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Kombinovaný test  
screening v I. trimestru
STANOVUJE SE KOMBINACÍ Z VĚKU MATKY, VÝSLEDKŮ ODBĚRŮ KRVE,  
MĚŘENÍM ŠÍJOVÉHO PROJASNĚNÍ PLODU EVENTUÁLNĚ DALŠÍCH  
ULTRAZVUKOVÝCH MARKERŮ.*

1400,- Kč
K PROVEDENÍ KOMBINOVANÉHO TESTU VÁM ZDARMA NABÍZÍME:

 INTEGRACE KOMBINOVANÉHO TESTU S TESTEM VE II. TRIMESTRU 
(VÝPOČET RIZIKA - DALŠÍ ZPŘESNĚNÍ VÝSLEDKU)

 FOTKA VAŠEHO DÍTĚTE Z 3D ULTRAZVUKU
 KURZ PÉČE O DÍTĚ PRO NAST.  RODIČE - POUKÁZKA NA 1 LEKCI
 PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ - POUKÁZKA NA 1 LEKCI
 KONZULTACE KDYKOLIV V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ
 URČOVÁNÍ POHLAVÍ DÍTĚTE POMOCÍ ULTRAZVUKU
 VÍCEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ BEZ JAKÉHOKOLIV PŘÍPLATKU

V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO RIZIKA PRENATÁLNÍHO SCREENINGU VÁM
NABÍZÍME MOŽNOST NEINVAZIVNÍHO VYŠETŘENÍ** 
VAŠEHO DĚŤÁTKA POMOCÍ TESTŮ:

 MATERNIT21 PLUS - CENA 29.900 KČ - CENA PRO VÁS 28.900 KČ
 HARMONY TEST - CENA 16.500 KČ - CENA PRO VÁS 15.500 KČ

DALŠÍ VÝHODY:
 VYŠETŘENÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY V TĚHOTENSTVÍ (CENA VYŠETŘENÍ 700 KČ)

CENA PRO VÁS 500 KČ
 VYŠETŘENÍ RIZIKA PREEKLAMPSIE (CENA VYŠETŘENÍ 1500 KČ) 

CENA PRO VÁS 1.300 KČ
 NA VAŠI ŽÁDOST I BEZ INDIKOVANÉHO RIZIKA MOŽNOST 

KARDIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ - CENA PRO VÁS 350 KČ
 CELOTĚLOVÁ MASÁŽ PRO TĚHOTNÉ - TOMÁŠOV (CENA 400 KČ)  

CENA PRO VÁS 200 KČ

speciální nabídka pro Vás

* Tato měření mohou být prováděna jen na certifikovaných pracovištích
** Neinvazivní testy jsou nejmodernějším způsobem zjištění nejčastějších  
 geneticky podmíněných vad a jsou alternativou k provedení invazivních zákroků  
 (CVS, amniocentéza)

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172

www.prediko.cz

Čerpejte Vaše další  
výhody při provedení  
kombinovaného  
testu v našem centru



01) Úvod 
Laboratoře IMALAB s.r.o. provádějí vyšetření v několika la-
boratorních odbornostech. Mezi těmito vyšetřeními mají 
významné místo také genetické testy, ať už z oblasti mo-
lekulární biologie nebo cytogenetiky. Naše laboratoř je 
jedinou ve Zlínském kraji, která takto široké spektrum 
genetických vyšetření provádí. Laboratorní genetická dia-
gnostika je součástí lékařské genetiky jako celku. Výsledky 
z genetických laboratoří jsou v současné době využívány 
v mnoha oblastech medicíny. Je samozřejmé, že mnoho 
!z těchto výsledků slouží jako základní informace pro kli-
nickou genetiku. 

Tato zdravotní péče je ve Zlínském regionu poskytována v 
Centru prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. 
Laboratorní a klinické činnosti se v oboru lékařské gene-
tiky neoddělitelně doplňují, a proto jsme se rozhodli tyto 
činnosti prezentovat pro odbornou i laickou veřejnost pod 
hlavičkou Zlínského genetického centra. Více informací 
o všech činnostech si můžete přečíst na webových strán-
kách www.genetika-zlin.cz, Tyto webové stránky slouží 
jako rozcestník pro detailní informace o klinické genetice 
obsažené na stránkách www.prediko.cz a také na strán-
kách www.imalab.cz, kde naleznete vše o vyšetřeních z 
laboratoří lékařské genetiky. Obě naše centra jsou členy 
Asociace center lékařské genetiky ČR www.aclg.cz.

