
VYŠETRENIE KOMBINOVANÝM
TESTOM

BUDEM SI MÔCŤ ZOBRAŤ DOMOV
NAHRÁVKU, ALEBO FOTOGRAFIU?

V CENTRE FETÁLNEJ A GYNEKOLOGICKEJ DIAGNOSTIKY

Nájdete nás na adrese :

Zdravotné stredisko Myslava
Myslavská 644 190/A
Košice - Myslava 040 16

Objednať sa :

0903 138 306 0903 138 306
0915 497 817

Informovať sa:

Centrumfetálnej
a gynekologickej
diagnostiky

je popredným centrom v oblasti ultrazvukovej prenatálnej,
gynekologickej, detskej gynekologickej a prsníkovej
diagnostiky na Slovensku. Viac ako 6 rokov poskytujeme
klientkam špičkovú diagnostiku v oblasti tehotenstiev,
sterility a gynekologických nádorových ochorení s
použitím high-end ultrazvukového vybavenia.

www.usg.sk

Prvotrimestrálny skríning v
11+0– 13+6 týždni
tehotenstva

KOMBINOVANÝ TEST

AUTOMATED NT MERANIE

Ultrazvukové meranie Automated NT (Nuchálna Translucencia, šijové
prejasnenie) realizujú FMF - The Fetal Medicine Foudation akreditovaní
sonografisti.

Včasný celoplošný skríning v prvom trimestri na stanovenie rizika
postihnutia plodu Downovým syndrómom a inou chromozómovou
aberáciou v populácii.

Výpočet rizika realizovaný FMF - The Fetal Medicine Foundation
akreditovaným softvérom Astraia©.

Ultrazvukové vyšetrenia a výsledky kombinovaného testu sú pravidelne
každoročne auditované Fetal Medicine Foundation, Harley Street 137,
London, United Kingdom.

Realizujeme prenatálne poradenstvo a zaisťujeme invazívne
diagnostické vyšetrenia.

Áno, každej pacientke je u nás
ZADARMO poskytnutá 3D
fotografia ako aj 4D video
nahrávka jej plodu
zaznamenaného počas
skríningového vyšetrenia.

Už aj v HDlive zobrazení,
ultrazvuk je teraz bližšie k
realite!

CENTRUM FETÁLNEJ
A GYNEKOLOGICKEJ
DIAGNOSTIKY



Bezpečnosť, poznanie a istota sú dôležité faktory pre Vás
ako tehotnú. Centrum fetálnej a gynekologickej
diagnostiky ponúka riešenie pre tieto faktory s radom
špecializovaných ultrazvukových vyšetrení v tehotenstve.
Kombinovaný test je najnovším testom a už v prvom
trimestri pomáha odhaliť chromozómové abnormality
(Downov, Edwardsov a Patauov syndróm), ktoré môžu
postihovať plod.

Každá tehotná žena má riziko možnosti postihnutia plodu
chromozómovou aberáciou, ale riziko sa zvyšuje s vekom. To je najnižšie
u 20 ročných žien (1:600), ale najvyššie u 50 ročných žien (1:5). Zvyčajne
je negatívna rodinná anamnéza (nebýva postihnutý iný člen rodiny). l keď
je riziko možnosti postihnutia plodu Downovým syndrómom v skupine
35 ročných žien vyššie, väčšina plodov s týmto syndrómom sa vyskytuje
v skupine 25-30 ročných, vzhľadom na početnosť skupiny v rámci
celkovej tehotnosti a pôrodnosti.

Kombinácia ultrazvukového NT vyšetrenia (prípadne ďalších
ultrazvukových markerov), biochemického vyšetrenia krvi (na IŠhCG a
PAPP-A) a Vami vyplnených anamnestických údajov je revolučným
testom na vyšetrenie chromozómových a iných abnormalít. Samotné
vyšetrenie NT má detekciu len 75-80% tehotenstiev s Downovým
syndrómom. Ak sú však k NT vyšetreniu pridané krvné vyšetrenia s
Vašimi údajmi o veku, spôsobe počatia, rase, hmotnosti, fajčení a iné,
zvýši sa detekcia Downovho syndrómu na 90-95%.

Naše telo sa skladá z miliónov buniek. Každá bunka obsahuje kompletnú
kópiu genetického plánu človeka. Genetický materiál je uložený v tzv.
chromozómoch, ktoré sú tvorené DNA. K dispozícii v každej bunke
máme 46 chromozómov s výnimkou vajíčka a spermie, kde je ich počet
polovičný.

Niekedy počet, alebo usporiadanie chromozómov môže byť abnormálne.
Daná abnormalita v chromozómochmôže nastať pri tvorbe vajíčok alebo
spermií alebo pri oplodnení - spojení vajíčka a spermie. V 50%
samovoľných potratov je spôsobená chromozómovou abnormalitou.
Existuje viac ako 100 syndrómov spojených s chromozómovou
abnormalitou. Najčastejším je Downov syndróm.

