možnosti následné léčby na nejvyšším stupni 

dosažených vědomostí (Krofta, 1999).  

Představy a nároky na prenatální diagnostiku jsou pod stále větším a 

narůstajícím tlakem veřejnosti na lékaře. Hájek (2000) považuje za nutné stanovení 

obecně přijatelného kriterií, která budou podkladem k eticky zodpovědnému 

rozhodování.  

 Spektrum diagnostikovatelných genetických vad a chorob se neustále rozšiřuje, 

a tak při pozitivních nálezech prenatálního vyšetření vznikají mnohdy závažné etické 
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problémy. Tam, kde výsledek genetické analýzy prokazuje plod těžce postižený, a to 

chromozomálně podmíněnou vadou, nebo vadou neslučitelnou s postnatálním životem, 

je rozhodnutí rodičů nebo lékaře o ukončení těhotenství snadné. U některých 

heterochromozomálních aberací je fenotyp plodu variabilní, od poruch inteligence a 

plodnosti po minimální odchylky od normy. Pokud se přitom jedná o první těhotenství 

starších rodičů či o graviditu po dlouhodobé léčbě sterility, je rozhodnutí o přerušení 

velmi obtížné (Hájek, 2000).  

Specifikem prenatálního poradenství je skutečnost, že diagnostický proces se 

netýká jen matky, ale také plodu. Můžeme považovat plod za pacienta s vlastními 

právy, i když je toho času součástí matčina těla? A pokud ano, může těhotná žena 

rozhodovat o veškerých aktivitách, které se budou plodu týkat? 

 Calda (2003, s. 7) uvádí, že k tomu, „aby byl plod pacientem má mít tzv. 

nezávislý statut morální statut. Na to, zda tento statut může mít, je široké spektrum 

názorů. Někteří tvrdí, že plod získává nezávislý statut od momentu koncepce či 

implantace. Jiní tvrdí, že plod ho získává ve stupních, tzv. stupňovitý morální statut. A 

na opačném pólu stojí názor, že plod získává nezávislý morální statut nezíská, dokud je 

v děloze. Ačkoli byl této problematice věnován enormní prostor ve filozofické a 

teologické literatuře, nedospělo se k žádnému jednoznačnému závěru. … Tuto 

problematiku lze obejít tvrzením, že statut pacienta nesouvisí s nezávislým morálním 

statutem. Pacientem podle této teorie je ten, kdo má prospěch z léčby, ten. Komu může 

lékař svou aktivitou prospět. Podle této teorie se plod stává  pacientem tehdy, když 

léčba, kterou podstupuje, bude mít pro něj (či pro dítě, ve které se vyvine) více užitku 

než škody. … Zde v případě těhotenství musíme rozlišit, zda se vyšetření týká matky, 

plodu nebo obou. Smysl vyšetření se bude lišit podle tohoto, kdo z těchto léčení bude mít 

hlavní užitek.“ 

 

6.4.1 Etické aspekty prenatální diagnostiky z hlediska plodu 

 

V současnosti je možné uvažovat o prospěchu plodu jen v některých situacích. Např. při 

fetální anemii v důsledku izoimunizace může být efektivní transplacentární transfuze. 

Pokud u plodu mužského pohlaví prenatálně diagnostikujeme hemofilii, lze vést 

strategii porodu s ohledem na minimalizaci traumat plodu komplikovaných následným 

krvácením. Diagnostika operabilních vrozených vývojových vad také napomáhá ve 
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volbě strategie porodu, např. in utero transport plodu do specializovaného zařízení, kde 

se dítěti ihned po porodu dostane adekvátní specializované péče.  

 Velká část prenatálně diagnostikovaných stavů i jejich včasná diagnostika 

nemůže vést k adekvátní terapii plodu, jako příklad můžeme uvést chromozomální 

aberace. Žena dostává informaci o plodu, jednou z alternativ dalšího postupu je 

ukončení gravidity. „Eticky není zcela evidentní, že vykonáme dobro tím, že přerušením 

těhotenství zabráníme, aby vzniklo dítě s Turnerovým syndromem, či ještě se 

závažnějším vrozeným onemocněním, Downovým syndromem.“ (Calda, 2003, s. 8) 

Čepický uvádí (1994), že „nepochybně se shodneme, že indikací k interrupci je 

anencefalus. Je však důvodem k ukončení těhotenství meningokéla? Downův syndrom? 

Turnerův syndrom?“ 

 Velmi těžkou otázkou zůstává, zda ušetření plodu pozdějšímu onemocnění, 

uchránění ho od bolesti a invalidity je v jeho prospěch.  

 

6.4.2 Etické aspekty prenatální diagnostiky z hlediska těhotné ženy 

 

Materiál, který zpracováváme během prenatální diagnostiky, je sice plodu, ale souhlas 

s jeho vyšetřením dává gravidní žena. Těhotná je také zodpovědná za jakékoli 

rozhodnutí, jež na základě získaných informací učiní, jedná se ale o složitý proces, 

jehož se účastní manžel/partner těhotné, často také širší rodina.  

S diagnostickým procesem žena vždy podstupuje určitý stupeň rizika fyzických i 

psychických komplikací. Ženám musí být prenatální diagnostika nabídnuta a vysvětlena 

i v tom případě, že neuvažují o ukončení gravidity. Normální nález může příznivě 

působit na prožívání těhotenství. A je nutno konstatovat, že vzhledem k výskytu 

chromozomálních aberací v populaci, je pravděpodobnost průkazu normálního 

karyotypu vysoká. Část žen se ale průkazu patologie obává natolik, že je pro ně 

pravděpodobně únosnější žít v nejistotě, než se vzdát naděje na zdraví dítě. Pokud 

vyšetření odmítnou, v danou chvíli se vyhnou rozhodování, nebo jen pomyšlení na 

možnost rozhodování.  

Vzhledem k tomu, že výsledky prenatální diagnostiky mají tak zásadní význam 

v rozhodování o dalším průběhu gravidity, musí být zaručeno, že výsledky takto získané 

jsou spolehlivé a v rámci technických možností přesné. Přínos vyšetření musí vyvažovat 

rizika vyšetření (Calda, 2003).  
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Je nutné zmínit ještě další aspekt těchto vyšetření. Jak jsme uvedli již výše, 

nezbytné je klientce vysvětlit, co vše může dané vyšetření zjistit, co lze od něj očekávat. 

Pokud žena akceptuje amniocentézu, může očekávat informaci o karyotypu. S mírným 

zjednodušením lze říci, že cytogenetické vyšetření může odlišit odchylky na úrovni asi 

100 genů. Nemůžeme tedy slibovat 100% zdravé dítě, ačkoli, jak vyplývá ze zkušenosti 

naší ambulance, to část žen předpokládá. Otázkou tedy zůstává, zda ženy, jež podstoupí 

prenatální vyšetření, budou připraveny akceptovat skutečnost, že vyšetření nelze zcela 

vyloučit i další možná postižení plodu.  

 

6.5 Prenatální diagnostika ve světě 

 

Jednotný postup doporučila genetickým pracovištím Rada Evropy v roce 1990. 

Gaillyová (2008) uvádí její závěry: poradenství zajišťují akreditovaná pracoviště, oba 

partneři by se měli nejen účastnit, ale také aktivně spolupracovat.  Lékař musí podat 

dostatečnou informaci, páru poskytuje svobodu volby, smluvená vyšetření jsou stvrzena 

podepsáním informovaného souhlasu. Lékař se nesmí dopustit diskriminace a zachovat 

důvěrnost informací.  

Také postup screeningových vyšetření i následná doporučení invazivní 

diagnostiky probíhají v evropských zemích a v USA podobně, je patrná snaha o 

přesunutí těchto vyšetření do raných fází těhotenství. Praxe v jednotlivých státech se ale 

liší tím, kdo indikaci k vyšetření vysvětluje. Calda (2003) uvádí, že jedna studie ve 

Spojených státech ukázala zvýšenou tendenci k ukončení gravidity v případě průkazu 

chromozomální aberace u žen, kterým informaci podával gynekolog, ne genetik. 

Ukončení těhotenství z indikace závažných vrozených vývojových vad plodu je 

v současné době akceptováno prakticky ve všech západních evropských zemích, včetně 

států s tak silným křesťanským cítěním, jako jsou např. Itálie, Portugalsko a Španělsko. 

Proti poměrně kategorickým regulím některých církví jsou všude v západním světě 

stavěna prioritně stanoviska pacientských a rodičovských organizací postižených 

jedinců. (Prenatální diagnostika, 2008).  

 V této souvislosti opět připomínáme fakt, že odběr plodové vody s vyšetřením 

karyotypu dítěte nelze chápat jen jako vyšetření, které bude eventuálně doporučovat 

ukončení těhotenství, ale jako vyšetření, jež nabízí informaci o těhotenství. Je jen na 

ženě, resp. páru, zda této nabídky využije.  
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Nejen v České republice, ale také v dalších státech je znatelná snaha o přesunutí 

diagnostiky do co nejranějšího stádia gravidity. 
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7                                                 Metodologie 

7.1 Cíle výzkumu 

 

Primárním cílem empirické části bylo provést mapující studii žen přicházejících 

k odběru plodové vody. Zaměřili jsme se zejména na pocity žen, jejich chování a 

postoje k prenatálnímu vyšetření. Dále jsme zjišťovali, jaké faktory mají vliv na obavy 

žen z vyšetření.  

 Pro lepší porozumění výzkumných otázek si shrňme důležitá fakta. Odběr 

plodové vody je většině žen doporučen na základě pozitivního výsledku některého ze 

screeningových vyšetření nebo na základě jejich věku, tj. 35 let a více v termínu porodu. 

Doporučení na základě věku je podle zkušeností naší ambulance relativně známé i 

laické populaci, velká část žen tedy s vyšetřením počítá ještě před otěhotněním. 

