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1. 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 ovarií 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.                                                                                                                                  
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2. Abstract 
Objective: Clarifying the role of 3D ultrasound and definition of new applications in the diagnosis of 

sterility. Assessment of perifollicular and ovarian vascularity as measured using 3D ultrasound and 

PDA in relation to the quality of oocytes was the aim of the first pilot study. In the second study we 
evaluated whether the endometrial and ovarian parameters as measured using 3D power Doppler 

ultrasound can predict the outcome in frozen embryo transfer (FET) cycle. To compare the luteal and 

placental hormone secretion in relation to power Doppler 3D ultrasound volume and vascularity 

measurement of dominant ovary and corpus luteum between primigravid and multigravid women 
during the 5th to 11th week of pregnancy with the possibility of applying relational context for the 

first trimester of pregnancy in functionally agonadal women. 

Methods: In the first prospective pilot study 17 women were recruited in IVF/ICSI stimulation  
related to kind of stimulated protocol and cause of sterility to determine ovarian and co-dominant 

follicle (follicle with maximum diameter) volume, blood flow characteristics using three dimensional 

power Doppler ultrasound, grading system of perifollicular vascularity (Chui D.K.C. et al., 1997) and 
power Doppler indexes PI and RI of follicular artery. The oocyte of the co-dominant follicle from both 

ovaries was fertilized by ICSI and observed his embryogeny. In the next study we evaluated the 

endometrial and ovarian parameters as measured using 3D PDA UZ in 30 women undergoing FET. 

Blood samples for hormonal analysis (P, 17-OHP, E2) were collected and three-dimensional 
ultrasonographic examination was performed on the day of FET and repeated with analysis of the total 

hCG one week later. In the last study serum human chorionic gonadotropin (hCG), progesterone (P) 

and 17-OH progesterone (17-OHP), estradiol (E2), testosterone (T), and PAPP-A levels in the 
longitudinal study in 41 naturally conceived women were assessed. The volume and the vasculature of 

the dominant ovary were assessed using three-dimensional (3D) power Doppler ultrasonography to 

identify the corpus luteum. 
Results: The IVF/ICSI cycle in the study regarding the quality of oocyte prediction were evaluated in 

17 women, among which 5 were pregnant (29.4%) and 12 non-pregnant (70.6%). In the group of 

pregnant women, there is a significantly larger number of grade 1 embryos on transfer day, a 

significantly larger flow index of ovarium l. dx and there is a significant difference in the degree of 
morphological preimplantation quality of the first  and second transferred embryos. There is a 

significant difference  in the degree of perifollicular vascularity of co-dominant follicle in the ovarium 

l. dx. In the next study the endometrial “triple line” pattern was more often present in the pregnant 
group on the day of FET. No differences in the ovaries were observed on the day of  FET. At the 

second visit, the triple-line pattern was still more often present in those patients who had conceived, 

and their corpus luteum was more active as judged by the rise in 17-OHP and estradiol levels.In the 

last study we compare the effect of parity on placental and luteal secretion in relation to power 
Doppler 3D ultrasound volume and  vascularity measurement of dominant ovary and corpus luteum. 

During pregnancy weeks 5-11 the secretion (log-transformed area under curve-AUC log) of maternal 

serum hCG, P and 17-OHP were  higher in primigravid than in multigravid women.  
Conclusions: The perifollicular and ovarian vascularity assessment with 3D ultrasonography and  

PDA may represent a possible predictors of the outcome in assisted conception therapy. The existence 

of the triple-line pattern on the day of FET seems to be a prognostic sign of a prosperous outcome 
after FET. The dominant ovary in the pregnant group seems to be already activated one week after 

FET. The placental function already differs between primigravid and multigravid women during the 

first weeks of pregnancy, which is reflected to the corpus luteal function. 
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3. Úvod 
 

Podmínkou úspěšné léčby neplodnosti metodami asistované reprodukce je zhodnocení a 

výběr kvalitního oocytu. Jen takový může úspěšně fertilizovat a dát vzniknout kvalitnímu 

embryu. Po zavedení embrya je klíčovou jeho interakce s děložní sliznicí, kdy hovoříme o tzv. 

endometriální receptivitě. Selhání implantace zůstává hlavním důvodem, proč většina IVF 

cyklů nevede k očekávanému těhotenství. Pokud žena otěhotní, je nezbytná přítomnost 

správné funkce corpus luteum, tedy minimální hladina luteálních hormonů udržujících 

těhotenství. Proto musí být těhotenství funkčně agonadálních žen do doby, než funkci corpus 

luteum převezme placenta, hormonálně suplementována. Předmětem našeho zkoumání bylo 

zhodnocení významu a možností využití 3D ultrasonografie v diagnostice žen zařazených do 

programu asistované reprodukce 

 

3.1 Asistovaná reprodukce a její současný stav 

 

Asistovaná reprodukce je už více než třicet let staré medicínské odvětví, které se věnuje 

umělému oplodnění. Základní metodou asistované reprodukce (AR) je mimotělní oplodnění a 

přenos embrya do dělohy – fertilizace in vitro (IVF) a embryo transfer (ET). 

Problémy s početím má v hospodářsky rozvinutých zemích stále více párů západního světa. 

Specializované ambulance pro léčbu neplodnosti vyhledává v současné době 15–20 % párů. 

V současné době počet dětí počatých metodou IVF + ET dosahuje až 4 % všech narozených. 

Úspěšnost tohoto léčebného programu se pohybuje okolo 30–40 % dosažených těhotenství na 

přenos embrya. 

 

 

3.2 Definice otázky a podrobnější zdůvodnění tématu 

 

V popředí současného zájmu lékařů zabývajících se metodami asistované reprodukce je 

zvyšování úspěšnosti této metody, tj. zvyšování pravděpodobnosti otěhotnění. K tomu je 

nutné analyzovat všechny faktory, které úspěšnost metod asistované reprodukce 

ovlivňují. Základní podmínkou pro úspěšnou léčbu sterility metodami AR je bezesporu zisk 

kvalitních oocytů, dávající možnost vzniku kvalitního a dobře se vyvíjejícího embrya. Vývoj 

v léčbě sterility metodami asistované reprodukce směřuje k přenosu jediného vysoce 

kvalitního embrya (single embryo transfer) při zachování standardně vysoké úspěšnosti léčby. 

V této souvislosti v posledních letech ustupují do pozadí ,,standardní“ stimulační protokoly 

využívající vysokých dávek FSH často s vyšším počtem získaných oocytů. Na významu stále 

více nabývají tzv. měkké stimulační protokoly, jejichž cílem je sice menší počet rostoucích 

folikulů, které jsou však zdrojem vysoce kvalitních oocytů.  

Angiogeneze hraje klíčovou roli v nejrůznějších reprodukčních procesech ženy zahrnující jak 

vývoj dominantního folikulu, růst endometria a implantaci, tak formaci žlutého tělíska. 

Folikulární prokrvení hraje hlavní roli během růstu a vývoje folikulů (8,9).  

Nárůst v perifolikulární angiogenezi během selekce dominantního folikulu a následně vzestup 

hladiny LH či HCG může odrážet průtoková rychlost (peak systolic velocity, PSV) či míra 

perifolikulárního prokrvení (6,8,31,28). 3D zobrazení při čtyřnásobném zvětšení umožňuje 

zobrazit cévy folikulární stěny a identifikovat nepravidelnosti pravděpodobně odpovědné za 

selhání oplodnění (6). V této souvislosti včasná identifikace vysoce kvalitních folikulů by 

mohla sloužit jako jedna z cest umožňujících velmi včasnou selekci oocytů a embryí s 

nejvyšší vývojovou kompetencí a nadějí na úspěšnou implantaci.  
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Zhodnocení vaskularity a jejího vlivu na potenciální kvalitu oocytů pomocí transvaginální 3D 

UZ a 3D power Doppler angiografie (3D PDA) při využití výpočtů indexů VI, FI a VFI bylo 

cílem naší první studie. V zobrazovacím programu VOCAL v 3D UZ, který hodnotí krevní 

tok v celém orgánu, představuje vascularization index (VI) stupeň prokrvení vyjádřený 

množstvím barevných voxelů v definovaném objemu. Prezentuje počet cév zásobující orgán a 

bývá vyjádřený procentuálně. Flow index (FI) udává průměrnou intenzitu krevního toku 

v definovaném objemu a je vyjádřený v celých číslech 0–100. Vascularization-flow index 

(VFI) reprezentuje kombinaci dvou předešlých indexů a je vyjádřen rovněž v celých číslech 

0–100. Byl stanoven exaktní vztah těchto indexů ke skutečnému průtoku a vaskularitě in 

vivo.  
. 

 
 

 

Obr. 1. Zhodnocení ovariální vaskularity pomocí 3D power Doppler angiografie: pro výpočet VI, FI, VFI bylo 

využito zobrazovacího programu VOCAL (Virtual organ computer-aided analysis imaging program, GE 

Healthcare, Zipf, Austria), hodnotícího jak objemové parametry, tak krevní tok skrz cílový objem za užití 

barevného histogramu.  

