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Vliv myomektomie na morfologii 
děložního a tubárního faktoru infertility
The effect of myomectomy on the morphology uterine 
and tubal factor of infertility

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA

ABSTRACT

Objective: To compare the incidence of uterine cavity 
distortion and tubal factor before and after myomecto-
my in women with symptomatic uterine fibroids, which 
are planning pregnancy.
Study design: Prospective, unicentric, cohort study.
Setting: Department of Gynecology and Obstetrics 
Masaryk University and University Hospital Brno.
Methods: The tracked file consists of 108 patients with 
intramural or subserous myoma or myomas, which 
underwent laparoscopic (LM, n = 60, 55.6%) or open 
(OM, n = 48, 44.4%) myomectomy in the period from 
2013 to 2016 at the Department of Gynecology and 
Obstetrics LF MU and FN Brno. The analysis is focused 
on the comparison of incidence of uterine cavity dis-
tortion and tubal factor using sonohysterosalpingogra-
phy (sono HSG) or combination of laparoscopy with 
chromopertubation and ultrasound before and after 
surgical intervention.

Results: The incidence of uterine cavity distortion in 
patients after myomectomy was significantly lower 
compared to the original file in patients before myom-
ectomy, and it in both branches of the study (LM and 
OM), (n1 = 37, n2 = 0, p < 0,001). The incidence of tubal 
factor in patients after myomectomy was insignificantly 
lower compared to patients before myomectomy, and 
it in both branches of study, (LM i OM), (n1 = 29, n2 = 
20, p = 0.239).
Conclusion: Myomectomy in patients with intramural or 
subserous myoma or myomas significantly decreases 
the incidence of uterine cavity distortion and unsigni-
ficantly decreases tubal factor without dependence on 
used laparoscopic or open method.

KEYWORDS

myoma, myomectomy, uterine factor, tubal factor

SOUHRN

Cíl práce: Porovnání incidence deformace děložní dutiny 
a tubárního faktoru před myomektomií a po myomek-
tomii u pacientek s děložní myomatózou, které plánují 
graviditu.
Typ studie: Prospektivní unicentrická kohortová studie.
Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická 
klinika LF MU a FN Brno.
Metodika: Sledovaný soubor tvoří 108 pacientek s in-
tramurálním nebo subserózním myomem nebo myomy, 
které podstoupily laparoskopickou (LM, n = 60, 55,6 %) 
nebo otevřenou (OM, n = 48, 44,4 %) myomektomii v ob-
dobí let 2013–2016 na Gynekologicko-porodnické klinice 
LF MU a FN Brno. Analýza je zaměřena na srovnání 
incidence deformace děložní dutiny a tubárního faktoru 
pomocí sonohysterosalpingografie (sono HSG) nebo 
pomocí kombinace laparoskopie (LSK) s chromoper-
tubací a ultrazvuku před chirurgickou intervencí a po ní.

Výsledky: Incidence deformace děložní dutiny u pacien-
tek po myomektomii byla signifikantně nižší ve srovnání 
s pacientkami před myomektomií, a to v obou ramenech 
studie (LM i OM), (n1 = 37, n2 = 0, p < 0,001). Incidence 
tubárního faktoru u pacientek po myomektomii byla ne-
signifikantně snížena ve srovnání s původním souborem 
pacientek před myomektomií, a to v obou ramenech 
studie (LM i OM), (n1 = 29, n2 = 20, p = 0,239).
Závěr: Myomektomie u pacientek s intramurálním nebo 
subserózním myomem nebo myomy signifikantně snižu-
je incidenci deformace dutiny děložní a nesignifikantně 
snižuje incidenci tubárního faktoru bez závislosti na 
použití laparoskopického nebo otevřeného přístupu.

KLÍČOVÁ SLOVA

myom, myomektomie, děložní faktor, tubární faktor

Filipinská E., Hudeček R., Mekiňová L., Dziaková M., Ventruba P.