Indikace na základě screeningu je situace náhle vzniklá, odběr plodové vody může být 

ženami považován za komplikaci dosavadního průběhu gravidity. Pro zjištění této 

skutečnosti jsme si tedy položili první výzkumnou otázku. V otázkách dalších se 

budeme zabývat vztahem obav z výsledků vyšetření a pořadím gravidity, kdy žena 

přichází, potratem v anamnéze, absolvováním amniocentézy v minulosti, dosaženým 

vzděláním nebo poskytnutými informace.  

 Otázky lze formulovat následovně:   

1)Má vliv na obavy z vyšetření a jeho výsledku rozdílná indikace? 

2)Má vliv na obavy z vyšetření a jeho výsledku fakt, že jsou ženy prvo- nebo 

vícerodičky? 

3)Ovlivňuje obavy z vyšetření a jeho výsledku potrat v anamnéze ženy? 

4)Ovlivňuje obavy z vyšetření a jeho výsledku zkušenost s absolvovanou 

amniocentézou v minulosti?  

5)Má vliv na obavy z vyšetření a jeho výsledku dosažené vzdělání? 

6)Ovlivňují obavy z vyšetření a jeho výsledku poskytnuté informace? 
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7.2 Volba metody 

 

Jako výzkumný nástroj jsme zvolili dotazník. Jako psychodiagnostická metoda založená 

na subjektivních výpovědích osob a vypovídající o názorech, postojích a pocitech 

respondentů (Svoboda, 1999), se nám jevila jako nejvhodnější. Protože jsme se rozhodli 

provést mapující studii, nesledovali jsme tedy jen jeden aspekt, vytvořili jsme vlastní 

dotazník.  

 

7.3 Předvýzkum  

 

Konstrukci dotazníku předcházel předvýzkum s dvaceti klientkami naší ambulance. 

Šetření bylo vedeno formou rozhovoru, který prováděla autorka práce. Respondentky 

vybírala metodou záměrného výběru. Měla předem připravenou strukturu hovoru, 

pokládala otázky, ze kterých následně vybírala položky do dotazníkového šetření. Ptala 

se žen, co by přivítaly v prenatální diagnostice nebo co se jim v průběhu diagnostického 

procesu nelíbilo.  

 

7.3.1 Záznam hovorů s ženami 

 

V následujícím textu uvádíme anamnestická data a záznamy hovorů s několika ženami. 

Křestní jména nejsou skutečná.  

 

Alena 

 

Aleně je 33 let, má vysokoškolské vzdělání, nyní je na mateřské dovolené. Na 

genetickou ambulanci byla doporučena na základě pozitivního výsledku biochemického 

screeningu, konkrétně pro nízkou hodnotu alfafetoproteinu. Jedná se o sekundigravidu, 

má již 2-letou dceru, obě gravidity jsou spontánní, v prvním těhotenství nebyl odběr 

plodové vody indikován. Ošetřující gynekolog jí vysvětlil, jaké vyšetření ji čeká, co 

může na základě výsledků následovat. Další informace si zjistila na internetu, „tak nějak 

jsem čekala, že mě na to pošlou, v prvním těhotenství jsem se o vyšetření moc 

nezajímala, byla jsem ráda, že jsem těhotná, tak jsem to nějak moc neřešila. Teď máme 

doma dceru, udělám vše proto, aby měla zdravého brášku nebo sestřičku. Když mi 
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doktor řekl, že mám jít k vám, lekla jsem se, ale nijak jsem neprotestovala, ptal se mě, 

jestli chci něco dalšího vědět, něco jsem se zeptala, jen takové drobnosti, jako na jídlo 

ráno a tak. Dal mi doporučení a jsem tady. Výsledku se bojím, ale nějak strašně moc ne. 

Jak jsem koukala, máte v čekárně plno, byla by to smůla, aby zrovna já byla ta černá 

ovce.“ … „ Vše jsem vysvětlila manželovi, ten je také pro odběr, chceme mít prostě 

jistotu. Našim jsme to neřekli, nebudeme je plašit dřív, než je nutné. Z naší rodiny to ví 

jen moje sestra. S kamarádkami jsem to trochu řešila, zjistila jsem, že hodně jich to 

absolvovalo, žádná nepotratila a všechny mají zdravé děti.“ … „ Nejistota do konce 

těhotenství by mě zabila, asi bych nedokázala připravovat věci pro dítě, kdybych věděla, 

že něco nemusí být v pořádku.  Zatím toho moc nemám, teď ale věci kupovat nebudu, i 

když si tak nějak myslím, že vše bude v pořádku, přišlo by mi to nějak divné…“ 

Konzultace na genetické ambulanci se účastnil i manžel, otázky podkládali oba.  

 

Jana 

 

Janě je 19 let, je nezaměstnaná se základním vzděláním, žije u rodičů na vesnici, 

s partnerem plánují svatbu, ale pravděpodobně až po porodu. Gravidita je spontánní, 

první, neplánovaná, otěhotněla po relativně krátké známosti, protože se léčí s epilepsií, 

nemohla užívat hormonální antikoncepci, „těhotenství jsem fakt neřešila“. Když zjistila, 

že je gravidní, chvíli uvažovala o přerušení, „napsali by mi to i na ty léky, co beru“, pak 

se ale rozhodla, že v graviditě bude pokračovat. S gynekologem nerozebírala vyšetření, 

která podstupovala, ani ji nenapadlo se zeptat, „doktor by měl vědět, co dělá“.  „Jednou 

mi volala sestra od doktora, že prý musím jít na genetiku, nějaká krev není v pořádku, 

prý mi tady všechno vysvětlíte. Říkala, že se nemám bát, nevím, trochu se bojím. Bude to 

hodně bolet? Můžu jet příští týden za tetou na Moravu?“ Informace o triple testu 

nevyhledávala, nemá doma zavedený internet, žádná její příbuzná amniocentézu 

neabsolvovala, problematiku rozebírala s kamarádkami. „Holky říkaly, že to bude 

strašně bolet, taky to, že můžete napíchnout dítě, je to možný?“ Partner s odběrem 

souhlasí. Dobu do výsledku nijak nekomentovala, s režimem po odběru problémy nemá, 

při sdělení rizika pohlavního styku se začala smát. Ke konzultaci přišla bez partnera, je 

v zaměstnání, v čekárně na ni čekala matka.  
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Mária 

 

Márii je 41 let. Je podruhé vdaná, první manžel zemřel v 40 letech na karcinom plic 

(kuřák). Na genetickou ambulanci byla doporučena pro vyšší věk v termínu porodu, 

jedná se již o druhou amniocentézu, první byla také na základě věku. Gravidita je 

spontánní, probíhá bez komplikací, jedná se v pořadí již o deváté těhotenství, Mária má 

šest dětí (všechny s prvním manželem), dvakrát byla na umělém přerušení. Nynější 

manžel má dalších pět dětí, vyrůstají u jeho bývalé manželky. Otázky nemá prakticky 

žádné, říká, že všemu rozumí, po chvíli se ale ptá, co je to ten Downův syndrom (i když 

to bylo vysvětleno během předcházející konzultace). Informace nevyhledávala nikde. 

Odpovídá sporadicky, ptá se, jestli manžel dostane potvrzení pro úřad práce. Na 

genetiku přišla proto, že ji lékař odeslal. Konzultace se účastní manžel a tři probandčiny 

děti, které volně pobíhají po místnosti. Genealogické dotazníky, jež vyplňuje každá 

žena o rodině své i partnerově, vyplnili naprosto nedostatečně, např. vůbec neuvedli 

počty sourozenců rodičů, na cílený dotaz je doplňují, informace ale znají jen minimálně.  

 

Tereza 

 

Tereza je 29-ti letá sekretářka. Je vdaná tři roky, o těhotenství se s manželem snažili asi 

dva roky, v posledních několika měsících přemýšlela, že využije metod asistované 

reprodukce. Otěhotněla ale spontánně, od 6. týdne je v pracovní neschopnosti pro slabé 

krvácení, nyní je v pořádku. Lékaře se sama ptala na všechna vyšetření, na která ji 

odesílal, když se dozvěděla o odběru plodové vody, plakala. „Brečela jsem celý den, 

nevěděla jsem, co se děje, nebyla jsem vůbec schopná se na nic soustředit, pořád jsem 

přemýšlela o tom, že moje dítě je postižené. Bylo to celé jako jedna velká noční můra, 

připadala jsem si, jako kdybych dostala přes pusu, že si ze mě někdo dělá srandu. Tak 

jsem se na dítě těšila a teď tohle.“… „ Manžel byl skvělý, našel informace na internetu, 

ptal se v práci, jestli někdo o tom neví něco bližšího, strašně moc mi pomohl. On je 

jednoznačně pro odběr, chce to vědět, já ale nevím. Mám strašný strach, že potratím. 

