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SOUHRN
Inhibiny jsou glykoproteiny patřící do rodiny transformujícího růstového faktoru beta (TGF-β), která čítá více než 60 proteinů 
a zahrnuje dále také aktiviny, které jsou podobné strukturálně, liší se ale po stránce funkční. Inhibiny u žen vznikají v granu-
lózových buňkách vaječníků, inhibin A je v průběhu těhotenství produkován také žlutým tělískem a placentou. Inhibiny mají 
důležitou roli v regulaci folikulogeneze a zrání oocytu. U mužů se inhibiny majoritně tvoří v Sertoliho buňkách varlat, v menší 
míře pak také v Leydigových buňkách. Jejich syntéza je stimulována působením androgenů, avšak primárně ji reguluje 
spermatogeneze. V současnosti je ovšem také zřejmé, že funkce inhibinu zahrnuje mnohem širší spektrum účinků, které se 
netýkají jenom reprodukčního systému. Zdrojem inhibinu A je v těhotenství žluté tělísko a později placenta. Inhibin (a také 
aktivin) fungují v lidské placentě parakrinně i autokrinně a lokálně ovlivňují tvorbu hormonů v placentě, buněčnou imunitu, 
růst buněk a diferenciaci placenty a embrya. Placentální cytotrofoblast a syncytiotrofoblast secernuje inhibin A, který inhi-
buje placentální sekreci hCG a progesteronu. Biochemické látky, které jsou v průběhu těhotenství produkovány placen-
tou, jsou v některých případech využívány jako markery Downova syndromu při provádění screeningu tohoto genetického 
onemocnění. Bylo zjištěno, že zvýšení hladiny inhibinu A je s určitou pravděpodobností asociováno s přítomností Downova 
syndromu a je možné jej využít v kombinaci s dalšími biochemickými látkami produkovanými fetoplacentární jednotkou jako 
biochemický screeningový marker.
Klíčová slova: inhibin A, Downův syndrom, prenatální screening.

SUMMARY
Loucký J., Průša R.: Pathobiochemistry of inhibin A and its use in the screening of congenital developmental 
defects.
Inhibins are glycoproteins which belong to the transforming growth factor beta family (TGF-β), which contains more than 
60 proteins as well as activins, which are structurally similar but differ in terms of function. Inhibins in women are formed in 
the ovarian granulosa cells, inhibin A is also produced during pregnancy by the yellow body and the placenta. Inhibins play 
an important role in the regulation of folliculogenesis and oocyte maturation. In males, inhibins are predominantly produced 
in the testicular Sertoli cells and in a smaller quantity also in the Leydig cells. Their synthesis is stimulated by the effects 
of androgens but is primarily regulated by spermatogenesis. Currently, it is also clear that the function of inhibins include 
a much broader spectrum of effects, which are not only related to the reproductive system. In pregnancy, the source of 
inhibin A is the yellow body and later the placenta. Inhibin (and also activin) have a paracrine and autocrine function in the 
human placenta and locally affect the production of hormones in the placenta, cellular immunity, cell growth and differen-
tiation of the placenta and embryo. Placental cytotrophoblast and syncytiotrophoblast secrete inhibin A, which inhibits the 
placental secretion hCG and progesterone. In some cases, biochemical markers that are produced by the placenta during 
pregnancy are used as markers for Down syndrome screening. It has been discovered that an increase in the level of inhibin 
A is to some degree associated with the presence of Down syndrome and may be used in combination with other bioche-
mical markers produced by the fetoplacental unit as a biochemical screening marker. 
Key words: inhibin A, Down syndrome, prenatal screening.

Vznik a funkce inhibinů

Inhibiny jsou glykoproteiny patřící do rodiny trans-
formujícího růstového faktoru beta [1], která čítá více 
než 60 proteinů a zahrnuje dále také aktiviny, které jsou 
podobné strukturálně, liší se ale po stránce funkční. Do 
této rodiny látek patří např. také AMH (Anti-Mülleriánský 
hormon). Inhibin byl poprvé popsán v roce 1923 [2] a je 
charakterizován jako pohlavní hormon, jehož význam-
nou funkcí je regulace produkce folikulo-stimulačního 
hormonu (FSH) v buňkách adenohypofýzy [3, 4]. Inhibiny 
u žen vznikají v granulózových buňkách vaječníků, inhi-
bin A je v průběhu těhotenství produkován také žlutým 
tělískem a placentou. Inhibiny mají důležitou roli v regu-
laci folikulogeneze a zrání oocytu. Zatímco inhibin B  

