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História prenatálneho skríningu  a PD v 
Žiline

1990 AFP                          OHES        MUDr.Paďour, MUDr.Paďourová
1991 Amniocentéza Gyn.pôr.oddelenie MUDr.Kianička
1997 AFP+hCG (ELISA)   OHES
1997 ALPHA program       Odd.lek.genetiky
1997 METASYS (automatická analýza chromozómov)   

Odd.lek.genetiky
1998 FISH aneutest Odd.lek.genetiky
1999 AFP+hCG (RIA)       Odd.klin.biochémie MUDr.Vavrík
2003 double test na celom území Žilinského regiónu
2005 Cena kvality ministra zdravotníctva „O multimarkerovom skríningu“,            

MUDr.Cisarik
2008 Meranie  NT, certifikát FMF, Gyn.pôr.oddelenie ,     MUDr.Babjak
2009 Projekt „Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky 

a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb“,



www.lmsalpha.com/frames/frame1.htm



Implementácia projektu do 
každodennej praxe

• Štúdia uskutočniteľnosti nadácia ZRAK,2008

• www.prenatalnecentrum.sk
• Integrovaný skríning informačný dopis pre gynekológov

• Prenatálny skríning informácia pre tehotné ženy (informačný 
leták)

• Prenatálny multimarkerový skríning 
vývojových chýb a prenatálna 
genetická diagnostika informácia pre  lekárov 
(brožúra) 

http://www.prenatalnecentrum.sk/




Stratégia Počet %

II.trimester
(AFP+hCG,    ev. AFP+hCG+E3)

1371 41

Integrované skríningy
(PAPP-A+AFP+hCG+E3,     ev. NT+PAPP-A+AFP+hCG+E3)

1955 58,4

Všetky skríningy 3347

Prenatálny skríning - podiel Integrovaného 
prenatálneho skríningu (1.11.2009-28.2.2011)

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.



Stratégia DS Tri 18 NTD
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Všetky skríningy 6,2 1,2

II.trimester 9,4

Integrované skríningy 4,0

Skríningy označené za pozitívne  (% ) v                  
jednotlivých skríningových stratégiách,                   
cut-off 1:250                                    (1.11.2009 - 28.2.2011)

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.
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Prenatálny skríning - súhrn výsledkov a informácií
podľa skríningových stratégií

(porovnanie obdobia 1.11.2009-30.4.2010  a 1.11.2009 - 28.2.2011)

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.
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Počet 1.7.2008-
1.11.2009

1.11.2009-
28.2.2011

Vek nad 35 rokov 56 28
Pozitívny skríning pre DS 178 84
Skríning pozitívny pre ES(+DS) 8 20
Genetické riziko 5 4
UZV nález 8 12
Iné 1
Spolu 256 148

Indikácie invazívnych odberov vzorky na 
genetické vyšetrenie plodu v dvoch obdobiach 

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.



AMC v dvoch obdobiach
%

Počet 
skríning

pozitívny pre
DS a ES

% AMC u
všetkých 
tehotných

1.7.2008 -
1.11.2009

3687 12,7% 6,94

1.11.2009 -
28.2.2011

3347 8 % 4,4 %

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.



Indikácia 

XO , Turner sy NT  7,9mm, hygroma colli, hydrops, skr-DS 1:3
Triźomia 18 , Edwardsov sy.      Skr-ES 1:95
Trizómia 21 ,Downov sy.           NT 5,9, skr-DS 2:3, markery II.trim +
Trizómia 21 ,Downov sy.           NT 4,1, skr-DS 4:5, skr-ES 1:55  , markery II.trim +
Triploídia skr-ES 1:2, v. II trim.: agenéza vermis cerebelli,  

Dandy-Walker anomália
Intersticiálna delécia 16q mos skr-DS 1:85, po pôrode bez vvch, plánujeme karyotyp

1 závažná CHA zistená z 30 AMC
Záchytnosť CHA je 3,4% z počtu AMC
Záchytnosť CHA z indikácie pozitívneho biochemického ev. UZVskríningu je 4,3% 

( 1:23 AMC)
Na základe UZV sme zistili CHA 3x a pomocou biochemického skríningu 2x

Chromozómové anomálie zistené počas 
projektu



Tri 21



Indikácie FISH Oblasť spádu
OLG Žilina

Zo SR

Neúspešná kultivácia 1 102
Týždeň tehotenstva viac ako 21+0 4
Abnormálny chromozómový nález 5
Vek nad 35 rokov 48
Pozitívny skríning pre DS 152
Pozitívny skríning pre ES 17
Genetické riziko 11 4
UZV indikácia 15 1
iné

Spolu 244 116

Fluorescenčná in situ hybridizácia  
- vyšetrenia v období 1.11.2009 až 28.2.2011

*Tehotné zaradené do projektu, podľa programu ALPHA na KB s.r.o.