Tak dlouho jsem čekala, je to tak nefér. Kamarádka je taky těhotná, ani to nějak moc 

neplánovala, prostě jen tak otěhotněla, teď je v 24. týdnu. Vším prošla v pořádku, 

strašně jí závidím, ona se tak má…Co myslíte, že mám udělat, mám na to jít? Můžu 

opravdu potratit? Co se bude dít, když dítěti něco bude? Dá se to léčit? Už si s dítětem 

povídám, cítím, jak se pohybuje, nedokážu si představit, co bych dělala, kdyby bylo fakt 
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postižené nebo kdybych se měla rozhodovat, jestli si ho nechám nebo ne, vždyť moje 

bude tak jako tak. A medicína jde teď hodně dopředu, tak by ses tím dalo něco dělat.“  

… „To čekání bude strašné, je to hrozně dlouhá doba, budu asi jen sedět u telefonu a 

čekat, jestli mi budete volat. Volali byste spíš dopoledne nebo odpoledne? Nemůže se 

můj vzorek zaměnit s nějakým jiným? Je to možné? Kamarádka mi říkala, že se to prý 

už stalo. Nemůžete se splést, když mi řeknete, že vše je nebo není v pořádku, můžu Vám 

opravdu věřit? Nevím, jestli pak nebudu mít strach do konce těhotenství. Je to strašně 

nefér.“ 

 

Lenka 

 

37-ti letá žena, středoškolsky vzdělaná, potřetí těhotná, synovi z první gravidity je nyní 

15 let, druhá gravidita skončila spontánním potratem v 8. týdnu. Nyní se jedná o 

graviditu plánovanou. „Když jsem byla poprvé těhotná, byla jsem hodně mladá, strach 

jsem žádný neměla, měla jsem jiné starosti, s manželem jsme se rychle brali, předtím 

jsme spolu nebydleli, pak jsme dlouho žili u našich, ale nebylo to ono. Šetřili jsme na 

barák. To už teď řešit nemusím, dům máme, takže budeme mít mimi kam dát, bude mít 

vlastní pokoj, už ho má dlouho připravený.“ … „ Jsem moc ráda, že na odběr jdu, 

nepřipadám si stará, ale dvacet mi prostě není, chci mít jasno, asi bych neměla na to, 

abych vychovávala postižené dítě.“… „ Bojím se hlavně toho potratu, je to docela drsná 

cena za klid, to je teda fakt. Hodně kamarádek ale na tom už bylo, ptala jsem se, 

koukala jsem na internet. Můžete mi ještě jednou říct, co všechno mi můžete zjistit? 

Rozštěpy taky?“ … „Manžel říkal, že se mám rozhodnout, jak chci, že to prostě bude 

podle mě. Asi bych teda byla radši, kdyby něco řekl, ale co nadělám, chlapi…“ 

 

7.4 Výzkumný soubor 

 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 100 žen, kterým byl administrován dotazník 

v ambulanci Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové a 

v genetické ambulanci nemocnice v Litomyšli. Možnost distribuce dotazníků v těchto 

zařízeních a jejich společné zpracování bylo možné proto, že ambulance v Litomyšli je 

přímo navázána na ambulanci hradeckou, provoz zajišťuje lékařka OLG FN (autorka 
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práce), materiál je zpracováván ve stejné laboratoři. S touto skutečností jsou 

obeznámeny také ženy přicházející ke konzultaci.  

 Dotazník byl administrován vždy jednou, resp. dvěma zdravotními sestrami 

(jedna na OLG FN HK, druhá v ambulanci v Litomyšli) v období září a října 2008. 

Jednalo se o náhodný výběr žen, které přišly ke konzultaci před odběrem plodové vody, 

do výzkumu jsme nezahrnuli ženy, které měly podstoupit odběr biopsie choria nebo 

pupečníkové krve.  Ženy byly nejprve dotázány, zda jsou ochotny dotazník vyplnit (ani 

jednou se nestalo, že by odmítly), zdravotní sestry následně podaly instrukci k vyplnění, 

respondentky měly ještě možnost zeptat se na doplňující informace lékařů, u kterých 

následně probírala konzultace. Tuto možnost ale využily jen dvě ženy. Distribuce 

dotazníku probíhala záměrně v době před genetickou poradou, za cíl jsme si nekladli 

zjistit zpětnou vazbu našeho poradenství, chtěli jsme zjistit pocity, chování, míru 

informovanosti přicházejících žen. Pořadí respondentek bylo zcela náhodné.  

  

Tab. 2 – Soubor respondentek 

distribuované dotazníky 100 

vyplněné a odevzdané  97 

nevrácené  3 

počet žen do 35-ti let věku, tj. indikace na základě patologického výsledku 

screeningových vyšetření 

59 

ženy starší 35-ti let v termínu porodu, tj. indikace na základě vyššího věku 

v termínu porodu 

38 

 

 

7.4.1 Popisná statistika souboru respondentek 

 

Výzkumný soubor tvořilo celkem 97 žen, nejmladší 19-ti letá, nejstarší 45-ti letá (v 

době termínu porodu). Průměrný věk žen byl 31,91, což představuje o 2,81 roku vyšší 

věk než průměrný věk gravidních žen za rok 2007 (Demografická situace, 2008). Další 

data uvádíme v tabulce č. 2.  
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Tab. 3 – Popisná statistika  

průměrný věk 31, 91 

modus 35 

medián 32 

minimum 19 

maximum 45 

rozpětí 26 

rozptyl 30, 69 

směrodatná odchylka 5, 54 

 

Za zmínění stojí také údaj průměrného věku žen v době první gravidity, a to 26,81 let.  
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8                    Interpretace získaných dat 

V této kapitole, která je zaměřena na interpretaci dat, provedeme v první části primární 

analýzu dat získaných z dotazníku. V další části přistoupíme k sekundární analýze a 

budeme hledat vztahy mezi vybranými aspekty, což nám pomůže nalézt odpovědi na 

výzkumné otázky. 

 

8.1 Primární analýza dat 

 

Otázka č. 1 – Věk respondentek  

Graf č. 1 Věková struktura

9,28%

23,71%

27,84%

26,80%

7,22%
5,15%

19 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 37

38 - 40

41 a více

 

 

Největší procento (téměř 28%) vyšetřených žen spadá do věkové kategorie 30 - 34 let, 

ženy ve věku 35 - 37 let byly zastoupeny v 27%, téměř čtvrtina (24 %) dotazovaných 

připadá na kategorii  25 - 29 let.  
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Otázka č. 2 – Rodinný stav probandek  

 

Graf č. 2 Rodinný stav

26,80%

62,89%

10,31%

svobodná

vdaná

rozvedená

 

 

Přestože jsme v dotazníku nabídli čtyři možnosti, v grafu č. 2 jsou uvedeny jen tři 

kategorie. Čtvrtá varianta, tedy že by některá z žen byla vdovou, nebyla zastoupena ani 

v jedné odpovědi. Celkem 63 % žen je vdaných, více než jedna čtvrtina svobodných, 

10% rozvedených.   

 

Otázky č. 3 a 4 – Nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání 

Graf č. 3 Dosažené vzdělání

13,40%

27,84%

40,21%

18,56%

ZŠ

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou

VŠ
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Nejvyšší podíl našeho výzkumného vzorku představují ženy se středoškolským 

vzděláním (téměř u 28% středoškolské vzdělání s maturitou, 40, 21% bez maturity), 

nejmenší procento žen představují ženy se základním vzděláním.  

V souvislosti se zaměstnáním žen nás také zajímalo (otázka č. 4), kolik 

z dotazovaných žen je v době konzultace zaměstnaných. Výsledky ukazují, že 87 % 

respondentek je v zaměstnaneckém poměru.  

 

Otázka č. 5 – Velikost obcí, kde probandky žijí 

Graf č. 4 Bydliště podle počtu obyvatel

32,99%

32,99%

19,59%

14,43%

do 1000

1001 - 10 000

10 001 - 50 000

nad 50 000

 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že většina pacientek bydlí v obcích s menším počtem 

obyvatelstva. 33 % z nich žije v obci do 1000 obyvatel, dalších 33 % v obcích do 

10 000 obyvatel. Pětina dotazovaných (20 %) žije v obci o velikosti do 50 000 obyvatel 

a pouze 14 % uvádí místo svého bydliště město s více než 50 000 obyvateli.  
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Otázka č. 6 – Počet gravidit  

Graf č. 5 Pořadí těhotenství

28,87%

71,13%

První

Několikáté

 

 

Výsledky ukazují, že z celkového počtu respondentek se téměř v jedné třetině (29 %) 

jedná o primigravidy, zbylých 71 % představují ženy, které již v minulosti gravidní byly 

(zahrnujeme gravidity ukončené porodem dítěte, spontánní abortem, umělým 

přerušením těhotenství, gravidity extrauterinní nebo zamlklé). Průměrný věk 

prvorodiček je 26,81 let.  

 Jako zajímavost lze uvést maximální počet těhotenství, jedna respondentka 

přišla ke konzultaci ve své jedenácté graviditě, předcházely porody deset zdravých dětí.  

  

Otázky č. 7 a 8 – Potratila jste někdy? Jedná se nyní o graviditu 

spontánní nebo o graviditu po IVF? 

 

Otázky 7 a 8 byly zaměřeny na koncepci, resp. případné potraty v průběhu minulých 

gravidit. Pouze jedna z respondentek je gravidní na základě in vitro fertilizace, u všech 

ostatních žen se jedná o spontánní těhotenství. 
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Otázka č. 9 – Jste věřící?  

Graf č. 6 Náboženské vyznání

21,65%

78,35%

Ano

Ne

 

 

Téměř 79% našich respondentek se nehlásí k církvi nebo víře.  

 

 

Otázka č. 10 – Měla jste v graviditě nějaké komplikace? 

Graf č. 7 Komplikace v těhotenství

31,96%

68,04%

Ano

Ne

 

 

Tato otázka zjišťuje komplikace v průběhu nynější gravidity respondentek. Komplikace 

uvedlo téměř 18% žen, nejčastěji zmiňovaly špinění nebo krvácení (v 64,4%). 
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Otázky č. 11 a 12 – Vyskytly se ve Vaší rodině nějaké vrozené vývojové 

vady?

