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1. Abstrakt
V roce 1927 byla v moči gravidních žen zjištěna látka, která vyvolávala
hypertrofii ovarií nezralých potkanů a byla nazvána choriový gonadotropin. Lidský
choriový gonadotropin je glykoprotein produkovaný buňkami syncytiotrofoblastu
placenty a hraje důležitou roli při udržování corpus luteum a stimulaci tvorby
progesteronu. Struktura a funkce hCG je podobná luteinizačnímu hormonu; je tvořený
dvěma rozdílnými podjednotkami α a β.
V praxi se používá β-podjednotka hCG, aby se zabránilo zkřížené reakci právě
s luteinizačním hormonem. Po vyloučení gravidity je prakticky jediným zdrojem
zvýšených hodnot hCG maligní onemocnění. Typické jsou gestační trofoblastické
nádory s hlavním reprezentantem choriokarcinomem nebo germinální nádory varlat.
Pokud se zjistí přítomnost hCG u netěhotné ženy nebo muže, je zde velká
pravděpodobnost, že jde o maligní nádor.
Laboratorní diagnostika hCG využívá ke stanovení tohoto markeru
imunoanalytické metody in vitro, které jsou založené převážně na sendvičovém
principu. Tyto kvantitativní metody prokazují, že naměřené hodnoty hCG mohou být
využity k časné detekci těhotenství, pro prognózu spontánních potratů, monitorování
maligních nádorů a dalších chorob u žen i mužů.

Klíčová slova: lidský choriový gonadotropin, gravidita, maligní onemocnění,
diagnostika.

2. Abstract

In 1927, there was found a substance in the urine of pregnant women that induced
ovarian cancer of immature rats and was called chorionic gonadotropin. Human
chorionic gonadotropin is a glycoprotein produced by placental syncytiotrophroblast
cells and plays an important role in maintaining corpus luteum and stimulating
progesterone production. The structure and function of hCG is similar to luteinizing
hormone; It is made up of two different subunits α and β.
In practice, the β-subunit of hCG is used to prevent cross-reaction with luteinizing
hormone. After exclusion of pregnancy, virtually the only source of elevated hCG
values is a malignant disease. Typical are gestational trophoblastic tumors with a major
representative choriocarcinoma or germinal testicular tumors. If the presence of hCG is
detected in a non-pregnant woman or a male, there is a high probability that it is a
malignant tumor.
Laboratory diagnostics of hCG uses immunoassay methods in vitro to determine
this marker, based predominantly on a sandwich principle. These quantitative methods
demonstrate that measured hCG values can be used for early pregnancy detection,
prognosis of spontaneous abortions, monitoring of malignant tumors and other diseases
in both women and men.

Key words: human chorionic gonadotropin, pregnancy, malignant diseases, diagnostics.
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3. Úvod

Stanovení lidského choriového gonadotropinu se postupně hojně využívá jako
laboratorního markeru k časné detekci těhotenství, pro prognózu spontánních potratů či
maligních nádorů u žen i mužů. V naší laboratoři se tento marker stanovuje velice často
a můj zájem vzbudil i fakt, že má toto stanovení v klinické praxi opravdu široké využití.
Proto měly tyto důvody zásadní vliv při výběru tématu mé bakalářské práce.
Lidský choriový gonadotropin je fyziologicky vylučován placentárními
syncytiotrofoblasty krátce po implantaci oplozeného vajíčka do děložní stěny a proto je
obecně považován za výborný marker pro časné potvrzení a monitorování těhotenství
díky rychlému vzestupu hladin v séru po oplodnění.
Laboratorní diagnostika hCG je ovšem využívána i u patologických stavů
pacientů, neboť tento marker vylučují i některé maligní nádory. V klinické praxi je toto
stanovení vhodné pro záchyt nádorových onemocnění či sledování pacientů před a po
operaci nebo během léčby. Rovněž slouží v kombinaci s dalšími testy k odhadu rizika
trisomie 21 (Downův syndrom) a k diagnostice chromozomálních aberací.
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4. Zadání bakalářské práce – cíl práce
Cílem mé bakalářské práce je potvrdit pravdivost informací o klinickém využití
hCG a doložit ji zpracovanými výsledky, které jsem získala z archívu laboratorního
informačního systému na svém pracovišti OKBI v Nemocnici Na Bulovce v Praze.
Mou snahou je také popsat přehled nejdůležitějších laboratorních metod ke
stanovení hCG, uvést metodiku měření v naší laboratoři a na tomto základě bych chtěla
vyhodnotit a porovnat výsledky našich pacientů a podat případná doporučení.
Se zpracovanými daty naměřených výsledků pacientů naší laboratoře v průběhu
let 2011 až 2016 se pokusím vyhodnotit patologické hodnoty hCG u obou pohlaví a
jejich význam z hlediska klinické praxe.
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5. Teoretická část

5.1. Historické objevy gonadotropinů

Ačkoliv se nyní gonadotropinová léčba bere jako samozřejmá a podstatná složka
v rutinní terapii neplodnosti, obrovským převratem v objevu a výzkumu byla nutnost
vyvinout preparáty, které jsou bezpečné a účinné pro klinické využití (Lunenfeld 2004).

5.1.1. FSH a LH

Izraelský gynekolog Bernhard Zondek (1929) navrhl myšlenku, že hypofýza
vylučuje dva hormony, které stimulují pohlavní gonády a pojmenoval tyto biologické
látky „Prolan A“ a „Prolan B“. Slovo „Prolan“ je pravděpodobně odvozeno z latinského
slova proles, což znamená "potomek". Vytvořením tohoto jména chtěl Zondek
nepochybně naznačit, že tyto látky jsou spiritus movens, tedy hybnou silou pohlavní
funkce a hlavní hormony, které kontrolují všechny pohlavní hormony a jsou proto
zodpovědné za udržování tohoto druhu.
Zondek (1930) pak prokázal, že krev a moč žen po menopauze obsahuje
gonadotropiny. Předpokládal, že Prolan A stimuluje růst folikulů a společně s Prolanem
B stimuluje sekreci „folikulinu“. Prolan B naproti tomu měl vyvolávat ovulaci, tvorbu
žlutého tělíska a sekreci luteinu a folikulinu. Tyto dva hormony vyvolávaly glandulární
transformaci endometria s jeho proliferací a také způsobily změny ve vaginálním
epitelu. Zondek si uvědomil, že dynamika sekrece Prolanu A předním lalokem
hypofýzy a správné načasování působení Prolanu B jsou zodpovědné za rytmus
ovariální funkce. Tímto způsobem se řídí proliferace a funkce endometria, aby se
vytvořily optimální podmínky pro nidaci oplodněného oocytu. Pokud pouze změníme
názvy Prolanu A a B na FSH a LH a jména folikulinu a luteinu na estrogen a
progesteron, uvidíme, že v roce 1930 Zondek popsal hypofyzárně - gonadální vztah, jak
jej známe dnes (Fevold a kol. 1931).
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5.1.2. Objev hCG

Ascheim a Zondek (1927) prokázali, že krev a moč těhotných žen obsahují látky
stimulující žlázy: vstřikování této látky podkožně do mláděte myší samice vyvolalo
produkci folikulárního zrání, formování žlutého tělíska a krvácení do ovariálního
stromatu – tento proces se stal známý jako Ascheim – Zondekův těhotenský test.
Ascheim a Zondek věřili, že tato gonadotropinová substance je produkována
adenohypofýzou. Následující práce Seegar – Jonese a kol. (1943) ukázala, že tento
gonadotropin byl vytvořen in vitro v placentární tkáňové kultuře. Nezvratně prokázali,
že placenta, tedy ne hypofýza, byla odpovědná za zpracování hormonu. Tuto vlastnost
stimulovat žlázy projevily choriové klky, které byly především zaznamenány
v cytotrofoblastických Langhansových buňkách.
Kniha Maria Tauska o historii Organonu (Tausk 1978) popisuje gonadotropní
hormon hCG (extrahovaný z lidské placenty) jako velmi podobný hormonu hypofýzy
„Prolanu B“ (=LH). Organon zahájil prodej tohoto extraktu v roce 1931 pod jménem
„Pregnon“. Nicméně, kvůli jednoduchosti obchodní značky byl později název změněn
na „Pregnyl“. Pregnyl byl uvolněn do prodeje v roce 1932, kdy ještě neexistovaly
regulační orgány pro ohodnocení a schvalování léčiv a prodává se do současnosti. Podle
Tauska byl tento přípravek nejprve používán pro „stimulaci vaječníků“ a počáteční hCG
produkty byly kalibrovány v jednotkách používaných u zvířat. Tato jednotka byla
definována jako množství hormonálního produktu, který vyprodukoval potkan v říji,
kdy byl opět aplikován do samičích mláďat potkanů. Mezinárodní standard pro hCG byl
stanovený v roce 1939 pod záštitou Společnosti národů. Mezinárodní jednotka (IU) byla
stanovena jako účinnost látky obsažená v 0,1 mg standardního přípravku.
Očištěné přípravky hCG z moči se staly dostupné v roce 1940 (Gurin a kol. 1940).
Moč získaná v průběhu první poloviny těhotenství byla ochlazena, filtrována a
okyselena na pH 3,5 ledovou kyselinou octovou. Čistý filtrát byl prosakován skrz
sloupec obsahující permutit a adsorpce byla kompletní, když 10 litrů moči za hodinu
prošlo skrz sloupec o průměru čtyři palce, obsahující 2 kg permutitu. Účinná látka byla
eluována ze sloupce alkoholovým roztokem octanu amonného a hormon byl vysrážen
z eluátu zvyšující se koncentrací alkoholu. Koncentrace těchto přípravků se pohybovala
od 6000 do 8500 IU/mg (Katzman a kol. 1943).
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Klinické studie, zabývající se hCG, začaly již v roce 1930 (Hamblen 1933, 1935)
a byly shrnuty stejným autorem o 15 let později (Hamblen a kol. 1945): u žen, u kterých
byla naplánována negynekologická břišní chirurgická operace, byl aplikován hCG a
vaječníky byly prozkoumány během operace. Když byl hCG podán ve folikulární fázi
cyklu, nebyla u vaječníků prokázána stimulace folikulů, ovulace nebo utváření corpus
luteum. Tedy v nepřítomnosti FSH nebyl vidět žádný viditelný účinek hCG. Hamblen a
Ross (1937) potvrdili tyto výsledky.