je produkovaný především malými antrálními folikuly, 
inhibin A je hormon zralých forem oocytů a těhotenství. 
Jeho působením dochází ke snížení produkce FSH. 
V současnosti je ovšem také zřejmé, že funkce inhibinu 
zahrnuje mnohem širší spektrum účinků, které se netýkají 
jenom reprodukčního systému. Jakožto jeden z hlavních 
reprodukčních hormonů je zapojen do parakrinní regu-
lace folikulogeneze (obr. 1), steroidogeneze a ovlivňuje 
biochemické procesy i v dalších orgánech [5]. U mužů 
se inhibiny majoritně tvoří v Sertoliho buňkách varlat, 
v menší míře pak také v Leydigových buňkách (obr. 2). 
Jejich syntéza je stimulována působením androgenů, 
avšak primárně ji reguluje spermatogeneze. V krevním 
oběhu se vyskytuje pouze inhibin B, který negativní zpět-
nou vazbou tlumí tvorbu FSH v hypofýze.
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jednu ze dvou možných podjednotek β (molekulo-
vá hmotnost 13 kDa). β podjednotka se vyskytuje ve 
dvou modifikacích – βA a βB. Inhibin se tedy vyskytuje 
ve dvou izoformách. Pokud se spojí do dimeru pouze 
podjednotky β, vznikne molekula aktivinu, která může 
existovat ve třech izoformách. 

Fig. �. The Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis in women 
(adopted from [6])

Fig. �. The Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis in men 
(adopted from [7])

Struktura inhibinů

Ze strukturálního hlediska jsou inhibiny tvořeny 
dimerickými glykoproteiny, které se vyskytují ve formě 
α podjednotky a podjednotek βA a βB (obr. 3). Podjed-
notka α je společná pro obě molekuly inhibinů a speci-
fičnost je dána přítomností podjednotky βA nebo pod-
jednotky βB. Podjednotka α má molekulovou hmotnost 
zhruba 20 kDa a je připojena disulfidickou vazbou na 

Fig. �. Schematic diagram of the structures of inhibin and 
activin.

Celkem bylo nalezeno nejméně devět biologic-
ky aktivních forem inhibinu [8, 9]. Tyto formy se liší 
svou molekulovou hmotností, která je ovlivněna pro-
dloužením řetězce aminokyselin na podjednotkách 
a tím pádem i větší glykosylací na C - terminálním 
konci alfa podjednotky [10]. Inhibin je kódován třemi 
geny, které jsou zodpovědné za produkci tří uvede-
ných peptidů, peptidu α, peptidu βA a βB. Alfa podjed-
notka inhibinu je u lidí lokalizovaná na chromozomu 2  
(2q33-q36) [11], podjednotky βA a βB jsou lokalizovány 
na chromozomech 7 (7p15-p13), resp. 2 (2cen-q13) 
[12]. Pouze heterodimerní podjednotky αβA a αβB, kte-
ré jsou spojené kovalentně disulfidickým můstkem, tvo-
ří aktivní formy inhibinů A a B. Obě formy inhibinu nejen 
potlačují sekreci FSH v hypofýze, ale také mají lokální 
modulační efekt na gonadální steroidogenezi [13, 14]. 
Zralé inhibiny jsou rychle odplaveny z cirkulace, jejich 
biologický poločas je zhruba 3-6 minut (inhibin A) [15] 
a asi tři minuty (inhibin B) [15]. Při pokusu s radiačně 
značeným inhibinem A bylo zjištěno, že se akumuluje 
ve slezině, nadledvině, kostní dřeni a ováriu [16].

Mechanismus působení inhibinů

Inhibiny i aktiviny jsou členy rodiny TGF-β a ma-
jí také společný vazebný membránový protein ActR II 
[24], (aktivinový receptor typu II), který má vysokou afi-
nitu pro aktivin A a B, s menší afinitou váže také inhi-
bin, který působí jako antagonista aktivinu (jeho navá-
zání blokuje vznik receptorového komplexu). Aktivinové 
receptory jsou dimery Ser/Thr kinázových podjednotek. 
Aktivinový receptor typu I - ActR I váže pouze aktivin, 
po jehož navázání dochází k připojení ActR II za vzniku 
membránového komplexu a k transfosforylaci podjed-
notek ActR I. Takto aktivovaný receptorový komplex 
spouští fosforylační kaskádu zahrnující cytoplasmatic-
ké SMAD proteiny, které slouží jako přenašeče extra-
celulárních signálů ligandů z rodiny TGF-β do jádra 
[17], kde ovlivňují transkripci příslušných genů. SMAD 
proteiny dělíme do několika tříd:
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-  R-SMAD: receptorem regulované SMAD proteiny 
(SMAD 1, 2, 3, 5, 8/9)