Graf č. 8 Vrozené vývojové vady v rodině

18,56%

81,44%

Ano

Ne

 

 

Vrozené vývojové vady v rodinné anamnéze uvedlo 18,5% (18 respondentek), ve 

čtyřech případech se jednalo o chromozomální aberaci, dvě ženy jsou 

nositelkami vyvážené chromozomální aberace, u dvou žen byl u příbuzného prokázán 

Downův syndrom, ve třech případech vrozená srdeční vada a ve stejném počtu 

rozpěrové vady patra nebo rtu. Další vady byly zastoupeny vždy po jedné (např. 

rozštěpová vada páteřního kanálu, vrozená vada ledvin, hydrocefalus, mikrocefalie, 

syndaktylie prstů horní končetiny).  
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Otázka č. 13 – Z jakého důvodu jste byla doporučena ke genetické 

konzultaci a odběru plodové vody?  

Graf č. 9 Důvody indikace k vyšetření

55,67%

1,03%4,12%

39,18%
Biochemický screening

Ultrazvukový screening

Zátěž v OA/RA

Věková indikace

 

 

Více než polovina žen (téměř 56%) přišla k odběru plodové vody na základě 

pozitivního biochemického screeningu, 39% na základě vyššího věku v termínu porodu 

– z těchto žen mělo 18% (7 žen) také pozitivní biochemický screening. U žen 

odesílaných na základě věku se screening rutinně neprovádí. Lze jej vyšetřit v situaci, 

kdy žena váhá, zda má amniocentézu podstoupit. 

 

Otázka č. 14 – Absolvujete odběr plodové vody poprvé nebo 

opakovaně? 

Graf č. 10 Absolvované odběry plodové vody

15,46%

84,54%

Opakovaně

Poprvé

 

 

84,5% všech žen absolvuje amniocentézu poprvé, ve zbytku se jedná o druhou indikaci.  



 58 

Otázky 15 a 16 – Měla jste nějaké informace o vyšetření, které Vás 

čeká? Pokud ano, kde jste je získala?  

 

Graf č. 11 Zdroj informací o vyšetření

50

5

19

32

41
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3

15

Ošetřující lékař

Jiný lékař

Rodina, příbuzní

Kamarádky, kamarádi

Internet

Odborná literatura

V práci

Vlastní zkušenosti

 

 

Na genetickou ambulanci přišlo 21,6% neinformovaných žen (21 z celkového počtu), 

resp. 78,4% (78) žen mělo nějaké informace o vyšetření, které je čeká. 

 Graf č. 11 ukazuje, kde, resp. u koho, respondentky informace čerpaly, v grafu 

nejsou uvedena procenta, ale celkové počty, protože ženy měly možnost zaškrtnout více 

odpovědí.  

Pouze 50 žen dostalo potřebné informace od svého gynekologa. Ženy velmi 

často využívají k získání potřebných informací internet (41 respondentek), třetí 

nejčastější odpověď představovala kamarádky, známé žen (32 respondentek), pro radu 

rodiny se obrátilo pouze 19 žen.  
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Otázka č. 17 – Nakolik věříte výsledku odběru krve nebo výsledku 

ultrazvuku?  

 

Graf č. 12 Důvěra ve výsledky screeningu u žen do 35 termínu porodu

18,64%

33,90%

40,68%

5,08% 1,69%

Rozhodně věřím

Spíše věřím

Nejsem si jistá

Spíše nevěřím

Rozhodně nevěřím

 

 

Protože otázka zjišťovala důvěru v ultrazvukové a biochemické screeningové vyšetření, 

budeme se v interpretaci zabývat pouze skupinou žen mladších 35-ti let v termínu 

porodu, které právě patologický výsledek těchto vyšetření k odběru plodové vody 

přivádí (ultrazvukové vyšetření zde uvažujeme ve smyslu hledání markerů 

chromozomálních vad, ne jako metodu detekce strukturálních vrozených vývojových 

vad). Ve zmiňované skupině si téměř 41% žen není jistá, jak výsledek screeningu 

interpretovat, spíše věří téměř 34%, rozhodně věří skoro 19%. Nedůvěra ve výsledky je 

vyjádřena v nižších procentech.  
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Otázka č. 18, 19 – Rozebírala jste s někým výsledky vyšetření, na 

základě kterých jste byla doporučena ke genetickému vyšetření? 

Pokud ano, uveďte s kým.  

Graf č. 13 Diskuse situace
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Internet
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Velmi překvapující zjištění přinesla také otázka č. 18, kdy 42% žen uvedlo, že indikaci 

k invazivní diagnostice s nikým nerozebíraly.  

 

Otázka č. 20 – Jaké byly Vaše první pocity, když jste se dozvěděla, že 

máte jít na genetickou konzultaci spojenou s odběrem plodové vody? 

 

Graf č. 14 První pocity žen při zjištění, že budou absolvovat odběr plodové vody
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Strach, obavy o zdraví dítěte uvedlo 38% žen. Negativní prožívání vyplnily ve 20%. 

Zajímavý je údaj, že 4% žen mělo obavy z bolesti během výkonu, zlost měla 2%.  

 

Otázky č. 21, 22 – Změnily se Vaše pocity nějak během doby, kdy 

čekáte na odběr? Pokud ano, uveďte jak.  

 

Graf č. 15 Změna pocitů při čekání na genetickou konzultaci

70,10%

4,12%
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Pocity se během doby čekání na konzultaci nezměnily u 70% respondentek. Pokud ke 

změně došlo, téměř 26% z celkového počtu žen konstatovalo zlepšení, více než 4% 

zhoršení.  

Otázka č. 22 byla otevřená, ženy uváděly, jak se jejich pocity změnily. Ke 

zlepšení docházelo po rozhovorech s lékaři, rodinou okolím nebo na základě informací 

z internetu. Jako příčinu zhoršení respondentky nejčastěji uváděly dlouhou dobu od 

indikace do výsledků vyšetření.  
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Otázka č. 23 – Obáváte se výsledků vyšetření?   

 

Graf č. 16 Obava z výsledků vyšetření
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Výsledků se obává téměř 61%, neobává se 16,5% žen.  

 

Otázka č. 24 – Shodujete se s partnerem/manželem v názoru na 

absolvování odběru plodové vody? 

 

S partnerem se v názoru na absolvování odběru plodové vody shodlo 89 žen, tj. 91,75%. 

V případě neshody mezi partnery bohužel nevíme, kdo byl pro, resp. proti vyšetření. 

Dvě z těchto žen nakonec amniocentézu nepodstoupily.  

 

Otázka č. 25 – Jste rozhodnutá odběr podstoupit?         

                   

Amniocentézu se rozhodlo podstoupit 89 respondentek (91,75%), osm žen (8,24%) 

výkon odmítlo. Šest žen odmítlo karyotypizaci z indikace pozitivního biochemického 

screeningu, dvě z indikace věku.  
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Otázka č. 26 – Pokud ano, jaký je hlavní důvod?   
 

Graf č. 17 Důvody podstoupení invazivního vyšetření

69,66%

11,24%

8,99%
1,12% 8,99%

Jistota zdravého dítěte

Předejít narození postiženého dítěte

Doporučení lékaře

Jisté určení pohlaví

Neuvedeno

 

 

Téměř 70% žen postoupilo odběr plodové vody, protože chtěly mít  jistotu zdravého 

dítěte, 11% chtělo předejít narození postiženého dítěte. Zajímavá jsou dvě zjištění: 

téměř 9% žen absolvovalo amniocentézu, protože jim to lékař doporučil. Jedna žena 

udala, že chce vědět pohlaví dítěte. 

 

Otázka č. 27 – Pokud chcete odmítnout, z jakého důvodu? 

 

Hlavním důvodem k podepsání reverzu byl strach z rizika spontánního abortu po 

vyšetření, jedna žena v této souvislosti napsala, že na graviditu čekala více než 7 let. 

Dvě ženy argumentovaly nepřesností vyšetření a jedna neviděla důvod, proč by se do 

toho mělo „ďoubat“ jen kvůli věku.  
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8.2 Ověření výzkumných otázek 

 

Data získaná v souvislosti s výzkumnými otázkami jsme se rozhodli staticky ověřit. 

Zajímalo nás, zda existuje souvislost mezi zkoumanými jevy. Pro tento postup jsme 

zvolili test nezávislosti χ2 pro kontingenční tabulku. 

 

Ověření výzkumné otázky 1 – Má vliv na obavy z vyšetření a jeho 

výsledku rozdílná indikace? 

 

H0: Mezi obavami z vyšetření a jeho výsledku a věkem žen není souvislost. 

HA: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a věkem žen je souvislost. 

Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05. 

 Do 35 let Nad 35 let ∑ 

Ano 23 (19) 8 (12) 31 

Spíše ano 18 (17) 10 (11) 28 

Nedokážu říct 14 (13) 8 (9) 22 

Spíše ne 3 (7) 8 (4) 11 

Ne 1 (3) 4 (2) 5 

∑ 59 38 97 

 

Hodnota χ2 = 12,128. Stupeň volnosti = 4. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena kritická hodnota 9, 488. Po 

porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je větší, a proto lze odmítnout nulovou hypotézu. To znamená, že 

mezi obavami z vyšetření a indikací je statisticky významná souvislost.  

Protože jsme zjistili, že mezi jevy je závislost, zajímalo nás také, jaký je stupeň 

závislosti. Pro toto zjištění jsme použili normovaný koeficient kontingence Cnorm, který 

nabývá hodnoty od 0 do +1, přičemž platí, že čím vyšší je hodnota, tím vyšší je stupeň 

závislosti. V našem případě nabývá Cnorm hodnoty 0,471 a jedná se tedy o středně 

velkou závislost. 

Vzhledem k tomu, že jsme mohli přijmout alternativní hypotézu, považovali 

jsme za vhodné doplnit, jaké byly první pocity žen, když se dozvěděly, že mají jít na 

konzultaci spojenou s odběrem plodové vody.  
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Z grafu je patrný rozdíl mezi pocity žen odeslaných na základě sledovaných indikací. 

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ženy odeslané pro pozitivní screeningu M. Downi 

vyjádřily také beznaděj a zlost. Oproti tomu část žen druhé sledované skupiny přivítala, 

že jim možnost absolvovat invazivní prenatální vyšetření byla nabídnuta.  