 

Selhání implantace zůstává hlavním důvodem, proč většina IVF cyklů nevede k vytouženému 

těhotenství. Dobré prokrvení endometria je obvykle zvažováno jako esenciální faktor úspěšné 

implantace. Současný pokrok v 3D TVUS a PDA umožňuje detailně vizualizovat struktury 

pánevních orgánů k analýze jejich objemu s nejvyšší přesností (1, 33). Z téhož důvodu je 

možné se domnívat, že analýza power Doppler signálu v daném objemu bude lépe odrážet 

celkovou vaskularizaci daného orgánu než analýza 2D zobrazení či měření průtokové 

rychlosti jedné cévy. Posouzení významu neinvazivního 3D power Doppler 

ultrasonografického měření endometriálních a ovariálních parametrů v predikci výsledků FET 

cyklů bylo předmětem zkoumání naší druhé studie. 
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Informace o průběhu a vztahu hladin hCG, estrogenu a progesteronu jsou v časném 

těhotenství zásadní pro pochopení jejich významu pro normální vývoj těhotenství a 

fetoplacentární jednotky. Pozitivní korelace mezi hladinou progesteronu, mírou prokrvení a 

hodnotou objemu corpus luteum bylo pozorováno mnoha autory (20, 21, 27, 32). Zhodnotit 

vztah hormonální sekrece corpus luteum a placenty ve vztahu k 3D power Doppler 

ultrasonografickým měřením prokrvení a objemu ovarií a corpus lutea u primigravid a 

multigravid po spontánní koncepci během 5.–11. týdne těhotenství bylo cílem naší poslední 

studie. Znalost hormonálních hladin steroidů produkovaných CL a následně placentou v 5.–

11. týdnu těhotenství po spontánní koncepci může s přesností určit dávkování a nezbytnou 

délku hormonální suplementace v raném těhotenství u funkčně agonadálních žen. 

 

 

4. Hypotézy a cíle práce 

 
 

1. Vymezení nových aplikací 3D ultrasonografie v diagnostice žen zařazených do programu 

asistované reprodukce. Definice ultrasonografických prediktivních faktorů v hodnocení 

kvality oocytu a rozšíření znalostí fyziologie a patofyziologie folikulogeneze v 

prospektivní pilotní studii 17 žen, zařazených do programu IVF/ICSI, kde jsme hodnotili 

prokrvení ovaria a kodominatního folikulu (s max. průměrem pro každé ovarium) pomocí 

metody 3D UZ PDA a stupně perifolikulární vaskularity. 

 

 

Medicínská hypotéza: 

Regionální změny prokrvení folikulu nastávající během ovulace jsou dávány do souvislosti s 

jeho zráním. Z oocytů vysoce vaskularizovaných folikulů byla získána kvalitní embrya, která 

následně úspěšně implantovala a vedla k pokračujícímu těhotenství. Včasná identifikace 

vysoce kvalitních folikulů by mohla sloužit jako jedna z cest umožňujících velmi ranou 

selekci oocytů a embryí s nejvyšší vývojovou kompetencí a nadějí na úspěšnou implantaci.  

 

 

 

2. Prospektivní studie hodnotící endometriální receptivitu pomocí neinvazivního 3D power 

Doppler ultrasonografického měření endometriálních a ovariálních parametrů v predikci 

výsledků FET cyklu v den transferu rozmrazených embryí a době očekávané implantace u 

těhotných a netěhotných žen. 

 

                         2.1 Srovnání 3D ultrasonografických parametrů s hladinou  

                              systémových steroidů 

 

                         2.2 Význam detekce aktivovaného žlutého tělíska v těhotenství 

       již v prvním týdnu po provedení FET  
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     Medicínská hypotéza:       

     Schopnost prospektivního určení děložní receptivity pomocí neinvazivních metod 

ultrasonografického vyšetření by mohla ovlivnit úspěšnost léčby metodou asistované 

reprodukce. Předpokládáme, že analýza power Doppler signálu v daném objemu bude 

lépe popisovat celkové prokrvení vyšetřovaného orgánu než analýza 2D ultrazvukového 

zobrazení či měření rychlosti průtoku krve v jednotlivých cévách. 

 

 

3. Srovnání hormonální sekrece corpus luteum a placenty ve vztahu k 3D power Doppler 

ultrasonografickým měřením prokrvení a objemu ovarií a corpus lutea u primigravid a 

multigravid po spontánní koncepci během 5.–11. týdne těhotenství. Využití těchto  

poznatků v problematice placentární kompetence a suplementace těhotenství  funkčně 

agonadálních žen, těhotných po léčbě metodami asistované reprodukce. 

 

 

                             3.1 Zhodnocení vztahu parity a funkce corpus luteum 

                                 odrážející změny v hladinách hCG a luteálních hormonů 

 

3.2 Srovnání hladin mateřské hormonální sekrece ve  

      vztahu k pohlaví plodu  

 

         3.3 Rozšíření znalostí problematiky placentární kompetence,  

              luteoplacentární shift                     

 

 

 

Medicínská hypotéza:  

Znalost hormonálních hladin steroidů produkovaných CL a následně placentou v 5.–11. týdnu 

těhotenství po spontánní koncepci může s přesností určit dávkování a nezbytnou délku 

hormonální suplementace v raném těhotenství u funkčně agonadálních žen. Počet předchozích 

těhotenství a porodů může ovlivňovat hladiny mateřského hCG v následném těhotenství a 

pohlaví plodu by mohlo ovlivňovat hormonální placentární sekreci.  
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5. Materiál a metodika 
 

 

5.1 Soubor pacientů a metoda 3D a PDA ultrasonografického měření  

 
5.1.1 Využití a význam 3D ultrasonografie v predikci kvality a vývoje oocytu 

 

Do studie bylo zařazeno 17 pacientek stimulovaných v dlouhém protokolu (depotní agonista – 

GnRH podaný týden před očekávanou menstruací) a následně za 15 dní po ,,down“ regulaci, 

splňující tyto podmínky:  

   1. výška endometria méně než 5 mm 

   2. žádné folikuly nad 10 mm 

   3. hladina estradiolu méně než 50 pg/ml 

   4. stimulace FSH rekombinantními preparáty (Puregon/gonal pen) 

Vyloučeny byly ženy : 

   1. nesouhlasící s vyšetřením v den odběru vajíček 

   2. jejichž stimulace byla zastavena pro riziko OHSS 

   3. po operaci ovarií či po jednostranné ovarectomii 

   4. s vrozenou vývojovou vadou dělohy 

   5. s hladinou FSH nad 10 mIU/l v časné folikulární fázi  

   6. s anamnézou ovariálních cyst.  

 3D ultrasonografická vyšetření a power Doppler sonografie ovarií a kodominantního folikulu 

byla prováděna v den aplikace hCG (Pregnyl 10 000 IU i.m.) před odběrem vajíček. Všechna 

sonografická vyšetření byla provedena pomocí přístroje Voluson Expert 760, Kretz, Zipf, 

Austria vybaveného multifrekvenční (3–9 mHz) vaginální sondou snímající 146° rozsah pole. 

Objem ovaria, kodominantního folikulu, vaskularizačního indexu (VI), flow indexu (FI), a 

vascularization-flow indexu (VFI), střední hodnotou šedi (MG), stupeň perifolikulární 

vaskularity a PI a RI folikulární arterie byly měřeny pro každé ovarium zvlášť. Kodominantní 

folikul byl vybrán jako folikul maximálního průměru a jeho objem (FV) byl stanoven podle 

matematického vzorce objemu koule: FV (ml) = 4,1888 x (MD/2 (cm))
3
. Ke kalkulaci 

ovariálních objemů byl použit zobrazovací program VOCAL, kdy užití manuální modu 

umožňuje kontury jednotlivých ovariálních řezů zhotovených při rotačních krocích každých 

15° v longitudinální rovině. K hodnocení prokrvení je využito možnosti kalkulace 3D PDA 

indexů (VI, FI, VFI) vypočtených z barevného histogramu získaného programem VOCAL.  

