
 
Příloha č. 1 
 
METODICKÝ  NÁVOD  K  ZAJIŠTĚNÍ  A  PROVÁDĚNÍ  VŠEOBECNÉHO  TĚHOTENSKÉHO  
SCREENINGU VROZENÝCH  VÝVOJOVÝCH  VAD  V  ČR 

1. Všeobecná ustanovení 

Lékařský screening slouží k vyhledávání osob s významným rizikem určité choroby před 
klinickou manifestací. Pozitivní výsledek screeningového vyšetření jednoduchou, 
dostupnou a levnou screeningovou metodou zahajuje sérii specifických a náročnějších 
diagnostických vyšetření nebo preventivních opatření. Screeningový test je systematicky 
nabízen v populačním měřítku osobám, které nemají důvod vyhledat lékařskou péči. 

Základní principy: 
• Těhotná by měla mít možnost podstoupit některé z vyšetření stanovující 

individuální riziko vrozených vývojových vad. Pro Downův syndrom musí mít použitý 
test falešnou pozitivitu nižší než 4 % a detekční účinnost vyšší než 90 %. 

• Základní screeningová strategie by se měla opírat o prvotrimestrální screening, 
konkrétně kombinovaný test v prvním trimestru – ultrazvukový screening spolu se 
stanovením biochemických markerů v séru těhotné v prvním trimestru. Každá 
těhotná má v rámci komplexního prenatálního vyšetření právo na podrobnou 
informaci o všech možnostech provádění screeningu vrozených vývojových vad 
hrazených ze zdravotního pojištění, o výtěžnosti a rizicích těchto jednotlivých 
postupů a jejich dosažitelnosti v místě bydliště. Těhotná, která nemá možnost 
podstoupit prvotrimestrální screening VVV (pozdní záchyt gravidity, lokální 
nedostupnost), by měl být nabídnut biochemický test ve II. trimestru. 

• Sérum integrovaný test je vhodný tam, kde není možné zajistit provedení 
ultrazvukového vyšetření v 1. trimestru sonografistou zapojeným do systému 
kontroly kvality. (t.č. poskytovaným Nadací fetální medicíny v Londýně - 
www.fetalmedicine.com). Další alternativou je sekvenční varianta integrovaného 
testu.  

• V případě provedení screeningového testu v prvním i v druhém trimestru je nutné 
provést integrované hodnocení. 

• Pro těhotné s pozitivním výsledkem screeningu musí být k dispozici spolehlivá 
diagnostická vyšetření.  

• Kontrola kvality: Screening VVV musí mít zajištěný centrální audit zajišťovaný 
Koordinační radou pro prenatální screening VVV při ČLS JEP (dále jen Koordinační 
rada), který je schopen zajistit jak kvalitu analytické fáze (biochemie), tak klinické 
fáze (ultrazvukové vyšetření). 

Z veřejných zdrojů je hrazeno několik variant screeningových programů, a to hlavně 
vzhledem k současné nedostupnosti některých vyšetření pro celou populaci včetně případů 
pozdního záchytu těhotenství. Povinností ošetřujících gynekologů je o nich své pacientky 
objektivně informovat a ponechat na jejich výběru zvolenou metodu, stvrzenou písemným 
informovaným souhlasem. Před získáním informovaného souhlasu je podmínkou poskytnutí 



tištěných informačních materiálů, které musí být zároveň k dispozici on line na webových 
stránkách.  

Konkrétní doporučení: 

Z veřejných zdrojů jsou hrazeny tyto screeningové programy: 

1. Kombinovaný test v prvním trimestru (věk, PAPP-A, free-beta-hCG, NT) 

2. Kontingenční test v prvním trimestru (věk, PAPP-A, free-beta-hCG, NT, v případě 
hraničního rizika ve stejném sezení provedené vyhodnocení dalších UZ markerů – NB, TR, 
DV ev. jiné aktuálně platné a zařazené ve specializovaném software. 