02) Prenatální screening vrozených vývojových vad
Prenatální screening vrozených vývojových vad je na našich pracovištích prováděn už od roku 1995. S postupem času 
jsme zaváděli do praxe všechny novinky, které se v této oblasti medicíny objevily. Vedle základního biochemického 
testování jsme byli prvním pracovištěm, které provádělo měření UZ markerů a jsme také jediným pracovištěm v našem 
kraji, které provádí integraci výsledků měření, ať už biochemických nebo ultrazvukových, z 1. i 2. trimestru těhotenství 
do jednoho výsledku v podobě integrovaného testu. Naše úsilí o neustálé sledování současných trendů v prenatální 
diagnostice jsme završili nabídkou testu chromozomálních aberací v České republice MaterniT21Plus od americké spo-
lečnosti Sequenom a od roku 2013 i neinvazivním testem Harmony od společnosti Ariosa.  V roce 2013 jsme provedli 
téměř 2400 integrovaných testů. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu vyšetření o 13,8 %  a integrovaný test tvořil již 72 % ze 
všech provedených screeningových testů. Z pohledu těhotných žen je určitě velmi dobrou informací skutečnost, že při 
provádění integrovaného testu bylo jenom 2,4 % výsledků označeno jako pozitivních. Z tohoto také vyplývá nízký počet 
provedených invazivních zákroků na našem pracovišti. 

Typ screeningu počet pozitivní DS pozitivní NTD pozitivní 18 + SLO
Integrovaný 2377 56 (2,4 %) 77 (3,2 %) 5 + 4
Celkem (integrovaný + triple test) 3299 172 (4,8 %) 117 (3,3 %) 14 + 12
Biochemie v 1. trimestru - samostatně   711

Vysvětlivky: Pozitivní DS – počet pozitivních výsledků se zvýšeným rizikem Downova syndromu.
 Pozitivní NTD - počet pozitivních výsledků se zvýšeným rizikem defektu neurální trubice
 Pozitivní 18 + SLO - počet pozitivních výsledků se zvýšeným rizikem Edwardsova  
 syndromu a Smith-Lemli-Opitzova syndromu.   



03) Ultrazvukoví specialisté a rozšíření spektra vyšetření o fetální echokardiografii
Na provádění prvotrimestrální části integrovaného testu se podílelo 7 ultrazvukových pracovišť. Největší počet vyšetře-
ných žen opět prošel naším Centrem prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. 

Spektrum prováděných vyšetření v našem centru zahrnuje také prenatální echokardiografické vyšetření. Toto vyšetření 
provádí dětský kardiolog MUDr. Robert Jeník. Vyšetření je ideální provést mezi 19-21. týdnem gestace. Tímto způsobem 
získáme přesnější informace o srdci plodu, dokážeme přesněji stanovit strukturální onemocnění srdce, případně dokáže-
me diagnostikovat poruchy srdečního rytmu u plodu. Na základě vyšetření dostane těhotná žena komplexní informaci  
o podstatě srdečního onemocnění a možnostech jeho řešení. 

04) Biochemie
Biochemická vyšetření byla provedena pro 3088 screeningů v 1. trimestru a 3299 screeningů ve druhém trimestru. Část vyšet-
ření v 1. trimestru jsme prováděli pro další centra prenatální diagnostiky, která si hodnocení screeningu prováděla samostatně.

05) Neinvazivní testování – MaterniT21 Plus a další testy
Na základě výsledků screeningu je označena část žen jako vysoce riziková a v současné době se těmto ženám zpravidla 
nabízí provedení invazivního zákroku s cílem získat genetický materiál plodu. Koncem roku 2011 byl v USA uveden na trh 
první neinvazivní test chromozomálních aberací MaterniT21. V srpnu roku 2012 jsme jeho vylepšenou verzi, označenou 
jako MaterniT21 PLUS, začali nabízet také pacientkám v České republice. MaterniT21 PLUS (Laboratory developed test-
-LDT) je krevní test vhodný pro ženy se zvýšenými hodnotami rizikových faktorů pro fetální chromozomální poruchy. 
Tento test odhalí zvýšené množství chromozomálního materiálu 21, 18 a 13 (matky a dítěte), který cirkuluje v krvi matky. 
Pro provedení testu se krev těhotné ženy odebírá běžným způsobem v Centru prenatální diagnostiky. 