5.2. Fyziologie těhotenství

5.2.1. Vznik trofoblastu
Vznik jedince začíná spojením dvou pohlavních buněk – zralé ženské pohlavní
buňky (vajíčka) a zralé spermie. Při oplození, nastane-li u ženy ovulace, je zralá vaječná
buňka vyplavena a zachycena třásněmi (fimbriemi) vejcovodu, který se v době ovulace
rytmicky stahuje. V dutině vejcovodu se setká vajíčko se spermiemi. Spermie produkují
enzym hyaluronidázu a další látky, které umožní, aby pouze jedna z nich pronikla
povrchovou membránou vajíčka do jeho nitra. Splynutím hlavičky spermie s jádrem
vajíčka vzniká buňka nového jedince. Vajíčko má poměrně krátkou životnost (12-20
hodin), naproti tomu životnost spermie je delší (24-48 hodin). Již několik hodin po
prasknutí Graafova folikulu se možnost jeho oplodnění snižuje. Okamžikem spojení
spermie a vajíčka je určeno pohlaví jedince, které je závislé na složení pohlavních
chromozomů.
Při oplození se redukují chromozomy obou pohlavních buněk na polovinu, což je
umožněno redukčním dělením zárodečných buněk. Vajíčko je nositelem pohlavního
chromozomu X a zralá spermie chromozomu X nebo Y; příslušný chromozom obsažený
v mužské zárodečné buňce určuje pohlaví nového jedince – spojení XX určuje pohlaví
ženské, spojení XY pohlaví mužské.
Oplozením vajíčka vzniká zygota a počíná rýhování. Pohlavní buňky se dělí vždy
v rovinách na sebe kolmých a postupně se tvoří útvar podobný malině (morula), která se
skládá ze 16 buněk. Rytmické stahy vejcovodu a míhání řasinek v jeho dutině
transportují vajíčko do děložní dutiny. Po celou dobu transportu vajíčko neroste, ačkoliv
13

počet jeho buněk přibývá díky žloutku, jímž je zárodek v tomto období vyživován.
Cesta vejcovodem trvá 5-6 dní (Rokyta a kol. 2015).
Děložní sliznice je připravena na příjem vajíčka tím, že je zkypřelá a překrvená.
Vajíčko se dostává do děložní dutiny za týden ve stadiu, jemuž říkáme blastocysta (obr.
1). V této fázi má blastocysta buňky povrchové (trofoblast) a buňky vnitřní
(embryoblast).

Obr. 1 Průřez volnou blastocystou člověka, starou asi 4 dny
a)

dutina blastocysty

c) embryoblast

b)

trofoblast

d) buňka entodermu

Zdroj: Vacek (2006)
Primární trofoblast se diferencuje intenzívním dělením buněk v buněčný
cytotrofoblast, jehož buňky se nadále mitoticky dělí a jejich splýváním se tvoří výběžky
syncytiotrofoblastu (obr. 2). Děložní sliznice se setká se syncytiotrofoblastem a vytváří
se „padavá blána“ – decidua (17. – 18. den po ovulaci).
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Obr. 2 Blastocysta člověka na začátku implantace asi 6. – 7. den po oplození
a)

dutina blastocysty

d) entoderm

b)

trofoblast

e) syncytiotrofoblast

c)

embryoblast

f) epitel děložní sliznice

Zdroj: Vacek (2006)
Buňky syncytiotrofoblastu začínají 9. den od oplození (obr. 3) produkovat lidský
choriový gonadotropin (hCG), který udržuje funkční žluté tělísko (corpus luteum) tím,
že zvyšuje počet receptorů pro LH a navíc stimuluje fetální Leydigovy buňky
k produkci testosteronu do doby, než začnou jeho produkci řídit fetální gonadotropiny
(Vacek 2006, Kittnar 2011).

Obr. 3 Implantovaná blastocysta v zona compacta endometria asi 9. den po oplození
a)

primitivní žloutkový váček

e) povrchový epitel endometria

b)

dutina amniová

f) zona compacta endometria

c)

syncytiotrofoblast

g) cytotrofoblast

d)

krevní lakuna

Zdroj: Vacek (2006)
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5.2.2. Placenta

5.2.2.1.

Morfologie

Trofoblast, na kterém se začínají tvořit výběžky, je základem placenty. Lidská
placenta má tvar disku, je široká 15-20 cm a váží 0,5 kg, tj. jednu šestinu hmotnosti
plodu (Rokyta a kol. 2015). Zevně ji kryje chorion, membrána, na vnitřní části krytá
amniem, který vytváří vak vyplněný tekutinou, ve kterém je uložen plod. Amniotická
tekutina je zpočátku izotonická, později stoupá její objem a mění se její složení díky
plodem vylučované moči. Obsahuje také odloupané epitelové buňky pocházející
z plodu, placenty a amnia (všechny původem z oplozeného vajíčka). Amniocentéza
(nasátí malého množství tekutiny a buněk) umožňuje včasné odhalení genetických
abnormalit.
Placenta, společný orgán plodu (chorion frondosum tvořící klky) a matky
(decidua basalis), se vyvíjí postupně. Krev fetu je vedena do chorion frondosum
pupečníkovými cévami.

5.2.2.2.

Funkce placenty

Placenta umožňuje:
1. Výměnu dýchacích plynů, kyslíku a oxidu uhličitého prostou difuzí na základě
gradientu rozdílných parciálních tlaků mezi krví matky (pO2 – 50 mm Hg) a
plodu (pO2 – 30 mm Hg).
2. Facilitovaná difuze umožňuje výměnu živin (např. glukosy, GLUT-1),
sekundární aktivní transport je podstatou přestupu aminokyselin. Uplatňuje se i
pinocytóza.

Podobně

přestupují

přes

placentární

bariéru

i

katabolity

produkované plodem. Přestup jiných látek – protilátek, ale i léků, alkoholu nebo
drog závisí na jejich chemické struktuře. Poměrně snadno přestupují z mateřské
krve do krve plodu ionty.
3. Placenta se vyznačuje produkcí hormonů:
a) Lidského choriového gonadotropinu (hCG)
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b) Progesteronu a estradiolu. Progesteron je nezbytný pro udržení těhotenství,
v organismu matky působí na růst prsů, je také substrátem pro tvorbu
kortizolu v nadledvinách plodu. Luteo-placentární zkrat (přesun tvorby
progesteronu z corpus luteum do placenty) je ukončen 8. týden těhotenství.
Tvorba

estrogenů

(estradiolu

a

estriolu)

je

závislá

na

dehydroepiandrosteronu, hormonu, produkovaného fetálními nadledvinami.
Etradiol a estron (vedle estriolu a estradiolu jeden z pohlavních hormonů
skupiny estrogenů) tvoří buňky placenty přímo, estriol vytvářejí až po
hydroxylaci ve fetálních játrech. Estrogeny stimulují růst prsů přímo i
prostřednictvím prolaktinu, jehož produkci zvyšují. Zvyšují i průtok krve
placentou, počet LDL-receptorů a receptorů pro oxytocin, jejich vlivem
stoupá tvorba prostaglandinů.
c) Dalším

hormonem

vytvářeným

placentou

je

lidský

choriový

somatomammotropin (hCS, 191 AMK), označovaný také jako placentární
laktogen.

Je

podobný

růstovému

hormonu

a

prolaktinu.

Působí

proteoanabolicky a navozuje lipolýzu. Stimuluje růst a vývoj prsní žlázy
matky. Zvyšuje u fetu dostupnost glukosy (Kittnar 2011).
Těhotenství trvá u člověka 280 dnů (10 lunárních měsíců) počítáno od prvního
dne poslední menstruace či 40 týdnů rozdělených do tří trimestrů (Rokyta a kol. 2015).
Představuje změny v organismu ženy od oplodnění vajíčka až po porod.

5.3. Chemická struktura hCG
Hodnocení hladin hCG, zvláště anomálních, vyžaduje znát strukturu hCG, jeho
varianty, zdroje fyziologické a patologické exprese i degradační produkty s jejich
poločasy. V průběhu těhotenství a u jednotlivých forem trofoblastické nemoci (TN) a
maligních tumorů trofoblastu (MTT) jsou varianty a degradační produkty hCG různě
zastoupeny a také jejich procentuální podíl na celkové hladině hCG se výrazně mění
(Zavadil a kol. 2006)
HCG je glykoprotein (m. h. 36 500 Da) tvořený jednou polypeptidovou kličkou
složenou z 92 aminokyselin, na které jsou navázány dusíkovými můstky 2
oligosacharidy. Tato část molekuly hCG se označuje jako α-podjednotka. Druhou tzv.
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β-podjednotku tvoří polypeptidová klička složená ze 145 aminokyselin, na kterou jsou
navázány 2 cukry dusíkem na 13. a 30. aminokyselině a další 4 sacharidy vázané
kyslíkovými můstky mezi 121. a 145. aminokyselinou (obr. 4). Tato koncová část βpodjednotky od 121. do 145. aminokyseliny je tzv. karboxylový terminální peptid
(CTP), který je specifickou částí dimeru hCG. Podjednotky α a β jsou k sobě vázány
nekovalentními vazbami, které umožňují jejich disociaci (Lapthorn a kol. 1994, Wu a
kol. 1994).

Obr. 4

β-podjednotka hCG

Zdroj: Fernández-Tejada a kol. (2014)
Podjednotka α je transkribována jedním genem na chromozomu 6 a je
exprimována trofoblastem placenty a hypofýzou. Podjednotka β je produkována pouze
trofoblastem a je kódována několika geny na chromozomu 19 (Fiddes a Goodman 1979,
Boorstein a kol. 1982, Policastro a kol. 1983). Strukturálně je blízká podjednotkám
hypofýzy, hlavně β-podjednotce LH. Sekvence aminokyselin β-hCG a β-LH jsou totiž z
85 % identické. Strukturálně příbuzné s β-hCG jsou kromě LH ještě FSH a TSH. To
může způsobit u některých komerčních testů na hCG falešně pozitivní výsledky.

5.4. Isoformy hCG
Kromě intaktního heterodimeru hCG jsou v krvi i moči přítomny jeho varianty a
metabolity. Jejich přítomnost a množství závisí na délce těhotenství, typu TN, jejím
stadiu a léčbě. Vznikají disociací, štěpením polypeptidové kličky a degradací vlivem
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proteolytických enzymů séra, atypickou nebo nadbytečnou sekrecí a inkompletní
kombinací podjednotek (Zavadil a kol. 2006)
Hlavní varianty hCG jsou:
1. Hyperglykosylovaný heterodimer hCG (m. h. 40 000 Da). Vzniká navázáním
dalších trisacharidů a tetrasacharidů na molekulu hCG (obr. 5).
2. Rozštěpený heterodimer hCG (nicked hCG). Peptidový řetěz β-podjednotky je
zde rozštěpen většinou mezi 47. a 48. aminokyselinou. Molekulová hmotnost zůstává
stejná – 36 500 Da (obr. 5).
3. HCG s odštěpeným CTP. Vzniká odštěpením CTP i s jeho čtyřmi cukry u 92.
aminokyseliny (obr. 5).
4. Volná α-podjednotka hCG. Vzniká disociací heterodimerů hCG (m. h. 14 500
Da). (obr. 5)
5. Volná β-podjednotka hCG. Vzniká disociací intaktního hCG s poločasem 40
dní (m. h. 22 000 Da).
6. Volná rozštěpená β-podjednotka hCG. Vzniká disociací rozštěpeného
heterodimeru hCG s poločasem 14 dní (m. h. 22 000 Da). (obr. 5)
7. Močový β-fragment hCG (U-beta core fragment). Je důležitým konečným
degradačním produktem rozštěpené ß-podjednotky hCG, složený ze zbytků peptidů
tvořených 6. až 40. a 55. až 92. aminokyselinou. Obsahuje pouze 5 z původních 11
sacharidů (m. h. je proto pouze 9 500 Da). (obr. 5)
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Obr. 5 Dvojrozměrné schéma heterodimeru hCG, jeho variant, podjednotek a metabolitů
Silné čáry = polypeptidové kličky

