
Abstrakt 
 
Cíle studie: Zhodnocení významu a vymezení nových aplikací 3D ultrasonografie v diagnostice žen 

zařazených do programu asistované reprodukce. Vyšetření folikulárního prokrvení ovarií metodou 3D 

UZ a power Doppler angiografie (PDA) ve vztahu ke kvalitě získaného oocytu bylo cílem první 

pilotní studie. Význam endometriálních a ovariálních parametrů pomocí 3D power Doppler ultrazvuku 
v predikci výsledků FET (frozenembryotransfer) cyklů jsme hodnotili v druhé práci. Cílem poslední 

studie bylo porovnat hormonální sekreci corpus luteum a placenty ve vztahu k 3D power Doppler UZ 

měřením prokrvení a objemu ovarií a corpus luteum u primigravid a multigravid po spontánní 
koncepci během 5.–11. týdne těhotenství.Vedlejším záměrem bylo využítí těchto poznatků 

v problematice placentární kompetence a suplemetace těhotenství  funkčně agonadálních žen. 

Metodika: Do první prospektivní studie bylo zařazeno 17 pacientek stimulovaných v dlouhém 
protokolu programu IVF/ICSI. 3D UZ vyšetření a PDA ovarii a vybraného kodominantního folikulu 

(folikul maximálního průměru) byla prováděna v den aplikace hCG před odběrem vajíček. Byly 

měřeny PDA ovariální indexy VI, FI, FI, objem ovaria, objem kodominantního folikulu, stupeň 

perifolikulárního prokrvení a power Doppler indexy PI a RI folikulární arterie. Oocyty získané 
z kodominantního folikulu obou ovarií byly fertilizovány metodou ICSI a následně zvlášť sledován 

růst a vývoj daného embrya. V další studii jsme vyšetřovali endometriální a ovariální parametry 

pomocí 3D UZ PDA u 30 žen v programu FET. Vzorky krve pro hormonální analýzu P, 17-OHP, 
estradiolu a 3D ultrasonografická měření byly prováděny v den FET a o týden později včetně analýzy 

celkového hCG. V poslední studii byla porovnávána hladina sérového hCG, P, 17-OHP, estradiolu, 

testosteronu a PAPP-A mezi primigravidami a multigravidami v longitudinální studii 41 žen po 
spontánní koncepci. Dále byly měřeny objemy a prokrvení dominantních ovarií pomocí 3D PDA 

k identifikaci žlutého tělíska. 

Výsledky: Ze 17 žen zařazených do studie týkající se predikce kvality oocytu 5 otěhotnělo (29,4 %) a 

12 nikoliv (70,6 %). Ve skupině těhotných byl signifikantně větší počet embryí nejvyšší kvality  
(kvalita 1.) v den ET, signifikantně větší flow index kodominantního folikulu pravého ovaria a  

signifikantně častější zastoupení nejvyšší morfologické preimplantační kvality 1. a 2. embrya, která 

byla následně transferována (p = 0,029; p = 0,020). Rovněž jsme zaznamenali častější výskyt ko-
dominantního folikulu pravého ovaria s nejvyšším stupněm perifolikulárního prokrvení ve skupině 

žen, které otěhotněly (p=0,029). V další studii posuzující endometriální receptivitu byl UZ nález 

endometriální „triple line“ v den FET signifikantně častěji přítomen u žen, které následně otěhotněly. 

Objem a prokrvení ovarií se mezi oběma skupinami žen neodlišovaly. Během druhého měření byl 
rovněž signifikantně častěji přítomen UZ obraz ,,triple line“ u žen, které otěhotněly, a rovněž jejich 

corpus luteum bylo aktivnější (posuzováno podle zvýšení sérové hladiny 17-hydroxyprogesteronu a 

estradiolu). V poslední studii  hodnotíme vliv parity na hormonální sekreci  corpus luteum a placenty 
ve vztahu  k 3D UZ měřením  ovarií a corpus luteum. Zjistili jsme, že hodnoty logaritmicky 

transformovaných AUC (AUC log) mateřského sérového hCG, P, 17-OHP naměřené ve 5.-11. týdnu 

gravidity byly vyšší u primigravid než u multigravid.  
Závěry: Zhodnocení perifolikulární vaskularity a ovariálního prokrvení pomocí 3D  PDA může 

předpovídat získání kvalitního oocytu a následně embrya s předpokladem normálního vývoje po jeho 

oplození. Přítomnost UZ obrazu ,,triple line“ v den FET můžeme pokládat za pozitivní prediktor 

prosperující gravidity po provedeném přenosu rozmrazených embryí. Tato studie jako první publikuje 
význam detekce aktivovaného žlutého tělíska v těhotenství již v prvním týdnu po provedení FET. 

Rozdílnou míru funkce placenty, odrážející funkci corpus luteum, můžeme pozorovat mezi 

primigravidami a multigravidami již během prvních týdnů těhotenství.                                                                                                                                  

 

 

 
 