Laboratoře IMALAB s.r.o. nabízejí tento test ve spolupráci s PRE-
DIKO s.r.o. Neinvazivní krevní test na zjištění trizomií 21, 18 a 13 je 
možné provést již v 10. týdnu těhotenství. Tento test v současné 
době umožňuje také vyšetření vícečetného těhotenství, dokáže 
detekovat aneuploidie pohlavních chromozomů (45,X - Turnerův 
syndrom; 47,XXY – Klinefelterův syndrom a 47, XYY, 47,XXX;). Nově 
od 11. listopadu 2013 MaterniT21 PLUS jako první a jediný neinva-
zivní prenatální test určí z krve matky i další syndromy jako DiGeor-
gův syndrom (delece 22q11.2), syndrom Cri du Chat, Prader-Willi/
Angelmanův syndrom, 1p36 deleční syndrom, trizomii chromozomu  
16 a trizomii chromozomu 22.

Mezi rizikové faktory patří jeden nebo více z následujících:
 • vyšší věk matky
 • výskyt chrozomálních abnormalit v osobní/rodinné anamnéze
 • ultrazvukové zjištění anomálie plodu nasvědčující aneuploidii 
 • pozitivní screeningový test 

Vlastní provedení testu je realizováno v laboratořích společnosti Se-
quenom v USA. V současné době je to také jediný test, který byl plně 
klinicky validován ve velké srovnávací studii a zároveň splňuje poža-
davky, které ACOG (Americká společnost porodníků a gynekologů) definovala ve svém  
Comitee Opinion 545 „Noninvasive Testing For Fetal Aneuploidy“ v prosinci 2012. Více informací o tomto testu můžete 
získat na www.neinvazivnitest.cz.

Zlínské genetické centrum nabízí pacientkám od roku 2013 i další alternativu neinvazivního testu a to test americké spo-
lečnosti Ariosa, který se jmenuje Harmony Prenatal Test. 

Moderní krevní test, který vyhodnocuje riziko trizomií plodu a posuzuje pohlavní chromozomy X a Y
 

www.prediko.cz
www.harmony-test.cz

Vysoce přesný test s výsledkem pro Vás, Vaši praxi a pacientky 1-6

Proveditelný kdykoliv od 10. týdne těhotenstvíNejnižší množství falešně pozitivních výsledků 1-6

Jednoduchý a bezpečný test

Tel.: +420 606 780 317
+420 606 705 622Email: harmony@prediko.cz

Quadruple test Kombinovaný 
test v 1. trimestru

Sérum integrovaný test Integrovaný test Harmony 
prenatální test

1. Sparks, A.B., Struble, C.A., Wang, E.T., Song, K., Oliphant, A., Non-invasive Prenatal 
Detection and Selective Analysis of Cell-free DNA Obtained from Maternal Blood: 
Evaluation for Trisomy 21 and Trisomy 18, Am J Obstet Gynecol (2012), doi: 10.1016/j.
ajog.2012.01.030.

2. Ashoor, G., Syngelaki, A., Wagner, M., Birdir, C., Nicolaides, K.H., Chromosome-selec-
tive sequencing of maternal plasma cell-free DNA for first trimester detection of trisomy 
21 and trisomy 18, Am J Obstet Gynecol (2012), doi: 10.1016/j.ajog.2012.01.029.

3. Sparks, A.B., Wang, E.T., Struble, C.A., Barrett, W., et al., Selective analysis of cell-free 
DNA in maternal blood for evaluation of fetal trisomy. Prenat Diagn (2012); 32(1):3-9. 
doi: 10.1002/pd.2922. Epub 2012 Jan 6.