O = kyslíkem vázané sacharidy

Tenké čáry = disulfidové vazby

Op = kyslíkem vázané polysacharidy

Číslice = pořadí aminokyselin (AK)

MV = molární hmotnost

N = dusíkem vázané sacharidy

Zdroj: Zavadil M., Feyereisl J. a kol. (2006)
V současnosti je k dispozici více než 100 komerčních testů ke kvantitativnímu
měření hCG. Kompetitivní metody RIA byly nahrazeny novými imunoluminiscenčními,
vysoce citlivými metodami. Jejich výrobci používají jednu protilátku proti intaktní
molekule hCG a další protilátky proti některé z uvedených 7 variant hCG. To může vést
ke značným rozdílům v naměřených hodnotách hCG u různých testů.
Také procentuální podíly jednotlivých variant hCG na celkové imunoreaktivitě
jsou v průběhu těhotenství a u různých forem TN tak veliké, že naměřené hodnoty
různými testy mohou mít mnohonásobné, dokonce až 50násobné rozdíly: v prvních
týdnech těhotenství tvoří hyperglykosylovaný hCG více než 80 % z celkové
imunoreaktivity. Ve 4. týdnu klesá na 25 % a na konci těhotenství je menší než 1 %.
Jeho zdrojem je nepochybně trofoblast zajišťující nidaci, implantaci, vývoj primitivních
kotvících klků a trofoblastickou invazi. Jde tedy o trofoblast, jehož proliferační aktivita
převyšuje i proliferaci rychle rostoucích maligních tumorů. Současně tento trofoblast
exprimující hyperglykosylovanou variantu hCG má schopnost invazivního růstu.
Podobně invazivně rostoucí maligní tumory trofoblastu – choriokarcinomy produkují
většinou více než 80% hyperglykosylovaného hCG. Naopak intaktní hCG je secernován
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zralými diferencovanými formami trofoblastu - syncytiotrofoblastem a tvoří téměř
100% imunoreaktivity v posledních měsících gravidity.
Z řečeného vyplývá, že volba správného testu, který je schopen zachytit hlavní
důležité varianty hCG může zamezit jak falešně negativním, tak falešně pozitivním
výsledkům (Zavadil a kol. 2006).

5.5. Využití hCG v klinické praxi

5.5.1. Včasná diagnostika těhotenství

Stanovení sérové hladiny 10 IU/l, jakožto výsledku pozitivního těhotenského testu
se dosáhne na začátku čtvrtého týdne těhotenství, tj. 23. až 24. dne cyklu, pokud
ovulace nastala ve 14. den cyklu. V moči se pozitivní nález získává o několik dní
později; ve velmi citlivých testech přibližně v době očekávaného menstruačního období.
5.5.2. Gestační věk

Gestační věk během prvních 7 týdnů těhotenství lze stanovit analýzou hCG v
nejméně dvou vzorcích séra získaných v intervalu 2 až 7 dní, protože doba
zdvojnásobení během tohoto období těhotenství činí 2,5 dne (Thomas 1998).
Fyziologický průběh těhotenství je graficky znázorněn na obrázku 6 a koncentrace hCG
prosperujícího těhotenství jsou popsány na obrázku 7.

Obr. 6 Průměrné hodnoty hCG fyziologicky probíhajícího těhotenství
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Zdroj: Donát a Jirkalová (1980)

Obr. 7 Koncentrace sérového a močového hCG v průběhu těhotenství

Zdroj: Thomas (1998)
5.5.3. Těhotenství neznámé lokalizace

Těhotenství neznámé lokalizace (PUL – pregnancy of unknown location) není
diagnóza, jedná se o popisný termín používaný pro klasifikaci těhotenství u žen
s pozitivním těhotenským testem, u kterých se nepodaří při vaginálním ultrazvukovém
vyšetření zobrazit nitroděložní ani mimoděložní aktivitu. Až 5 – 42% žen přicházejících
na ultrazvukové vyšetření v časném těhotenství bude klasifikováno jako PUL. K určení
variability těhotenství se stanovují hladiny sérového lidského choriového gonadotropinu
(hCG) a progesteronu. Tyto hormony pomáhají vyčlenit skupinu žen s PUL s vysokým
rizikem mimoděložního těhotenství, u kterých je ale jen v 6 – 20% následně
diagnostikováno mimoděložní těhotenství (Kalivodová 2014).
5.5.3.1.

Klasifikace PUL

Jako PUL je těhotenství klasifikováno až do doby, dokud není znám konečný
klinický výsledek. Může se jednat o prosperující nitroděložní těhotenství (IUP –
intrauterine pregnancy), neprosperující těhotenství (failing PUL), mimoděložní
těhotenství (EP – ectopic pregnancy) anebo zřídka o tzv. perzistující PUL (persisting
PUL). Současný trend v managementu PUL směřuje spíš k rozdělení žen do dvou
skupin podle rizika výskytu komplikací – s nízkým rizikem (časné nitroděložní
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těhotenství a neprosperující těhotenství) a s vysokým rizikem (mimoděložní těhotenství
a perzistující PUL) – než k potvrzení přesné lokalizace těhotenství (Barnhart a kol.
2011, Condous a kol. 2006, Condous a kol. 2007). Díky tomu pak mohou být zvolena
vhodná opatření, follow-up (Kirk a kol. 2007).
Než těhotenství klasifikujeme jako PUL, je třeba znát jednoznačná kritéria pro
diagnózu nitroděložního a mimoděložního těhotenství. Vaginálním ultrazvukem lze
normální intrauterinní těhotenství zobrazit v 5. týdnu (resp. 4+3) od prvního dne
poslední menstruace při pravidelném 28denním menstruačním cyklu. Diskriminační
hladina hCG, kdy lze těhotenství vaginálním ultrazvukem vizualizovat, je 1000 – 1500
IU/l (Condous a kol. 2004). Je – li v dutině děložní zobrazena malá, gestačnímu váčku
podobná struktura, může se jednat o tzv. „pseudogestační váček“ – kolekci tekutiny
v dutině děložní při mimoděložním těhotenství. Každé těhotenství implantující se mimo
děložní dutinu je definováno jako mimoděložní těhotenství. Incidence mimoděložního
těhotenství je zhruba 2% ze všech rozpoznaných těhotenství a až v 93 – 98% je
umístěno ve vejcovodu – tubární těhotenství (Walker 2007). U velmi malého procenta
žen s PUL se jedná o tzv. „perzistující PUL“. V těchto případech přetrvává hladina
sérového hCG (asi kolem 500 IU/l) a při následných ultrazvukových vyšetřeních se
nedaří zobrazit nitroděložní ani mimoděložní těhotenství (van Mello a kol. 2012).

5.5.3.2.

Stanovení hCG u PUL

Využívá se opakovaného měření hCG v séru s odstupem minimálně 48 hodin
nebo tzv. hCG ratio - poměr hCG za 48 hodin/hCG za 0 hodin (Bignardi a kol. 2010).
Poprvé bylo opakované měření popsáno Romerem (1981). Navrhl, že minimální
vzestup sérového hCG u prosperujícího nitroděložního těhotenství by měl být >66% za
48 hodin. Pozdější studie ukázaly u prosperujícího těhotenství minimální vzestup
sérového hCG alespoň o 53% za 48 hodin (Seeber a kol. 2006). V poslední době byl
navržen vzestup sérového hCG alespoň o 35% za 48 hodin jako minimální hodnota
nárustu hCG u variabilního nitroděložního těhotenství. U neprosperujícího těhotenství
byly také zkoumány předpokládané změny sérových hladin hCG v průběhu 48 hodin.
Pokles sérového hCG o >13% nebo hCG ratio o <0,87 má vysokou senzitivitu a
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specificitu pro predikci neprosperujícího těhotenství (van Mello a kol. 2012, Bignardi a
kol. 2010).

5.5.4. Nádory placenty

Trofoblastická nemoc je pojmem zahrnujícím širokou škálu patologických stavů
definovaných histologicky a klinicky od benigních a až po extrémně maligní.
Společným jmenovatelem všech je patologické chování tkáně trofoblastu, který za
fyziologických podmínek hraje stěžejní roli ve zdárném vývoji těhotenství. Zahrnuje
zhoubné nádory (choriokarcinomy) a další onemocnění trofoblastu (mola hydatidosa,
trofoblastická invaze…) viz níže, která se mohou nádorově zvrhnout.
5.5.4.1.

Trofoblastická invaze a perzistující trofoblastická invaze

Trofoblast je embryonální tkáň, která vzniká v 7. dni těhotenství na povrchu
oplozeného vajíčka, z níž se vyvíjí placenta zajišťující normální vývoj plodu. Trofoblast
se zanořuje do děložní sliznice a umožňuje zakotvení a výživu plodu v děloze. Buňky
trofoblastu pronikají do děložní stěny a jejích cév, kterými se dostávají do krevního
oběhu, v prvé řadě do plic, ale i dalších orgánů (mozku, zažívacího traktu, ledvin…)
Tento proces provází každé těhotenství a označuje se jako trofoblastická invaze (TI),
která přetrvává po celou dobu těhotenství a po jeho ukončení spontánně mizí do 30 dnů.
U některých žen může trofoblastická invaze přetrvávat týdny, měsíce i roky. Tuto
formu nazýváme perzistující trofoblastickou invazí. Poznáme ji podle perzistence hCG
(humanního choriového gonadotropinu, tj. hormonu produkovaného perzistujícím
trofoblastem), vyšetřením krve, eventuelně moče, obdobnou metodou používanou při
„těhotenských testech“. Z trofoblastické invaze i perzistující trofoblastické invaze se
může vyvinout zhoubný nádor choriokarcinom již během probíhajícího těhotenství, ale i
dlouho po jeho ukončení – trofoblastické invaze i perzistující trofoblastické invaze hrají
klíčovou roli při vzniku choriokarcinomu.
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5.5.4.2.

Mola hydatidosa

Druhou skupinu jednotek trofoblastické nemoci tvoří tzv. mola hydatidosa. Jsou
to patologicky změněné placenty, jejíž stavební jednotky jsou tzv. „choriové klky“.
Tyto výběžky tvořené trofoblastem, cévami a vazivem jsou normálně mikroskopických
rozměrů, ale po enormním zvětšení otokem jsou viditelné pouhým okem a připomínají
hrozny vína s bobulkami velkými 10 i více mm. U mola hydatidosa podle příčin vzniku
a podle mikroskopického histologického obrazu rozlišujeme 3 typy:


Mola hydatidosa partialis (částečná)

Vzniká oplozením vajíčka dvěma spermiemi. Důsledkem je patologický vývoj placenty
i plodu, který většinou v prvních měsících odumírá a těhotenství končí potratem.


Mola hydatidosa completa (úplná)

Vzniká oplozením vajíčka většinou jednou spermií, které před oplozením ztratilo
všechny své mateřské chromozomy. Bez mateřské genetické výbavy se plod nemůže
vyvíjet a roste pouze nadměrně placenta ve formě hroznů vína.