K hodnocení perifolikulární vaskularity byl využit skorovací systém, kde 25 % periferního 

prokrvení odpovídá 1. stupni, 26–50 % 2. stupni, 51–75 % 3. stupni, 75% a více 4. stupni 

prokrvení, přičemž folikuly 3. a 4. stupně mají nejvyšší stupeň prokrvení (8). Oocyty získané 

z kodominantního folikulu obou ovarií byly fertilizovány metodou ICSI a následně zvlášť 

sledován růst a vývoj daného embrya. Vývoj embryí byl klasifikován do 4 stupňů podle 

skorovacího systému hodnotícího morfologickou preimplantační kvalitu embryí v souladu s 

našimi konvenčními kritérii zahrnujícími velikost blastomer a stupeň fragmentace (g1 – 

blastomery jednotné velikosti a tvaru, žádná nebo minimální fragmentace; g2 – blastomery 

nestejné velikosti a tvaru s fragmentací < 10 % povrchu embrya; g3 – s fragmentací 10–30 % 

a g4 – s fragmenty > 30 % povrchu embrya) (23). 
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5.1.2 Zhodnocení ovarialních a endometrialních charakteristik pomocí 3D power 

Doppler ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  

 

Do studie bylo zařazeno 30 žen bez známé gynekologické patologie (např. endometrióza, 

děložní myomy, předchozí operace gynekologických orgánů), které podstoupily FET v 

nativním menstruačním cyklu. Vzorky krve pro hormonální stanovení (17-OHP, P, E2) a 3D 

ultrasonografická vyšetření byla provedena v den FET a poté o 5-9 dní později, včetně 

analýzy celkového hCG. Čtyři pacientky se nezúčastnily 2. vyšetření. Indikací pro předchozí 

IVF či ICSI byl mužský faktor, tubární faktor, anovulace, endometrióza, smíšená či 

nevysvětlitelná příčina sterility. ICSI bylo provedeno u 16 párů s těžkými poruchami 

spermiogramu. Během IVF/ICSI stimulace v dlouhém protokolu byla zamrazena zbývající 

nepoužitá embrya po dvoudenní kultivaci pomocí pomalého mrazicího protokolu s užitím 1,2-

propandiolu jako kryoprotektantu. TVUZ vyšetření bylo prováděno během 10.–12. dne 

menstruačního cyklu, kdy byla zhodnocena velikost dominantního folikulu, strana ovulujícího 

ovaria a šíře endometria. Po ultrasonografickém vyšetření ženy začaly každé ráno sbírat 

vzorky moče pro potvrzení ovulace v LH (luteinizační hormon) testu (home test kit, 

Clearplan; Unipath, Bedford, UK). Embryotransfer rozmrazených embryí (FET) byl prováděn 

v přirozeném menstruačním cyklu bez jakékoliv hormonální stimulace  3–4 dny po prvním 

pozitivním výsledku LH (luteinizační hormon) testu z moče. Maximálně byla transferována 2 

embrya. Embrya byla hodnocena podle stejných kritérií jako ve skórovacím systému pro 

zavádění čerstvým nerozmrazených embryí. Za embryo nejvyšší kvality bylo považováno 

embryo se 4 blastomerami 2. den, 8 blastomerami 3. den po oplození, neobsahující 

mnohojaderné blastomery a mající méně než 20 % fragmentů celkového objemu (45). 3D 

TVUZ vyšetření (Voluson Expert 730, Kretz, Zipf, Austria) bylo prováděno v den FET a 

opakováno o týden později, v době očekávané implantace. Výsledky ultrasonografického 

vyšetření neovlivňovaly následnou klinickou léčbu a její postup. 3D UZ vyšetření 

umožňovalo zhodnocení endometriálního, subendometriálního a ovariálního objemu včetně 

možných změn prokrvení. Vyšetření obsahující objemová data každé pacientky byla uložena 

na hard disk a poté analyzována pomocí zobrazovacího programu VOCAL k získání analýzy 

3D power Doppler histogramu. K sejmutí celkového objemu oblasti našeho zájmu měření 

(Region of interest – ROI) bylo použito manuálního modu konturovacího editoru programu 

VOCAL při rotačních krocích každých 15°. Proto bylo analyzováno 12 obrysů rovin pro 

každou ROI k dosažení 360°. Po získání celkového objemu v ROI byla provedena kalkulace 

poměru barevných voxelů (Volumetric picture element) k jejich celkovému počtu. Tento 

poměr (%) byl vyjádřen jako vaskularizační index (Vascularization index, VI). Vaskularizační 

objem (ml) endometria či ovaria byl vypočítán vynásobením celkového objemu ROI jeho 

vaskularizačním indexem VI. Pomocí programu VOCAL byl automaticky kalkulován index 

střední hodnoty šedi (Mean grayness, MG) v ROI, prezentující průměrnou hodnotu z celkové 

škály šedi barevných voxelů. Endometriální výška byla měřena jako nejširší část 

v longitudinální rovině zobrazující obě linie ohraničující endometrium. Struktura endometria 

byla zhodnocena ve stejné rovině a popsána jako triple line či homoechogenní endometrium. 

Echogenita endometria ve srovnání se subendometriem byla zhodnocena dvěma různými 

metodami. Nejprve první vyšetřující (T. Z.) zhodnotil echogenitu endometria subjektivně a 

popsal jako hyperechogenní, hypoechogenní či homoechogenní oproti echogenitě 

subendometria/myometria. Při druhé metodě bylo použito kalkulace střední hodnoty šedi 

(mean grayness, MG) pomocí programu VOCAL. Subjektivní hodnocení se ve všech 

případech měření shodovalo s výsledky měření metodou VOCAL , tedy že endometrium mělo  
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vždy vyšší echogenitu než subendometrium. MGendom představuje střední hodnoty šedi 

endometria a MGsubendom střední hodnoty šedi subendometria. Subendometriální objem byl 

kalkulován po stanovení oblasti subendometria jako oblasti 5 mm intimně k hranici endo-

myometriální junkce.  

 

5.1.3 Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty 

během prvního trimestru těhotenství 

 

Do studie bylo zařazeno 41 dobrovolně se účastnících žen bez anamnézy jakékoliv 

gynekologické patologie (např. endometrióza, myomy, předchozí operace gynekologických 

orgánů), nekuřačky, po spontánním početí. Po zjištění těhotenství ve 4.–8. gestačním týdnu 

byly tyto pacientky sledovány každý týden do konce 11. týdne gravidity. Při každé návštěvě 

byla odebrána krev na hormonální analýzu sérového human chorionic gonadotropinu (hCG), 

progesteronu (P), 17-OH progesteronu (17-OHP), estradiolu (E2), testosteronu a PAPP-A a 

provedeno ultrasonografické vyšetření objemů a vaskularizace dominantních ovarií pomocí 

3D PDA k identifikaci žlutého tělíska. Hodnoty ultrasonografických měření a hormonálních 

hladin byly analyzovány po předchozí dekadické logaritmické transformaci jejich AUC (areas 

under curve). Výpočet očekávaného termínu porodu (EDD, estimated date of delivery) byl 

proveden pomocí měření CRL (crown-rump length). 3D ultrasonografické vyšetření (Voluson 

Expert 730; Kretz, Zipf, Austria) bylo provedno vaginální sondou, 3D power Doppler byl 

použit pouze k vyšetření prokrvení ovarií a k identifikaci CL, nikoliv k vyšetření těhotné 

dělohy. K získání objemových dat a vaskularizace ovarií obsahujících CL byl použit 

zobrazovací program VOCAL pro analýzu 3D power Doppler histogramu.  K sejmutí 

celkového objemu ovarií bylo použito manuálního modu konturovacího editoru programu 

VOCAL při rotačních krocích každých 30° (19,20). Proto bylo analyzováno 6 obrysů rovin 

pro každé ovarium k dosažení 180°. Po získání celkového ovariálního objemu byla provedena 

kalkulace poměru barevných voxelů (Volumetric picture element) k jejich celkovému počtu a 

tento procentuální podíl z celkového objemu (%) byl vyjádřen jako vaskularizační index 

(Vascularization index, VI). Vaskularizační objem (ml) ovaria byl vypočítán vynásobením 

celkového ovariálního objemu jeho vaskularizačním indexem VI. Korelační koeficient (ICC) 

pro měření uvnitř studie byl stanoven pro hodnoty objemu, VI a vaskularity (0,99, 0,85 a 

0,94) v předešlé studii (21). 

 

5.2 Laboratorní stanovení  

Laboratorní stanovení definovaných parametrů byla provedena jen ve studii týkající se 

zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí 3D power Doppler 

ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu a ve třetí studii posuzující vliv parity a 

fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty během prvního trimestru 

těhotenství. 

 
5.2.1 Zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí 3D power 

Doppler ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  

 

Odběr krve pro stanovení sérové hladiny progesteronu (P), 17-hydroxyprogesteronu (17-

OHP) a estradiolu (E2) byl proveden v den přenosu rozmrazených embryí (FET) a o týden  
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později společně s analýzou sérového celkového hCG. Těhotenství bylo potvrzeno 

ultrazvukovým vyšetřením po prvním provedeném pozitivním těhotenském testu z moči a 

následně potvrzením srdeční akce v 7. týdnu těhotenství. Koncentrace sérového P a hCG byly 

měřeny systémem automatizované chemiluminiscence, 17-OHP pomocí radioimunoanalýzy , 

E2 také metodou radioimunoanalýzy. 