-  Co-SMAD: interagují s R-SMAD při přenosu signálu 
(pouze SMAD 4)

-  I-SMAD: inhibují ostatní SMAD proteiny (SMAD 6, 7) 

Inhibin se rovněž váže na receptor p120 (inhibino-
vý receptor, protein o molekulové hmotnosti 120 kDa), 
který je specifický pro inhibin B a vyskytuje se v hypofý-
ze a v Leydigových i Sertolliho buňkách. Dále se inhibin 
váže na TGF-βR III (receptor typu III pro transformují-
cí růstový faktor beta), jiným názvem β-Glykan, který 
působí jako ko-receptor inhibinu a zvyšuje jeho afinitu 
k vazbě na ActRII. Tím inhibuje stimulační efekt aktivinu 
cestou tohoto receptoru.

Degradace inhibinů

Degradace inhibinů probíhá, podobně jako u jiných 
peptidových hormonů, za pomoci receptory zpro-
středkované endocytózy [18]. V místě vzniku komple-
xu inhibin-receptor dochází k postupnému vchlípení 
plazmatické membrány (invaginaci) a vzniku váčku 
(endozomu), který se následně spojí s lysozomem 
obsahujícím proteolytické enzymy. Vzniklé fragmen-
ty jsou dále chemicky modifikovány jaterními enzymy 
a malé peptidy jsou vyloučeny močí. Tímto mecha-
nismem dochází vlastně k modulaci účinku inhibinu, 
neboť se snižuje koncentrace hormonu v krvi i počet 
receptorů v cílových buňkách. Na vzniku endozomu 
se podílí protein klathrin, který vytváří polymerní pro-
storové struktury v místě invaginace a přes tzv. adap-
torové proteiny interaguje cytoplazmatickými domé-
nami receptorů. Díky GTPáze dynaminu dochází pak 
k odštěpení vezikulu od cytoplazmatické membrány. 
Klathrinový plášť je poté uvolněn za pomocí auxilinu 
nebo heat shock cognate proteinu 70 a vezikul fúzuje 
s časným endozomem [19].

Existují také mechanismy endocytózy nezávis-
lé na klathrinu, např. kaveolární endocytóza, při níž 
vznikají tzv. kaveoly (vchlípeniny plasmatické mem-
brány) obsahující proteiny kaveoliny, které v mem-
bráně asociují s cholesterolem a se sfingolipidy. 
I v této dráze hraje důležitou roli při odštěpení vezi-
kulu GTPáza dynamin, vzniklé váčky mohou splývat 
s tzv. kaveozomy (speciální endozomy bohaté na 
kaveoliny), ale také s klasickými časnými endozomy. 
Z časného endozomu jsou pohlcené látky tříděny 
do různých lokalit. Vezikuly jsou recyklovány zpět 
na plazmatickou membránu a ostatní náklad může 
být transportován do lysozomu. Důležitým krokem 
na cestě mezi časným endozomem a lysozomem je 
tvorba multivezikulárních tělísek, do nichž jsou trans-
portovány především receptory značené ubiquitinem, 
které jsou určeny k degradaci. V případě, že má dojít 
k recyklaci receptorů, slouží endocytóza k dočasné-
mu snížení počtu receptorů na plazmatické membrá-
ně. Endocytóza také může vést k odstranění ligandů 
z povrchu buňky (ligand je degradován, receptor je 
recyklován).