 

Ověření výzkumné otázky 2 – Má vliv na obavy z vyšetření a jeho 

výsledku fakt, že jsou ženy prvo- nebo vícerodičky? 

 

H0: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a tím, o kolikátou graviditu se jedná, 

není souvislost. 

HA: Mezi obavami z vyšetření a jeho výsledku a tím, o kolikátou graviditu se jedná, je 

souvislost. 

Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05. Je třeba poznamenat, že 

do tohoto testování byly zahrnuty jen ženy, které nikdy nepotratily 
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 prvorodičky vícerodičky ∑ 

Ano 11 (9) 11 (13) 22 

Spíše ano 10 (9) 11 (12) 21 

Nedokážu říct 5 (7) 11 (9) 16 

Spíše ne 2 (2) 4 (4) 6 

Ne 0 (1) 3 (2) 3 

∑ 28 40 68 

 

Hodnota χ2 = 3,46. Stupeň volnosti =4. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena kritická hodnota 9,488. 

 

Po porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je menší, a proto nelze odmítnout nulovou hypotézu. Nebyla tedy 

prokázána statisticky významná souvislost. To znamená, že nelze tvrdit, že to, zda žena 

je či není prvorodička, ovlivňuje významným způsobem strach při vyšetření.  

 

Ověření výzkumné otázky 3 – Ovlivňuje obavy z vyšetření a jeho 

výsledku potrat v anamnéze ženy? 

 

H0: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a tím, zda již ženy někdy potratily, není 

souvislost. 

HA: Mezi obavami z vyšetření a jeho výsledku a tím, zda již ženy někdy potratily, je 
souvislost. 
Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05 

 Ženy, které potratily  Ženy, které 

nepotratily 

∑ 

Ano 9 (9) 22 (22) 31 

Spíše ano 8 (9) 21 (20) 29 

Nedokážu říct 7 (7) 16 (14) 23 

Spíše ne 4 (3) 6 (7) 10 

Ne 1 (1) 3 (3) 4 

∑ 29 68 97 
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Hodnota χ2 = 0,886. Stupeň volnosti = 4. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena hodnota 9,488. Po 

porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je menší, a proto nelze odmítnout nulovou hypotézu. Nebyla tedy 

prokázána statisticky významná souvislost. To znamená, že nelze tvrdit, že to, zda již 

ženy někdy potratily, ovlivňuje významným způsobem strach při vyšetření. 

 

Ověření výzkumné otázky 4 – Ovlivňuje obavy z vyšetření a jeho 

výsledku zkušenost s absolvovanou amniocentézou v minulosti? 

 

H0: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a tím, zda již ženy někdy absolvovaly 

odběr plodové vody, není souvislost. 

HA: Mezi obavami z vyšetření a jeho výsledku a tím, zda již ženy někdy absolvovaly 

odběr plodové vody, je souvislost. 

Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05 

 První odběr Opakovaný odběr ∑ 

Ano 28 (26) 3 (5) 31 

Spíše ano 23 (24) 5 (4) 28 

Nedokážu říct 19 (20) 5 (4) 24 

Spíše ne 10 (9) 1 (2) 11 

Ne 2 (3) 1 (0) 3 

∑ 82 15 97 

 

Hodnota χ2 = 3,488. Stupeň volnosti = 4. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena kritická hodnota 9,488. Po 

porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je menší, a proto nelze odmítnout nulovou hypotézu. Nebyla tedy 

prokázána statisticky významná souvislost. To znamená, že nelze tvrdit, že to, zda již 

někdy absolvovaly odběr plodové vody, ovlivňuje významným způsobem strach při 

vyšetření.  
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Ověření výzkumné otázky 5 – Má vliv na obavy z vyšetření a jeho 

výsledku dosažené vzdělání? 

 

H0: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a vzděláním žen není závislost. 

HA: Mezi obavami z  vyšetření a jeho výsledku a vzděláním žen je závislost. 

Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05 

 základní vyučená maturita VŠ ∑ 

Ano 4 (4) 10 (7) 11 (14) 6 (6) 31 

Spíše ano 3 (4) 6 (6) 13 (13) 7 (6) 29 

Nedokážu říct 1 (3) 3 (5) 13 (10) 6 (5) 23 

Spíše ne 3 (1) 2 (2) 4 (5) 1 (2) 10 

Ne 1 (0) 0 (1) 3 (2) 0 (1) 4 

∑ 12 21 44 20 97 

 

Hodnota χ2 = 13,776. Stupeň volnosti = 12. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena kritická hodnota 21,026. Po 

porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je menší, a proto nelze odmítnout nulovou hypotézu. Nebyla tedy 

prokázána statisticky významná souvislost. To znamená, že nelze tvrdit, že výše 

vzdělání ovlivňuje významným způsobem strach při vyšetření. Ve stejném duchu jsou 

také výsledky U-testu. 

 

Ověření výzkumné otázky 6 – Ovlivňují obavy z vyšetření a jeho 

výsledku poskytnuté informace? 

H0: Mezi obavami z výsledků vyšetření informovaných a neinformovaných žen není 

souvislost. 

HA: Mezi obavami z výsledků vyšetření informovaných a neinformovaných žen je 

souvislost. 

Test významnosti jsme provedli na hladině významnosti 0,05 
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 Informované Neinformované  ∑ 

Ano 23 (24) 8 (7) 31 

Spíše ano 27 (23) 2 (6) 29 

Nedokážu říct 18 (17) 4 (5) 22 

Spíše ne 6 (8) 4 (2) 10 

Ne 2 (4) 3 (1) 5 

∑ 76 21 97 

 

Hodnota χ2 = 11,302. Stupeň volnosti = 4. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro 

zvolenou hladinu významnosti 0,05 je v tabulkách uvedena kritická hodnota 9,488. Po 

porovnání vypočítané hodnoty testového kritéria s hodnotou kritickou zjišťujeme, že 

vypočítaná hodnota je větší, a proto lze odmítnout nulovou hypotézu. Byla tedy 

prokázána statisticky významná souvislost. To znamená, že informovanost, resp. 

neinformovanost, ovlivňuje významným způsobem strach při vyšetření. 

Jelikož jsme zjistili, že mezi jevy je závislost, zajímalo nás také, jaký je stupeň 

závislosti. Pro toto zjištění jsme použili normovaný koeficient kontingence Cnorm, který 

nabývá hodnoty od 0 do +1, přičemž platí, že čím vyšší je hodnota, tím vyšší je stupeň 

závislosti. V našem případě nabývá Cnorm hodnoty 0,456 a jedná se tedy o středně 

velkou závislost. 
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9                                             Diskuze výsledků 

V této kapitole se pokusíme porovnat naše zjištění s výsledky prezentovanými jinými 

autory, kteří se zabývají problematikou prenatálních vyšetření. 

 Dotazník byl administrován celkem 100 ženám, 97 jej vrátilo vyplněný. 

Průměrný věk žen byl 31,9 let, což je věk o 2,8 roku vyšší než stáří gravidních žen 

v České republice za rok 2007 (Demografická situace, 2008). Za povšimnutí stojí také 

údaj průměrného věku žen prvorodiček, a to 26,8 let. Zjištěná hodnota odpovídá 

průměrnému věku prvorodiček za rok 2007, který byl 27,1 let (Demografická situace, 

2008). Získané údaje potvrzují fakt, že v posledních letech se mateřství posouvá do 

vyššího věku.  

V našem šetření dominovaly ženy vdané, bylo jich téměř 63%. Informace ÚZISu 

ukazují stále se zvyšující počet uzavíraných sňatků v posledních čtyřech letech. V roce 

2007 vstoupilo do manželství 57,2 tisíce párů, což je o 4,3 tisíce více než v roce 2006 a 

nejvyšší počet za posledních 10 let (Zdravotnictví České republiky 2007 ve statistických 

údajích, 2008). 

 Data zjištěná ÚZISem také upozorňují na skutečnost, že se na druhou stranu 

stále zvyšuje podíl dětí narozených mimo manželství, v roce 2007 to bylo 34,5% 

(Demografická situace, 2008). Výsledek našeho šetření je s tímto zjištěním v souladu, 

ženy svobodné a rozvedené tvořily 37%. 

Z dotázaných žen 45% udalo absolvované středoškolské vzdělání zakončené 

maturitou, téměř 22% středoškolské vzdělání bez maturitní zkoušky, 21% 

vysokoškolské vzdělání a 12% vzdělání základní. 

  Na základě pozitivního výsledku některého ze screeningových programů bylo ke 

konzultaci odesláno 57% žen, 39% z věkové indikace, 4% pro zátěž v rodinné nebo 

osobní anamnéze.  

Položili jsme si několik výzkumných otázek. První z nich byla, zda je nějaký 

vztah mezi odlišnými indikacemi a prožívanými obavami z výsledků vyšetření. 

Soustředili jsme se na dvě hlavní skupiny, a to ženy odeslané na základě screeningu a 

na základě věkové indikace. Statisticky jsme ověřili, že obavy z výsledku vyšetření 
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souvisí s důvodem k invazivnímu vyšetření. Ženy odeslané k amniocentéze pro 

pozitivní screening M. Downi se výsledků obávají více. Ženy odeslané z důvodu 

vyššího věku v termínu porodu sledoval také Eveers-Kiebooms (1988, podle Peňázové, 

1992). Porovnával je se ženami, které již v minulosti porodily dítě s Downovým 

syndromem nebo rozštěpovou vadou páteře. Zjistil, že bez ohledu na indikaci označilo 

více než 50 % žen období mezi punkcí a sdělením výsledků za velmi stresující. 