Použitelný pro širokou populaci
  Prenatální test Harmony detekuje více než 99% případů trizomie 21. chromozomu při falešné pozitivitě menší než 0,1%

 

  Test lze použít i pro vyšetření jednočetných těhotenství, která vznikla 
metodami umělého oplodnění

  Možnost analýzy chromozomů X a Y pro stanovení pohlaví plodu a stanovení aneuplodií chromozomů X, Y
 

  Tento test nedokáže posoudit mozaicismus, částečné trizomie nebo translokace  

  Test je použitelný i pro vícečetná těhotenství (dvojčata), která vznikla 
přirozeným početím nebo byly při umělém oplodnění použity vlastní oocyty

Prenatální test Harmony byl vyvinut a je prováděn v laboratořích Ariosa Diagnostics, které jsou certifikovány CLIA, v České republice je partnerem laboratoří Ariosa společnost PREDIKO, s.r.o.

V případě zájmu nás kontaktujte:
Tel.: +420 606 780 317, +420 606 705 622Email: harmony@prediko.cz

 
 

Ariosa, Harmony, a prenatální test Harmony spadají pod ochrannou známku společnosti Ariosa Diagnostics. © 2013 Ariosa Diagnostics, Inc.Všechna práva vyhrazena.4. Norton, M., Brar, H., Weiss, J., Karimi, A., et al., Non-Invasive Chromosomal  
Evaluation (NICE) Study: Results of a Multicenter, Prospective, Cohort Study for Detec-
tion of Fetal Trisomy 21 and Trisomy 18, Am J Obstet Gynecol (2012), doi:10.1016/j.
ajog.2012.05.021.

5. Ashoor, G., Syngelaki, A., Nicolaides, K.H., et al., Trisomy 13 detection in the first  
trimester of pregnancy using a chromosome-selective cell-free DNA analysis method, 
ULTRASOUND Obstet Gynecol (2012), DOI: 10.1002/uog.12299.6. Nicolaides K.H., Syngelaki A., Ashoor G, et al., Noninvasive prenatal testing for fetal 
trisomies in a routinely screened first-trimester population. Am J Obstet Gynecol (2012); 
207:374.e1-6.

7. Internal data on file.

Efektivita screeningových testů pro trizomií 21 4,7

Naše výsledky 

vám dodají jistotu

QUALITY OF SCIENCE

Neinvazivní test 

chromozomálních vad

Spolehlivé odpovědi. 

Jasné výsledky.

materni@imalab.cz • www.maternit21.cz • www.imalab.cz

tel.: +420 606 705 622, 606 780 317, 602 303 098



MaterniT21 Plus (www.neinvazivnitest.cz, www.maternit21.cz)  
Dle údajů v odborné literatuře je při srovnání těchto testů nejdokonalejší MaterniT21 Plus, který poskytuje při provedení 
nejvíce informací (základní trizomie 21, 18, 13, aneuploidie pohlavních chromozomů 45,X - Turnerův syndrom; 47,XXY – 
Klinefelterův syndrom, 47,XXX; 47,XYY a další syndromy jako DiGeorgův syndrom (delece 22q11.2), sSyndrom Cri du Chat, 
Prader-Willi/Angelmanův syndrom, 1p36 deleční syndrom, trizomii chromozomu 16 a trizomii chromozomu 22. Tento 
test má také nejnižší počet nereportovaných/nevypovídajících výsledků (<0,9%). Jeho účinnost byla ověřena a publiko-
vána v literatuře. Jako jediný neinvazivní test poskytuje přímou odpověď ve formě NEGATIVNÍ/POZITIVNÍ tedy ano/ne  
a nikoliv jen číselné riziko. Výsledek je nově již do 4 pracovních dnů od doručení vzorku do laboratoře v USA (+/- 2 dny) 
a provádí se od absolvovaného 10. týdne těhotenství.  Od srpna roku 2012 jsme již provedli několik desítek těchto vyšet-
ření. Cena tohoto velmi kvalitního testu je 29.900 Kč. Z důvodu vysoké ceny tohoto testu připravuje americká 
firma Sequenom levnější variantu, která by tak v budoucnu mohla být cenově dostupná pro širší skupinu těhotných 
žen majících zájem o neinvazivní testování chromozomálních vad.

Harmony (www.harmony-test.cz) 
Tento test je v literatuře dobře dokumentován. Stanovuje riziko základních tří trizomií a aneuploidií pohlavních chromo-
zomů. Má o něco vyšší podíl nereportovaných/nevypovídajících výsledků (cca 4 %). Provádí se také od absolvovaného  
10. týdne těhotenství Při dobře dokumentované efektivitě testu pro tři nejčastější aneuploidie je jeho cena 16.500 Kč. 
Díky lepší finanční dostupnosti bylo od zavedení testu v České republice již vyšetřeno přes sto pacientek.