Mola proliferans (proliferující – invazivní)

Většinou jde o mola hydatidosa completa, méně často o mola hydatidosa partialis, jejíž
trofoblast má tak vystupňovaný růst, že prorůstá celou stěnou dělohy, někdy až do
dutiny břišní a dostává tak nádorový charakter.
U všech 3 typů je vždy přítomna trofoblastická invaze, stejně jako u každého
normálního těhotenství – rozsah invaze a intenzita je však mnohem větší, a tím se
zvětšuje i pravděpodobnost jejího zvratu v choriokarcinom. U mola hydatidosa
completa asi v 5%, u mola hydatidosa proliferans až ve 20%, u mola hydatidosa
partialis je zcela vzácný.
5.5.4.3.

Choriokarcinom
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Třetí, nejzávaznější skupinu trofoblastické nemoci, představují choriokarcinomy.
Téměř vždy vznikají maligním zvratem trofoblastické invaze nebo perzistující
trofoblastické invaze v průběhu těhotenství nebo různě dlouho po jeho skončení
(porodem, potratem). Mikroskopicky jsou tvořeny nádorově zvrhlým trofoblastem.
Většinou se vyvíjí v děloze (90%), ale vzhledem k přítomnosti trofoblastické invaze i v
dalších orgánech se může choriokarcinom primárně vyvíjet v plicích, mozku, ledvinách
i v dalších orgánech. Bývá pak mylně diagnostikován jako primární nádor, krvácení či
jiné onemocnění uvedených orgánů. Choriokarcinom tvoří makroskopicky prokrvácené,
rychle rostoucí nádorové hmoty, časně metastazující převážně krevní cestou. Dříve
usmrcoval ve 100% případů. Mikroskopicky rozeznáváme:
1. Dobře diferencované (zralé) choriokarcinomy vyléčitelné i při
přítomnosti metastáz pouhou chemoterapií i s možností mít dále děti.
2. Málo diferencované (nezralé) choriokarcinomy málo citlivé na
chemoterapii, které je nutno operativně odstranit. Naštěstí tvoří jen 8 %
všech choriokarcinomů. Uvedené jednotky všech 3 skupin trofoblastické
nemoci musí být diagnostikovány mikroskopickým (histologickým)
vyšetřením příslušného materiálu.

5.5.4.4.

Perzistující trofoblastická nemoc

Zvláštní, čtvrtou skupinu trofoblastické nemoci tvoří pacienti, u kterých je
diagnóza trofoblastické nemoci stanovena pouze klinicky na základě přítomnosti hCG v
krvi, při současném vyloučení těhotenství, ale bez histologické diagnózy. Tuto formu
trofoblastické nemoci označujeme jako perzistující trofoblastickou nemoc. Její příčinou
může být kterákoliv jednotka trofoblastické nemoci výše uvedená v první, druhé nebo
třetí skupině.
Perzistující trofoblastickou nemoc může však napodobit soubor 4 jednotek
charakterizovaných perzistujícími nízkými hladinami hCG tzv. PLL – Syndrom
(persistent low levels – hCG), který zahrnuje:
1. Falešně pozitivní hCG tzv. „fantomový hCG“
2. Hypofyzární PLL způsobné produkcí hCG hypofýzou
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3. Spící (quiescent) PLL
4. Nejasné (undetermined) PLL

Ženy se syndromem PLL nesmí být léčeny chemoterapií ani operativně. Obojí je
poškozující a neúčinné. Naopak skutečná perzistující trofoblastická nemoc chemoterapii
nezbytně potřebuje. Rozlišení PLL od perzistující trofoblastické nemoci je obtížné a
složité a je důvodem pro předání pacientky do Centra pro trofoblastickou nemoc (CTN).
5.5.4.5.

Centrum pro trofoblastickou nemoc v ČR

Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) je jediným celorepublikovým centrem
zabývajícím se diagnostikou a léčbou pacientek trpících všemi formami
trofoblastického onemocnění. Centrum se opírá o více jak 50 let klinických a
výzkumných zkušeností a je nejstarší institucí svého druhu v České republice. Také
zajišťuje komplexní péči o pacientky trpící jakoukoliv formou trofoblastické nemoci
včetně aplikace chemoterapeutik a následné dlouhodobé dispenzarizace. CTN má k
dispozici vlastní chemoterapeutický stacionář a rovněž zajišťuje pregraduální i
postgraduální vzdělávání (Ústav pro péči o matku a dítě – Centrum pro trofoblastickou
nemoc (CTN) v ČR - nádory placenty 2017).
Kromě těchto případů je v CTN soustředěna léčba choriokarcinomů, nemoci mola
hydatidosa proliferans a komplikovaných případů trofoblastické nemoci. Protože CTN
bylo založeno v r. 1950 a od té doby má celostátní působnost, je počet choriokarcinomů
a dalších forem trofoblastické nemoci léčených v CTN srovnatelný s největšími
světovými centry v Anglii a USA. To nám umožnilo popsat dosud neznámé jednotky
trofoblastické nemoci: perzistující trofoblastickou invazi, onemocnění mola hydatidosa
proliferans, nezralé choriokarcinomy, odkrýt vznik choriokarcinomu z trofoblastické
invaze a navrhnout diagnostické a léčebné postupy.
Choriokarcinom má v 90% symptomatologii gynekologickou – většinou
nepravidelné krvácení, kromě dalších příznaků. Diagnóza se opírá o histologické
vyšetření a hodnoty hCG.
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Mola hydatidosa se prezentuje jako těhotenství, lze ji rozpoznat na ultrazvuku.
Rozhodující je diagnóza histologická. Perzistující trofoblastickou invazi provází často
nepravidelné krvácení. Diagnostické jsou hodnoty hCG, jejich dynamika, délka a trvání.
Rozhodující je opět diagnóza histologická. Diagnóza perzistující trofoblastické nemoci
se opírá o anamnestické těhotenství, přetrvávající hodnoty hCG v krvi, při absenci
histologické diagnózy.
Většina choriokarcinomů a část mola hydatidosa proliferans se léčí pouze
chemoterapií. Operační léčba je indikována jen u nediferencovaných – nezralých
choriokarcinomů. Léčba závisí na rizikovém stupni (1.- 4. stupeň), který stanovíme
podle tzv. rizikových faktorů:
1. velikost nádoru
2. počet a velikost metastáz,
3. typ předcházejícího těhotenství, tj. porod, potrat, mola hydatidosa,
4. interval mezi ukončením těhotenství a prvním určením diagnózy,
5. stanovení hCG,
6. histologický typ nádoru.
Pacientky léčené v CTN jsou pravidelně sledovány – choriokarcinomy jsou po
dosažení trvalé klinické a laboratorní remise (vyléčení) kontrolovány jednou ročně. Po
mola hydatidosa proliferans jsou kontroly ukončeny po 2 letech, po mola hydatidosa
completa po 1 roce a po mola hydatidosa partialis po půl roce. Po těchto intervalech
mohou pacientky znovu otěhotnět.
Na začátku existence CTN choriokarcinom usmrcoval ve 100% během velmi
krátké doby. V posledních 25 letech byly vyléčeny choriokarcinomy 1. a 2. rizikového
stupně ve 100%, a to i se zachováním generační funkce. Ovšem 3. a 4. rizikový stupeň,
který tvoří 15% všech choriokarciomů lze vyléčit v 50 %. U mola hydatidosa včetně
proliferujících a perzistujících trofoblastických nemocí v posledních 25 letech
nezemřela ani jedna pacientka.
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Všechny ženy léčené v CTN pro trofoblastickou nemoc, včetně choriokarcinomů,
které chtěly otěhotnět, porodily zdravé děti (Ústav pro péči o matku a dítě – Centrum
pro trofoblastickou nemoc (CTN) v ČR - nádory placenty 2017).

5.5.5. Hyperglykosylovaný hCG v séru pacientů s rakovinou varlat

Testikulární nádor je nejčastější maligní nádor u mužů ve věku 15-35 let.
Většina nádorů má původ v zárodečných buňkách, přibližně polovina z nich je
seminomatozní a polovina jsou různé non-seminomatozní nádory zárodečných buněk
(NSGCT – nonseminomatous germ cell tumor), (Townsend a kol. 2010).
Většina z nich jsou smíšené nádory zárodečných buněk obsahující několik
histologických složek (Mostofi a kol. 1987).

5.5.5.1.

Klasifikace NSGCT

NSGCT jsou dále klasifikovány jako:

a) embryonální karcinomy,
b) choriokarcinomy
c) endodermální sinusové nádory (yolk sac tumors) a
d) teratomy.

5.5.5.2.

Úloha hCG

Lidský choriový gonadotropin (hCG) a α-fetoprotein (AFP) jsou užitečné markery
pro diagnózu a sledování těchto nádorů. Stále však existuje potřeba nových markerů,
které by umožnily dřívější detekci relapsu a identifikaci vysoce rizikových pacientů
před léčbou (Krege a kol. 2008).
Předpokládá se, že hyperglykosylovaný hCG (hCG-h) je hlavní formou hCG,
produkovaného nádory testikulárních zárodečných buněk a bylo zkoumáno, že hraje
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klíčovou úlohu při růstu invazi těchto nádorů (Lempiäinenová a kol. 2012, Cole a kol.
2006).
Obecně je hCG značně glykosylovaný, přičemž přibližně 30% jeho molekulové
hmotnosti sestává ze sacharidů. V počátku těhotenství je většina hCG v oběhu
hyperglykosylována (hCG-h), tj. obsahuje složitější sacharidové řetězce než později v
těhotenství (Kovalevskaya a kol. 1999).
HCG-h je sekretován cytotrofoblasty, které se podílejí na jeho rozhodující invazi
během implantace, zatímco syncytiotrofoblasty sekretují intaktní hCG (Kovalevskaya a
kol. 2002).
Vzhledem k tomu, že většina hCG v rakovině varlat je tvořena hCG-h, stanovení
hCG používaného pro diagnostiku a sledování této nemoci by měly tuto formu
rozpoznat (Lempiäinenová a kol. 2012).

5.5.6. Využití hCG v technologii asistované reprodukce

Gonadotropiny extrahované z moči post-menopauzálních žen se tradičně
používají k stimulaci folikulogeneze při léčbě neplodnosti a techniky asistované
reprodukce (ART – Assisted reproductive technology).

5.5.6.1.

Lidský menopauzální gonadotropin

Pro stimulaci folikulogeneze se používá lidský menopauzální gonadotropin
(hMG) sestávající nejen ze směsi hormonů, folikuly stimulujícího hormonu (FSH),
luteinizačního hormonu (LH) a lidského choriového gonadotropinu (hCG), ale také
jiných biologicky aktivních látek, jako jsou růstové faktory, vazebné proteiny a
prionové proteiny. Přestože močový hMG obsahuje jak FSH, tak i LH, skutečné
množství molekulového LH v přípravcích hMG se v důsledku purifikačního procesu
značně snižuje. Proto je hMG doplněn o močový hCG, který má napodobit působení LH
a standardizovat produkt (Ezcurra a Humaidan 2014).
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5.5.6.2.