MUDr. Eva Filipinská, e-mail: filipinska.eva@fnbrno.cz 
Čes. Gynek., 2018, 83, č. 6, s. 412–417
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ÚVOD
Výskyt děložních myomů u  žen v  reprodukč

ním věku představuje epidemiologický a klinický 
problém, který může negativně ovlivnit repro
dukční funkce [4, 5, 6, 8]. Klíčovým faktorem vyš
šího výskytu děložních myomů u žen plánujících 
graviditu je posun reprodukčních plánů žen do 
vyšších věkových kategorií [4, 18, 21]. I když vliv 
přítomnosti myomu (nebo myomů) na fertilitu 
není dosud zcela exaktně prostudován, podle lite
rárních zdrojů má přítomnost myomu (resp. myo
mů) negativní vliv na reprodukci [8, 18, 21]. To se 
týká především submukózního typu myomu. Jeho 
působením dochází k narušení endomyometriální 
junkce s následnou poruchou např. nidace plodo
vého vejce [8, 18]. U dalších typů, intramurálního 
a subserózního, není jejich vliv objasněn [8, 18]. 
Mohou však způsobit deformaci dutiny děložní 
i  anatomickou dislokaci a  obstrukci vejcovodů 
s následkem vzniku tubárního faktoru neplodnosti 
[1, 8, 11, 18]. Možnými léčebnými postupy, mimo 
operační řešení, je farmakologická léčba, nebo 
v  některých případech i  embolizace uterinních 
tepen. Pro velké množství žen s myomem, které 
plánují graviditu, zůstává jedinou vhodnou cestou 
operační léčba děložních myomů, myomektomie 
[2, 3, 7, 12, 15].

Významným rizikem myomektomie, mimo 
standardní perioperační komplikace, je narušení 
děložní dutiny a vznik neelastické tuhé jizvy, která 
může v některých případech způsobit poškození 
tubárních ústí, komplikace v průběhu budoucí gra
vidity nebo vznik adhezí se vznikem chronických 
bolestí a tubárního faktoru [1, 6, 7, 9, 13]. Míra ri
zika výše zmíněných komplikací je přímo úměrná 
velikosti a počtu myomů a s tím pak souvisí rozsah 
poškození myometria a děložní dutiny.

Kvalitu jizvy lze v pozitivním směru ovlivnit 
operační technikou. Preferovány jsou proto ope
rační postupy, které šetří pseudokapsulu myomu 
a myometrium (užití minimální elektrokoagu
lace a sutura myometria ve dvou vrstvách), což 
podporuje správný proces hojení [9, 10, 16, 19, 
20]. Použití antiadhezivních preparátů snižuje 
riziko pooperačních adhezí. Adheze negativně 
ovlivňují reprodukční funkce pacientky a kvali
tu života [9]. Kvalita jizvy po myomektomii má 
rozhodující význam na průběh budoucí gravi
dity a  porodu [14, 19, 20]. Nekvalitně zhojená 
jizva po myomektomii může mít za následek 
poruchy fertility, rupturu dělohy nebo poruchu 
kontrakční činnosti za porodu [14, 21]. Proto je 
velmi důležité kontrolovat kvalitu jizvy a tubár
ního faktoru po operaci, což provádíme pomocí 
sonohysterosalpingografie nebo kombinací ul
trazvuku a second look laparoskopie s chromo
pertubací [1, 11, 17].

SOUBOR PACIENTEK A METODIKA 
Do studie bylo zařazeno 108 pacientek, kte

ré absolvovaly myomektomii na Gynekologicko
porodnické klinice LF MU a FN Brno v letech 2013 
až 2016. Celkově myomektomii v  tomto období 
absolvovalo 120 pacientek, z nichž 12 bylo vyřaze
no již na začátku sledování na základě nesplnění 
vstupních kritérií. V  průběhu sledování nebyla 
vyřazena žádná pacientka. Vstupní kritéria byla: 
provedení myomektomie pro symptomatický in
tramurální nebo subserózní myom nebo myomy 
s cílem zachování fertility.