Neinvazivní testování: www.maternit21.cz, 
 www.neinvazivnitest.cz,
 www.harmony-test.cz

06) Věkové rozdělení a typ screeningu
Nejčastěji zastoupená věková kategorie žen, které prošly screeningem byla 27 až 34 let. Tyto ženy tvořily z cel-
kového počtu vyšetřených žen 58,23 %. Podobně jako v minulých letech jsme zaznamenali zvýšení počtu těhotenství  
u žen ve věku 35 a více let. V roce 2013 to byla již více než jedna pětina vyšetřovaných žen, konkrétně 21,22 % ze všech 
provedených screeningových vyšetření. Také letos bylo zřetelné, že ženy ve vyšším věku preferovaly provedení screenin-
gu ve formě integrovaného testu. Celkové věkové rozložení u provedených screeningových vyšetření je patrné z níže 
uvedeného obrázku.



07) Integrovaný test jako nejefektivnější screeningový model a využití triple testu, 
       jako součásti integrovaného testu

Jak už bylo uvedeno, tak při provádění integrovaného testu bylo pouze 2,4 % pozitivních výsledků. Zejména díky této 
nízké pozitivitě integrovaného testu jsme na našem pracovišti provedli v roce 2013 pouze 163 invazivních zákroků, což 
představuje 4,9 % z celkového počtu provedených screeningových vyšetření. Detailní analýza typu a počtu provede-
ných invazivních zákroků je uvedena v bodě 9.) Činnost cytogenetické laboratoře. Srovnání jednotlivých screeningových 
programů je uvedeno v následující tabulce a jejím grafickém zobrazení. Tabulka a graf zachycují situaci, kdy je srovnatel-
ná FPR (false positive rate – falešná pozitivita) jednotlivých screeningových programů a také ukazují, jak by musely být 
upraveny cut off u těchto programů. 

V současné době provádíme a využíváme výsledky triple testu ze dvou důvodů:
- Jsou ženy, které bohužel neabsolvují z různých důvodů screening v 1. trimestru. Pro tyto ženy triple test zůstává jedi-

nou, byť ne optimální alternativou provedení screeningu.
- Nejdůležitější využití triple testu je ovšem při provedení integrovaného testu. Naší snahou je, aby námi provádě-

ný screening byl na jedné straně maximálně senzitivní, a na druhé straně jsme měli co možná nejméně falešně 
pozitivních výsledků. To lze docílit právě integrací výsledků získaných v prvním trimestru s výsledky triple testu. 

Tento náš přístup není v rozporu, ale naopak je zcela v souladu s doporučením ČGPS, publikovaném v České gynekologii 
2012, 77, s. 265-266 a také s doporučením SLG publikovaném v Aktuální gynekologii a porodnictví 2014, 6, s. 19-22.

Srovnání screeningových programů při 5% FPR, s optimalizací cut-off a dalšími podmínkami

Test Cut-off
DR (%) senzi-
tivita při 5% 

FPR

Riziko posti-
žení plodu 
při cutt off 

(%)

Screeningo-
vý program 

neodhalí 
postižený 
plod (%)

Poznámka

Kombinovaný test 
(11. - 13. týden)

1 : 260 84 - 86 0,38 14 - 16
Senzitivita se mění v závislosti na odběru 
biochemických markerů. Časnější odběr krve 
senzitivitu mírně zvyšuje.

Kombinovaný test 
+ další UZ mar-
kery (NB, TR, DV, 
FMF úhel) (11. - 13. 
týden)

1 : 300 90 - 98 0,33  2 - 10

Nelze provádět populačně s vyšetřením 
všech UZ parametrů. U části žen nelze vyše-
třit z objektivních důvodů všechny uváděné 
UZ markery.