Lidský choriový gonadotropin

Nicméně, na rozdíl od LH, hCG hraje jinou roli během přirozeného lidského
menstruačního cyklu. Stává se důležitým pouze tehdy, když existuje embryo. Proto
hCG produkovaný vyvíjejícím se embryem přebírá funkci LH v regulaci produkce
progesteronu žlutým tělískem. Mezi 3. a 4. týdnem po implantaci se placenta stane
schopnou produkce progesteronu nezávisle na hCG, úloha hCG se pak změní a
zaměřuje se na podporu a udržování mateřského krevního zásobování vyvíjejícího se
plodu. Toho je dosaženo vázáním hCG na receptory LH / hCG na děložních spirálních
tepnách a následnou podporou angiogeneze. Kromě toho se hCG podílí na diferenciaci
placentárních buněk, prevenci odmítnutí fetální placentární tkáně a podpoře růstu
dělohy v souladu s růstem plodu (Cole 2010).
Různé typy buněk produkují různé formy hCG. Intaktní hCG je produkován
placentárními syncytiotrofoblasty a hyperglykosylovaný hCG je produkován
kmenovými cytotrofoblastickými buňkami, zatímco hypofyzární hCG je vytvořen v
malém množství v hypofýze a volná β-podjednotka je produkována nontrofoblastickými malignitami (Cole 2010, Cole a Khanlian 2007).

5.5.6.3.

Role LH a hCG ve vývoji folikulů

Předpokládá se, že hCG je ideální pro vývoj folikulů, protože jeho dlouhý poločas
poskytuje dlouhodobější stimulaci LH. Rekombinantní LH má naopak kratší poločas a
podle některých autorů vyžaduje několik denních injekcí k udržení vývoje folikulů
(Cole 2010). Navíc hCG má vyšší vazebnou afinitu k receptoru a je silnější (Casarini a
kol. 2011). Tato pozorování vedla k předpokladu, že čím více hMG (obsahujícího hCG)
je přidáno během stimulace a čím dřív to nastane (tj. v 1. den), tím výhodnější bude
výsledek (Ezcurra a Humaidan 2014).

5.5.7. Prenatální screening vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru
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Základním cílem prenatálního screeningu vrozených vývojových vad je odhalení
chromozomálních aberací, především trisomie chromozomu 21 (T21) - Downova
syndromu. Kromě toho lze vyhodnotit riziko i dalších trisomií chromozomů 13 a 18
(Patauův syndrom a Edwardsův syndrom) případně dalších vrozených vývojových vad
(Klinefelterův syndrom,Turnerův syndrom, Smith-Lemli-Opitz syndrom) a defektů
(defekty neurální trubice). (Wald a kol. 2003)
S novým miléniem se začal i v České Republice významně prosazovat screening
již v I. trimestru. Výpočet rizika je v tomto případě založen na věku matky, ultrazvukovém markeru NT (nuchal translucency = šíjové projasnění) a dvou biochemických
markerech, free β-hCG (volná β-podjednotka hCG) a PAPP-A (pregnancy associated
polypetide A). (Matějka a kol. 2008)
V současnosti se používají následující algoritmy prenatálního screeningu vrozených
vývojových vad:
1) Kombinovaný test v I. trimestru (NT, PAPP-A, free β-hCG)
a) PAPP-A a hCG v 10. - 11. týdnu, NT ve 12. - 13. týdnu
b) One step - všechny markery včetně vyhodnocení v jednom dnu
2) Testy v II. trimestru
a) double test: hCG (free β-hCG), AFP
b) triple test: hCG (free β-hCG), AFP, uE3
c) quadruple test hCG (free β-hCG), AFP,uE3, Inhibin A
3) Integrovaný test (NT, PAPP-A + markery II. trimestru)
a) serum integrovaný test = sérové markery I. a II. trimestru, tj. bez NT
b) úplný integrovaný test = NT + sérové markery I. a II. trimestru
Hodnoty prakticky všech markerů prenatálního screeningu vrozených vývojových
vad se mění s gestačním věkem (GA), tedy délkou těhotenství. Proto jsou při výpočtu
rizika naměřené hodnoty (IU/l, nmol/l, ng/ml příp. mm) přepočítávány na hodnoty
MoM (multiplies of median = násobky mediánu) a to tak, že zjištěný údaj se podělí
hodnotou mediánu pro příslušný marker a den těhotenství (Malone a kol. 2005).
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Specifická vyšetření po pozitivním výsledku screeningu jsou odběr plodové vody
(amniocentéza v II. trimestru) resp. odběr choriových klků (I. trimestr) pro
karyotypizaci. Jde tedy o invazivní vyšetření, která mohou představovat určité
nebezpečí pro těhotenství (riziko potratu), takže nalezení optimálního postupu má svůj
etický rozměr (Matějka a kol. 2008).

6. Praktická část

6.1. Základní poznatky

V posledních letech došlo k významnému rozvoji a zdokonalování mnoha nových
imunoanalytických principů a postupů. V dnešní době je doslova nepostradatelné
přístrojové vybavení, kde se analýzy provádějí. Používání monoklonálních protilátek se
stalo hlavním trendem ve stanovení hCG.

6.1.1. Preanalytické aspekty
V současnosti se většina používaných solubilních nádorových markerů stanovuje
v séru nebo plazmě. Jde obvykle o štěpy velkých molekulárních komplexů, a proto
nevykazují nádorové markery příliš velkou preanalytickou variabilitu. Pro správnou
interpretaci změn v hladině markeru, zejména při dlouhodobém sledování nemocných s
nádorovými chorobami, je třeba vyloučit možné rušivé faktory, které by mohly
stanovení ovlivnit už v preanalytické fázi (Zima a kol. 2007, Valík a kol. 2014).
Nedostatečné odstředění nebo přítomnost fibrinu či pevných částic ve vzorku by
mohla způsobit chybné výsledky. Koagulace některých vzorků může trvat delší dobu,
zejména pokud se jedná o vzorky od pacientů léčených antikoagulanty nebo
trombolytiky. Vzhledem k faktu, že plazma na rozdíl od séra nepotřebuje čas pro
koagulaci, existuje nižší pravděpodobnost, že bude obsahovat fibrin nebo jiné částice.
Aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci, doporučují se používat jednorázové pipety nebo
pipetovací špičky.
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Při práci s odběrovými zkumavkami na vzorky by se měly dodržovat pokyny
od jejich výrobce. Po rozmrazení musí být vzorky důkladně promíchány a před
použitím odstředěny, aby se odstranily erytrocyty nebo pevné částice a byla zajištěna
konzistentnost výsledků. Před analýzou by také ve vzorku neměly být bubliny.
Skladování vzorků séra nebo plazmy by mělo být provedeno při 2-8 °C
maximálně 7 dní. Budou-li vzorky vyšetřeny za delší dobu než 24 hodin, je nutno sérum
nebo plazmu oddělit od koagula, separátoru séra nebo erytrocytů. Budou-li vzorky
vyšetřeny za delší dobu než 7 dní, měly by být zmrazené při -10 °C nebo nižší. Vzorky,
které byly skladovány zmrazené při -10 °C nebo nižší po dobu 12 měsíců, nevykazovaly
žádné rozdíly ve funkčnosti. Dále by nemělo docházet k opakovanému zmrazování a
rozmrazování (Total β-hCG - Abbott Diagnostics 2010).

6.1.2. Vlastní laboratorní analýza
Měření hladiny hCG je třeba provádět pomocí technologie určené k in vitro
diagnostice, kalibrované dle pokynů dodavatele technologie. Pracoviště by mělo
rámcově plnit požadavky normy ISO 15189, tj. minimálně disponovat příslušně
kvalifikovaným personálem znalým problematiky a pravidelně se účastnit procesu
externího hodnocení kvality.
K vyšetření koncentrace nádorových markerů jsou obvykle používány metody
imunoanalýzy. Potřeba dlouhodobého sledování pacienta se zhoubným onemocněním
vyžaduje, aby se technologie stanovení pro daný marker v nejlepším případě neměnila.
Z tohoto důvodu by měla být laboratoř schopna dlouhodobě zajistit výsledek o pokud
možno stejné analytické nejistotě a vysoké reprodukovatelnosti (Zima a kol. 2007,
Valík a kol. 2014).

6.1.3. Interference
Níže popsané analytické chyby mohou způsobit jak falešné snížení, tak falešné
zvýšení stanovené hladiny analytu. K obvyklým typům analytických interferencí patří:
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6.1.3.1.

Zkřížená reaktivita strukturálně podobných molekul

Jde o danou vlastnost imunologických metod, které prakticky nikdy nedocílí
naprosté specifity protilátky vzhledem k zachycované analyzované molekule. Molekuly
nejčastěji užívaných nádorových markerů jsou velmi odlišné, proto se tato interference
vyskytuje pouze výjimečně. Používáním monoklonálních protilátek je toto riziko
výrazně sníženo. Je odpovědností výrobce in vitro diagnostické imunoanalytické
metody, aby informoval uživatele o zdrojích možné interference v příbalovém letáku
soupravy. Na druhé straně si musí být uživatelé jisti, že se s možností zkřížené
reaktivity u soupravy seznámili.
Pro diagnostiku v těhotenství křížová reaktivita nevadí, protože hCG je ve
srovnání s ostatními proteohormony daleko větší množství (Zima a kol. 2002).

6.1.3.2.

Hook efekt způsobený vysokou koncentrací markeru (high-

dose hook effect)
Jde o stav, kdy velmi vysoká koncentrace analytu překročí vazebnou schopnost
pevné tj. imunoafinitní fáze. Výrobce soupravy by měl s tímto typem interference
počítat a jasně definovat lineární dynamický rozsah měření dané soupravy, resp.
technologie.
Tento problém se vyskytuje pouze u jednokrokových metod, u dvoukrokových
metod je tento problém řešen vloženým promytím. Laboratoře by měly mít k dispozici
protokol, jenž řeší možnost výskytu tohoto jevu periodicky provádět sledování linearity
měření, a tak přezkoumávat na vlastních klinických vzorcích horní mez stanovitelnosti
analytu. Typickým příkladem možnosti výskytu tohoto jevu je vysoká hladina hCG u
choriokarcinomu.

6.1.3.3.

Přenos analyzovaného markeru mezi vzorky, tzv. carry-over

Jde o „technologický“ jev, daný nedokonalým očištěním pipetovacích systémů
analytické technologie aktuálně analyzovaného vzorku od zbytků vzorku
předchozího s vysokou koncentrací analytu. Současné moderní imunoanalytické
systémy již tento problém mají většinou účinně vyřešen, obvykle užitím
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zvláštních pipetovacích špiček pro každý vzorek.

6.1.3.4.

Interference heterofilních a lidských anti-myších protilátek

(HAMA)
Lidské heterofilní protilátky jsou endogenní imunoglobuliny, jež reagují
s druhově odlišnými imunoglobuliny (myšími nebo králičími) jak in vivo, tak in vitro.
Lidské anti-myší protilátky jsou imunoglobuliny, které specificky reagují s epitopy
myších imunoglobulinů a mohou se v tělních tekutinách objevit zejména jako důsledek
reakce organismu na myší bílkoviny, podané např. za účelem diagnostiky nebo terapie
(humanizované protilátky) nebo předchozí imunizace pacienta stykem s hlodavci.
Mechanismus interference heterofilů nebo HAMA protilátek spočívá buď
v přemostění vazebného místa pro ligand, kdy se protilátka chová jako pozitivní
interferent, v blokaci primární nebo sekundární protilátky (obvykle negativní
interference) nebo v přednostním vychytání antigenu před jeho vazbou na primární
protilátku navázanou na pevnou fázi. Je primárně odpovědností výrobce analytického
systému řešit tento typ interference, nicméně v praxi k němu může poměrně často
docházet.