Signifikantní diference mezi skupinami autor neprokázal. Vzhledem k nesourodým 

skupinám žen se domníváme, že jeho závěry nelze s našimi porovnávat.  

Studii, která by porovnávala ženy na základě podobného rozdělení, jaké jsme 

aplikovali my, se nám nepodařilo najít, i přes to, že se jedná o dva nejčastější důvody 

k provedení invazivního prenatálního vyšetření. Proto nás odpověď na tuto výzkumnou 

otázku tolik zajímala. Zjištěnou skutečnost jistě ovlivňuje několik okolností. Část žen 

starších 35-ti let v termínu porodu s provedením amniocentézy počítá. Jedná se o 

indikaci s dlouholetou tradicí, která se dostala do povědomí laické nezdravotnické 

populace. Pokud se žena odeslaná na základě screeningu dostatečně neinformuje, resp. 

není informovaná, nepočítá s tím, že by se odběr plodové vody týkal právě jí. Tuto 

skutečnost můžeme dokumentovat prvními pocity našich respondentek po sdělení 

doporučení k provedení amniocentézy. 42% žen s pozitivním screeningem uvedlo strach 

nebo obavy, 15% beznaděj, téměř 19% šok. Ženy starší 35-ti let v termínu porodu 

uvedly strach nebo obavy téměř v 32%, negativní pocity obecně v 21%. Téměř 16% žen 

této skupiny přivítalo, že jim amniocentéza byla nabídnuta, v druhé skupině žen tento 

údaj neudala ani jedna z respondentek.  

 Žádná ze studií, jež jsme měli k dispozici, také nezjišťovala, zda se liší obavy 

z výsledku vyšetření žen prvorodiček a vícerodiček, resp. žen, které již porodily zdravé 

dítě.  Proto jsme si položili tuto otázku, nezjistili jsme ale statisticky významnou míru 

závislosti.  

Potrat ve své anamnéze uvedlo 32% žen. Diskutovat tento výsledek je celkem 

obtížné, k dispozici máme jen data zveřejněná ÚZISem, kdy na tisíc žen ve fertilním 

věku (15-49 let) připadá celkem 16,24 potratů (Demografická situace, 2008).  K lepší 

možnosti interpretace by pravděpodobně přispěla jiná formulace otázky, která by 

odlišila spontánní aborty a umělá přerušení gravidit na přání žen. Získané vysoké 

procento může ovlivnit i několik následujících skutečností. Ve skupině námi 

sledovaných žen byly 2 nositelky vyvážené chromosomální aberace. Jedná se tedy o 

ženy s vyšším rizikem těhotenských ztrát. Zjištěné procento mohou také významně 
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ovlivnit ženy čekající na graviditu. Většina spontánních abortů proběhne během prvních 

měsíců těhotenství, proto ženy často ani o své graviditě neví. O několik dní déle, než je 

obvyklé, se dostaví krvácení, které ženy považují za opožděnou menstruaci. Ve 

skutečnosti se ale jedná o abort gravidity. Těhotenské testy pro domácí použití umožňují 

detekci gravidity již několik dní po oplodnění, tedy ženy graviditu plánující mají snadno 

dostupnou možnost, jak těhotenství zjistit. Ve své anamnéze pak uvádějí spontánní 

aborty, o kterých velká část žen skutečně neví, i když je s velkou pravděpodobností 

prodělala také.   

Další z našich výzkumných otázek se zabývala souvislostí spontánního potratu 

v anamnéze s obavami z invazivního vyšetření a jeho výsledku. Nepodařilo se nám 

prokázat statisticky významnou souvislost. Ke stejnému výsledku jsem došli také 

v případech, kdy jsme zkoumali souvislost obav s dosaženým vzděláním, resp. 

v minulosti absolvovaným odběrem plodové vody.  

Zajímavý je také údaj týkající se náboženského vyznání respondentek.  Údaje 

Českého statistického úřadu vypovídají o postupně se zvyšujícím podílu lidí bez 

náboženského vyznání, v roce 1991 se k církvi hlásilo 43,9%, v roce 2001 již jen 32,2% 

(Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky, 2007). V našem šetření se jako 

věřící označilo pouze 11 žen, tj. přibližně 11%, z toho ještě 3 ženy samy doplnily, že 

jsou věřící „svým způsobem“. Králohradecký kraj, resp. Pardubický kraj, ve kterých 

dotazníkové šetření probíhalo, nepatří v rámci České republiky k oblastem s tradičně 

vysokým procentem lidí s náboženským vyznáním. Procento by se pravděpodobně např. 

v moravských nebo slezských krajích lišilo, zjištění tohoto faktu ale nebylo předmětem 

našeho šetření.  

Náboženské vyznání nás zajímalo nejen jako demografický údaj, ale z toho 

důvodu, kolik věřících žen amniocentézu podstoupí. Výsledek nás překvapil, protože 

všechny ženy, jež podepsaly reverz k vyšetření, samy sebe považovaly za 

nevěřící. Odmítnutí vyšetření tedy žádná žena nezdůvodnila náboženským vyznáním, 

jak bychom v souvislosti s touto otázkou mohli předpokládat. Jako hlavní důvody, pro 

které vyšetření odmítají, respondentky uváděly strach ze ztráty gravidity, dlouhodobou 

snahu o těhotenství, aby vyšetření neublížilo dítěti. Jedna žena uvedla, že odběr 

nepodstoupí z toho důvodu, protože se bojí jehel a nedokáže strach překonat.  

Pro klinickou praxi genetického poradenství je velmi cenný údaj, že 21,6% žen 

přišlo ke konzultaci a následnému odběru nepoučených. Ve skupině žen mladších 35-ti 

let v termínu porodu bylo nepoučeno 23,7%, tj. lze předpokládat, že jim byla odebrána 
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krev nebo byly odeslány na ultrazvuk, aniž jim lékař srozumitelně vysvětlil, z jakého 

důvodu je k těmto vyšetřením odesílá, co může následovat. Mangan a Millerová (1983, 

podle Peňázové, 1992) zjistili, že vysoká míra informovanosti zvyšuje psychologickou 

přítomnost nebezpečí, nízká informovanost ji obecně snižuje, protože umožňuje obranu 

– vnitřní vzdálení se od nebezpečí a odvrácení se jiným směrem. Zároveň ale 

upozorňují na fakt, že stejný distres může vyvolat vysoká i velmi nízká míra 

poskytnutých informací, tedy kdy informace nejsou poskytnuty vůbec, jako je tomu u 

21% našich respondentek. Na základě zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že jsme 

nalezli statisticky významný vztah mezi obavami z výsledků indikovaného invazivního 

vyšetření, a tím, zda ženy byly, resp. nebyly, informovány.  

Pouze 50 žen (připomínáme z celkového počtu 97) dostalo potřebné informace 

od svého ošetřujícího lékaře. Gynekolog samozřejmě nemůže suplovat genetickou 

konzultaci, ale naprostá neinformovanost představuje překážku ve spolupráci ženy. 

Ženy také velmi často využívají k získání potřebných informací internet (41 

respondentek), třetí nejčastější odpověď představovaly kamarádky, známé žen (32 

respondentek), pro radu rodiny se obrátilo pouze 19 žen.  

Důvěru ve screeningová vyšetření, tj. biochemickou analýzu krevního séra a 

ultrazvukovou detekci, jsme zjišťovali jen u žen mladších 35-ti let v termínu porodu, 

tedy ve skupině žen, kde se screeningu rutinně provádí. U dotázaných žen převládala 

důvěra, téměř 41% žen ale neví, zda může těmto vyšetřením důvěřovat. Tuto otázku 

jsme pokládali proto, že v poradenství naší ambulance se opakovaně setkáváme s tím, 

že je výsledek screeningu zaměňován s karyotypizací. Část probandek, které nechtějí 

amniocentézu podstoupit, argumentují zprostředkovanou zkušeností ze svého okolí, že 

na genetickém pracovišti měla být poskytnuta informace o postižení dítěte. Když však 

žena v graviditě pokračovala, porodila zdravé dítě. Karyotypizace není podle jejich 

názoru spolehlivá, nevidí její přínos, jelikož si, podle jejich názoru, nemohou být jisté, 

že případný patologický výsledek bude opravdu patologický.  Během hovoru ale nejsou 

schopné specifikovat, o jaké vyšetření se ve skutečnosti jednalo. Když jsme měli 

možnost s těmito ženami mluvit opakovaně, část připustila, že se jednalo o jiné 

vyšetření než cytogenetické, a to právě screening.  

Ženy, které screeningu rozhodně věří, bývají v případě patologického výsledku 

silně znepokojené. Již na jeho základě považují za velmi pravděpodobné, že jejich dítě 

bude mít nějakou chromozomální vadu. Negativní výsledek screeningových vyšetření 

není určující u žen s jinou indikací k provedení amniocentézy. Při nesprávně podané 
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informaci mohou ženy touto negativitou argumentovat. Samozřejmě je třeba 

respektovat rozhodnutí ženy amniocentézu absolvovat nebo odmítnout, ke svému 

rozhodnutí musí mít ale všechny potřebné a správné informace. Zde je vhodné 

připomenout nutnost, aby ženě byla poskytnuta správná a nezkreslená informace o 

vyšetření, jež má podstoupit. Ani prokázaný normální karyotyp plodu nedává 100% 

informaci, že je dítě zdravé, vylučuje pouze jednu skupinu vrozených vad. 

Indikaci k invazivnímu vyšetření s nikým nerozebíralo 42% žen. Toto zjištění 

odpovídá výsledku šetření Peňázové (1999), která poukázala na skutečnost, že prožívání 

rizikových těhotenství se často váže se subjektivně nepříjemnými bolestivými zážitky, 

mimo jiné s pocitem osamocenosti a ztracenosti mezi lékaři,  nedostatkem podpory a 

intimity.   