3. Sekvenční varianta integrovaného testu  

a) v prvním trimestru (věk, PAPP-A, free-beta-hCG, NT) Předběžné vyhodnocení 
testu, vysoce pozitivní screening řešit okamžitě. 

b) Ostatní těhotné ženy pokračují do 2. trimestru (AFP, hCG, uE3) Společné 
vyhodnocení po dokončení všech vyšetření. 

4. Sérum integrovaný test (PAPP-A, AFP, uE3, free-beta/total hCG) – tento test je 
vhodný tam, kde není dosažitelné ultrazvukové vyšetření v 11+0 - 13+6, provedené 
sonografistou zapojeným do systému kontroly kvality. 

5. Triple test (hCG, AFP, uE3) ve druhém trimestru – je vyhrazen pouze těhotným s 
pozdním záchytem těhotenství nebo lokální nedostupností testu v prvním trimestru resp. 
sérum integrovaného testu 

Provedení screeningového testu v prvním i v druhém trimestru v jednom těhotenství a 
jejich oddělené resp. neintegrované hodnocení je považováno za postup non lege 
artis.  

2. Laboratoře a UZ pracoviště zařazená v organizovaném screeningu VVV  

1. Laboratoře: Laboratoře, které vyšetřují biochemické parametry screeningu VW, musí 
splňovat požadavky uvedené v Doporučení o laboratorním screeningu vrozených 
vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství z roku 2010 (dále jen 
Doporučení pro laboratoře), které je nedílnou přílohou této metodiky. 

Přehled pracovišť provádějících laboratorní screening VVV je veden při RL MZ ČR pro KB v 
Praze. Požádat o zařazení do stávajícího seznamu je možno cestou Koordinační rady ČLS 
JEP s doložením adekvátního analytického a personálního vybavení a doložením 
pravidelného absolvování systému externí kontroly kvality, jak je uvedeno v Doporučení 
pro laboratoře. V případě absence pravidelné kontroly kvality, nebo v případě propadnutí 
platnosti certifikátu pro jakýkoliv z biochemických markerů screeningu, je Koordinační 
rada oprávněna pracoviště ze seznamu vyškrtnout. Tyto informace jsou uvedeny na 



webové stránce - http:/wwwl.lfl.cuni.cz/screeningDS a stránkách MZ ČR a jednotlivých 
plátců zdravotní péče.  

2. UZ pracoviště: Pracoviště vyšetřující ultrazvukové markery VVV plodu v rámci jejich 
screeningu, včetně nejčastějších chromozomálních aberací a rozsáhlého spektra dalších 
znaků k posouzení zdravotního stavu vyvíjejícího se plodu jsou registrována Koordinační 
radou. Nutné je doložení adekvátního přístrojového a personálního vybavení a doložení 
splnění podmínek certifikace a pravidelného auditu u Fetal Medicine Foundation, London 
(dále jen FMF Londýn). V případě absence pravidelného obnovení certifikace nebo absence 
uvedeného auditu je Koordinační rada oprávněna pracoviště z tohoto seznamu vyškrtnout. 
Tyto informace jsou uvedeny na stránkách Koordinační rady, stránkách MZ ČR a 
jednotlivých plátců zdravotní péče. Počet zúčastněných pracovišť je dán povinným 
minimálním počtem provedených screeningových vyšetření, t.j. 100 ročně na jednoho 
ultrazvukem vyšetřujícího lékaře v programu screeningových testů. 
Pracoviště musí respektovat Doporučení k provádění prenatálního screeningu schváleného 
Koordinační radou 

 
3. Podmínky pro laboratoře, provádějící screeningová vyšetření biochemických 

markerů: 

1) TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY 

Podmínkou pro zařazení laboratoře do sítě laboratoří provádějících laboratorní screening 
vrozených vývojových vad (VVV) je doložitelné provádění minimálně 1 000 screeningových 
vyšetření ročně pro biochemické markery 1. trimestru (volná ß podjednotka HCG, PAPP-A) 
nebo 2. trimestru (AFP, HCG, uE3), aby byly spolehlivě určeny mediány pro daný gestační 
den. 
 