6.1.4. Interpretace vyšetření
Vzhledem k širokému spektru nádorových onemocnění neexistuje univerzální
nádorový marker. Obdobně senzitivita (správný záchyt nemocných) při dostatečné
specificitě (správná negativita u lidí bez nádorového onemocnění) nedosahuje ideálních
100%. Nezvýšená koncentrace nádorového markeru není tedy ještě průkazem
nepřítomnosti maligního onemocnění, naopak pozitivní výsledek nemusí nutně
znamenat přítomnost zhoubného nádoru. Vztah senzitivity a specificity markerů
vyjadřuje ROC křivka (Receiver Operating Characteristics). Senzitivita se nejčastěji
udává jako hodnota při 95% specificitě (Zima a kol. 2007, Valík a kol. 2014).

6.1.5. Detekce molekulárních variant hCG
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Na začátku těhotenství se produkuje hyperglykosylovaná varianta hCG, pro nižší
izoelektrický bod nazývaná též „kyselé“ hCG, kterou je možno odlišit pomocí
specifických protilátek. Někdy se stanovuje také samotná volná podjednotka hCG (freeβ-hCG) pomocí protilátek, které reagují s antigenními determinantami uloženými
v místech, kde se navazuje α-podjednotka. Pro použití hCG jako tumor markeru je však
nutné, aby specifická protilátka nereagovala křížově s ostatními proteohormony
s podobnou strukturou.
Velmi vhodné je, když použité protilátky mohou detekovat jak celou molekulu
hCG, tak jeho volnou β-podjednotku (hCG+β), protože některé nádory produkují pouze
izolovanou volnou β-podjednotku. Molekulárních variant hCG je však daleko více
vzhledem k velmi komplikovanému způsobu degradace, který končí středovou částí
β-podjednotky, tzv. hCG β-core fragmentem o Mr necelých 10 000, jenž se vylučuje
močí. V literatuře se pro něj někdy používá název urinary gonadotrophin peptide –
UGP.
Změny v průběhu odbourávání mají za následek odlišnou imunoreaktivitu, je tedy
prakticky nemožné připravit diagnostickou soupravu stanovující všechny molekulární
varianty hCG. Není nezvyklé, že výsledky stanovení hCG dvěma různými soupravami
se mohou lišit o 50 a více procent. Z klinického hlediska proto není vhodné měnit často
způsob stanovení (Zima a kol. 2002).

6.2. Metodika

Ke stanovení hCG používáme v naší laboratoři imunoanalyzátor Architect firmy
Abbott. Jde o automatický analyzátor určený pro kvantitativní a kvalitativní in vitro
stanovení celkového β-hCG. Nabízí široké spektrum testů na bázi využití
chemiluminiscenční (CMIA) technologie.

6.2.1. Stanovení Total β-hCG na analyzátoru ARCHITECT ci16200 firmy
Abbott
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6.2.1.1.

Princip metody

Metoda Architect Total β-hCG je dvoukroková chemiluminiscenční imunoanalýza
na mikročásticích (CMIA – Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) ke
kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení celkového choriového gonadotropinu (βhCG) v lidském séru a plazmě, která slouží k časné detekci těhotenství.
Jedná se o imunoanalýzu založenou na sendvičovém principu ke stanovení
přítomnosti β-hCG v lidském séru a plasmě využívající technologii CMIA s flexibilními
protokoly. Tato technologie se nazývá Chemiflex.
a) 75 µl vzorku a paramagnetické mikročástice potažené anti-β-hCG se
smíchají.
β-hCG přítomný ve vzorku se naváže na anti-β-hCG na mikročásticích.
b) Po promytí se přidá konjugát anti-β-hCG značený akridiniem, čímž vznikne
reakční směs.
c) Po dalším promývacím cyklu se do reakční směsi přidají roztoky Pre-Trigger
a Trigger.
d) Výsledná chemiluminiscenční reakce se měří v relativních světelných
jednotkách (RLU – Relative Light Units). Existuje přímá úměrnost mezi
množstvím β-hCG ve vzorku a signálem v jednotkách RLU detekovaným
optikou systému ARCHITECT iSystem (Total β-hCG - Abbott Diagnostics
2010).

6.2.1.2.


Reagenční souprava

Mikročástice potažené anti-β-hCG (myší, monoklonální) v TRIS pufru
s proteinovými (bovinními) stabilizátory (obr. 8).
Minimální koncentrace: 0,06% pevných částic.
Konzervační činidla: antimikrobiální látky.
Souprava obsahuje 1 nádobku: 6,6 ml/100 testů.
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Konjugát anti-β-hCG (myší, monoklonální) značený akridiniem v MES pufru
s proteinovými (bovinními) stabilizátory.
Minimální koncentrace: 2,9 µg/ml.
Konzervační činidlo: antimikrobiální látka.
Souprava obsahuje 1 nádobku: 2,1 ml/100 testů.

Dalšími pracovními roztoky jsou:


Architect Multi-Assay Manual diluent, obsahující fyziologický roztok
s fosfátovým pufrem.
Konzervační činidlo: antimikrobiální látka.



Roztok Architect Pre-Trigger obsahující 1,32% (w/v) peroxidu vodíku.



Roztok Architect Trigger obsahující 0,35N hydroxid sodný.



Promývací pufr Architect obsahující fyziologický roztok s fosfátovým pufrem.
Konzervační činidla: antimikrobiální látky.

Obr. 8 Analyzátor Architect ci16200 firmy Abbott

Zdroj: Abbott Diagnostics (2016)
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Následuje popis dalších analytických přístrojů, metodických principů a postupů,
kterými se v ČR i jinde ve světě laboratorní stanovení hCG provádí.
6.2.2. Stanovení intaktního lidského choriového gonadotropinu +
β-podjednotky (hCG+β) na analyzátoru cobas e nebo ELECSYS
firmy Roche
Imunosouprava slouží ke kvantitativnímu elektrochemiluminiscenčnímu
imunostanovení (ECLIA – Electro chemiluminescence immunoassay) množství
lidského choriového gonadotropinu hCG + β-podjednotky na podkladě sendvičového
proncipu in vitro v lidském séru nebo plazmě.

Toto stanovení slouží k použití při:


Časné detekci a sledování těhotenství. Rovněž se využívá v kombinaci s dalšími
parametry k odhadu rizika trisomie 21 (Downův syndrom). Další testování se
vyžaduje pro diagnostiku chromozomálních aberací.



V onkologii slouží k řízení léčby pacientů s trofoblastickými chorobami. Toto
stanovení je využitelné při detekci a monitorování nádorových buněk,
produkujících hCG, původu ovariálního, placentárního či testikulárního.

6.2.2.1.

Princip metody

a) 1. Inkubace: 10 µl vzorku, biotinylovaná monoklonální protilátka proti hCG a
monoklonální protilátka proti hCG, značená rutheniovým komplexem (obr. 9)
reagují a vytváří sendvičový komplex.
b) 2. Inkubace: Po přidání mikročástic potažených streptavidinem se komplex váže
na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem.
c) Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice s navázanými
komplexy zachyceny prostřednictvím magnetu. Nenavázané složky jsou
odstraněny roztokem ProCell/ProCell M. Přivedené napětí na pracovní elektrodě
vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem.
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d) Výsledky jsou zjištěny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena pro
přístroj dvoubodovou kalibrací, a master křivky, která se do přístroje načte
z čárového kódu reagencie. Celková doba stanovení trvá přibližně 18 minut
(HCG+β - Roche Diagnostics 2016).

Obr. 9 Rutheniový komplex Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-komplex(Ru(bpy)32+

Zdroj: Roche Diagnostics (1999)
6.2.2.2.

Reagenční souprava

Reagenční souprava je označena jako HCG-BETA:


M

Mikročástice potažené streptavidinem, 1 nádobka 6,5 ml:

Streptavidinem potažené mikročástice 0,72 mg/ml a konzervans.


R1

Anti-hCG-Ab biotin, 1 nádobka 9 ml: Biotinylovaná monoklonální

protilátka proti hCG (myší) 2,6mg/l, fosfátový pufr 40 mmol/l, pH 7,5 a
konzervans.


R2

Anti-hCG-Ab Ru(bpy)32+, 1 nádobka 10 ml: Monoklonální protilátka proti

hCG (myší) značená rutheniovým komplexem 4,6 mg/l, fosfátový pufr 40
mmol/l, pH 6,5 a konzervans.
Kombinace specifických monoklonálních protilátek ve stanovení HCG+β
rozeznává holo-hormon, “nicked“ formu hCG, β-core fragment a volnou β-podjednotku.
41

Používané rutheniem značené a biotinylované protilátky jsou směrovány proti různým
epitopům molekuly hCG.

6.2.3. Stanovení hCG na analyzátoru IMMULITE 2000 firmy Siemens

Používá se pro in vitro diagnostické použití na analyzátorech IMMULITE 2000
ke stanovení koncentrace lidského choriového gonadotropinu (hCG) v séru, jakožto
pomůcky ke zjištění těhotenství.

6.2.3.1.

Princip metody

Stanovení hCG na analyzátorech IMMULITE 2000 je kvantitativní
imunochemické stanovení na pevné fázi s chemiluminiscenční detekcí.
a) Metoda využívá k analýze specifickou protilátkou nebo antigenem potažené
polystyrenové kuličky jako pevnou fázi. Tyto kuličky jsou rozděleny do
speciálně navržených reakčních zkumavek, které slouží jako nádobky pro
inkubaci, mytí a detekci.
b) Poté, co se 5 µl vzorku inkubuje při 37oC s konjugátem obsahujícím
alkalickou fosfatázu je reakční směs následně oddělena od kuličky
odstředěním v reakční zkumavce ve vysoké rychlosti podél své svislé osy.
c) Nenavázaná reakční směs je přenesena do koaxiální jímky komory (která
slouží jako promývací stanice) zkumavky. Čtyři po sobě jdoucí promývání
během několika vteřin dovolují reakčním zkumavkám být postupně
zpracovány s rovnoměrným načasováním. Kuličky zůstávají v reakčních
zkumavkách bez zbytku nenavázaného konjugátu.
d) V posledním kroku je přidán substrát dioxetan adamantyl fosfát. Jde o
molekulu, která obsahuje energeticky bohatou vazbu mezi dvěma kyslíky a
fosfátovou skupinou navázanou na pyrimidinové jádro. Alkalická fosfatáza
obsažená v konjugátu odštěpuje fosfátovou skupinu a molekula se rozpadne.
e) Uvolní se tak energie při rozpadu vazby mezi kyslíky a vznikne luminiscence
detekována fotonásobičem. Počet fotonů (intenzita světla) je přímo úměrná
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množství hCG přítomného ve vzorku pacienta. Inkubační cyklus trvá 30 minut
(Immulite 2000 HCG – Siemens Diagnostics 2009).