Všechny pacientky podstoupily vyšetření dělož
ní dutiny a průchodnosti vejcovodů pomocí sono
hysterosalpingografie nebo kombinací ultrazvu
kového vyšetření a peroperační chromopertubace 
před (resp. v průběhu) plánovanou myomektomií 
a  po ní. Do souboru nebyly zařazeny pacientky 
v případě těchto vylučovacích kritérií: přítomnost 
submukózního myomu, provedení myomektomie 
bez sutury myometria, absence doporučeného vy
šetření dutiny děložní a průchodnosti vejcovodů, 
v  případě iterativní myomektomie nebo jiných 
iterativních operací na děloze. Byly srovnávány 
tyto dva parametry: deformace děložní dutiny 
a přítomnost tubárního faktoru před myomekto
mií a po ní.

Laparoskopickou technikou podstoupilo operaci 
60 pacientek (n = 60, 55,6 %) a otevřenou technikou 
48 (n = 48, 44,4  %). Průměrný věk operovaných 
pacientek byl 34,5 let. Solitární myom se vysky
tl u  78 pacientek (n = 78, 72,2  %) a  mnohočetné 
myo my u 30 pacientek (n = 30, 27,8 %). Průměrná 
velikost myomu byla 6 cm (tab. 1). Myomektomii 
absolvovalo celkově 120 pacientek. Žádná pacientka 
nebyla vyřazena v  průběhu sledování. Před ope
rací byla pozorována deformace dutiny děložní 
u  37 pacientek (n = 37, 34,3  %) a  tubární faktor 

Tab. 1 Parametry souboru 

Parametr mean (min. – max.)

průměrný věk (roky) 34,5 (21–44)

průměrná velikost (cm) 6 (30–150)

Parametr n (%)

laparoskopická myomektomie 60 (56 %) 

otevřená myomektomie 48 (44 %)

solitární myom 78 (72,2 %) 

mnohočetné myomy 30 (27,8 %)

deformace děložní dutiny 37 (34,3 %)

tubární faktor 29 (26,9 %)
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(bilaterální i unilaterální) u 29 pacientek (n = 29, 
26,9 %). Sledované pacientky podstoupily myomek
tomii, laparoskopickou nebo otevřenou, na základě 
standardních indikačních kritérií Gynekologicko
porodnické kliniky LF MU a FN Brno.

Po operaci byla u pacientek provedena sonohys
terosalpingografie nebo kombinace vaginálního 
ultrazvuku a  perioperační chromopertubace při 
second look laparoskopii. Následně byly srovnává
ny parametry – incidence deformace děložní dutiny 
a incidence tubárního faktoru před myomektomií 
a po myomektomii (schéma 1). Současně byl sledo

ván výskyt perioperačních komplikací myomekto
mie (dehiscence jizvy, reziduální myom, recidiva 
myomu do jednoho roku po operaci, časná rela
parotomie). Tyto komplikace se celkově vyskytly 
v jedenácti případech (n = 11, 10,2 %) (tab. 2).

Pacientky byly zařazeny do klinického hod
nocení na základě podepsání informovaného 
souhlasu. Studie byla schválena etickou komisí 
Gynekologickoporodnické kliniky LF MU a  FN 
Brno. Statistická analýza byla zaměřena na srov
nání deformace děložní dutiny a přítomnosti tu
bárního faktoru (bilaterálně i unilaterálně) před 
myomektomií a  po ní. Statistická analýza byla 
provedena za použití standardní popisné statis
tiky. Absolutní a  relativní četnosti pro katego
riální proměnné, medián doplněn o 5–95percen
tilový rozsah pro spojité proměnné. Statistická 
významnost rozdílů mezi jednotlivými skupi
nami byla vypočtena na základě χ2 testu maxi
mální věrohodnosti pro kategoriální proměnné 
a  MannovaWhitneyho testu pro SPSS 22.0.0.1 
(IBM Corporation, 2014).