Ostatní podmínky jsou přesně specifikovány v Doporučení pro laboratoře. 

2) PERSONÁLNÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE 

Laboratoř musí mít pracovníka odpovědného za provádění laboratorních screeningových 
vyšetření a za systém jeho vnitřní i externí kontroly kvality (vysokoškolsky vzdělaný 
pracovník se specializovanou způsobilostí v klinickém laboratorním oboru (801, 815) s 
úvazkem minimálně 0,5. 
Vyšetření provádí laborantka se specializací 801 nebo 815 s úvazkem 1,0. Případné řádně 
odůvodněné výjimky povoluje Koordinační rada. 
 
3) POPIS PROVÁDĚNÍ LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 

Doporučené laboratorní markery pro jednotlivé týdny těhotenství spolu s nejvhodnější 
dobou odběru krve, preanalytickými a analytickými požadavky jsou podrobně definovány 
v Doporučení pro laboratoře   



Všechna pracoviště provádějící některý z uvedených typů prenatálních screeningových 

testů jsou povinna mít zajištěn pravidelný interní i externí audit. 

Laboratoř používá účinný systém vnitřní kontroly kvality, zúčastňuje se externího 
hodnocení kvality nejméně ve 2 kontrolních cyklech ročně pro 1. a 2. trimestr a vlastní 
certifikáty/osvědčení o úspěšném absolvování kontroly pro všechny používané metody. 

Výpočet rizika vrozené vývojové vady v 1. i 2. trimestru musí být prováděn pomocí 
spolehlivého validovaného počítačového programu, který upozorňuje na zvýšené riziko 
nejdůležitějších aneuploidií - trisomie 21. chromozomu (m. Down), 18. chromozomu (m. 
Edwards) a 13. chromozomu (m. Patau). Ve 2. trimestru těhotenství i na defekt uzávěru 
neurální trubice (NTD). Riziko postižení plodu některou z nejčastějších uvedených 
chromozomálních poruch je vyjádřeno poměrným číslem. Výsledky biochemických 
markerů jsou vydávány nejen v absolutních číslech, ale také v násobcích mediánů, které 
má každá laboratoř stanovené pro vlastní metody a pro každý týden těhotenství.   

Vyhodnocení výsledku screeningu a návrh dalšího postupu je v kompetenci gynekologa 
nebo genetika se specializovanou způsobilostí v oboru, který bezprostředně informuje 
těhotnou ženu. 

4. Podmínky pro pracoviště, provádějící screeningové UZ vyšetření plodu v 1.  

trimestru těhotenství:                 

1) TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY: 

a) nepodkročitelná roční minima provedených vyšetření jedním pracovníkem 

Minimální počet UZ vyšetření pro jednoho pracovníka je 100 ročně. Vyšetřením se rozumí 
kompletní zhodnocení sonomorfologie plodu, ověření stáří gestace změřením 
temenokostrční vzdálenosti, změření NT, vyhodnocení rizika pro m. Down, m. Edwards a 
m. Patau dle kombinovaného testu (věk těhotné, biochemie krevního séra, NT plodu) a v 
případě potřeby zhodnocení dalších ultrazvukových markerů plodu (NB, TR, DV, FA) a 
sdělení konečného výsledku těhotné. Počtem vyšetření se rozumí množství změřených NT 
vykázaných v pravidelném každoročním auditu u FMF Londýn. FMF je celosvětově 
považována za nestrannou autoritu, která poskytuje bezplatný audit pomocí 
automatizovaných algoritmů s webovským přístupem, v souladu s doporučením Koordinační 
rady. 

b)povinné přístrojové a technické vybavení pro provedení UZ vyšetření v rámci screeningu 

 Povinné přístrojové vybavení:  

Digitální ultrazvukový přístroj s širokopásmovou abdominální sondou s centrální frekvencí 
5-7 MHz, možnost měření na desetiny milimetru (tedy minimální pohyb kaliperu je 0,1 



mm), akustický zoom s vyšším rozlišením zoom (HD zoom, HR zoom), cine loop, barevný 
Doppler. Vaginální sonda s 2D zobrazením. 