6.2.3.2.


Reagenční souprava

HCG zásobník s kuličkami: 200 kuliček potažených monoklonální myší
protilátkou proti hCG.



HCG reagencie: 11,5 ml alkalické fosfatázy (z telecího střeva) konjugované
s polyklonální ovčí protilátkou proti hCG, v pufru s konzervans.



HCG kalibrátory: 2 ampule (s nízkou a vysokou koncentrací), každá obsahuje
2 ml hCG s konzervans.

Materiál dodávaný zvlášť:


HCG diluent vzorků k automatickému ředění koncentrovaných vzorků
analyzátorem. Obsahuje 1 lahvičku koncentrovaného lidského séra bez hCG



Chemiluminiscenční substrát



Promývací roztok



Čistící roztok na jehly



Reakční zkumavky (na jedno použití)



250 testovacích zkumavek na diluent vzorků (16x100 mm) a jejich uzávěrů



Kontrolní modul s vysokou koncentrací hCG.

6.2.3.3.

Hodnocení výsledků

Výsledek větší než nebo rovný 30 mIU/ml znamená, že vzorek pacientky je
pozitivní na těhotenství. Výsledek menší než 30 mIU/ml znamená, že vzorek pacientky
je negativní na těhotenství.

6.2.4. Stanovení Free β-hCG na analyzátoru B·R·A·H·M·S KRYPTOR
firmy Thermo Scientific
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B·R·A·H·M·S Free β-hCG KRYPTOR je souprava navržena pro B·R·A·H·M·S
KRYPTOR automatizovanou imunofluorescenční analýzu free β-podjednotky hormonu
lidského choriového gonadotropinu (hCG) v séru. Test je určen pro stanovení free βhCG in vitro jako nádorového markeru a k neinvazivnímu vyhodnocení rizika fetálních
chromozomálních poruch.

6.2.4.1.

Princip metody

Princip měření přístrojů B·R·A·H·M·S KRYPTOR vychází z technologie
TRACE™ (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission), jež měří signál emitovaný z
imunokomplexu s určitou časovou prodlevou.
Základem technologie TRACE™ je přenos nezářivé energie z donoru (klecovité
struktury s iontem europia uprostřed, tzv. „kryptátu“) na akceptor, jenž je součástí
chemicky modifikovaného, světlo pohlcujícího algalového proteinu (XL 665).
Blízkost donoru (kryptát) a akceptoru (XL 665), které jsou součástí
imunokomplexu, a spektrální přesah mezi emisí donoru a absorpčními spektry
akceptoru zvyšují na jedné straně intenzitu fluorescenčního signálu kryptátu a na druhé
straně rozšiřují životnost signálu akceptoru. Tím umožňují měření dočasně zpožděné
fluorescence.
a) Po vybuzení vzorku dusíkovým laserem o vlnové délce 337 nm emituje donor
(kryptát) fluorescenční signál s dlouhou životností v nanosekundovém rozsahu
při 620 nm, zatímco akceptor (XL 665) generuje signál s krátkou životností v
nanosekundovém rozsahu při 665 nm.
b) Pokud jsou obě komponenty navázány na imunokomplex, dojde při hodnotě
665 nm k zesílení signálu a prodloužení životnosti signálu akceptoru, který lze
měřit po dobu několika mikrosekund (B.R.A.H.M.S Free β-hCG Kryptor –
Thermo Fisher Scientific 2015).
Spolehlivá prevence rušení: Nespecifické signály, tj. signály nenavázaného
akceptoru s krátkou životností XL 665 a středně specifické interferenční signály
podmíněné přirozenou fluorescencí vzorku jsou eliminovány dočasným
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zpožděním měření fluorescence.
Signál generovaný kryptátem při vlnové délce 620 nm slouží jako interní
reference a měří se současně se signálem akceptoru o dlouhé životnosti při vlnové délce
665 nm, jenž je specifickým signálem.
Interferenční vlivy, např. ze zakalených sér, jsou automaticky korigovány
pomocí interně vypočteného poměru intenzit při těchto vlnových délkách.

6.2.4.2.


Reagenční souprava

Kryptátový konjugát, 1 lahvička: anti-Free β-hCG monoklonální protilátka
konjugovaná s kryptátem europia, pufr, bovinní albumin, nespecifické myší
imunoglobuliny, fluorid draselný.



Ředidlo, 1 lahvička: novorozenecké telecí sérum, konzervační látky



Konjugát XL 665, 1 lahvička: anti-Free ß-hCG monoklonální protilátka
konjugovaná s XL 665, pufr, bovinní albumin, nespecifické myší
imunoglobuliny, fluorid draselný.



B·R·A·H·M·S Free β-hCG KRYPTOR kalibrátor, 6 lahviček (0,65 ml): vysoce
purifikovaná free β-hCG, telecí sérum a konzervační látky.



B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR kontrola 1, 2 lahvičky: směs následujících
lidských antigenů: AFP, free β-hCG a PAPP-A, lidské sérum a konzervační
látka.



B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR kontrola 2, 2 lahvičky: směs následujících
lidských antigenů: AFP, free β-hCG a PAPP-A, lidské sérum a konzervační
látka.



B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR kontrola 3, 2 lahvičky: směs následujících
lidských antigenů: AFP, free β-hCG a PAPP-A, lidské sérum.

V biochemické laboratoři na OKBI v Nemocnici Na Bulovce v Praze také
provádíme rychlý kvalitativní test na vyšetření hCG v moči.
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6.2.5. Rychlý kvalitativní test Ulti med pro detekci hCG v moči a séru
Ulti med Pregnancy test ze séra nebo z moči je rychlá chromatografická
imunoanalýza pro kvalitativní detekci lidského choriového gonadotropinu v moči nebo
v séru s poměrně vysokou citlivostí (cut-off 25 mIU/ml) k časnému potvrzení
těhotenství.
Test využívá kombinace monoklonálních a polyklonálních protilátek k selektivní
detekci zvýšených hladin hCG ve vzorcích moče nebo séra. Na požadované hladině
citlivosti nevykazuje Ulti med Pregnancy test žádnou zkříženou reakci ani interferenci
ze strany strukturálně podobných glykoproteinových hormonů (FSH, LH a TSH) ani ve
vysokých koncentracích.

6.2.5.1.

Princip testu

Ulti med Pregnancy test je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní
detekci lidského choriového gonadotropinu v moči a séru. Využívá kombinaci protilátek
k selektivní detekci zvýšených hladin hCG.
Reakce je spuštěna přidáním séra nebo moči do označené jamky pro vzorek na
kazetě. Vzorek migruje membránou a reaguje s barevně značeným konjugátem.
Pozitivní vzorek reaguje se specifickou barevně značenou protilátkou proti hCG a
vytváří červenou linii v místě testu, označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto
místě znamená negativní výsledek. Kontrolou správného provedení testu je vznik
barevné kontrolní linie v místě označeném C (control). Ta se musí objevit vždy, pokud
bylo aplikováno správné množství vzorku a membrána měla správnou nasákavost (hCG
Cassette – Ulti med Products 2015).

6.2.5.2.


Reagenční souprava

Kazeta Ulti med Pregnancy test obsahuje anti-hCG na partikulích a antihCG konjugát, navázaný na membráně.
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6.2.5.3.

Skladování testu a uchovávání vzorků

Test je uložen za pokojové teploty nebo v chladničce (mezi 2 - 30oC) a nesmí se
zmrazit. Před použitím se vytemperuje na pokojovou teplotu v uzavřeném obalu, aby se
zabránilo kondenzaci par na testovací membráně. Obal se otevře těsně před použitím.
U vzorku moči se doporučuje použít první ranní moč, odebranou do čisté suché
nádobky. Pokud to není možné, lze použít i vzorek moče odebraný v jinou denní dobu.
Zakalenou moč je třeba zcentrifugovat, zfiltrovat nebo odstát pro získání zcela čirého
vzorku.
Vzorky moči nebo séra mohou být uloženy v chladničce při 2-8oC po 48 hodin
před testem. Pro delší uskladnění je třeba vzorky zamrazit a uchovat při -20oC. Před
vlastním testem je třeba vzorek vytemperovat na pokojovou teplotu.

6.2.5.4.

Pracovní postup

a) Testovací kazety i testovaný vzorek, pokud byly předtím uloženy v chladničce,
se musí vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30oC). Obal testu se smí otevřít
až těsně před použitím.
b) Kazeta se umístí na vodorovnou suchou podložku a přiloženým kapátkem se
aplikují 3 kapky vzorku do jamky označené S (sample = vzorek) na kazetě. Od
této chvíle se měří čas.
c) Výsledek můžeme odečíst, až se po prosáknutí vzorku testovacím polem vytvoří
červené linie. U vzorku moči lze odečíst výsledek již po 3 minutách, u sérových
vzorků odečítáme výsledek nejméně po 5 minutách. I velmi nízké koncentrace
hCG mohou vytvořit slabou linii po dlouhém čase, proto výrobce nedoporučuje
odečítat výsledek déle než po 10 minutách.

6.2.5.5.

Interpretace výsledků

Pozitivní nález: 2 zřetelné linie, jedna v kontrolní oblasti C a jedna v oblasti testu,
označeném T. Intenzita zbarvení linie T závisí na koncentraci hCG ve vzorku. Proto
jakýkoliv odstín červené linky v oblasti T má být hodnocen jako pozitivní (obr. 10).
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Negativní nález: Objeví se pouze jedna barevná linie v kontrolní oblasti C (obr. 10).
Nepřítomnost zbarvení v testovací oblasti T znamená, že koncentrace hCG ve vzorku je
nižší než cut-off testu (25 mIU/ml).
Neplatný test: Pokud nevznikne červená linie v kontrolní oblasti C, je výsledek testu
nehodnotitelný bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost linie v oblasti T (obr. 10).

Obr. 10 Ulti med Pregnancy test

Zdroj: Ulti med Products (2013)
6.2.5.6.

Sensitivita a specificita testu

Test Ultimed detekuje hCG ve vzorku séra nebo moči při koncentraci hCG = 25
mIU/ml nebo vyšší. Test je standardizován podle WHO standardů. Možnost zkřížených
reakcí byla ověřena přídavkem 300 mIU LH, 1000 mIU FSH, 1000 IU TSH
k pozitivním i negativním vzorkům hCG. Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce.

6.3. Výsledky
V letech 2011 až 2016 bylo na OKBI v Nemocnici Na Bulovce vyšetřeno 9 442
pacientů s požadavkem na vyšetření β-hCG v séru nebo plazmě. Z toho bylo 8 465 žen,
571 mužů, 339 dívek a 67 chlapců. Vyšetření byla stanovena na imunoanalyzátoru
Architect ci16200 firmy Abbott chemiluminiscenční metodou. Pro přehlednost je
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zastoupení jednotlivých pacientů uvedeno v tabulce a zpracováno graficky (tab. 1, obr.
11 a obr. 12).
Tab. 1 Přehled počtu pacientů vyšetřených na lidský choriový gonadotropin (β-hCG)

Rok

Ženy

Muži

Dívky

Chlapci

2011

74

93

0

1

2012

742

105

33

6

2013

1678

118

67

10

2014

1974

73

80

8

2015

1870

97

87

21

2016

2127

85

72

21

2500
2000
Ženy

1500

Muži
1000

Dívky
Chlapci

500
0
2011

2012

2013

2014

2015

Obr. 11 Grafické znázornění počtu vyšetřovaných pacientů
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Obr. 12 Procentuální zastoupení žen, mužů, dívek a chlapců

Z celkového počtu pacientů ženského (tab. 2) a mužského (tab. 3) pohlaví jsem
vybrala nejčastější diagnózy, uvedené na žádankách.