Triple test 1 : 130 69 0,76 31
Provádí se při pozdním záchytu gravidity, 
nebo jako součást sekvenčního integrované-
ho testu

Sekvenční integro-
vaný test (s triple 
testem)

1 : 330 92 (>92) 0,3 < 8

Cutt off v prvním trimestru musí být nastaven 
1:30 - 1:50. Senzitivita tohoto typu screeningu 
se zvyšuje nad 92 % pokud jsou v algoritmu vý-
počtu při integraci uvedeny další UZ markery. 
Integrace výsledků z 1. a 2. trimestru musí 
být provedena ze shodných výchozích dat 
v obou trimestrech. 
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Kombinovaný test  s NB 
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(11. – 13. týden) 

cut off: 1 : 260  
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08) Úhrada prvotrimestrálního screeningu a připravovaný balíček výhod
Koncem roku 2012 jsme obdrželi stanovisko VZP, ve kterém se uvádí, že prvotrimestální screening není v sou-
časné době hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a to ani žádným zástupným mechanismem. 
Stejná pravidla platila také v roce 2013. Na druhé straně některé zaměstnanecké zdravotní pojišťovny těhotným ženám 
na tento typ screeningu přispívaly nad rámec běžného zdravotního pojištění. Pro rok 2014 připravujeme pro těhotné 
ženy, které absolvují kombinovaný screening v centru Prediko, s.r.o. celou řadu výhod, o kterých budou ženy i ošetřující 
lékaři informováni prostřednictvím webových stránek www.prediko.cz 

09) Činnost cytogenetické laboratoře
V návaznosti na prováděný prenatální screening, ale také 
z dalších důvodů, bylo v naší cytogenetické laborato-
ři provedeno 143 stanovení karyotypu z plodové vody  
a 20 z choriových klků. Bylo provedeno také 1857 stano-
vení karyotypu z periferní krve.  113 vzorků bylo vyšetře-
no pomocí rychlé diagnostiky metodou FISH. 
       
Celkový počet provedených invazivních výkonů byl 
tedy 163 a celkový počet screeningových vyšetření 
3299. Z toho vyplývá, že invazivní zákrok v našem 
centru k počtu provedených screeningových vy-
šetření absolvovalo pouze 4,9 % žen. Pro srovnání  
v rámci ČR je to více než 15 % těhotných.

Kombinovaný test  
(11. – 13. týden)
cut off: 1 : 260 

Kombinovaný test   
s NB ev. další UZ 

markery
cut off: 1 : 300

Triple test
cut off: 1 : 130

Sekvenční integrovaný  
test (s triple testem),  
ev. další UZ markery  

z  1.trimestru
 cut off: 1 : 330



10) Zjištěné patologie – cytogenetická laboratoř IMALAB s.r.o.
Z vyšetřených vzorků jsme pro účely prenatální diagnostiky nalezli: 8x Downův syndrom , 4x Edwardsův syndrom (T18) 
a 1x triploidii plodu. Další nálezy jsou shrnuty v tabulce.

Periferní krev Periferní krev
novorozenec Plodová voda Choriové klky

Downův syndrom +21 1 1 5 3
Edwardsův syndrom +18   4
Patauův syndrom +13
Triploidie 1
Klinefelterův syndrom 47,XXY 2
Turnerův syndrom 45,X   
Super muž 47,XYY  1  
Super žena 47,XXX  
Ostatní 14  4

11) Činnost laboratoře molekulární biologie
V návaznosti na činnost genetické poradny v rámci Centra Prediko s.r.o. bylo v naší Laboratoři molekulární biologie prove-
deno celkem 1748 DNA vyšetření u dysfertilních párů a potenciálních dárců gamet.  Zjištěné mutace jsou uvedeny níže 
v tabulce. 

detekované mutace  počet
FVL heterozygot 53
FVL homozygot 2
FII heterozygot 15
FII homozygot 1
  
µdel Y 1 AZFc
 
CTFR F508del 32
CFTR dele 2,3 (21kb) 2
R117H 3
G542X 5
1717-1G -> A 2
3849+10kbC -> T 1
W1282C 1
1898+1G -> A 1

Kromě laboratorních vyšetření souvisejících s genetickou poradnou a centry asistované reprodukce, je naše laboratoř 
pevnou součástí vyšetřovacích procesů v širokém spektru klinických jednotek – hematologie, onkohematologie, interní 
medicína, revmatologie, gastroenterologie, neurologie. Tato spolupráce v posledních letech získává výrazné nadregio-
nální měřítko. Díky špičkovému vybavení a personálnímu obsazení se naše pracoviště řadí mezi nejmodernější laborato-
ře molekulární biologie v České Republice.