Ultrazvukové vyšetrenie NT (Nuchálnej Translucencie) sa vykonáva v 11
+ O - 13 + 6 týždni tehotenstva. NTmeranie pozostáva z merania hrúbky
záhlavnej kožnej riasy, v ktorej je nahromadená tekutina. Vyššie
množstvo tekutiny v danom priestore je asociované s
chromozomálnymi abnormalitami ako je Downov syndróm. Vyšetrenie
NT v Centre fetálnej a gynekologickej diagnostiky je vykonávané
metodikou Automated NT, ktorá garantuje vyššiu kvalitu merania. Daná
metodika je sprístupnená, iba na niekoľkých špičkových ultrazvukoch -
u nás je to Voluson E8 od firmy GE.

Vyšetrenie krvi pozostáva z vyšetrenia 3 chemických zlúčenín
(βhCG, PAPP-A a PLGF), ktoré sú produkované placentou a dostávajú
sa do Vášho krvného obehu. Pri postihnutí plodu Downovým
syndrómom majú tieto látky tendenciu vykazovať abnormálne
hodnoty.

Vyšetrenie krvi doporučujeme pre najlepšiu optimálnosť výsledkov
medzi 10 + O a 11 + O týždňa gravidity, teda týždeň pred ultrazvukovým
vyšetrením NT a iných markerov. Samozrejme krv možno vyšetriť aj v
čase určenom pre ultrazvukové meranie NT t.j. 11 + O a 13 + 6 týždni
tehotenstva.

Odber krvi sa vykonáva u nás v ambulancii sestry pred NT meraním. Je
dôležité prísť na objednaný čas, pretože krvná vzorka je termolabilná a
je nutné zabezpečiť jej okamžitý prevoz k vyšetreniu. Nie je potrebné byť
nalačno.

Kombinácia veľkosti plodu, hodnoty NT– Nuchálnej Translucencie,
hladiny IŠhCG a PAPP-A v krvi s Vašimi údajmi o veku, spôsobe počatia,
rase, hmotnosti, fajčení a iné, umožňuje číselný výpočet odhadovaného
rizika postihnutia plodu Downovým syndrómom a inou
chromozómovou abnormalitou. Číselný výpočet je realizovaný
pomocou Fetal Medicine Foundation akreditovaného softvéru
Astraia©.

Vypočítané riziko, ktoré je 1:301 a viac, ukazuje na nízke rizikomožnosti
postihnutia plodu Downovým syndrómom. Neexistuje však skríningový
test, ktorý by úplne vylúčil možnosť postihnutia plodu. Treba teda
myslieť na to, že nízke riziko nie je to isté ako žiadne riziko.

Ak je vypočítané riziko 1:300 a menej, poukazuje na vysoké riziko
možnosti postihnutia plodu Downovým syndrómom. Ale to ešte
neznamená, že plod je definitívne postihnutý Downovým syndrómom.
Vzhľadom k danému riziku Vám ale bude doporučená genetická
konzultácia a následne invazívne prenatálne vyšetrenie (CVS—odber
placentárnych klkov alebo AMC—odber plodovej vody).

BEZPEČNOSŤ, POZNANIE A ISTOTA

ČO SÚ CHROMOZÓMY?

ČO SA STANE AK SÚ CHROMOZÓMY
ABNORMÁLNE?

AKÁ JE PRAVDEPODOBNOSŤ POSTIHNUTIA
PLODU?

ČO JE KOMBINOVANÝ TEST?

POSÚDENIE RIZIKA CHROMOZOMÁLNEJ
ABNORMALITY U PLODU.

VÝSLEDOK KOMBINOVANÉHO TESTU V
NÍZKOM RIZIKU

ČO JE NT ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE?

NA ČO JE VYŠETRENIE KRVI?

KEDY BY STE MALI PRÍSŤ NA ODBER KRVI?

AKO MI BUDE ODOBRANÁ KRV?

VÝSLEDOK KOMBINOVANÉHO TESTU VO
VYSOKOM RIZIKU

VIAC NA WWW.USG.SK

12 TÝŽDŇOVÝ PLOD S NORMÁLNOU HODNOTOU NT

AKÉ SÚ VÝHODY KOMBINOVANÉHO
TESTU?

Najvyššia záchytnosť zo všetkých včasných prenatálnych
skríningových testov na Downov syndróm a iné chromozómové
abnormality

Včasná diagnostika mnohých fyzických abnormalít plodu

Presné datovanie a určenie dĺžky tehotenstva

Presná diagnostika typu viacpočetného tehotenstva