Tab. 2 Uvedení nejčastěji se vyskytujících diagnóz u žen a dívek při vyšetření β-hCG
v letech 2011 až 2016

Diagnóza

Název

Počet

R104

Jiná a neurčená břišní bolest

1611

R102

Pánevní a perineální bolest

440

R100

Akutní břicho

346

Mdloba - synkopa a kolaps –
R55

zhroucení

142

N911

Sekundární amenorea

118

K30

Dyspepsie

89

N912

Amenorea

57

D27

Nezhoubný novotvar vaječníku

32

L700

Acne vulgaris

31

R060

Dušnost - dyspnoe

29
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Tab. 3 Uvedení nejčastěji se vyskytujících diagnóz u mužů a chlapců při vyšetření β-hCG
v letech 2011 až 2016

Diagnóza

Název

Počet

C629

ZN - varle – testis

257

C621

ZN - sestouplé varle

97

Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez
N459

abscesu

28

E309

Poruchy puberty

16

C620

ZN - nesestouplé varle

15

R104

Jiná a neurčená břišní bolest

13

E669

Obezita

12

C61

Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty

10

Z511

Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

4

Ulti med Pregnancy test se v naší laboratoři stanovuje v moči a ve srovnání se
stanovením β-hCG v séru nebo plazmě je indikován lékaři velice sporadicky. Během let
2011 až 2016 bylo provedeno jen 90 stanovení tohoto testu.
Naproti tomu nelze vyvrátit jeho poměrně vysokou spolehlivost, kterou dokazuje
následující tabulka 4.

Tab. 4 Porovnání citlivosti Ulti med Pregnancy testu v moči vzhledem k současnému
stanovení β-hCG v séru pacienta

Pacient

Ulti med Pregnancy test - stanovení v moči

β-hCG - stanovení v séru

(žena)

(cut - off 25 mIU/ml)

(IU/l)

Pacient č. 1

Pozitivní

184

Pacient č. 2

Pozitivní

752

Pacient č. 3

Negativní

0

Pacient č. 4

Pozitivní

371

Pacient č. 5

Pozitivní

485

Pacient č. 6

Pozitivní

24630
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Stanovení β-hCG (IU/l) v séru nebo plazmě je stanovováno na OKBI např. pro
časnou detekci a sledování těhotenství, při detekci a monitorování nádorových buněk
původu ovariálního, placentárního či testikulárního (tab. 6 a obr. 14), které produkují
hCG a nebo k řízení léčby pacientů s trofoblastickými chorobami (tab. 5 a obr. 13).
Tab. 5 Screening β-hCG u pacientky s diagnózou mola hydatidosa partialis, kdy hodnoty βhCG začínají klesat v 11. týdnu těhotenství

Datum vyšetření

Diagnóza

Oddělení

β-hCG (IU/)

24. 7. 2014

O011

GYNA

8407

31. 7. 2014

O011

GYNA

992

7. 8. 2014

O011

GYNA

232

14. 8. 2014

O011

GYNA

74

21. 8. 2014

O011

GYNA

30

1. 9. 2014

O011

GYNA

10

9. 9. 2014

O001

GYNA

7

16. 9. 2014

O011

GYNA

3

13. 10. 2014

O011

GYNA

0

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Obr. 13 Screening β-hCG (IU/l) u pacientky v 11. týdnu těhotenství s diagnózou mola
hydatidosa partialis

52

Hodnoty β-hCG, které klesají až do negativity u pacientky s diagnózou mola
hydatidosa partialis značí neprosperující těhotenství – potrat (obr. 13). Lékaři toto
vyšetření hojně využívají k aktivnímu sledování či dohledu nad pacientem v průběhu
choroby (tzv. dispenzarizaci).
Tab. 6 Screening β-hCG u pacienta s nádorem varlat během let 2014 až 2016

Datum vyšetření

Diagnóza

β-hCG (IU/l)

30. 6. 2014

N459

483

22. 8. 2014

C621

543

29. 1. 2015

C621

6

12. 3. 2015

C621

19

7. 8. 2015

C621

164

3. 12. 2015

C621

86

23. 12. 2015

C621

14

21. 1. 2016

C621

0

8. 6. 2016

C621

0

12. 7. 2016

Z511

17

31. 8. 2016

Z511

657

5. 9. 2016

Z511

2062

20. 9. 2016

Z511

2498

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Obr. 14 Grafické zpracování screeningu β-hCG (IU/l) u pacienta s nádorem varlat
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Poslední příklad pacienta s nádorem varlat ukazuje chování β-hCG po úspěšné
terapii s poklesem markeru k negativním hodnotám pod „cut-off“, která následuje
recidivou (obr. 14).
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7. Diskuse
Z výsledků je patrné, že počet provedených vyšetření β-hCG v séru nebo plazmě
chemiluminiscenční metodou se na OKBI v Nemocnici na Bulovce především u žen
průběžně zvyšuje. Tato skutečnost svědčí o oblíbenosti této laboratorní diagnostiky βhCG, zejména na odděleních gynekologie a onkologie.
Nevýhodou při stanovení hodnot tohoto markeru je případná chyba ze strany
pracovníků laboratoře při obsluze přístroje, která může zpochybnit tyto výsledky.
Rozdílné výsledky mohou být změřeny také při použití různých laboratorních metod
nebo jednotek u stanovení hCG. V těchto případech bych poradila tuto problematiku
konzultovat s příslušnou laboratoří. V případě, že hladiny hCG nesouhlasí s klinickými
příznaky, doporučila bych potvrdit tyto výsledky jinou metodou na stanovení hCG,
např. kvalitativním testem na stanovení hCG v moči.
Dále z výsledků vyplývá, že zatímco u žen se diagnózy stanovují v daleko
obecnějším a širším měřítku a laboratoři tedy v mnohém nic neřeknou, což má určitě
vliv na interpretaci výsledku, u mužů je stanovení diagnóz daleko konkrétnější. V tomto
ohledu bych doporučila uvádět konkrétnější diagnózy, převážně u žen.
Podle uvedených příkladů stanovení β-hCG v delším časovém období u ženy
s trofoblastickou nemocí a muže s nádorem varlat je prokázáno, že diagnostika tohoto
markeru je v určité frekvenci vyšetřování pro lékaře velice důležitá, zvláště před a po
provedení chirurgického výkonu nebo v průběhu terapie.
Výsledky Ulti med Pregnancy testu v moči pacienta podávají představu o
jednoduchosti a poměrně vysoké spolehlivosti stanovení. Testy prováděné příliš brzy na
začátku těhotenství mohou být falešně negativní, zejména ještě předtím, než naměříme
výrazně zvýšené hodnoty β-hCG. Nepřítomnost hCG v moči může také naznačovat
falešně zvýšené výsledky naměřené v séru nebo plazmě pacienta. Zjistila jsem, že tento
test však není ani zdaleka tak využíván k diagnostice hCG jako stanovení β-hCG v séru
a plazmě, zřejmě pro jeho schopnost pouze potvrdit nebo vyloučit těhotenství. Mým
doporučením je provádět četněji kvalitativní stanovení hCG jako doplňkového vyšetření
ke stanovení β-hCG v séru nebo plazmě.
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8. Závěr
V současné době se k diagnostickému stanovení hCG in vitro využívají ve velké
míře imunoanalytické metody založené převážně na sendvičovém nekompetitivním
principu.
Laboratorní diagnostika hCG na OKBI v Nemocnici Na Bulovce využívá jedny z
vysoce citlivých a spolehlivých kvalitativních a kvantitativních metod imunoanalýzy.
Kvantitativní chemiluminiscenční metoda prokazuje, že naměřené hodnoty hCG mohou
být využity k časné detekci těhotenství, pro prognózu spontánních potratů, maligních
nádorů a dalších chorob u žen i mužů.
Naměřené hodnoty hCG ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti na
použitém postupu stanovení, proto hodnoty hCG stanovené různými testovacími
postupy nelze porovnávat mezi sebou. Výsledky stanovení hCG by pro diagnostické
účely měly být používány doplňkově v souvislosti s dalšími užšími informacemi o
pacientovi, klinickými příznaky nebo výsledky dalších testů.
Ze zjištěných skutečností vyplývá, že stanovení hCG kvalitativními a
kvantitativními metodami u nás i ve světě je na velice dobré úrovni, ovšem interpretaci
výsledků laboratoře ztěžuje nedodržená preanalytická fáze či neucelené informace o
pacientovi z oddělení.
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11. Seznam zkratek

AFP

α-fetoprotein

AMK

aminokyselina

ART

technologie asistované reprodukce

CMIA

chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích

CTN

Centrum pro trofoblastickou nemoc v ČR

CTP

karboxylový terminální peptid

ECLIA

elektrochemiluminiscenční imunoanalýza

EP

mimoděložní těhotenství

free β-hCG

volná β-podjednotka hCG

FSH

folikuly stimulující hormon

GA

gestační věk

GLUT-1

glukózový transportér, typ 1

HAMA

lidské anti-myší protilátky

hCG

lidský choriový gonadotropin

hCG+β

lidský choriový gonadotropin + β-podjednotka

hCG-h

hyperglykosylovaný lidský choriový gonadotropin

hMG

lidský menopauzální gonadotropin

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

IU

Mezinárodní jednotka

IUP

nitroděložní těhotenství

LDL

lipoprotein o nízké hustotě
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LH

luteinizační hormon

MES

pufr kyselina 2-(N-morfolino)-ethansulfonová

MoM

násobky mediánu

Mr

relativní molekulová hmotnost

MTT

maligní tumory trofoblastu

NSGCT

non-seminomatosní nádory zárodečných buněk

NT

šíjové projasnění

OKBI

Oddělení klinické biochemie a imunologie

PAPP-A

specifický těhotenský protein A

PLL

syndrom perzistujících nízkých hladin hCG

ProCell/Pro Cell M

roztok obsahující tripropylamin (TPA)

PUL

těhotenství neznámé lokalizace

RIA

radioimunoanalýza

RLU

relativní světelné jednotky

ROC

křivka umožňující posoudit vypovídací schopnost
diagnostického testu v závislosti na jeho senzitivitě a specificitě
a tak minimalizovat důsledky chybných diagnostických
rozhodnutí

T21

trisomie chromozomu 21

TI

trofoblastická invaze

TN

trofoblastická nemoc

TRACE

časově rozlišená zesílená emise kryptátu

TRIS

pufr tris(hydroxymethyl)aminomethan

TSH

tyreoidální stimulační hormon
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uE3

nekonjugovaný estriol

UGP

močový gonadotropní peptid

XL 665

algalový protein

β-hCG

β-podjednotka lidského choriového gonadotropinu

β-LH

β-podjednotka luteinizačního hormonu
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