Účinek inhibinu A v těhotenství a jeho 
využití

Zdrojem inhibinu A je v těhotenství žluté tělísko 
a později placenta. Inhibin (a také aktivin) fungují v lid-
ské placentě parakrinně i autokrinně a lokálně ovliv-
ňují tvorbu hormonů v placentě, buněčnou imunitu, 
růst buněk a diferenciace placenty a embrya. Inhibin 
A navíc vstupuje do mateřské cirkulace a může mít 
endokrinní efekt během těhotenství. Sérové změny 
těchto proteinů reflektují změny v placentální syntéze 
a sekreci [6]. Právě během těhotenství je jedním z hlav-
ních cirkulujících proteinů inhibin A [20; 21]. Jeho séro-
vá hladina klesá zhruba od 8. do 16. týdne gestace. 
Hladina zůstává nižší během druhého trimestru, poté 
se ale zvyšuje až pětinásobně během třetího trimestru 
a dosahuje maxima ve 36. týdnu gestace [6]. Většina 
inhibinu detekovatelného v séru je pravděpodobně pla-
centárního původu [22; 20]. Funkce inhibinu A během 
těhotenství není zatím objasněna, pravděpodobně má 
ale autokrinní i parakrinní vliv na úrovni placenty a cor-
pus luteum [23]. Placentální cytotrofoblast a syncytio-
trofoblast secernuje inhibin A, který inhibuje placentální 
sekreci hCG a progesteronu. Biochemické látky, které 
jsou v průběhu těhotenství produkovány placentou, 
jsou v některých případech využívány jako markery 
Downova syndromu při provádění screeningu toho-
to genetického onemocnění. Bylo zjištěno, že zvýšení 
hladiny inhibinu A je s určitou pravděpodobností aso-
ciováno s přítomností Downova syndromu a je možné 
jej využít v kombinaci s dalšími biochemickými látkami 
produkovanými fetoplacentární jednotkou [14].

Současný stav screeningu vrozených 
vývojových vad a role inhibinu A

Obecným problémem všech screeningových pro-
gramů využívaných v lékařské praxi jsou falešně pozi-
tivní výsledky hledaných onemocnění tam, kde reál-
ně onemocnění není přítomno. Stejným problémem 
jsou také případy, kdy onemocnění je přítomno, ale 
screeningovým testem není odhaleno, tedy situace, 
kdy výsledek screeningu je falešně negativní. Pokud 
je určitý test nebo vyšetření zvažováno pro využití 
v medicínském screeningu, tak musí být zřejmé, jaké 
onemocnění hledáme a s jakou frekvencí se vyskytuje 
ve zkoumané populaci, s jakou pravděpodobností jej 
odhalíme a s jakou pravděpodobností se nám to nepo-
daří. Pokud je screeningový test založen na vyšetření 
jednoho konkrétního parametru, tak se jedná o jedno-
duchý systém, jehož efektivita je zpravidla jednoduše 
stanovitelná. V případě prenatálního screeningu, zamě-
řeného na přítomnost Downova syndromu u nenaroze-
ných plodů, je situace komplikovanější. Vychází to ze 
skutečnosti, že je k dispozici několik biochemických 
parametrů, které mohou být vyšetřovány v různých 
stadiích těhotenství. Každý z těchto biochemických 
parametrů má svou vlastní senzitivitu a pravděpodob-
nostní koeficient [24], který určuje, s jakou pravděpo-
dobností samostatně provedený test zachytí hledané 
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onemocnění. Při využití více parametrů je celková prav-
děpodobnost dána součinem jednotlivých pravděpo-
dobnostních koeficientů. Pokud provádíme bioche-
mická vyšetření v 1. trimestru, tak si navíc musíme být 
vědomi, že v průběhu zhruba čtyř týdnů, kdy může být 
vyšetření provedeno, se efektivita jednotlivých vyšetření 
mírně mění [25]. V prvním trimestru těhotenství, tedy při 
gestačním stáří plodu mezi 10. týdnem a nultým dnem 
až 13. týdnem a šestým dnem, je ovšem nejlepším 
samostatně prováděným screeningovým vyšetřením 
měření nuchální translucence (NT) (FMF–Fetal Medici-
ne Foundation). Vzhledem k tomu, že se jedná o ultra-
zvukové měření, jehož výsledkem je reálné číslo, tak 
je možno s ním statisticky pracovat stejným způsobem 
jako s výsledky biochemických vyšetření. Při porovnání 
biochemických výsledků a výsledků získaných při UZ 
měřeních je třeba si uvědomovat naprosto zásadní roz-
díl z pohledu kontroly kvality. U biochemických měření 
se zpravidla jedná o výsledky, u kterých je zaručena 
vysoká míra reprodukovatelnosti, což vychází z pro-
vádění těchto testů na automatizovaných systémech. 
Kvalita ultrazvukových měření je daleko více závislá na 
konkrétním operátorovi a značný vliv má erudice ultra-
zvukového specialisty. Z praxe je patrné, že ani u jed-
noho konkrétního operátora nelze zaručit, že výsledek 
měření u jednoho těhotenství, provedený několikrát po 
sobě bude identický, resp. bude splňovat požadavky na 
přijatelnou reprodukovatelnost. V tomto případě ovšem 
může hrát roli nejen subjektivní vjem odečtu měření, ale 
také poloha plodu a tzv. ultrazvuková viditelnost, která 
je ovlivněna např. hmotností těhotné ženy. Z výše uve-
deného je patrné, že ačkoliv jsou výsledky biochemic-
kých testů používaných pro screening Downova syn-
dromu u plodu o něco méně efektivní než měření NT, 
tak jejich dobrá reprodukovatelnost je činí při provádění 
tohoto typu screeningu nezastupitelnými.