Pocity během doby čekání na konzultaci nezměnily u 70% respondentek. Pokud 

ke změně došlo, téměř 26% z celkového počtu žen konstatovalo zlepšení. K tomu 

docházelo po rozhovorech s lékaři, rodinou, okolím nebo na základě informací 

z internetu. Otázka tedy dokumentuje důležitost a potřebu opory. Jako příčinu zhoršení 

respondentky nejčastěji uváděly dlouhou dobu od indikace do výsledků vyšetření. Toto 

zjištění odpovídá závěrům retrospektivní studie Sobotkové a Šembera (2003), kteří na 

základě výsledků konstatovali, že na ženy velmi negativně působí dlouhá doba čekání 

na výsledky karyotypizace plodu. 

Téměř 70% žen postoupilo odběr plodové vody, protože chtěly mít jistotu 

zdravého dítěte, 11% chtělo předejít narození postiženého dítěte.  Zajímavá jsou dvě 

zjištění: téměř 9% žen postoupilo amniocentézu, protože jim to lékař doporučil a ženy 

ani nenapadlo, že mají možnost volby. Jedna žena, udala, že chce znát pohlaví dítěte 

(byla odeslána na základě věkové indikace). Pokud by se karyotypizace posunula do 

prvního trimestru, mohl by tento důvod představovat závažný etický problém. Kdyby 

výsledek cytogenetického vyšetření jistě prokázal pohlaví dítěte, které si rodiče nepřejí, 

mohla by žena podstoupit ukončení těhotenství na základě své žádosti, bez udání 

důvodu i bez prokázané patologie plodu, tj. mohla by být prováděna selektivní volba 

pohlaví. V současnosti je zjištění pohlaví využíváno pouze u gonozomálně recesivních 

onemocnění, kdy potomci mužského pohlaví mají až 50% riziko výskytu (např. u 

Duchennovy svalové dystrofie nebo hemofilie). Stanovení mužského pohlaví není 

indikací k ukončení těhotenství, ale indikací k dalším, obvykle molekulárně 

genetickým, vyšetřením. Hájek (2000) upozorňuje, že představy a nároky na prenatální 

diagnostiku jsou pod stále větším a narůstajícím tlakem veřejnosti na lékaře. Považuje 
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za nutné stanovení obecně přijatelných kriterií, která budou podkladem k eticky 

zodpovědnému rozhodování. Jejich přesné stanovení je stále předmětem diskuzí.  

Zajímavé formulace přinesly otevřené otázky. 11 žen použilo jako označení 

miminko, 32 dítě, 4 plod, 6 zájmeno to. V souvislosti s odpověďmi posledních 10 žen, 

jež užily neosobní označení, připomínáme studii Silvestra a Presca (1980), kteří se 

zjistili, že v době čekání na výsledky je pro ženu stále přítomná možnost abortu 

gravidity, těhotenství žena nepovažuje za reálné.  

Původně jsme chtěli sledovat ještě eventuální rozdíly v přístupu k odběru 

plodové vody u žen, které otěhotněly na základě in vitro fertilizace. Tento záměr jsme 

ale nakonec nemohli skutečnost, protože pomocí metod asistované reprodukce 

otěhotněla jen jedna žena ze souboru respondentek.  
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10                                                          Závěr 

V předkládané práci jsme se zabývali aspekty prenatálních vyšetření. Snažili jsme se 

zmapovat okolnosti, které provázejí ženy doporučené k provedení amniocentézy. 

Zaměřili jsme se tedy nejen na jejich pocity nebo prožívání dané situace, ale také na 

chování žen, míru informovanosti.  

Teoretická část práce nastínila problematiku z psychologického i medicínského 

pohledu. Uvedli jsme charakteristiky neinvazivních i invazivních vyšetření, 

nejčastějších chromozomálních aneuploidoí. Podrobný přehled vyšetření nám v dalším 

textu umožnil práci s vysvětlenými termíny.  

 Prenatální diagnostika je moderní dynamicky se rozvíjející obor. Konzultace na 

genetické ambulanci se od poradenství dalších oborů liší tím, že se bezprostředně 

netýká jen jednoho pacienta, ale konzultující ženy, plodu ze stávající gravidity a 

partnera ženy. Lékař by měl srozumitelnou formou poskytnout dostatečné množství 

informací, aby se pár mohl rozhodnout, zda využije lékařovu nabídku k dalším 

vyšetřením, resp. dalšímu postupu. Lékař pak toto rozhodnutí musí respektovat. 

V teoretické části práce jsme se proto věnovali také rozboru komunikace lékaře a 

pacienta. Dále jsme uvedli příklady studií, které se soustředily na problematiku 

prenatálních vyšetření. Většina z nich porovnávala prožívání, hladinu úzkosti u žen, 

jimž invazivní vyšetření bylo, resp. nebylo indikováno. V poslední kapitole teoretické 

části zmiňujeme také etické otázky, které s prenatálními vyšetřeními úzce souvisejí. 

Problematiku nabízíme z pohledu těhotné ženy i plodu.  

V uvedených pracech jsme postrádali i další aspekty vyšetření, než byla 

uváděna. Stanovili jsme si tedy několik výzkumných otázek, na ně jsme se snažili na 

základě zjištěných údajů odpovědět. Distribuce i zpracování dotazníků probíhaly bez 

větších problémů.  

Na základě statistického zpracování jsme prokázali významnou míru závislosti 

mezi  indikací, na jejím základě ženy přicházejí, resp. informovaností žen s obavami 

žen z vyšetření a jeho výsledku.  
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Domníváme se, že můžeme konstatovat, že byl naplněn cíl práce. 

Výstupy z dotazníkového šetření jsou určeny nejen pro zpracování diplomové 

práce, ale budou také aplikovány v klinické praxi. Největší přínos by na základě 

zjištěných dat molo představovat zlepšení spolupráce se spádovými lékaři. Odesílající 

gynekolog by neměl spoléhat na to, že všechny potřebné údaje ženě poskytne genetická 

ambulance. Amniocentéza zpravidla ihned nenásleduje po odběru biochemického 

screeningu nebo po ultrazvukovém vyšetření, časová prodleva představuje podle 

zvyklostí pracovišť několik dní nebo i týdnů. Tuto dobu mohou ženy vnímat jako velice 

nepříjemnou, proto by se všichni odborníci přicházející se ženami do kontaktu měli 

snažit jim zmiňované období co možná nejvíce usnadnit. Poskytnutí informací, dostatku 

času na konzultaci, respektování názoru žen, empatický přístup lékařů by proto měly 

tvořit nedílné součásti prenatálního poradenství.   
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 I

Příloha č. 1 – Dotazník 
 
Vážené pacientky, 
 
předkládáme Vám do rukou dotazník související s vyšetřením, které Vás čeká. 
Výsledky  dotazníku budou použity pro zkvalitnění poradenství na genetické ambulanci 
a také pro zpracování diplomové práce na Katedře psychologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o dotazník anonymní.  
 
        Děkujeme za vyplnění. 
 
Uveďte prosím následující data, při výběru z více možností zatrhněte tu správnou. 
 

1. Váš věk … … … 
 

2. Stav: 
• svobodná         
• vdaná        
• rozvedená          
• vdova 

 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání:  

• základní      
• vyučená          
• středoškolské s maturitou 
• vysokoškolské 

 
4. Vaše zaměstnání (pokud jste na mateřské dovolené, uveďte Vaše předchozí 

zaměstnání): 
………………………………………………………………………… 
 

5. Žijete v obci  
• do 1000 obyvatel 
• s 1000 – 10 000 obyvateli 
• 10 000 – 50 000 obyvateli 
• nad  50 000 obyvatel.      

 
6. O kolikáté těhotenství se nyní jedná? Kromě porodů započítejte i spontánní 

potraty, mimoděložní těhotenství nebo umělá přerušení těhotenství.    
……………. 
 

7. Potratila jste někdy?   ano     ne 
 

8. Jedná se nyní o  
• spontánní graviditu  
• graviditu po umělém oplodnění. 

 
9. Jste věřící?                   ano   ne 

 



 II

10. Měla jste v těhotenství nějaké komplikace, např. 
• špinila jste nebo krvácela jste                                          ano    ne   
• brala jste nějaké léky?                                                     ano    ne 
• prodělala jste nějakou infekci?                                        ano    ne 
• prodělala jste nějaké vyšetření, jako např. RTG?           ano    ne   
• jiné, prosím napište 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
11. Vyskytly ve Vaší rodině nějaké vrozené vývojové vady?         ano   ne 

 
12. Pokud ano, prosíme uveďte konkrétně, vč. stupně příbuznosti (např. dítě 

sestřenice z otcovy strany). 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
A nyní několik otázek souvisejících s konzultací na genetické ambulanci.  
 