 

5.2.2 Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty 

během prvního trimestru těhotenství 
 

 

Hladiny sérového testosteronu, progesteronu a hCG byly vyšetřovány pomocí systému 

automatizované chemiluminiscence. Sérová koncentrace pregnancy-associated plasma 

protein-A
 

(PAPP-A) byla stanovena pomocí metody fluorescenční spektrometrie. Pro 

stanovení hladin 17-OH progesteronu (17-OHP) a estradiolu (E2) bylo využito metody 

radioiumoanalýzy.  

 

 

5.3 Statistická analýza dat 

 

5.3.1 Využití a význam 3D ultrasonografie v predikci kvality a vývoje oocytu  

Statistická analýza dat byla provedena pomocí statistického programu ,,R programming 

language,, (http://cran.r-project.org), verze 2.4.1. Pro porovnání vybraných veličin skupiny 

těhotných a netěhotných žen jsme použili metody deskriptivní statistiky a vyjádření hladin 

statistické významnosti pomocí p-hodnoty pravděpodobnostních testů při ověřování dané 

hypotézy. Pro spojité veličiny nebyla vzhledem k malé velikosti výběru a asymetrii 

v rozdělení dat stanovena mez normality. V následujících tabulkách jsou uvedeny mediány a 

rozsah (minimum a maximum) každé spojité proměnné spolu s p-hodnotou dvouvýběrového 

Wilcoxonova testu. Kategoriální data vyjadřujeme v tabulce počtem s přepočítáním na 

procenta případů, tedy pomocí absolutních a relativních četností. Pro porovnání dvou skupin 

pacientek jsme u kategoriálních veličin použily vyjádření pomocí p-hodnot Fisherova 

exaktního testu http://www.langsrud.com/fisher.htm/. Ultrasonografické a power Doppler 

angiografické parametry, měřené na obou vaječnících, jsou analyzovány pro každý vaječník 

zvlášť. 

 

5.3.2 Zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí  3D power 

Doppler ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  
 

Statistická analýza dat byla provedená pomocí statistického programu SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) (Release 16.0, SPSS Inc.,Chicago, IL, USA). Odchylky od 

normálního rozdělení zkoumaných veličin byly zhodnoceny pomocí Kolmogorov–Smirnov 

testu. Pro párové srovnání veličin bylo použito parametrického párového T-testu, 

resp.neparametrického Wilcoxonova testu pro asymetrické rozdělení dat. Závislost byla 

zhodnocena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Rozdělení četností byla porovnána 

pomocí chí-kvadrát testu. Rozdíly ve výše uvedených testech byly považovány za statisticky 

významné při hladinách významnosti menších než 0,05 (p-value, Sig two-tailed). 
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5.3.3 Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty 

během prvního trimestru těhotenství 

 

 

Statistická analýza dat byla provedena pomocí statistického programu SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) (Release 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). K měření 

statistické významnosti ve skupině a k odlišení parametrů mezi skupinami bylo využito 

obecného lineárního modelu (GLM test). Hormonální koncentrace, vaskularizaci a objemová 

měření jsme vyjádřili pomocí AUCs (plocha pod křivkou) rozdělené do jednotlivých období 

těhotenství (amenorhey): 42.–48. den (6. týden těhotenství), 49.–55. den (7. týden 

těhotenství), 52.–62. den (8. týden těhotenství), 63.–69. den (9. týden těhotenství) a 70.–76. 

den (10. týden těhotenství). AUC nemohla být spočítána pro 77.–83.den (11. týden 

těhotenství), protože jsme již nevyšetřovali pacientky ve 12. gestačním týdnu. Dále bylo 

několik pacientek vyšetřeno během 28.–34. dne, a proto jsme nespočítali AUCs pro den 35.–

41. (5. týden těhotenství). Původní AUCs byla před analýzou trasformována dekadickým 

logaritmem (tranformace log10). Pro srovnání hormonálních hladin séra a ovariální odpovědi 

(AUCs) obou skupin pacientek v určitém čase byl pro normálně rozdělené veličiny užit 

dvouvýběrový T test a pro asymetricky rozdělená data neparametrický dvouvýběrový 
Wilcoxonův neboli Mann-Whitney U test. Odchylky od normálního rozdělení dat byly 

zhodnoceny pomocí Kolmogorov–Smirnov
 
testu. K posouzení nezávislého vlivu mateřských 

charakteristik na hladinu hormonů bylo použito regresního modelu v případě mateřského věku 

a váhy matky a analýzy rozptylu jednoduchého třídění v případě počtu těhotenství a pohlaví 

plodu. Hladiny významnosti p < 0,05 byly stanoveny jako signifikantní. Hodnoty všech 

zkoumaných veličin jsou vyjádřeny jako střední hodnota ± stanadardní odchylka (SE). 

 

 

6. Výsledky  
 

6.1.Využití a význam 3D ultrasonografie v predikci kvality a vývoje oocytu 

 

 

Ze 17 žen zařazených do stimulace IVF/ICSI 5 otěhotnělo (29,4 %) a 12 nikoliv (70,6 %). 

Hodnotili jsme všeobecné a klinické charakteristiky IVF/ICSI stimulace včetně 3D power 

Doppler ultrasonografických měření objemu, vaskularity ovarií a kodominatního folikulu ve 

vztahu k preimplantační morfologické kvalitě transferovaného embrya.  

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinami pacientek rozdělených podle 

věku, typu, příčiny neplodnosti a dalších obecných a klinických charakteristik. Ve skupině 

těhotných žen byl v den ET signifikantně (p = 0,001) větší počet embryí kvality 1. (23),  

signifikantně větší flow index kodominantního folikulu pravého ovaria (p = 0,044) ve 

srovnání s výsledky měření levého ovaria (Tab 1.1) 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 

kodominantního folikulu pravého ovaria s nejvyšším stupněm perifolikulárního prokrvení (p 

= 0,029) ve skupině žen, které otěhotněly (Tab. 1.2) V ostatních hodnocených 

ultrasonografických parametrech se skupina těhotných a netěhotných žen, pravděpodobně 

z důvodu malého souboru dat, statisticky významně nelišila.  
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Parametry  
Těhotné 

(n = 5) 
Netěhotné  

(n = 12) 
p-value  

 Celkový ovariální objem OV (ml) dx  
 

43,96 (41,69–138,13)  42,55 (19,52–108,60)  0,279  

Celkový ovariální objem OV (ml) l. sin  
 

45,06 (43,86–116,96)  42,06 (11,32–102,38)  0,316  

Objem kodominantního folikulu FV (ml)  ovaria l. 

dx  

 

6,08 (5,28–6,43)  5,38 (2,36–7,05)  0,154  

Objem kodominantního folikulu FV (ml) ovaria l. 

sin  
 

5,09 (4,08–5,65)  4,98 (3,26–9,63)  0,570  

Vaskularizační index (VI) ovaria l. dx  

  

12,47 (8,66–20,06)  8,22 (2,61–19,06)  0,066  

Vaskularizační index (VI) ovaria l. sin  
 

10,38 (5,02–25,43)  8,54 (6,20–11,72)  0,107  

 Průtokový index (FI) ovaria l. dx  
 

47,85 (42,78–52,25)  40,46 (32,31–57,66)  0,044  

 Průtokový index (FI) ovaria  l. sin  
 

46,90 (35,23–48,90)  41,91 (28,83–51,47)  0,099  

Vaskularizačně-průtokový  index (VFI ) ovaria 1. 

dx  
 

4,95 (2,85–8,46)  4,00 (0,90–10,05)  0,065  

Vaskularizačně-průtokový  index (VFI) ovaria  1. 

sin  
 

4,84 (2,30–10,05)  3,91 (2,82–4,62)  0,087  

Index rezistence (RI)  folikulární arterie 

kodominantního folikulu ovaria l. dx  
 

0,56 (0,55–0,62)  0,53 (0,42–0,67)  0,081  

Index rezistence (RI)  folikulární arterie 

kodominantního folikulu ovaria l. sin 
 

0,58 (0,50–0,62)  0,55 (0,38–0,71)  0,691  

Index pulsatility (PI) folikulární arterie 

kodominantního folikulu ovaria l. dx 
 

0,89 (0,83–1,00)  
 

0,82 (0,65–1,24)  
 
 

 
0,85 (0,49–1,53) 
 
 

0,224  
 
 

 
0,461 Index pulsatility (PI) folikulární arterie 

kodominantního folikulu ovaria l. sin 

0,93 (0,65–1,09) 

 

 

 

 

 

Tab. 1.1. 3D ultrasonografické PDA parametry hodnocené v den podání hCG ve vztahu 

k výsledkům IVF/ICSI cyklů. Hodnoty jsou uvedeny jako mediány a rozsah (minimum a 

maximum) každé spojité proměnné spolu s P-hodnotou  párového Wilcoxonova testu.  
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Tab. 1.2. Skórovací systém (Chui et al., 1997) hodnotící perifolikulární prokrvení v den hCG 

podání ve vztahu k výsledkům IVF/ICSI cyklu. Kategoriální data vyjadřujeme v tabulce  

počtem s přepočítáním na procenta případů 

 

 

 

6.2  Zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí 3D power Doppler 

ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  

 
 

Ze 30 pacientek účastnících se studie otěhotnělo 50 % (15/30). Pro statistickou analýzu dat 

byly ženy rozděleny do dvou skupin, rozdělených podle toho, zda otěhotněly či nikoliv.  

