
Poučení pro pacientky 

Vyhledávání plodů s Downovým syndromem v I. trimestru 

Většina dětí se narodí zdravá, přibližně jedno dítě ze sta se rodí s vážným duševním nebo fyzickým postižením. 

K nejčastějšímu postižení patří Downův syndrom, pro který je charakteristický nadpočetný chromozom 21      

(trizomie 21).  Čím je rodička starší, tím je riziko trizomie 21 vyšší, jak uvádí tabulka. 

Vyhledávání Downova syndromu a možnosti vyšetření 

  

Jediný spolehlivý způsob diagnostiky nebo vyloučení Downova  

syndromu u plodu je pomocí odběru vzorku plodové vody 

(amniocentézy) nebo odběr vzorku placenty (biopsie choria).  

Výsledkem vyšetření je detailní posouzení chromozomů plodu 

Nevýhodou je, že mohou být provázeny nechtěnou ztrátou  

těhotenství, toto riziko je asi 1 % (1 ze 100). Standardním vyšetřením je  

tzv. triple test (odběr krve a její hodnocení až v 16. týdnu těhotenství). 

Toto  vyšetření  není příliš přesné,  zachytí  jen  2/3 dětí s Downovým 

syndromem a naopak řadě žen vyjde výsledek falešně pozitivní, takže je jim 

doporučena  zbytečně aminocentéza.  

Mnohem přesnější je tzv.  Kombinovaný test. (Záchyt až  95% Downů při 

5% falešné pozitivitě),  ten kombinuje vyšetření krve matky mezi  9.-11. týdnem   a ultrazvuk mezi  12.-14.týdnem 

těhotenství (měření šíjového projasnění, nosní kosti a případně dalších parametrů).Výsledky se zaznamenají do 

počítačového programu, který předpoví riziko na tři nejčastější genetické  vady – Downův, Edwardsův a Pataův 

syndrom. Při zvýšeném riziku se nabízejí metody invazivní diagnostiky, tedy odběr plodové vody nebo odběr 

z placenty k potvrzení nebo vyloučení genetických chorob. 

 

Jak probíhá vyšetření na našem pracovišti ? 

1. Nejprve ověříme stáří těhotenství ultrazvukem po ukončeném 8. týdnu těhotenství   - v gynekologické ambulanci         

MUDr. Jindřicha Pernici, Čs. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí a provedeme odběr krve matky.                                                                                

2. Následuje ultrazvukové vyšetření ve 12.-14.týdnu těhotenství  (šíjové projasnění, nosní kost  a další ) a vložení 

zjištěných hodnot do statistického programu, který vypočte riziko na Downův, Edwardsův a Pataův syndrom.         

Toto vyšetření je podmíněno vlastnictvím certifikátu centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně a je  pravidelně 

každoročně kontrolováno auditem v Londýně .                             

Tento screeningový test nedokáže na 100 % odhalit všechny vývojové vady plodu, ale uvedená metoda 

patří v současnosti v daném stádiu těhotenství k tomu nejlepšímu,  co můžeme ženám nabídnout. 

Souhlasím  s provedením vyšetření a textu rozumím. 

 

V ....................................................................dne…………………..                       podpis....................................                                          

 

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)…………………………………………………….…………… 

Ošetřující gynekolog (hůlkovým písmem) MUDr.   ………………………….………………………… 

Věk matky Riziko Downova syndromu 

(let) 
ve 12. týdnu za porodu 

20 1 z 1070 1 z 1530 
25 1 z 950 1 z 1350 
30 1 z 630 1 z 900 
32 1 z 460 1 z 660 

34 1 z 310 1 z 450 

35 1 z 250 1 z 360 
36 1 z 200 1 z 280 
38 1 z 120 1 z 170 

40 1 z 70 1 z 100 

42 1 z 40 1 z 55 
44 1 z 20 1 z 30 

  




