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OZNAM: ZMENY V PRENATÁLNEJ DIAGNOSTIKE 

Vrodené vývojové chyby (VVCH) 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Odborného usmernenia MZ SR o prenatálnom 

multimarkerovom skríningu vrodených vývojových chýb (VVCH) zo dňa 19. 10. 2006 podľa zákona   

č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a na základe štandardizácie a skvalitnenia výkonu 

prenatálneho skríningu od 1. marca 2017 pristúpilo Oddelenie imunodiagnostiky OÚSA                    

k hodnoteniu rizík VVCH na základe nižšie uvedených markerov. 

Dostupnosť testu:   RUTINA 

Odberová nádoba:  štandardná biochemická skúmavka 

Odbornosť indikujúceho:  009; 062  
 

Zhrnutie a vysvetlenie: 
 

Pre správne vyplnenie potrebných údajov je Vám k dispozícii na vyžiadanie tlačená verzia žiadanky 
„Prenatálny skríning VVCH“, alebo online na adrese:  
http://e-ousa.ousa.sk/_img/Documents/Ziadanky/lab/OID%20Trizomia.pdf. 
 

Na vyšetrenie a vyhodnotenie skríningu je potrebné uvádzať nasledujúce údaje:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrazvukové vyšetrenia (UZV):  
 

V období 10+1 až 13+6 (optimálne 11+1 až 12+0) týždni gravidity sa vykoná UZV vyšetrenie 
šijového prejasnenia NT. K správnemu vykonaniu ultrazvukového vyšetrenia NT je nevyhnutné, aby 
ho vykonal lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ktorý má 
sonografickú erudíciu a získal certifikát FMF.  
 

Biochemické markery: 
 

I. trimester: v období 10+1 až 13+6 (ideálne v 10+1 až 11+3 týždni gravidity) je odporúčané 
realizovať odber na PAPP – A.  

 

     PAPP-A – podtyp A je zinková metaloproteináza, ktorá má významnú úlohu pri regulácii 
proliferujúcich reakcií. Vo väčšine chromozómových aberácií nachádzame zníženú koncentráciu       
PAPP-A (Downov syndróm) v I. trimestri. Nízke koncentrácie taktiež signalizujú hroziaci potrat.  
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     Free β HCG – voľná podjednotka ľudského choriogonadotropínu. Pri trizómii 21 sú koncentrácie 
zvýšené, pričom koncentrácia PAPP-A je znížená. Znížená koncentrácia free β HCG sa spája 
s trizómiou 18. Keďže existuje vysoký stupeň korelácie medzi free β HCG a celkovým HCG 
v prípade normálneho nálezu    PAPP-A a UZV údajov sa vyšetrenie celkového HCG realizuje až 
v II. trimestri.  

 

II. trimester: odporučený odber v období 14+0 až 20+0 týždni tehotenstva  
 

     AFP – alfafetoproteín je proteín produkovaný v pečeni plodu. Zvýšená koncentrácia (> 2,5 
MoM) upozorňuje na riziko defektu neurálnej trubice (NTD) a prednej brušnej steny. Na základe 
zvýšenej koncentrácie sa dá zachytiť približne 40 % defektov. Pri vylúčení NTD môže zvýšená 
koncentrácia AFP signalizovať chronické zápalové postihnutie choriových klkov, vaskulárnych 
lézií placenty či abnormality placenty. Tieto lézie môžu sprevádzať špinenia počas tehotenstva.  

     Naopak, znížené koncentrácie AFP (<0,25 MoM) môžu nešpecificky manifestovať 
chromozómové aberácie i zvýšené riziko potratu. 

 

     HCG – ľudský choriogonadotropín – hladina od začiatku tehotenstva prudko stúpa do 10 týždňa, 
kedy dosahuje maximum. Zvýšená hladina celkového HCG v II. trimestri býva asociovaná 
s chromozómovou patológiou plodu (trizómia 21), patologickým priebehom gravidity, naopak, 
znížená hladina celkového HCG býva u trizómie 18. Fyziologicky zvýšená hladina HCG býva 
u viacplodovej gravidity. 

  
     uE3 – nekonjugovaný estriol – u fyziologicky prebiehajúcej gravidity tvorí cca 10% celkového 

estriolu. Znížené hladiny uE3 poukazujú na zvýšené riziko Downovho syndrómu s prejavmi  
hypofunkcie nadobličiek a anencefálie. 

 

Hodnotenie: na základe vstupných údajov sa riziko bude hodnotiť certifikovaným                              
špeciálnym softvérom ALPHA: 
 

Kombinovaný skríning v I. trimestri:   NT + PAPP-A + free βHCG 

Double/Triple skríning v II. trimestri:  AFP + HCG / AFP + HCG + uE3 

Integrovaný biochemický skríning:   všetky biochemické markery I. + II. trimestra  

Integrovaný skríning:    všetky biochemické markery I. + II. trimestra aj s UZV 
 

Veríme, že s uvedenými zmenami v štandardizácii prenatálneho skríningu VVCH budete spokojní.  
 

 
Vypracoval: Ing. Mária Vargová, Oddelenie imunodiagnostiky, OÚSA. 
 

Kontakt: 02/3224 9600, +421 917 200 225, imunodiagnostika@ousa.sk 
 

Tento informačný list spolu s aktuálnymi informáciami o ďalších vyšetreniach nájdete na stránke 
www.ousa.sk v záložkách: Klienti a pacienti \ Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA \ Oddelenie 
imunodiagnostiky. 
 

 
Miesto a dátum:  v Bratislave, dňa 1. 3. 2017 
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