Nebylo shledáno rozdílu v demografických, embryologických a klinických charakteristikách 

ani i rozdílu v endometriální/subendometriální výšce, objemu a hodnotě vaskularizačního 

indexu (VI) mezi skupinou těhotných (15/30) a netěhotných žen (15/30) . Skupiny pacientek 

se nelišily ani v 3D UZ ovariálních měřeních a sérových hladinách steroidů (P, estradiol, 17-

OHP) ve dnu FET (Tab. 2.1.). Endometriální triple line byla ve FET signifikantně častěji 

přítomna u žen, které následně otěhotněly (93,3 % vs. 40,0 %, 95 % CI 25,5–81,2 %, P-value 

ze χ
2 

testu 0,005). Ve skupině pacientek s přítomností triple line byl počet těhotenství 70 % 

(14/20), zatímco ve skupině pacientek s homoechogenním obrazem endometria byl počet 

těhotenství pouhých 10 % (1/10). Echogenicita endometria ve dnu FET byla zhodnocena 

dvěma rozdílnými metodami (Tab. 2.1.). Rozdíl (MGendom – MGsubendom) dosahoval 

hodnot od 0,37 do 15,87 (střední hodnota 6,36 ± 0,9) a byl vždy větší než 0. Subjektivní 

zhodnocení potvrdilo stejné nálezy jako při hodnocení metodou VOCAL, tedy že 

endometrium bylo vždy více echogenní v UZ obraze než subendometrium. 

Výsledky měření a charakteristiky cyklu týden po provedeném FET, v době očekávané 

implantace, shrnuje tabulka (Tab. 2.2.). Čtyři pacientky (3 těhotné, 1 nikoliv) se neúčastnily 

druhého vyšetření z osobních důvodů.  
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Parametry 
  
 

Těhotné  
(n = 5) 

 Netěhotné  
(n = 12) 

p-
value 

Stupeň perifolikulární vaskularity kodominantního folikulu ovaria l. dx    0,029  

1.  1 (11,1)  8 (88,9)     

2.  1 (20,0)  4 (80,0)     

3.  3 (100,0)  0 (0,0)     

Stupeň perifolikulární vaskularity kodominantního folikulu ovaria l. sin     0,093  

1.  1 (12,5)  7 (87,5)     

2.  2 (33,3)  4 (66,7)     

3.  2 (100,0)  0 (0,0)     



Tab. 2.1. Srovnání ultrasonografických a hormonálních parametrů v den  FET mezi kupinou těhotných a netěhotných  žen. 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako  průměr ± SEM či % (SEM = směrodatná chyba průměru).
*
Echogenicita  endometria oproti 

subendometriu byla hodnocena pomocí dvou různých metod, jednak subjektivně a jednak zhodnocením MG (mean gray value), 

vypočtené pomocí programu VOCAL. MGendom, střední hodnota šedi endometria, MGsubendom střední hodnota šedi subendometria. 
**

Vaskularizace stanovená jako objem x VI. 

                          

  Těhotné 

( n = 15 ) 

Netěhotné 

( n = 15) 

p-value 

 Výška  endometria  (mm) 11,1 ± 0,3 11,2 ± 0,7 0,882 

Objem endometria  (ml) 3,7 ± 0,4  3,4 ± 0,7 0,669 

UZ obraz  endometria 

(n, %) 

 0,005 

 Homoechogenní 1 (6,7 ) 9 (60,0 ) 

Triple line 14 (93,3 ) 6 (40,0 ) 

Endometriální vaskularizační index (VI) % 0,9 ± 0,3 1,1 ± 0,4 0,661 

Endometriální vaskularizace** (ml)   0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,887 

Subendometriální objem (ml) 11,2 ± 0,9 11,3 ± 1,2 0,996 

Subendometriální vaskularizační index 

(VI) % 

4,1 ± 1,7 1,2 ± 0,4 0,110 

Subendometriální vaskularizace** (ml)   0,5 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,075 

Endometriální echogenicita* 

 

Subjektivní zhodnocení ( n, %) 

   

                             Hyperechogenní 15 ( 100) 15 ( 100)  

                             

Hypoechogennní 

0 (0) 0 ( 0 ) 

 Rozdíl  (MGendom – MGsubendom)   (n, %)    

 > 0 15 ( 100) 
 

15 ( 100) 

< 0 0 ( 0 ) 
 

0 ( 0 ) 

Objem dominantního ovaria (ml) 17,0 ± 2,9 15,1 ± 1,8 0,562 

Vaskularizační index dominantního ovaria 

(VI) % 

9,2 ± 1,5 7,6 ± 1,1 0,382 

 Vaskularizace dominantního ovaria ** 

(ml) 

1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,1 0,134 

Objem nedominantního ovaria (ml) 9,0 ± 1,1 7,8 ± 0,7 0,376 

 Vaskularizační index nedominantního 

ovaria (VI) % 

3,7 ± 0,7 5,2 ± 1,2 0,287 

 Vaskularizace nedominantního ovaria ** 

(ml)  

0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,725 

Progesteron v den FET (nmol/l) 25,4 ± 3,2 45,9 ± 12,7 0,130 

17-OHP  v den FET (nmol/l) 8,6 ± 0,4 9,6 ± 0,8 0,263 

Estradiol v den FET (nmol/l) 0,31 ± 0,02 0,33 ± 0,03 0,695 
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Během druhého měření nebyl použit power Doppler k vyšetření dělohy, proto v tabulce 

nejsou obsaženy informace o prokrvení endometria a subendometria. Týden po provedeném 

FET byl stále signifikantně (91,7 % vs. 42,9 %, 95 % CI 18,5–79,1 %) 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 oproti 

poklesu hladiny 17-OHP a objemu dominantního ovaria u žen, které neotěhotněly). Rovněž 

výška endometria byla signifikantně větší ve skupině těhotných žen v době měření. 

Neprokázali jsme rozdíly v ultrazvukových měřeních objemu a prokrvení dominantního i 

nedominantního ovaria mezi oběma skupinami žen. Skupina těhotných měla při druhém 

měření signifikantně vyšší sérové hladiny 17- OHP (P 0,009) a estradiolu (P = 0,039) oproti 

skupině netěhotných žen. Ze 12 pacientek, které finálně otěhotněly a byly dvakrát 

vyšetřovány, mělo 6 žen pozitivní hCG test v době druhého měření (7,2 ± 0,2 dnů po FET). 

Dalších 6 pacientek ze skupiny 12 finálně těhotných bylo v době druhého vyšetřování (5,3 ± 

0,4 dnů po FET) hCG negativní, což značí, že měly pozitivní těhotenský test později skupině 

netěhotných žen. Ze 12 pacientek, které finálně otěhotněly a byly dvakrát vyšetřovány, mělo 6 

žen pozitivní HCG test v době druhého měření (7,2 ± 0,2 dnů po FET). Dalších 6 pacientek ze 

skupiny 12 finálně těhotných bylo v době druhého vyšetřování (5,3 ± 

0,4 dnů po FET) hCG negativní, což značí, že měly pozitivní těhotenský test později.    

 Tab. 2.3. Srovnání ultrasonografických a hormonálních parametrů týden po provedeném FET mezi skupinou 

těhotných a netěhotných žen. Čtyři pacientky byly vyloučeny z druhého měření. Hodnoty jsou vyjádřeny jako 

průměr ± SEM či %. SEM = směrodatná chyba průměru. 
**

Vaskularizace stanovená jako objem x VI.  
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 Těhotné 

( n = 12 ) 

Netěhotné 

( n = 14 ) 

p-value 

Počet dnů po  FET  6,3 ± 0,4 5,9±0,4 0,539 

Endometriální výška (mm) 12,5 ± 0,6 10,6 ± 0,6 0,049 

Endometriální objem (ml) 4,3 ± 0,7 4,1 ± 0,9 0,925 

UZ obraz endometria   (n, %)  0,019 

 Homoechogenní 1(8,3) 
 

8(57,1) 

Triple line 11(91,7) 
 

6(42,9) 

 Objem dominantního ovaria (ml) 15,3 ± 1,5 12, 5 ± 1,8 0,255 

Vaskularizační index 

dominantního ovaria  (VI) % 

10,5 ± 1,8 8,6 ± 1,63 0,446 

Vaskularizace dominantního ovaria  ** (ml)  1,4 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0.084 

 Objem nedominantního ovaria (ml)           9,4 ± 1,5 8,2 ± 0,8 0,454 

 Vaskularizační index (VI) % 

nedominantního ovaria 

 3,3 ± 0,7 6,1 ± 1,3 0,072 

 Vaskularizace  nedominantního  ovaria  ** (ml) 0,3 ± 0,1 0.5 ± 0,1 0,118 

Hladina progesteronu  týden po FET(nmol/ l) 174,5 ± 68,0 92,3 ± 18,3 0,224 

Hladina 17-OHP  týden po FET(nmol/ l) 15,1 ± 2,1 8,3 ± 1,3 0,009 

Hladina estradiolu  týden po FET (nmol/ l) 0,40 ± 0,06 0,25 ± 0,04 0,039 



6.3 Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty 

během prvního trimestru těhotenství 

 

 

Do studie bylo zařazeno 41 žen, rozdělených na skupinu primigravid a multigravid. 