V prvním trimestru se rutinně používají dva bioche-
mické markery PAPP-A (specifický těhotenský protein 
A) a free β-hCG (volná β podjednotka hCG). V posled-
ních letech se objevil další nadějný biochemický test, 
který je možno vyšetřovat v prvním trimestru a tím je 
PlGF (placentární růstový faktor). Využití PlGF je ovšem 
ve větší míře spojeno se stanovením rizika vzniku pre-
eklampsie [26]. Určitou organizační komplikací při 
provádění kombinovaného testu (kombinovaný test 
- způsob provádění screeningu vrozených vývojových 
vad v 1. trimestru těhotenství, založený na kombinaci 
biochemických a ultrazvukových parametrů) s využitím 
PlGF je skutečnost, že je vhodné vzorek krve těhotné 
ženy vyšetřovat až v probíhajícím 14. týdnu [27], a tak 
by bylo potřeba provést dva odběry krve. V případě 
PAPP-A a free β-HCG je v optimálním případě dopo-
ručován odběr v 11. nebo 12. týdnu těhotenství. Nača-
sování doby odběru prvotrimestrálních biochemických 
látek vychází ze stanovení nejvyšších senzitivit těchto 
markerů vzhledem ke gestačnímu stáří plodu. Z pohle-
du těhotné ženy je kombinovaný test výhodným scree-
ningovým testem, protože se výsledek screeningu dozví 
už v časnějším stádiu těhotenství. Na druhé straně je 
třeba vzít do úvahy, že určitým omezujícím faktorem je 
dostupnost kvalitního UZ vyšetření a zejména zajištění 

porovnatelnosti těchto ultrazvukových měření mezi jed-
notlivými pracovišti (operátory). V minulých letech byla 
efektivita kombinovaného testu v porovnání s výsledky 
z reálné praxe mírně nadhodnocována. Reálnou situa-
ci zřejmě dobře dokumentují výsledky získané v rámci 
tzv. NEXT Study [28], kdy byla porovnávána efektivita 
kombinovaného testu a neinvazivního testu Harmony. 
Na souboru téměř dvaceti tisíc těhotných se prokáza-
lo, že senzitivita kombinovaného testu nedosáhla ani 
80 %. Dalším faktorem, který je třeba při hodnocení 
efektivity kombinovaného testu vzít do úvahy je fakt, že 
zhruba jedna třetina těhotenství nesoucí plod postižený 
Downovým syndromem, samovolně zanikne mezi prv-
ním a druhým trimestrem těhotenství [29]. Tato skuteč-
nost statisticky ovlivňuje posouzení skutečné efektivity 
screeningu, která by samozřejmě měla být vztažena 
k těhotenství, které je ukončeno porodem. 