 

Další povinné technické vybavení: 

Software pro hodnocení rizika musí být schválen Koordinační radou, s ohledem na 
mezinárodní doporučení. Dále je nutné zajištění komunikace s poskytovatelem 
biochemických parametrů tak, aby měl vyšetřující ultrasonografista k dispozici výsledek 
biochemických vyšetření (free-beta hCG a PAPP-A) včas a mohl tak po ultrazvukovém 
vyšetření sdělit těhotné výsledek kombinovaného testu. 

2) PERSONÁLNÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PROVÁDĚNÍ PRENATÁLNÍHO UZ 
SCREENINGU 

a)  povinný nositel výkonu a jeho minimální úvazek na pracovišti 

Povinným nositelem výkonu je lékař s platnou licencí pro měření NT (šíjového projasnění)a 
pro všechny aktuálně platné UZ markery pro screening Downova syndromu a dalších 
nejčastějších chromozomálních aberací plodu od FMF Londýn. 

Licenci získává lékař absolvováním teoretického a praktického kurzu ultrazvukového 
vyšetření v 11+0 -13+6 týdnu těhotenství u FMF Londýn resp. na jejím akreditovaném 
školícím pracovišti a zasláním a schválením logbooku vlastních měření NT a dále jednotlivě 
všech aktuálně platných ultrazvukových markerů. Platnost licencí je udržována 
pravidelným auditem u FMF Londýn. 

Minimální úvazek na pracovišti není definován, je definován minimální počet vyšetření na 
jednoho pracovníka v auditu za rok (viz.4.1.a).Výkon může být vykázán jen tehdy, je-li 
proveden pracovníkem, který splňuje podmínky povinného nositele (viz výše). 

3) POPIS PROVEDENÍ UZ VYŠETŘENÍ v l. TRIMESTRU 

a)  definice výkonu 

Ultrazvukové vyšetření pro screeninng VVV a stanovení rizika nejčastějších 
chromozomálních aberací v prvním trimestru se provádí v gestačním stáří 11+0 – 13+6. 
resp. při CRL plodu 45-84 mm. Součástí vyšetření je: ověření počtu plodů, u vícečetné 
gravidity stanovení chorionicity, ověření resp. stanovení stáří těhotenství dle CRL, celkové 
vyhodnocení sonomorfologie plodu, změření NT, v případě hraničního rizika vyšetření 
dalších UZ markerů chromozomálních aberací (NB, TR, DV resp. dalších aktuálně platných a 
zařazených v kalkulaci softwaru) a zhodnocení pomocí definovaného počítačového 
programu (viz odstavec 4.1.b). Riziko je vyjadřováno ve formě poměrné, tedy např. 1:1000 
a to zvlášť pro jednotlivé trizomie, tedy trizomii 21, 18 a 13.  

b) indikační postup vyšetření a vyhodnocení UZ vyšetření, včetně záznamu ve 
zdravotnické dokumentaci 



Povinnou součástí záznamu provedení screeningového vyšetření ve zdravotní dokumentaci 
je: počet plodů, u vícečetné gravidity chorionicita, délka CRL, velikost NT, jsou-li ve 
výpočtu rizika použity další UZ markery, pak písemný záznam o jejich hodnocení, 
fotodokumentace měření CRL, NT a všech UZ markerů použitých v daném vyšetření ke 
kalkulaci rizika Downova syndromu, výsledek stanovení free-beta-hCG a PAPP-A (datum 
jejich odběru a MoM obou markerů). Záznam dále zahrnuje celkové vyhodnocení rizika 
Downova syndromu a dalších zmíněných chromozomálních aberací a doporučení dalšího 
postupu. Archivace výsledku (včetně fotodokumentace) je dána platnými předpisy o 
archivaci zdravotnické dokumentace.  

c) způsob provedení kvalitativní kontroly nálezů na spolupracujících pracovištích 

Kvalita měření NT je součástí pravidelného auditu u FMF a registrace u Koordinační rady 
pro prenatální screening VVV při ČLS JEP 

5. Kontinuita screeningu a návaznost diagnostické péče při nálezu 
patologických hodnot laboratorních markerů a/nebo UZ 
vyšetření 

  

Organizace provedení screeningového testu u těhotné je v kompetenci ošetřujícího 

gynekologa, který vyšetření buď sám provádí (splňuje-li podmínky pro provádění tohoto 

vyšetření stanovené na jiném místě tohoto dokumentu), nebo na něj pacientku odesílá.  