Primigravidy byly mladší než multigravidy a obě skupiny se nelišily v mateřské váze či BMI 

(body mass indexu). Všechna těhotenství byla bez komplikací a skončila termínovým 

porodem plodu normální váhy a neshledali jsme rozdíl v pohlaví či váze novorozence v obou 

skupinách žen. Sekrece progesteronu (log10 transformed AUC) byla u primigravid vyšší než 

u multigravid (3,49±0,02 vs. 3,36±0,03, p=0,003)  během gestačního týdne 6–10 (42–76 den 

gestace ). Analýza rozptylu o jednom třídění veličin vyjadřující vliv mateřského věku, váhy a 

parity na hladiny P indikuje, že pouze parita statisticky významně ovlivnila hladinu 

progesteronu (Tab. 3.1.). Pohlaví plodu hladiny P neovlivnilo. Sekrece 17-OHP (log10 AUC 

ve dnech těhotenství 49–76) u primigravid stoupala (2.73 ±0.03  vs  2.62 ± 0.03, p = 0,013) 
oproti skupině multigravid (Graf 1). Analýza rozptylu o jednom třídění veličin prokazuje 

závislost 17-OHP sekrece na paritě, nikoliv už na váze, věku matky a pohlaví plodu (Tab. 

3.1.). Analýza opakovaných měření testosteronu neprokázala žádné změny mezi 

jednotlivými skupinami během následných měření (Graf 1), tedy nebyly prokázány rozdíly v 

hodnotách AUC v jakémkoliv čase měření. Analýza rozptylu o jednom třídění veličin 

neprokázala žádnou závislost mezi mateřskými proměnnými (věk, váha, počet těhotenství) a 

hladinou T. Pouze pohlaví plodu jako nezávislý faktor ovlivňovalo sekreci T (Tab. 3.1.). 
GLM analýza srovnávající těhotenství zakončená porodem jak mužského,tak ženského plodu 

potvrdila, že sekrece T (log10 AUC) byla vyšší (1,96±0,04 vs. 1,77±0,06, p=0,018) u 

těhotenství s ženským pohlavím plodu v 6–10 týdnu těhotenství (Graf 3). Analýza 

opakovaných měření estradiolu ukázala určité, nicméně nesignifikantní změny v hladinách 

E2 mezi oběma skupinami (Graf 1). Analýza rozptylu o jednom třídění veličin prokázala, že 

pouze parita a pohlaví plodu ovlivňuje sekreci estradiolu (Tab. 3.1.). Analýza opakovaných 

měření mezi těhotenstvím s mužským a ženským plodem potvrdila, že sekrece E2 byla vyšší 

(2,30±0,04 vs. 2,10±0,03, p=0,002) u těhotenství s ženským plodem než mužským v týdnu 

gravidity 6–10 ( graf 3). 

Změna hladiny hCG během týdne gravidity 5–11 jsou prezentovány v Grafu 2. U 

primigravid byla sekrece hCG (log10 AUC od 42–76 dne gravidity) vyšší (6,54 ± 0,03 vs. 

6,39  0,05, p = 0,010) během týdne 8–11 (6,44 ± 0,03 vs. 6,29  0,05, p = 0,008). Analýza 

rozptylu o jednom třídění veličin prokázala pouze vliv parity na log10 hCG AUCs (Tab. 

3.1.). Hladina PAPP-A během měření stoupala a analýza opakovaných měření neprokázala 

žádné rozdíly mezi oběma skupinami (Graf 2). Analýza rozptylu o jednom třídění veličin 

prokázala pouze signifikantní vliv parity na hladinu PAPP-A (Tab. 3.1). Analýza 

opakovaných měření ukazuje změny objemu dominantního ovaria během 5.–11. gestačního 

týdne, které se mezi skupinou primigravid a multigravid nijak významně nelišily (Graf 2). 

Objem ovaria nebyl ovlivněn věkem matky, váhou ani počtem těhotenství či pohlavím plodu, 

jak ukazuje analýza rozptylu o jednom třídění veličin (Tab. 3.1.). Analýza opakovaných 

měření prokazuje změny prokrvení dominantního ovaria během následné studie, nikoliv už 

rozdíly mezi skupinou primigravid a multigravid (Graf 2). Analýza rozptylu o jednom třídění 

veličin prokázala, že vaskularizovaný objem nebyl ovlivněn věkem matky či paritou plodu 

(Tab. 3.1.).  
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Tab. 3.1. Univariantní analýza (ANOVA, analýza rozptylu o jednom třídění) k zachycení efektu mateřských 

charakteristik a fetálního pohlaví na hladiny hormonů a ovariální prokrvení (F a P-value); hodnoty statisticky 

významné jsou zobrazeny tučně. 

 

Graf 1. Střední hodnoty (boxes) a směrodatná odchylka SE(error bars) pro progesteron, 17-OH progesteron, 

testosteron a estradiol  presentovány pro primigravidy a multigravidy. Vyznačená pole prezentují statisticky 
významné rozdíly v AUCs (po transformaci  log10 ) mezi oběma skupinami. 
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 Závislé proměnné 

Nezávislé proměnné P 

 

17-OHP 

 

hCG 

 

PAPP-A 

 

E2 

 

T 

 

Prokrvení 

dominantního 

ovaria 

 

Počet těhotenství  

(1 vs. > 1) 

F 7,3  6,4 5,1 3,6 3,9 0,9 1,7 

p 0,003 0,017 0,029 0,042 0,031 0,363 0,199 

Mateřská váha F 2,0 2,1 0,4 4,0 0,03 0,1 0,6 

p 0,164 0,162 0,551 0,054 0,958 0,746 0,434 

Mateřský věk F 0,6 1,6 0,6 0,9 0,003 0,04 0,1 

p 0,456 0,211 0,458 0,339 0,958 0,849 0,706 

Pohlaví plodu 

(ženské vs. 

mužské) 

F 0,004 0,267 0,8 0,7 8,7 11,0 1,2 

p 0,953 0,610 0,374 0,418 0,006 0,003 0,280 



Graf 2. Střední hodnoty (boxes) a směrodatné odchylky SE  (error bars) pro human chorionic gonadotrophin 

(hCG), pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A), dominantní  ovariální objem a dominantní  ovariální 

prokrvení  jsou prezentovány u primigravid a multigravid. Vyznačená pole prezentují statisticky  významné  

rozdíly v AUCs (po transformaci log10 ) mezi oběma skupinami. 
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Graf 3. Střední hodnoty (boxes) a směrodatné odchylky SE (error bars) pro  testosteron a estradiol  presentovány  

pro těhotenství jak s ženským tak mužským plodem . Vyznačená pole prezentují statisticky významné rozdíly v 

AUCs (po transformaci log10 ) mezi oběma skupinami, detailně v tab.3.3. 
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7. Diskuze 
 

Využití a význam 3D ultrasonografie v predikci kvality a vývoje oocytu 

 

Identifikace vysoce kvalitních folikulů by mohla umožnit velmi včasnou selekci oocytů a 

embryí s nejvyšší vývojovou kompetencí a nadějí na úspěšnou implantaci. Prokrvení folikulu 

hraje hlavní roli během růstu a vývoje folikulu obsahující oocyt (8, 9). Nárůst perifolikulární 

angiogeneze během selekce dominantního folikulu a následném vzestupu hladiny LH či HCG 

může být zaznamenán pomocí měření perifolikulárního prokrvení/rychlosti průtoku. Toto 

dovoluje identifikaci folikulů s vysokou pravděpodobností produkovat kvalitní oocyty a 

následná embrya. 3D vizualizace povrchu ve čtyřnásobném zvětšení může zobrazit cévy ve 

folikulární stěně a identifikovat vzhled folikulu málo pravděpodobného v úspěšném získání 

kvalitního oocytu (6). Na významu nabývá při vyšetřování folikulární a ovariální vaskularity 

tzv. 3D power Doppler angiografie (3D PDA), zavádějící indexy (VI, FI, VFI), která 

umožňuje kvantifikovat ovariální vaskularitu v cílovém objemu. Studie o významu 2D UZ 

power/color Doppler prokázaly korelace krevního prokrvení jednotlivých folikulů během 

léčby metodou IVF se ziskem oocytů (31), potenciálním vývojem oocytu (46), kvalitou 

embryí (31, 8) a počtem těhotenství (9). 