Prínos FISH do projektu
„Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti
vývojových chýb“

Zrušenie enormného stresu tehotnej z dôvodu čakania na 
výsledok genetického vyšetrenia

Rozšírenie  indikácií cytogenetického vyšetrenia o FISH  v 
skupine UZV nálezov na plode

Racionalizáciu FISH vyšetrenia podľa skríningu a UZV nálezov

Štúdium možnosti vynechať vyšetrenie chromozómov a 
realizovať len FISH v „najbezpečnejších“ situáciách





Vek matky ako indikácia na prenatálne 
vyšetrenie chromozómov plodu

Riziko invazívneho zákroku  musí byť nižšie ako je riziko samotnej          
možnosti zistenia chromozómovej chyby DS

riziko invazívneho zákroku,čo do spontánneho potratu alebo 
iného závažného poškodenia gravidity, sa vypočítava  na úrovni  
0,5-1% ( Tabor and  Alfirevic , 2009)
Aké je riziko z titulu veku, ktoré zodpovedá napríklad 1% riziku ?



NT merania lekára s certifikátom od FMF



NT merania lekára bez certifikátu od FMF



Bilardo et al , Prenat Diagn 2010;30:93-102. 
Increased NT in euploid fetuses-what should we be telling the parents?

Zväčšenie  NT vo všeobecnosti upozorňuje na vyššie riziko:
Aneuploídie
Spontánneho potratu 
Vrodenej srdcovej chyby
Niektoré ďalšie vývojové chyby 
Genetické syndrómy 

Pravdepodobnosť priaznivého vývoja plodu podľa veľkosti  NT ak:
Plod nemá vyšetrený        Plod má euploídiu
karyotyp ani uzv scan a normálny uzv scan

pri veľkosti NT             
P95-99 perc 91%                                  98%
P99-4,4mm                        76%                                94%
4,4- 5,4mm                       60%                                91%
5,4- 6,4mm                        45%                               77%
Nad 6,5mm                       17%                         ?



Indikácia na prenatálne genetické vyšetrenie QF-PCR                         Karyotyp

Zvýšené riziko vypočítané v skríningu
NT pod  3mm
Vyšší vek matky 
Anxieta

13,18,21                              Nie
75%

UZV abnormality  a vvch
NT nad 3
Viac ako 2 soft markery pre DS
Fam. autozómové chromozómové anomálie

13,18,21                              Áno

UZV anormality pre TS 
NT nad 4 mm
Koarktácia aortry, Hydrops, Nuchal edém 
Fam. heterochromozómové anomálie

13,18,21,X,Y                              Áno

QF-PCR as a stand-alone test for prenatal samples:   the first 2 years’
experience in the London region 
Alison Hills et al. Prenat Diagn 2010 ; 30: 509-517.

Za podmienky: a.  DR skríningovej stratégie nad 90% pre DS

b.  Dostupnosť vyšetrenia NT sonografistom s FMF certifikátom



Súhrn
• Integrovaný skríning znižuje celkovo požiadavky na 

prenatálne genetické vyšetrenia cca o 50%
• FISH vyšetrenie na prítomnosť trizómie 21 eliminuje 

extrémny  stres tehotných žien
• Vekovú indikáciu na genetické vyšetrenie plodu je 

vhodné posunúť nad 38 rokov
• Vyšetrenie NT (a UZV vyšetrenia vôbec) majú v 

skríningu a PD rozhodujúce postavenie a preto je 
požiadavka kvality extrémne dôležitá

• Kvalita vyšetrení a pravidelný audit je základom 
bezpečnosti a efektívnosti prenatálneho skríningu a PD



Ďakujeme a pozornosť
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