
PlGF – placentární růstový faktor 
 

• PLGF patří do rodiny vaskulárních endoteliálních  
růstových faktorů (VEGF) http://www.plgf.com/  

• Jeho hladina v těhotenství v 1. a 2. trimestru vzrůstá 
- hlavním zdrojem je placentární trofoblast 

• Hladina u těhotenství s rizikem preeklamsie a D.S. je snížená. 
• Ukazuje se jako dobrý marker preeklamsie (v kombinaci  

s sFlt-1) a také Downova Syndromu. 
• Kombinace s PAPP-A a Dopplerovským měřením uterinních artérií ve 12. týdnu – potenciálně slibný 

algoritmus pro PE. 
• Stanovisko ISPD k jeho vyšetřování: Při jeho použití se zvýší  

senzitivita kombinovaného testu o 1 – 6% (při 5% FPR). 
 
 
Další zpřesnění kombinovaného testu v prvním trimestru těhotenství – stanovení placentárního růstového 
faktoru. 
 
 Velmi podstatnou součástí péče o těhotné ženy z pohledu nejčastějších genetických onemocnění je provádění 
tzv. kombinovaného testu v prvním trimestru těhotenství. Tento test bývá někdy prováděn samostatně, ale je možno jej 
také integrovat s výsledky druhotrimestrálního screeningu (triple testu) do tzv. integrovaného testu. Vlastní 
kombinovaný test se provádí mezi probíhajícím 11. – 14. týdnem těhotenství. Do současné doby tento test zahrnuje 
stanovení dvou biochemických látek (PAPP-A a free beta HCG) a také měření různého počtu ultrazvukových 
parametrů. Naprostým standardem je změření tzv. nuchální translucence. Měření dalších ultrazvukových parametrů je 
závislé na zkušenosti vyšetřujícího lékaře, ale také na konkrétních podmínkách ultrazvukové viditelnosti, která se může 
u jednotlivých žen výrazně odlišovat. Právě z tohoto důvodu by bylo ale velmi výhodné měření dalšího biochemického 
parametru, který není nijak závislý na subjektivních podmínkách u jednotlivých žen, jako je tomu u ultrazvukových 
vyšetření. V loňském roce byly v odborné literatuře publikovány práce, které ukazují, že stanovení tzv. placentárního 
růstového faktoru (PlGF) může citlivost kombinovaného testu zvýšit až o dalších 6%. Naše pracoviště je prvním v ČR, 
které tuto formu provádění kombinovaného testu začíná těhotným ženám v těchto dnech nabízet. Stanovení PlGF 
nehradí zdravotní pojišťovny a jeho cena je 750,- Kč.  
 

 
 



 
 