V roce 2013 jsme zavedli novou rychlou metodiku detekce nejčastějších aneuploidií plodu - AmnioPCR.

Metoda kvantitativní fluorescenční PCR (QF-PCR) – tzv. AmnioPCR umožňuje ze vzorku plodové vody či choriových klků 
rychlou (do 24 hodin) detekci nejčastějších změn počtu chromozomů 13, 18, 21, X a Y (Downův syndrom, Edwardsův 
syndrom, Patauův syndrom) a určení pohlaví s nízkým rizikem falešné pozitivity/negativity.

 



V návaznosti na prováděný prenatální screening byla touto metodou vyšetřena plodová voda u 34 pacientek a choriové 
klky u 15 pacientek. Počet zachycených aneuploidních plodů uvádí následující tabulka. 

Plodová voda Choriové klky
Downův syndrom +21 2 5
Edwardsův syndrom +18 0 1
Patauův syndrom +13 0 0
Aneuploidie X, Y 0 0

Pro rok 2014 plánujeme rozšířit spektrum vyšetření pro genetickou poradnu s využitím nejmodernější technologie - sek-
venování nové generace (NGS).

12) Celkový přehled námi zachycených nejzávažnějších patologií - Centrum prenatální 
       diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o.

Dg.slovy Dg1 IVF Metoda dg. a důvod vyš.
M.Down 1. plodu (gemini bi., bi.) Q90 ne Kombinovaný screening + karyotyp

M. Edwards Q91 ne Integrovaný screening + karyotyp

Acranius Q00.0 ne UZ v I.trim.

Cheilognathopalatoschisis unilat. Q37.1 ne UZ v II.trim. + karyotyp 46,XY

Cheilognathopalatoschisis bilat. Q37.1 ne UZ v II.trim.

Multicystická unilat. dysplazie ledviny Q61 ne UZ v II.trim.

Bilat. hydronefroza Q62.3 ne UZ v II.trim.

Hydrops plodu, fludothorax P83.2 ne UZ v I.trim.

Hydrops plodu, susp. VCC P83.2 ne UZ v I.trim.

Omfalokéla Q79.2 ne Kombinovaný screening

Hydrocephalus int., cheiloschisis, hypoplazie levého srdce Q03.8 ne UZ v II.trim + AMC (46,XY)

Hydrocephalus int. + ageneze corpus callosum Q03.8 ne Pouze 1x UZ v grav. hebd. 39

Pes equinovarus bilat. Q66.0 ne UZ v III. trim.

Polydaktylie na všech končetinách + VSD Q69.9 ne UZ v II.trim.

M.Down Q90 ne Kombinovaný screening + karyotyp

Multicystická rezistence v cervikofaciální oblasti  Q18.8 ne UZ v II.trim.+ AMC (46,XX)

Atrézie duodena Q41.0 ne UZ v III.trim.

M.Down Q90 ne Kombinovaný screening + karyotyp

Transpozice velkých cév, defekt AV septa Q20.3 ne UZ v II.trim.

Fluidothorax J90 ne UZ v II.trim.+AMC (46,XY)

Encefalokéla Q01.9 ne Kombinovaný screening

Multilokulární břišní cysty Q89.8 ne UZ v III.trim.+AMC (46,XX)

Sacrococcygeální teratom 1. plodu (gemini mono., bi.) D16.9 ne UZ v II.trim.

NTD 1.plodu (gemini bi., bi.) Q05.3 ne UZ v II.trim.

Spina bifida Q05.3 ne UZ v II.trim.+ elevace AFP

Omfalokéla Q79.2 ne Kombinovaný screening

Solitární cysta mesencephala Q04.6 ne UZ v III.trim.

M.Down Q90 ne UZ v II.trim. + karyotyp

M.Patau Q91.7  ne Kombinovaný screening + CVS

 



 
13) Přednášková a publikační činnost

V loňském roce jsme přispěli do programu několika odborných akcí pořádaných v České republice. Mezi nejvýznamnější 
patřila konference ACLG uspořádaná v Praze, za účasti špičkových zahraničních přednášejících. Dále jsme se účastnili 
např. pravidelné lednové akce na Homolce, celostátního kongresu České společnosti klinické biochemie v Olomouci, 
kde byl celý jeden blok věnován prenatálnímu testování. V rámci této konference jsme zajistili také účast špičkového 
světového odborníka Glenna Palomakiho, který přednášel o problematice neinvazivního testování. 