Cílem naší studie bylo analyzovat vztah mezi druhem stimulačního protokolu (dlouhý 

protokol), příčinou sterility a zhodnotit prokrvení ovaria a kodominatního folikulu obou ovarií 

pomocí metody 3D UZ a PDA, stupeň perifolikulární vaskularity, PI a RI folikulární arterie 

vzhledem ke kvalitě získaného oocytu v prospektivní pilotní studii 17 žen zařazených do 

programu  IVF/ICSI. Naše zjištění signifikantně vyššího počtu embryí kvality 1. v den ET, 

signifikantně většího flow indexu kodominantního folikulu pravého ovaria, signifikantně 

častějšího zastoupení nejvyšší morfologické preimplantační kvality 1. a 2. embrya, která byla 

následně transferována (P = 0,029; P = 0,020) a častější výskyt kodominantního folikulu 

pravého ovaria s nejvyšším stupněm perifolikulárního prokrvení ve skupině otěhotněvších žen 

(P = 0,029) korespondovala s výsledky předchozích literárních studií (31,46,9). Závěry 

ostatních ultrasonografických parametrů ve skupině těhotných a netěhotných žen byly 

nejednoznačné pravděpodobně z důvodu malého souboru dat. Budoucí výzkum s větším 

počtem pacientů může dosáhnout signifikantních závěrů, stanovení ,,cutoff“ hodnot 

perifolikulárního prokrvení a potvrzení těchto zjištění.   

 Zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí 3D power Doppler 

ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  

 

 

Selhání implantace zůstává hlavním důvodem nezdaru většiny léčby neplodnosti metodou 

IVF, vedoucí k vytoužené graviditě. Úspěšnost lidského embrya nidovat a vést v následnou 

graviditu tedy závisí na mnoha klinických a embryonálních faktorech a jejich interakcích, 

včetně věku ženy (36, 43), způsobu použité metody oplození oocytů (44, 36), vývojové fázi a 

kvalitě embrya určeného ke zmrazení (35,38), míře poškození embryí po rozmrazení (12) a 

obnovení rozdělených blastomer po rozmrazení (45). Implantace embrya tedy závisí na dvou 

paralelních a pravděpodobně ovlivňujících se procesech. Jedná se jednak o embryonální 

vývoj, jenž se zdá být nejdůležitější a vede ke vzniku embrya vybaveného pro implantaci, 

jednak o vývoj endometria, ovlivňující děložní vnímavost neboli receptivitu. Cyklické cévní  
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změny endometria včetně angiogeneze a vazodilatace objevující se v době ,, implantačního 

okna“ naznačují čas vztahující se k implantaci embrya. Tzv. ,,implantační okno“ je 

charakterizováno stavem zvýšené propustnosti cév, masivní angiogenezí endometria a 

snížením vaskulární rezistence. Dostatečný přívod krve k endometriu je obvykle považován 

za základní požadavek pro implantaci. Schopnost identifikovat receptivní dělohu pomocí 

neinvazivní metody může přinést neocenitelný klinický dopad na účinnost léčby a úspěch 

těhotenství. Ultrazvukové vyšetření nám tedy nabízí možnost neinvazivního zhodnocení 

děložního prostředí před ET či KET/FET.  

Cílem naší studie bylo zhodnocení některých endometriálních a ovariálních charakteristik 

před transferem rozmrazených embryí během spontánního menstruačního cyklu v predikci 

výsledků těhotenství po FET. V našem měření byl pouze signifikantním nálezem UZ obraz 

endometriálního ,,triple line“ ve dnu FET u následně těhotných žen. O týden později po 

provedeném FET jsme pozorovali rozdílné změny v aktivitě corpus luteum u žen, které po 

FET otěhotněly oproti ženám, které zůstaly bez koncepce. U pacientek, které otěhotněly, 17-

OHP a E2 se zvýšil, což odráží ,,záchranu“ žlutého tělíska pomocí hCG produkovaného 

z tkáně trofoblastu (20). Přítomnost endometriálního UZ obrazu ,,triple line“ ve dnu FET 

významně souvisela s výsledkem FET cyklu, tedy následným otěhotněním. Edometriální 

,,triple line“ tedy odráží proliferaci endometria a jeho nepřítomnost může naznačovat 

předčasné sekreční změny endometriální sliznice (5). U převážné většiny našich pacientek 

byla endometriální ,,triple line“ stále viditelná při ultrazvukovém vyšetření o týden po FET, 

tedy 10 dní po pozitivním provedeném LH testu, potvrzujícím proběhlou ovulaci. V této době, 

době střední luetální fáze, corpus luteum aktivně produkuje progesteron. Navíc u všech 

pacientek byla prováděna suplementace progesteronem, která má zajistit, aby v případě 

corpus luteální insuficience byla udržena dostatečná koncentrace progesteronu potřebná 

k udržení gravidity. Podle dřívějších zjištění obraz ,,triple line“ by měl obvykle zmizet během 

sekreční fáze pod vlivem sekrece progesteronu (14). Je tedy možné, že pokud by bylo druhé 

vyšetření v naší studii prováděno později během sekreční fáze, byla by přítomnost UZ obrazu 

„triple line“ nižší. Hladina progesteronu vzrostla u obou skupin žen, což bylo zřejmě 

způsobeno exogenní suplementací  progesteronem k podpoře udržení potřebné hladiny P při 

insuficientní luteální fázi. Je také velmi nepravděpodobné, že selhaní nidace transferovaného 

embrya při FET byla důsledkem nízké úrovně hladiny progesteronu, protože nebyl pozorován 

žádný rozdíl v těchto hladinách u obou skupin žen, které otěhotněly i těch, které neotěhotněly.
  

 

 

Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty během 

prvního trimestru těhotenství 

 

Podle měření dřívějších studií se zdá, že počet předchozích těhotenství a porodů může 

ovlivňovat hladinu mateřského hCG během probíhajícího těhotenství. Primigravidy vykazují 

vyšší hladiny hCG, zejména v průběhu druhého trimestru těhotenství (47, 3, 42, 2), ačkoli 

během pozdních týdnů prvního trimestru (9–14 týden) byly výsledky rozporuplné (39, 11, 

18). Nejen rozdíly v sekreci hCG, ale také v placentární sekreci PAPP-A a E2 byly 

pozorovány u primigravid a multigravid (2, 4, 48, 22, 34). Kromě toho může ovlivnit pohlaví 

plodu sekreci placentárních hormonů. Některé studie (11, 49) ukázaly, že ženy s těhotenstvím 

ženského pohlaví plodu mají vyšší hladiny hCG v 9.–14. týdnu těhotenství oproti 

těhotenstvím s plody mužského pohlaví. Také hladiny PAPP-A byly údajně vyšší u žen  
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očekávajících dívky (24) než u žen nosících mužský plod. To bylo zpochybněno jinými 

autory (11, 49, 40). Nicméně nebyly shledány žádné rozdíly v hladinách E2 a P během 

prvního trimestru v souvislosti s pohlavím plodu (25).  

Naše pozorování ukázala následující: za prvé, že parita ovlivňuje funkci placenty a žlutého 

tělíska během 5.–11. týdne těhotenství, za druhé, že fetální pohlaví má vliv na mateřskou 

hladinu testosteronu a estradiolu. 

Vyšší sekrece hCG pozorována u primigravid v porovnání s multigravidami během 6.–10. 

týdne těhotenství nebyla dříve zaznamenána. Několik studií, ve kterých ženy podstoupily 

skríning pro Downův syndrom, ukázalo, že existuje negativní korelace mezi multiparitou a 

hladinou hCG během druhého trimestru těhotenství (47, 10, 15, 29). Rozdíl mezi hladinou 

hCG u primigravid a multigravid či primipar a multipar byl méně než 10 % po korekci 

hmotnosti, jejíž vliv na provedení skríningu Downova syndromu byl považován za 

zanedbatelný. Navzdory výsledkům několika dřívějších studií není známo racionální 

vysvětlení pro pokles sekrece hCG během pozdního těhotenství  a zůstává otázkou vyžadující 

dalšího zkoumání. Podle některých autorů sekrece hCG přímo souvisí s množstvím 

produkovaného hCG tkání syncyciotrofoblastu. Pokles sekrece hCG odráží morfologické 

změny placenty z orgánu určeného k invazi do orgánu převodu (16). Hladiny  sekrece E2 a 

PAPP-A během 5.-11. týdne těhotenství skupinu primigravid a multigravid nerozlišovaly. 

V předchozích studiích byla pozorována zvýšená hladina E2 a PAPP-A u nulipar později 

během průběhu těhotenství (2, 4, 48, 22, 34). Někteří autoři spekulovali s myšlenkou možné 

indukce zvýšení činnosti 16α-hydroxylázy v mateřských játrech multipar předchozím 

těhotenstvím, která může vést k navýšení mateřského metabolismu estradiolu a tím i jeho 

nižší systémové koncentraci (30).
  