13. Z jakého důvodu jste byla doporučena ke genetické konzultaci a odběru plodové 
vody?    

• špatný výsledek krevního vyšetření 
• podezření na základě provedeného ultrazvuku 
• věk 35 let a více v termínu porodu 
• zátěž v rodině Vaší nebo partnera/manžela (prosíme napište přesný 

důvod)       
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• zátěž ve Vaší anamnéze        
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• zátěž v anamnéze partnera  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

14. Odběr plodové vody absolvujete: 
•  poprvé  
•  opakovaně (v případě opakovaného odběru prosím také uveďte počet)   

… … … 
 

15. Měla jste nějaké informace o vyšetření, které Vás čeká?      ano     ne 
 

16. Pokud ano, kde jste je získala (můžete zaškrtnout více položek): 
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• ošetřující lékař, ke kterému docházíte na pravidelné kontroly 
• lékař, u kterého jste si vyžádala konzultaci navíc, běžně k němu 

nedocházíte 
• rodina, příbuzné, které na odběru již byly 
• kamarádky, známé 
• internet 
• odborná literatura 
• jinde, uveďte kde: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
17. Nakolik věříte výsledku odběru krve nebo výsledku ultrazvuku? 
 

rozhodně věřím     spíše věřím     nejsem si jistá    spíše nevěřím      rozhodně nevěřím 
 

18. Rozebírala jste s někým výsledky vyšetření, na základě kterých jste byla 
doporučena ke genetickému vyšetření?                                                         ano     
ne 

 
19. Pokud ano, uveďte s kým. 

………………………………………………………………………… 
 

20. Jaké byly Vaše první pocity, když jste se dozvěděla, že máte jít na genetickou 
konzultaci spojenou s odběrem plodové vody? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
21. Změnily se Vaše pocity nějak během doby, kdy na odběr čekáte?   ano   ne 
 
22. Pokud ano, uveďte jak.  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
23. Obáváte se výsledků vyšetření?  

     ano     spíše ano     nedokážu říct    spíše ne     ne 

 
24. Shodujete se s partnerem/manželem v názoru na absolvování odběru plodové 

vody?                ano    ne 
 

25. Jste rozhodnutá odběr podstoupit?                          ano    ne 
 

26. Pokud ano, jaký je hlavní důvod?  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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27. Pokud chcete odmítnout, z jakého důvodu? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
Děkujeme za vyplnění 
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Příloha č. 2 – Etický kodex Lékařské komory  
 
Obecné zásady § 1 

(1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v 

souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho 

počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. 

(2) Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, 

rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, 

sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře. 

(3) Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto 

dodržovat. S vědomím osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým 

obsahem nebo ve svých důsledcích narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská 

práva. 

 (4) Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích  

nezávislý a odpovědný. 

 (5) Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře. 

 

Lékař a výkon povolání § 2 

(1) Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a provádí ty 

preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské 

vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat 

v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného zástupce). 

2) Každý lékař je povinen v případech ohrožení života a bezprostředního vážného 

ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc. 

(3) Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při katastrofách 

přírodní nebo jiné povahy. 

(4) Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li 

pracovně přetížen, nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi 

ním a pacientem. Je však povinen doporučit, a v případě souhlasu zajistit vhodný postup 

v pokračování léčby. 
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(5) Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na 

něm, který odporuje jeho svědomí. 

(6) Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost nebo které vykazují účinky 

dopingového typu, k jiným než léčebným účelům. 

(7) Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou 

důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však 

nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. 

Eutanazie a asistované suicidium nejsou přípustné. 

(8) U transplantací se lékař řídí příslušnými předpisy. Odběru tkání a orgánů nesmí být 

zneužito ke komerčním účelům. 

(9) Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství, s 

výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven, nebo když je to 

stanoveno zákonem. 

(10) Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat. 

(11) Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci 

písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech je nutná přiměřená ochrana 

znemožňující změnu, zničení nebo zneužití. 

(12) Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe. 

(13) Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, 

diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů. V rámci své pravomoci nesmí poskytovat 

odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly občanům neoprávněné výhody. 

(14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní 

pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a 

prospěchem pacienta. 

(15) Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských témat 

na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně cílených 

lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch. 

(16) Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo 

znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích 
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jsou agitační činností, cílenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity 

iniciovat prostřednictvím druhých osob. 

(17) Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných 

biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence a Norimberského 

kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta nepoškozuje. 

(18) Lékař si má být vědom své občanské úlohy i vlivu na okolí. 

 

Lékař a nemocný § 3 

(1) Lékař plní vůči každému nemocnému své profesionální povinnosti. Vždy včas a 

důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní stav nemocného vyžaduje. 

(2) Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí a nesníží se k 

hrubému nebo nemravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného. 

(3) Lékař se má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a respektovat 

ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně 

zodpovědnosti za své zdraví. 

(4) Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně informovat 

jeho nebo jeho zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených 

diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších 

důležitých okolnostech, které během léčení mohou nastat. 

(5) Zadržení informací o nepříznivé diagnóze nebo prognóze je možné individuálně v 

zájmu nemocného dle úvahy a svědomí lékaře. V těchto případech by měl lékař, pokud 

nemocný neurčil jinak, informovat rodinné příslušníky pacienta nebo osoby jemu 

blízké. 

(6) Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv 

způsobem. 

 

Vztahy mezi lékaři § 4 

(1) Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní 

chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na 

odlišný názor. 
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(2) Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese nesmí 

podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby jiných 

lékařů, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným 

způsobem činnost ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů. 

(3) Lékař kolegiálně spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně nebo následně vyšetřují 

či léčí stejného pacienta. Předává-li z důvodných příčin nemocného jinému lékaři, musí 

mu odevzdat zjištěné nálezy a informovat ho o dosavadním průběhu léčby. 

(4) Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, když si to 

vyžádají okolnosti a nemocný souhlasí. Je právem lékaře navrhnout osobu konzultanta. 

Závěry konziliárního vyšetření mají být dokumentovány zásadně písemnou formou a je 

povinností o nich informovat nemocného, se zvláštním důrazem tehdy, pokud se názory 

lékařů liší, a je právem lékaře vzdát se dalšího léčení, pokud se nemocný přikloní k 

jinému názoru konzultanta. 

(5) Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může být jen do 

dočasně a to lékařem vedeným v seznamu České lékařské komory a splňujícím potřebné 

odborné předpoklady. 

 

Lékař a nelékař § 5 

(1) Lékař spolupracuje se zdravotními pracovníky vyškolenými v různých 

specializovaných činnostech. Pověří-li je diagnostickými nebo léčebnými úkoly a 

dalšími procedurami, musí se přesvědčit zda, jsou odborně, zkušenostmi i 

zodpovědností způsobilí tyto úkony vykonávat. 

(2) Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem a nepatří k 

zdravotnímu personálu. Tyto osoby nesmějí být přítomny ani jako diváci při lékařských 

výkonech. Výjimkou z uvedených zásad jsou osoby, které se u lékaře vzdělávají, nebo 

pracují v lékařských oborech a dalších osob s jejichž přítomností pacient souhlasí, 

pokud není lékařsky zdůvodněných námitek. 

(Etický kodex České lékařské komory, 2008) 
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Příloha č. 3 – Charta práv dospělého pacienta 
 

• Pacient má právo na ohleduplnou a laskavou péči. 

• Pacient má právo znát jméno ošetřujícího lékaře, který zodpovídá za jeho 

vyšetření a léčbu. Má právo získat od svého lékaře srozumitelným způsobem 

podané, úplné a aktuální informace týkající se jeho diagnózy, léčby a prognózy 

onemocnění, aby byl schopen na jejich základě dát předem souhlas k zahájení 

navržených vyšetření a léčby. Tyto informace, s výjimkou akutních stavů, by 

měly obsahovat údaje o speciálních vyšetřeních a léčbě, o případných rizicích a 

délce neschopnosti. Pacient má právo se dozvědět, zda existují a jsou dostupné i 

jiné lékařsky významné způsoby vyšetření nebo léčby.  

• Pacient má právo odmítnout léčbu v rozsahu stanoveném zákonem a na 

informace o zdravotních následcích svého rozhodnutí. 

• Pacient má právo na maximální možné soukromí týkající se jeho vlastního 

léčebného programu. Klinické semináře, výuka, konzilia, vyšetření a léčba jsou 

důvěrného charakteru, mají probíhat diskrétně a se souhlasem pacienta.  

• Pacient má právo na to, aby veškeré informace a dokumentace týkající se jeho 

osoby, byly považovány za důvěrné. 

• Jestliže se nemocnice bude podílet na výchově zdravotníků a klinickém 

výzkumu, který by ovlivnil ošetřování a léčbu, má pacient právo na poskytnutí 

rady, zda se má experimentu zúčastnit. Má právo odmítnout, Všechny tyto 

činnosti však musí být vedeny s prvořadým ohledem na pacienta a zejména 

s uznáním jeho důstojnosti jako lidské bytosti. Pacient má právo očekávat, že 

jeho lékař ho bude informovat, jak  má pokračovat ve zdravotní péči po 

propuštění z nemocnice (Charta práv dospělého pacienta, 2008). 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas s amniocentézou 
 

 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 

Oddělení lékařské genetiky, 2531 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové  IČO 00179906 

� 49583 2553, 49583 3236  � juttnver@fnhk.cz   fax: 495512346 
primářka MUDr. Věra Jüttnerová 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ  
 
Jméno a příjmení 

pacienta:……………………………………………………………………... 

Zákonný zástupce (pouze pokud je 

ustanoven):……………………………………………….. 

Bytem:……………………………………………………………………………………

…….. 

R.Č………………………………………….. 
 
 
     Prohlašuji, že jsem byla seznámena s podstatou genetického vyšetření buněk 
plodové vody, kterým lze v časném těhotenství určit chromozomální výbavu plodu 
včetně jeho pohlaví. Vyšetření nemůže odkrýt všechny vrozené vývojové vady. Je 
zaměřeno na odhalení vad způsobených odchylným počtem chromozomů a 
výraznějšími změnami v jejich stavbě. Další vývojové vady je možné zachytit 
ultrazvukovým vyšetřením. 
 
     Vysvětlenému jsem porozuměla, s tímto postupem a s provedením výkonu 
souhlasím. Podle výsledků vyšetření plodové vody se rozhodnu, zda bude těhotenství 
donošeno nebo přerušeno. 
 
     Riziko spojené s odběrem plodové vody, především riziko samovolného potratu, je 
asi 0,3 - 1%. U rizikových těhotenství je riziko samovolných potratů zvýšeno bez 
souvislosti s odběrem plodové vody. 
 
V Hradci Králové, dne     _______________________ 
         podpis pacienta 
 
 
                                                                                             _______________________ 
    
           podpis lékaře 

 
 