Ultrazvukové vyšetření a konzultaci výsledku screeningového testu provádí lékař 

(gynekolog) s platnou licencí pro toto vyšetření od FMF Londýn. Při negativitě testu vystaví 

tento lékař písemnou zprávu o negativitě screeningu pro ošetřujícího gynekologa. V 

případě pozitivity screenigového testu nebo zjištění strukturní anomálie plodu vystaví 

tento lékař písemnou zprávu o pozitivitě screeningu, resp. nalezené anomálii, nabídne 

pacientce invazivní vyšetření karyotypu plodu (CVS nebo amniocentézu). Biopsii choria lze 

provést buď okamžitě (indikuje gynekolog nebo genetik) nebo následující pracovní den, po 

dohodě s pacientkou. V případě, že je nutno na invazivní vyšetření těhotnou odeslat do 

jiného zařízení, je tak učiněno bez zbytečných průtahů. V indikovaných případech je 

metodou volby odběr plodové vody po 15. týdnu těhotenství. 

Pozitivní screeningový test (kombinovaný, kontingenční, sekvenční integrovaný, sérum 
integrovaný, test v II. trimestru) je podkladem pro indikaci invazivního vyšetření pro 
stanovení karyotypu plodu (amniocentéza, biopsie choria) hrazeného z veřejného 
zdravotního pojištění.  
 

Diagnostické testy v případě pozitivity screeningu  

Biopsie choria (CVS) je metodou ke stanovení karyotypu, která se z důvodu bezpečnosti 
pro plod a kvality získaného vzorku provádí v gestačním stáří od ukončeného 11. týdne 



těhotenství do 15. týdne těhotenství. Dle dostupných dat je riziko zráty těhotenství po 
transabdominální CVS stejné jako u amniocentézy - tedy 0,5 až 1%. 

Amniocentéza je metodou ke stanovení karyotypu, která se provádí od ukončeného 
15.týdne  těhotenství.  Riziko ztráty těhotenství po amniocentéze je všeobecně udávané 
mezi 0,5-1%. Diskuze o skutečném riziku této metody stále pokračují a mohou být 
ovlivněny řadou faktorů (zejména zkušeností operatéra). 

Kordocentéza se pro stanovení karyotypu provádí výjimečně v indikovaných případech. 
Riziko diagnostické kordocentézy je udáváno do 2%. Riziko všech výše uvedených výkonů 
je závislé na zkušenosti operatéra. 

Laboratorní metody zpracování vzorku 

Nejčastější metodou je konvenční karyotypizace kultivovaných fetálních buněk různého 
původu. Tato metoda je velmi spolehlivá jak pro stanovení numerických, tak i 
strukturálních aberací, i mozaicismu. Nevýhodou je dlouhá doba zpracování do 14 dnů. 
Alternativními metodami jsou QF-PCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) a FISH 
(Fluorescent In Situ Hybridisation). Tyto metody poskytují výsledky za 24-48 hodin, jsou 
dostatečně spolehlivé k diagnostice hlavních trizomií 21,18 a 13. Jejich výhodami jsou: 
rychlost, spolehlivost, nižší náklady, možnost automatizace a jednodušší zapracování 
personálu. Dosud není konsensus o možnosti nahrazení konvenční karyotypizace těmito 
metodami, protože nedokážou detekovat některé časté abnormality, jako translokace, 
delece či mozaicismus.  