 V souvislosti s vyšší sekrecí hCG, naměřenou u primigravid, bylo zjištěno i zvýšení corpus 

luteální aktivity neboť sekrece obou hormonů P a 17-OHP byla u primigravid vyšší. 

Těhotenství s plody ženského pohlaví prokázaly vyšší hladiny mateřského estradiolu a 

testosteronu než těhotenství s mužskými plody. V této fázi těhotenství se předpokládá, že jsou 

hormonálně aktivní pouze varlata  mužských plodů, nikoliv však vaječníky plodů ženských. 

Fetální varlata začínají produkovat testosteron po 7. týdnu  těhotenství a nejvyšší úrovně 

sekrece dosáhnou v 11.–14. týdnu gravidity. Poté jejich sekreční činnost klesá (41). 

Diferenciace ženského pohlaví nezávisí na ovariálních hormonech na rozdíl od diferenciace 

mužského pohlaví. Varlata vyvolají mužskou pohlavní diferenciaci prostřednictvím produkce 

anti-Mulleriánského hormonu, inzulín-like faktorů a androgenů (17). V důsledku toho by bylo 

možné očekávat, že těhotenství s mužským plodem bude mít vyšší koncentrace steroidů než 

těhotenství s plodem ženského pohlaví. Je tedy pravděpodobné, že fetální gonády neprodukují 

významné množství steroidů do oběhu matky a rozdíly zde pozorované s největší 

pravděpodobností pocházejí z placenty a žlutého tělíska. 

Dřívější studie zjistily rozdíly související s pohlavím plodu, zejména v hCG sekreci, v prvním 

trimestru těhotenství (11, 48, 24), ale žádná studie nezaznamenává rozdíly v sekreci E2 či 

testosteronu (25, 39). Na rozdíl od některých autorů,  kteří měřili nižší hladiny P v těhotenství 

s plodem ženského pohlaví v 16. a 27. týdnu (47), nenalezli jsme žádné rozdíly v sekreci 

progesteronu mezi oběma pohlavími.  
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Luteoplacentární shift. Placentátní kompetence a suplementace těhotenství u funkčně 

agonadálních žen těhotných po léčbě metodami asistované reprodukce  

 

V časném těhotenství je nejvýznamnějším hormonem vylučovaným trofoblastickou tkání 

placenty hCG, který ,,zachrání“ corpus luteum před involucí s cílem zachovat syntézu a 

sekreci progesteronu (7). Doba života CL se tak prodlouží cca na12 týdnů. Produkce hCG se 

zvyšuje až do okamžiku, kdy se placenta v 7.–8. týdnu těhotenství stane hlavním zdrojem 

syntézy progesteronu a nastává tzv. luteoplacentární shift (7, 21). V 10.–11. týdnu gravidity 

hladina hCG začíná klesat, což je považováno za znamení morfologických změn probíhajících 

v placentě. Od 20. týdne těhotenství produkce hCG postupně znovu stoupá do termínu porodu 

(16). 

Informace o průběhu a vztahu hladin hCG, estrogenů a progesteronu v časném těhotenství 

jsou zásadní pro pochopení jejich významu pro normální vývoj těhotenství a funkci 

fetoplacentární jednotky. Kontinuální vzestup sekrece estradiolu od 5. týdne gravidity je  

dokladem sekrece estrogenů placentou, která postupně přebírá funkci CL. Tento vzestup jsme 

prokázali i my v souladu s dalšími autory (37,26), nicméně sekrece estradiolu (log10 AUC) 

byla v našem měření u primigravid a multigravid v 5.–9. týdnu obdobná. Z našeho měření 

(Graf 1) je rovněž patrný signifikantní vzestup hladin progesteronu od 7. týdne těhotenství, 

což je dokladem postupného nárůstu podílu fetoplacentární jednotky v produkci progesteronu. 

Odlišný průběh hladin progesteronu můžeme očekávat u žen těhotných po léčbě metodou 

IVF. V těhotenství po IVF vlivem přítomnosti mnohočetných CL nastává postupný pokles v 

suprafyziologických hladinách progesteronu, související s poklesem činnosti mnohočetných 

CL graviditatis. Tato činnost je však během prvních čtyř měsíců těhotenství natolik výrazná, 

že maskuje sekreční aktivitu fetoplacentární jednotky (26). Patofyziologie dysfunkce corpus 

luteum v gonadotropin stimulovaných cyklech byla připisována jednak suprafyziologickým 

koncentracím estradiolu, které mohou způsobit předčasnou regresi CL pravděpodobně tím, že 

sníží koncentrace LH a aktivitu luteální 3B-hydroxysteroid dehydrogenázy, konvertující 

pregnelon na progesteron (13). Tato skutečnost nutně navozuje otázku vhodnosti dávkování a 

doby suplementace P či hCG pro podporu luteální fáze v časném těhotenství po IVF ovariální 

stimulaci.  
Znalost hormonálních hladin steroidů  produkovaných CL a následně placentou v 5.–11. 

týdnu těhotenství po spontánní koncepci může s přesností určit dávkování  a nezbytnou  délku 

hormonální suplementace v raném těhotenství u žen s primárním či sekundárním ovariálním 

selháním, tj. funkčně agonadálních žen. K problematice nezbytné délky hormonální 

suplementace a nástupu plné placentární kompetence v těchto těhotenstvích  lze nalézt 

v literatuře rozdílná stanoviska.Z našeho měření zaměřeného především na porovnání 

jednotlivých hladin luteálních hormonů a placentární sekreci ve vztahu k paritě a pohlaví 

plodu,  prováděného od  5.–11. týdne těhotenství, můžeme usuzovat podle charakteru křivek 

koncentrací jednotlivých hormonů  na potřebné hladiny těchto působků k udržení těhotenství.  
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8. Závěry 

 

Využití a význam 3D ultrasonografie v predikci kvality a vývoje oocytu  
 

Zhodnocení perifolikulární vaskularity a ovariálního prokrvení pomocí 3D power Doppler 

angiografie (PDA) může prezentovat možné prediktivní vyšetření ve zhodnocení 

pravděpodobnosti získání kvalitního oocytu a následně dobře se vyvíjejícího embrya. V 

budoucím výzkumu s větším počtem respondentů je třeba potvrdit tyto signifikantní závěry. 

 

Zhodnocení ovariálních a endometriálních charakteristik pomocí 3D power Doppler 

ultrasonografie v predikci výsledků po FET cyklu  

 

Výsledky studie prezentují možnost pozitivního ovlivnění úspěšnosti těhotenství po FET 

pomocí neinvazivních vyšetření. Přítomnost ultrasonografického obrazu endometriální ,,triple 

line“ ve dnu FET můžeme pokládat za pozitivní prediktor dosažení těhotenství po 

provedeném přenosu rozmrazených embryí. Tato studie jako první publikuje význam detekce 

aktivovaného žlutého tělíska v těhotenství již v prvním týdnu po provedení FET (vzestup 

hladiny 17-OHP a estradiolu u těhotných oproti poklesu hladiny 17-OHP a objemu 

dominantního ovaria u žen, které neotěhotněly). Měření power Doppler indexů metodou 3D 

PDA není ve dnu FET přínosem pro predikci úspěšnosti po provedeném FET. Nicméně,  

abychom mohli potvrdit skutečný význam těchto poznatků a stanovit hraniční hodnoty pro 

endometriální objem, výšku a vaskularizační indexy, potřebovali bychom provést studii s 

větším počtem participujících pacientek. 

 

Vliv parity a fetálního pohlaví na hormonální sekreci corpus luteum a placenty během 

prvního trimestru těhotenství 

 

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

primigravidami a multigravidami již během prvních týdnů těhotenství. Pohlaví plodu 

ovlivňuje hladinu mateřského E a T. Nebyl shledán rozdíl v pohlaví či váze novorozence mezi 

skupinou primigravid a multigravid. Naše sledování těhotenství mezi 5. a 11. týdnem 

prokázala, že počet předchozích těhotenství a pohlaví plodu probíhajícího těhotenství 

ovlivňuje placentární sekreci mateřských hormonů a funkce corpus luteum. 

 

Luteoplacentární shift. Placentátní kompetence a suplementace těhotenství u funkčně 

agonadálních žen těhotných po léčbě metodami asistované reprodukce  

 

 

Znalost hormonálních hladin steroidů produkovaných CL a následně placentou v 5.–11.týdnu 

těhotenství po spontánní koncepci může s přesností určit dávkování a nezbytnou délku  

hormonální suplementace v raném těhotenství u žen s primárním či sekundárním ovariálním 

selháním, tj. funkčně agonadálních žen. Otázky spojené s problematikou placentární 

kompetence a suplementace těhotenství funkčně agonadálních žen však stále navozují řadu 

odpovědí a vhodnost délky suplementace dávkování steroidů vyžaduje další studie. 
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