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PRENATÁLNÍ DIAGNOST

U.S.G.POL s.r.o.

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE VVV PLODUb

4/ Souhrn:

Vážení kolegové,

1. Nejúčinnějším nástrojem pro detekci Downova syndromu i dalších chromozomálních aberací
zůstává prvotrimestrální screening = UZ + kombinovaný test.

dovolte mi, abych Vám poděkoval
za spolupráci při screeningu vrozených
vývojových vad (VVV) plodu
v uplynulém roce.

2. V minulém roce jsme provedli nižší počet invazívních výkonů (amniocentéz či CVS) – 125,
jako v roce předcházejícím. V roce 2012 to bylo 144 provedených AC a CVS.

Tradičně Vám posílám pravidelný rozbor úspěšnosti našich aktivit
v roce 2013 ...
Srdečně Vás zdravím za celý kolektiv našich pracovníků a přeji Vám úspěch v práci
i osobním životě.
MUDr. Petr Polák, CSc.
vedoucí lékař centra U.S.G.POL s.r.o.

1/ Základních metody screeningu VVV:
Počet provedených UZ vyš. plodu:
Počet amniocentéz (AC):
Počet biopsií choriových klků (CVS):

3888
80
45

2/ V roce 2013 jsme indikovali ukončení
gravidity celkem u 20 závažných fetálních
patologií.
Z 35 případů zjištěných vrozených vad šlo o 15
chromozomálních aberací:
Downův syndrom (trisomie 21)
Edwardsův syndrom (trisomie 18)
Patauův syndrom (trisomie 13)
Triploidie
Turnerův syndrom (monosomie X)

9
2
1
2
1

7 případů Downova syndromu bylo diagnostikováno v prvním trimestru těhotenství díky
kombinovanému testu. 2 případy trisomie 21
byly zachyceny na podkladě pozitivního integrovaného testu ve druhém trimestru gravidity.

2 případy Edwardsova syndromu byly
diagnostikovány ve druhém trimestru na podkladě abnormního UZ vyšetření.
Všechny další chromozomální aneuploidie –
Pataův syndrom, triploidie, Turnerův syndrom
- byly zachyceny v prvním trimestru.
3/ V další části přehledu jsou morfologické
defekty, které vedly buď k ukončení gravidity
(UUT) nebo k dalšímu prenatálnímu či
postnatálnímu sledování:
Vrozené vady srdce

4

2 x Fallotova tetralogie, 1 x atrézie pulm., defekt
komorového septa 1 x transpozice velkých cév

Anomálie ledvin a močových cest
Anomálie CNS, NTD
Gastroschisisis
Omphalocele
Komplex VVV
Orofaciální rozštěp
Pes eqinovarus

7
2
2
1
1
1
2

3. Na záchyt jedné chromozomální vady jsme „potřebovali“ přibližně 8 invazívních výkonů. Jde
o velmi uspokojivý trend, neboť v předchozím roce jsme diagnostikovali jednu chromozomální
aberaci ze 14 provedených výkonů.
4. 125 provedených invazívních výkonů (CVS, AC) představuje z celkového počtu 2 890 těhotných, které podstoupily konzultační činnost našeho centra, 4,3 %. Pokud odečteme detekované chromozomální aberace, lze falešnou pozitivitu screeningu stanovit na 3,8 %.
5. Sekundární prevence Downovy choroby, Edwardsova syndromu, Patauova syndromu a dalších
chromozomálních aberací je spojena se závažnými etickými i ekonomickými souvislostmi.
Prokázané výdaje na jeden rok života dítěte s trisomií 21. chromozomu dosahují přibližné částky
2 milióny Kč.
Díky spolupráci s Vámi jsme prenatálně zachytili 15 chromozomálních aberací. U všech
případů souhlasili rodiče s ukončením gravidity.
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