6. Sledování a vyhodnocování průběhu a výsledků doporučeného postupu provedení 
screeningu VVV 

Obecná ustanovení: 

Biochemie: 

K hodnocení výsledků laboratorního screeningu a informování o nových trendech ve 
stanovení jednotlivých analytů se každý rok koná setkání odpovědných pracovníků všech 
laboratoří v rámci Imunoanalytických dnů. 

Ultrazvuk: 
Všechna pracoviště provádějící některý z uvedených typů prenatálních screeningových 
testů jsou povinna mít zajištěn pravidelný externí audit. K provádění screeningového 
ultrazvukového vyšetření v 11+3-13+6 je nutná platná licence od FMF Londýn. Certifikace a 
pravidelný audit pro obnovování licence je prováděn pro každý marker (NT, NB, TR, DV) 
zvlášť. Sonografista je ve screeningu oprávněn použít pouze ty markery, pro něž má 
platnou licenci FMF Londýn. Fetal Medicine Foundation, London je celosvětově považována 
za nestrannou autoritu, která poskytuje bezplatný audit pomocí automatizovaných 
algoritmů s webovským přístupem.  



 
Sonografista bez platné licence v případě nalezení patologie indikuje vyšetření na 
specializovaném pracovišti zabývajícím se perinatologií a fetomaternální medicínou. 
 
Doporučována je i interní kontrola kvality se zaměřením na pravidelnou kontrolu distribuce 
naměřených hodnot NT, DR, FPR a náhodně vybrané fotodokumentace. 
 

Vyhodnocování průběhu a výsledků v ČR:, 

Vlastní vyhodnocování průběhu a výsledků v ČR je v kompetenci Koordinační rady ČLS JEP.  
Koordinační rada pro prenatální screening VVV při ČLS JEP sleduje posouzení efektivity 
screeningu zpětnými informacemi jako jsou zdravotní stav novorozenců, kteří prošli 
screeningovým vyšetřením, a spolupracuje s národní databází hlášených vrozených 
vývojových vad novorozenců.  

Tento orgán jmenovitě provádí: 

 Vede aktuální seznam poskytovatelů ultrazvukového vyšetření v 1. trimestru 
těhotenství s platnou licencí od FMF Londýn a biochemických laboratoří, 
splňujících podmínky pro vstup do všeobecného těhotenského screeningu, popsané 
na jiném místě tohoto dokumentu. Tyto dva seznamy slouží jednak ošetřujícím 
gynekologům (odesílání těhotných) a též pojišťovnám (proplácení výkonů). 
Seznamy jsou aktualizovány čtvrtletně a jsou vystaveny na volně přístupných 
webových stránkách Koordinační rady ČLS JEP. Udělování a aktualizace licencí pro 
ultrazvukové vyšetření v 11+0 – 13+6 je v kompetenci FMF Londýn.  

 Ve spolupráci s ÚZIS analyzuje jednou ročně výsledky screeningu. Analyzuje 
výsledky na úrovni celostátní i na úrovni jednotlivých poskytovatelů. Tyto výsledky 
jsou též vystaveny na webových stránkách tohoto národního orgánu.  

 Dává doporučení změny postupů při zjištění nižší DR resp. vyšší FPR resp. 
nedodržení postupu u prenatálně nediagnostikovaných případů a dohlíží na průběh 
jejich aplikace.Provádí rozbor provedení screenigového vyšetření u prenatálně 
nediagnostikovaných připadů Downova syndromu. O výsledcích rozboru informuje 
konkrétního poskytovatele (sonografistu a laboratoř), který prováděl prenatální 
screeningové vyšetření. Souhrnné výsledky jsou anonymně (vzhledem k těhotné i 
poskytovateli screeningu) uveřejněny na webových stránkách Koordinační rady a 
též publikovány v odborném tisku. 

 Poskytovatelé screeningu (laboratoř, sonografista) jsou povinni poskytnout data v 
rozsahu nutném k zhodnocení DR, FPR a postupu screeningu u prenatálně 
nediagnostikovaných případů  

 

 

 