VÝSLEDKY
Deformace dutiny děložní byla před operací 

přítomna u 37 pacientek z celkového počtu (n = 37, 
34,3 %), u 71 pacientek (n = 71, 65,7 %) přítomna 
nebyla. Po myomektomii se deformace děložní du
tiny nevyskytla v žádném případě (n = 0,0 %), a to 
ani při použití laparoskopického, ani otevřeného 
přístupu, (p < 0,001, χ2 test maximální věrohod
nosti) (tab. 3).

Tab. 2 Výskyt perioperačních komplikací 

Typ komplikace n (%)

dehiscence jizvy 2 (1,9 %)

reziduální myom 6 (6,5 %)

recidiva do jednoho roku 1 (0,9 %)

časná relaparotomie 2 (1,9 %)

celkem komplikací 11 (10,2 %)

Tab. 3 Deformace děložní dutiny – LM + OM 

Deformace 
kavity

Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

ne 71 (65,7 %) 108 (100 %) p < 0,001

ano 37 (34,3 %) 0 (0 %) p < 0,001

*χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné
**absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné

Pacientky s intramurálním nebo 
subserózním myomem/myomy (n = 120)

pacientky, splňující vstupní kritéria (n = 108)

laparoskopická (LM) nebo 
otevřená (OM) myomektomie (n = 108)

SONO HSG nebo UZ+LSK (n = 108)

SONO HSG nebo UZ+LSK (n = 108)

analyzováno (n = 108)
•  vyřazeno z analýzy (n = 0)

•  incidence deformace dutiny děložní
•  incidence tubárního faktoru

analyzováno (n = 108)
•  vyřazeno z analýzy (n = 0)

•  incidence deformace dutiny děložní   
•  incidence perioperačních komplikací

•  incidence tubárního faktoru
•  Mannův-Whitneyho U test

•  χ2 test

vyřazené 
pacientky (n = 12)

vyřazené 
pacientky (n = 0)

Schéma 1 Analýza souboru
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U pacientek, které podstoupily laparoskopickou 
myomektomii, byla deformace děložní dutiny 
před výkonem ve 20 případech (n = 20, 18,5  %) 
a u pacientek před otevřenou myomektomií v 17 
případech (n = 17, 15,7 %). Po operaci se deforma
ce dutiny děložní nevyskytla v  žádném případě 
(n = 0, 0 %), (p < 0,001, χ2 test maximální věrohod
nosti) (tab. 4, 5).

Tubární faktor byl přítomen u  29 pacientek 
(n = 29, 26,9 %), bilaterální tubární faktor mělo šest 
pacientek (n = 6, 5,6 %) a unilaterální 23 pacientek 
(n = 23, 21,3 %). Po operaci byl tubární faktor příto
men ve 20 případech (n = 20, 18,6 %), (p = 0,239 χ2 
test maximální věrohodnosti), bilaterální tubární 
faktor měly dvě pacientky (n = 2, 1,9 %), (p = 0,445 
χ2 test maximální věrohodnosti), unilaterální 18 
pacientek (n = 18, 16,7  %), (p = 0,445 χ2 test ma
ximální věrohodnosti) (tab. 6). Pacientky, které 
podstupovaly operaci laparoskopickou technikou, 
měly před operací tubární faktor ve 14 případech 
(n = 14, 13 %), bilaterálně ve třech (n = 3, 3 %) a uni
laterálně v  jedenácti (n = 11, 10  %). S  ohledem 
na přístup operace, po laparoskopické operaci 

byl přítomen tubární faktor v  devíti případech 
(n = 9, 8,4 %), (p = 0,445 χ2 maximální věrohodnos
ti), bilaterální tubární faktor ve dvou případech 
(n = 2, 1,9 %), (p = 1,000 χ2 test maximální věro
hodnosti), unilaterální tubární faktor v sedmi pří
padech (n = 7, 6,5 %), (p = 0,445 χ2 test maximální 
věrohodnosti) (tab. 7).