Stejně jako v předcházejících letech jsme společně s kolegy z Centra reprodukční medicíny Zlín uspořádali několik men-
ších seminářů. Publikovali jsme i několik článků a některé z nich si můžete přečíst na on-line recenzovaném magazínu 
www.actualgyn.com. V říjnu 2013 vyšel v americkém časopise Genetic In Medicine článek o neinvazivním testování 
těhotných žen po asistované reprodukci. Spoluautorem článku je RNDr. Jaroslav Loucký. Další informace o článku získáte 
na adrese http://www.nature.com/gim/journal/vaop/ncurrent/full/gim2013149a.html 

14) Zdroje informací pro vás:

Obecné informace o lékařské genetice ve Zlínském kraji: www.genetika-zlin.cz
Klinická genetika a prenatální screening: www.prediko.cz
Laboratoř lékařské genetiky: www.imalab.cz

Neinvazivní testování: www.maternit21.cz, 
 www.neinvazivnitest.cz,
 www.harmony-test.cz

15) Poznámky



Neinvazivní 
prenatální testování 
chromozomálních  
vad plodu

Dobře načasovaná 
informace

Bez rizika, kterým je 
zatížen invazivní zákrok

Jasné, spolehlivé 
výsledky

TÝDEN
TĚHOTENSTVÍ

PRACOVNÍCH

DNÍ
výsledek

T21

T18

T13

X

Y

Jednoznačný výsledek ve formátu pozitivní/negativní 
 
NEJŠIRŠÍ SPEKTRUM TESTOVANÝCH  
ONEMOCNĚNÍ - ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ  
CHROMOZOMŮ 21, 18, 13, X, Y

Další vyšetření:
DiGeorgův syndrom (delece 22q11.2)
Syndrom kočičího křiku
Prader-Willi/Angelmanův syndrom
1p36 deleční syndrom
trizomie chromozomu 16
trizomie chromozomu 22

Test je vhodný i pro vícečetná těhotenství  
a těhotenství po IVF

NAŠE VÝSLEDKY  
VÁM DODAJÍ JISTOTU

VÝSLEDKY,  
KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

NA
ZÁKLADĚ
VĚDY

 Jednoduchý  
 Bezpečný  
 Přesný

• Určený Vám a pro Vaše těhotenství
• Proveditelný od 10. týdne těhotenství

Moderní krevní test Harmony,  
který vyhodnocuje riziko trizomií  

plodu a poskytuje informaci  
o pohlavních chromozomech X a Y.

Profesionální neinvazivní testy  
s vysokou přesností, kvalitou zaštítěnou 
mateřskými americkými laboratořemi  
a průkaznými studiemi.

MaterniT21 Plus: Test Harmony:

IMALAB s.r.o. 
U Lomu 638 (Tomášov) 
CZ - 760 01 Zlín 

tel.: +420 606 705 622 
   +420 606 780 317
materni@imalab.cz 
www.maternit21.cz

PREDIKO, s.r.o.
Poliklinika (4. patro)
Tř. T. Bati 3705
CZ - 760 01 Zlín 

Tel.:  +420 606 780 317
   +420 606 705 622
harmony@prediko.cz
www.harmony-test.cz
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Těšíme se na další spolupráci v roce 2014

IMALAB s.r.o. • U Lomu 638 (Tomášov), CZ-760 01 Zlín
phone: +420 577 001 637 • fax: +420 577 001 637 • e-mail: imalab@imalab.cz • www.imalab.cz 

PREDIKO, s.r.o. • Poliklinika (4. patro) • Tř. T. Bati 3705 • CZ-760 01 Zlín
phone: +420 577 645 172 • cellular: +420 606 780 317, +420 606 045 181 • fax: +420 577 001 637 
e-mail: prediko@prediko.cz • www.prediko.cz

MZ-BIOCHEM s.r.o. • U Lomu 638 (Tomášov), CZ-760 01 Zlín 
phone: +420 577 001 994 • e-mail: info@mz-biochem.cz • www.mz-biochem.cz