Poněkud jiná situace je ve druhém trimestru těho-
tenství, kdy pro účely screeningu Downova syndromu 
jsou rutinně využívány pouze biochemické látky. V Čes-
ké republice se už od první poloviny devadesátých let 
stanovují AFP (α1-fetoprotein), uE3 (nekonjugovaný es-
triol) a hCG (lidský choriový gonadotropin) v rámci tzv. 
triple testu (způsob provádění screeningu vrozených 
vývojových vad ve 2. trimestru těhotenství, založený na 
testování výše uvedených biochemických parametrů). 
Je zajímavé, že ačkoliv v mnoha zemích světa (např. 
Velká Británie, USA, Německo a Itálie) se stanovuje 
jako čtvrtý parametr inhibin A (takto prováděný scre-
ening vývojových vad bývá označován jako kvadruple 
test), tak v České republice se tento test nikdy nestal 
standardní součástí biochemického prenatálního tes-
tování, a to i přes skutečnost, že efektivitu screenin-
gu zvyšuje. Testování biochemických parametrů ve 
druhém trimestru může být ovšem také součástí tzv. 
integrovaného testu. Integrovaný test statisticky spo-
lečně vyhodnocuje výsledky parametrů testovaných jak  
v 1., tak ve 2. trimestru těhotenství do jednoho výsled-
ného rizika a je nejefektivnější konvenční screenin-
govou strategií, tedy screeningem neprováděným na 
bázi NIPT (Non-invasive prenatal testing – neinvazivní 
prenatální testování, způsob provádění screeningu vro-
zených vývojových vad založený na sekvenování frag-
mentů volné DNA plodu v krevním oběhu matky). 

Jak už bylo řečeno výše, posuzování efektivity scre-
eningového protokolu se provádí srovnáním senzitivity, 
falešné pozitivity, ev. vyjádřením pozitivní prediktivní 
hodnoty screeningového testu. Screeningem by mělo 
být objeveno co možná nejvíce těhotenství, která mají 
postižený plod s hledaným onemocněním, ale na dru-
hé straně je žádoucí, aby se zbytečně neprováděla 
další vyšetření na základě falešně pozitivních výsledků. 
Právě vysoké procento falešně pozitivních výsledků je 
nežádoucím jevem při provádění jakéhokoliv scree-
ningu [24]. V roce 2019 byla publikována studie [30], 
která ukazovala, že využití inhibinu A jako dalšího bio-
chemického parametru má významný vliv na distribuci 
kalkulovaných rizik přítomnosti Downova syndromu jak 
u triple testu, tak u integrovaného testu. Významnou 
roli při vyhodnocování výsledků screeningu hraje také 
nastavení rozhodovacích limitů u jednotlivých scree-
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ningových programů. Snížení počtu falešně pozitivních 
výsledků příznivě ovlivňuje kvalitu prenatálního testová-
ní. V prvním případě může dojít ke snížení počtu zby-
tečně provedených invazivních zákroků (CVS, amnio-
centéza). Pokud by konvenční screeningový test byl 
použit v kombinaci s neinvazivním DNA testováním, 
tak lepší stratifikace rizika postižení plodu může při-
spět k efektivnějšímu využití NIPT. Celkové objektivní 
posouzení efektivity inhibinu A ve screeningových pro-
tokolech bylo provedeno ve dvou multicentrických stu-
diích [31, 32] na velkém počtu těhotných žen, kdy byly 
vyhodnoceny informace o přítomnosti, či nepřítomnosti 
hledaného genetického onemocnění u plodů. 

V roce 2012 byl do praxe uveden první screenin-
gový test založený na sekvenaci extracelulární DNA 
plodu v krvi nastávající matky (NIPT) [33]. Efektivita 
tohoto typu testování je v porovnání se všemi konvenč-
ními screeningovými postupy výrazně vyšší, ale existuje 
několik důvodů, proč zřejmě v nejbližších letech nedo-
jde k nahrazení konvenčních screeningových postupů 
za NIPT. Dostupnost tohoto typu testování je v porov-
nání s běžným biochemickým a ultrazvukovým vyšet-
řením omezenější, což vychází zejména z požadavků 
na přístrojové vybavení a erudici provádějících pra-
covníků. Dalším důvodem je také mnohem vyšší cena 
tohoto vyšetření v porovnání s běžnými biochemickými 
parametry. Alternativním způsobem využití NIPT je jeho 
začlenění do konvenčních screeningových postupů tak, 
aby došlo ke zlepšení základních charakteristik scree-
ningu a přitom nedošlo k neúměrnému zvýšení nákladů 
na celkový screeningový proces [34]. 

Z výše uvedených důvodů lze usuzovat, že zavede-
ní inhibinu A do screeningového protokolu triple testu 
a integrovaného testu má stále svůj význam i v dnešní 
době, kdy jsou k dispozici sekvenační techniky. Zave-
dení inhibinu A do screeningového protokolu by se dle 
údajů Registru laboratoří zabývajících se screeningem 
VVV týkalo přibližně kolem 50 % těhotných žen v Čes-
ké republice [35], tedy těch, které absolvují integrovaný 
test nebo triple test.
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