Pacientky, které podstoupily otevřenou myom
ektomii, měly tubární faktor před operací v  15 
případech (n = 15, 14 %), bilaterální tubární faktor 
se vyskytl ve třech případech (n = 3, 2,8 %) a uni
laterálně ve 12 případech (n = 12, 11,2 %), Následně 
po otevřené myomektomii byl tubární faktor v 11 
případech (n = 11, 10,2 %), (p = 0,445 χ2 test maxi
mální věrohodnosti), bilaterální tubární faktor 
v žádném případě (n = 0, 0 %), (p = 0,239 χ2 test 
maximální věrohodnosti), unilaterální tubární 
faktor v  11 případech (n = 11, 10,2  %), (p = 1,000 
χ2  test maximální věrohodnosti) (tab. 8).

Dále byla srovnávána incidence deformace dě
ložní dutiny a tubárního faktoru před a po myo m 
ektomii s  ohledem na typ myomu. Z  celkové
ho počtu pacientek s  deformací dutiny děložní 
(n = 37) jich 29 (n = 29, 78,4  %) mělo intramurál
ní myom/myomy, pět (n = 5, 13,6  %) mělo sub
serózní myom/y a  tři (n = 3, 8  %) měly oba dva 
typy myomů. Tedy incidence deformace dělož
ní dutiny je nejvyšší v  případě intramurální
ho myomu. Po operaci se již deformace děložní 
dutiny nevyskytla v  žádné skupině (n = 0, 0  %), 
(p < 0,001, χ2 test maximální věrohodnosti). 
Celkově se bilaterální tubární faktor před opera

Tab. 4 Deformace děložní dutiny – LM

Deformace 
kavity

Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

ne 40 (37 %) 60 (55,6 %) p < 0,001

ano 20 (18,5 %) 0 (0 %) p < 0,001

* χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné

** absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné

Tab. 5 Deformace děložní dutiny – OM

Deformace 
kavity

Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

ne 31 (28,7 %) 48 (44,4 %) p < 0,001

ano 17 (15,7 %) 0 (0 %) p < 0,001

* χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné

** absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné

Tab. 6 Tubární faktor – LM + OM 

Tubární faktor Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

bilaterálně 6 (5,6 %) 2 (1,9 %) p = 0,445

unilaterálně 23 (21,3 %) 18 (16,7 %) p = 0,445

celkem 29 (26,9 %) 20 (18,6 %) p = 0,239

* χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné

** absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné

Tab. 7 Tubární faktor – LM

Tubární faktor Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

bilaterálně 3 (3 %) 2 (1,9 %) p = 1,000

unilaterálně 11 (10 %) 7 (6,5 %) p = 0,445

celkem 14 (13 %) 9 (8,4 %) p = 0,445

* χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné

** absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné

Tab. 8 Tubární faktor – OM

Tubární faktor Před operací 
n (%)**

Po operaci 
n (%)** p*

bilaterálně 3 (2,8 %) 0 (0 %) p = 0,239

unilaterálně 12 (11,2 %) 11 (10,2 %) p = 1,000

celkem 15 (14 %) 11 (10,2 %) p = 0,445

* χ2 test maximální věrohodnosti pro kategoriální proměnné, Mannův-Whitneyho 
test pro spojité proměnné

