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Brain-to-brain Information Loop



Prenatálny biochemický skríning 
(triple test)



Podmienky pre vykonanie prenatálneho 
biochemického skríningu

• úplne, čitateľne, presne a správne vyplnená žiadanka 
• informovaný súhlas tehotnej (podpis tehotnej) 
• vyšetrenie AFP, hCG a uE3 opt. v období 14+0 až 15+6 

týždňa gravidity, ak sa odber urobí po 21. týždni, 
výsledky nie je možné interpretovať

• na vyšetrenie je potrebné odobrať vzorku 5ml venóznej
krvi nalačno a doručiť do laboratória najneskôr do 4 
hodín od odberu

• vek plodu vo formáte týždeň + deň (pre výpočet rizika je 
uvedenie iba týždňa gravidity nedostatočné) 



Žiadanka na triple test (čierna)



Integrovaný prenatálny skríning 1. časť



Podmienky pre vykonanie 1. časti 
integrovaného prenatálneho skríningu

• úplne, čitateľne, presne a správne vyplnená žiadanky 

• informovaný súhlas tehotnej (podpis tehotnej) 

• vyšetrenie PAPP-A v materskom sére optimálne v období 10+0 až 11+3 
týždňa gravidity,ak sa odber urobí neskôr ako 13+6, výsledok sa nedá
interpretovať

• na vyšetrenie je potrebné odobrať vzorku 5ml venóznej krvi nalačno a 
doručiť do laboratória najneskôr do 4 hodín od odberu 

• CRL ≥ 5 mm

• výsledok 1. časti integrovaného skríningu je vo forme výtlače s uvedením 
koncentrácie PAPP-A bez interpretácie 



Hlavička na žiadankách



Žiadanka (modrá)



Prenatálny skríning 1. časť –
najčastejšie chyby

• nesprávna žiadanka
• nové aj pôvodné priezvisko matky
• nevyplnené údaje 
• namiesto CRL je uvedené BPD 
• CRL je menej ako 5 mm
• odber v nesprávnom termíne      



Integrovaný prenatálny skríning 2. časť



• gravidná musí mať urobenú 1. časť integrovaného 
prenatálneho skríningu v našom laboratóriu 

• úplne, čitateľne, presne a správne vyplnená žiadanka, 
vrátane informovaného súhlasu tehotnej (podpis 
tehotnej) 

• vyšetrenie AFP, hCG a uE3 opt. v období 14+0 až 15+6 
týždňa gravidity, ak sa odber urobí po 21. týždni, 
výsledky nie je možné interpretovať

• na vyšetrenie je potrebné odobrať vzorku 5ml venóznej
krvi nalačno a doručiť do laboratória najneskôr do 4 
hodín od odberu 

• vek plodu vo formáte týždeň + deň (pre výpočet rizika je 
uvedenie iba týždňa gravidity nedostatočné)

Podmienky pre vykonanie  2. časti 
integrovaného prenatálneho skríningu



Žiadanka (červená)



Prenatálny skríning 2. časť –
najčastejšie chyby

• nevyplnené anamnestické údaje
• nesprávne vyplnené údaje

(gest. vek podľa UZV týždeň + deň)
• druhá časť žiadanky s meraním NT 

(neuvedené meno sonografistu)
• odber v nesprávnom termíne



Integrovaný prenatálny skríning 
- biochemické parametre

• PAPP-A (TRACE, BRAHMS)
• AFP (IRMA, IMMUNOTECH)
• hCG (RIA, IMMUNOTECH)
• uE3 (RIA, IMMUNOTECH)



AFP (SEKK, SK21+CZ56=77)



hCG (SEKK, SK21+CZ56=77)



uE3 (SEKK, SK13+CZ37=50)



PAPP-A (SEKK, SK4+CZ22=26)



Kryptor Compact B.R.A.H.M.S



AFP (MoM-77)



hCG (MoM-77)



uE3 (MoM-50)



Ďakujem za pozornosť!

www.prenatalnecentrum.sk
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