** absolutní a relativní četnosti pro kategoriální proměnné, medián a 5–95percenti-
lový rozsah pro spojité proměnné
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cí vyskytl u  šesti pacientek, tři pacientky (n = 3, 
50 %) byly ve skupině s intramurálním myomem/
myomy, po myomektomii se vyskytl u  jedné pa
cientky (n = 1, 17  %), (p = 0,605). Jedna pacient
ka s bilaterálním tubárním faktorem (n = 1, 17 %) 
měla subserózní myom, po myomektomii již se 
bilaterální tubární faktor nevyskytl (n = 0, 0  %), 
(p = 1,000) a dvě pacientky (n = 2, 33 %) měly oba 
dva typy myomů, po operaci se v této skupině bi
laterální tubární faktor vyskytl v jednom případě 
(n = 1, 17 %), (p = 1,000). Unilaterální tubární faktor 
před operací se vyskytl u 23 pacientek, 12 pacientek 
(n = 12, 52  %) mělo intramurální myom/myomy, 
po myomektomii se vyskytl u jedenácti pacientek 
(n = 11, 48  %), (p = 1,000), šest pacientek (n = 6, 
26 %) mělo subserózní myom, po myomektomii již 
se unilaterální tubární faktor vyskytl jen ve třech 
případech (n = 3, 18 %), (p = 0,445) a pět pacientek 
(n = 5, 22%) mělo oba dva typy myomů, po operaci 
se unilaterální tubární faktor vyskytl ve čtyřech 
případech (n = 4, 17,4 %), (p = 1,000).

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že oba dva 
typy sledovaných patologií dominují ve skupině 
s  intramurálním myomem nebo myomy. Z  hle
diska úspěšnosti myomektomie na patologii bi
laterálního tubárního faktoru byla nejúspěšnější 
u  pacientek s  intramurálním myomem/myom 
a v případě unilaterálního tubárního faktoru byla 
operace nejúspěšnější v  případě myomu subse
rózního. Nejméně úspěšná byla operace v případě 
přítomnosti obou typů myomů.

Perioperačně byly zaznamenány následující 
komplikace: časná relaparotomie (n = 2), dehiscen
ce jizvy po myomektomii v průběhu 3–6 měsíců po 
operaci (n = 2), reziduální myom (n = 6) a recidiva 
myomu do jednoho roku ve stejné lokalizaci (n = 1) 
(tab. 2).

DISKUSE
Myomektomie jako každý jiný chirurgický vý

kon má rizika. Při této operaci je cílem zachování 
fertility, ale ne pouze ve smyslu zachování dělohy. 
Mělo by se jednat o operaci s maximálně šetřícím 
postupem pro myometrium, s  cílem kvalitního 
zhojení jizvy, aktivního předcházení vzniku ad
hezí a  zachování plné funkce jemných struktur 
vč. obou vejcovodů [9, 13]. Proto by myomektomie 
měla být nabízena pouze těm ženám, které mají 
závažné symptomy spojené s děložním myomem 
či myomy a které mají zájem o graviditu [14, 15]. 
Míra přínosu myomektomie pro pacientky musí 
převyšovat míru rizika operace.

Faktorů, které ovlivňují možnost budoucí gra
vidity a porodu zdravého dítěte, je více. Existují 
doporučení a  postupy, u  nichž byly prokázány 
nejlepší výsledky při hojení jizvy po myomek

tomii. Při jejich dodržení nedochází ke vzniku 
tuhé neelastické jizvy [10, 20]. Lze předpokládat, 
že špatně zhojená uterotomie by mohla způsobit 
deformaci dutiny děložní nebo i  obstrukci ústí 
vejcovodů. Literatura uvádí jednu studii, kdy 
probíhalo srovnávání různých parametrů, včetně 
incidence deformace děložní dutiny a  incidence 
tubárního faktoru. K těmto účelům byla použita 
hysterosalpingografie před myomektomií a po ní 
[11]. V této práci byly zahrnuty i submukózní myo
my. Před operací byla incidence deformace děložní 
dutiny ve 41 % případů, po myomektomii v 12,5 % 
případů. Byl zde ale podíl reziduálního myomu 
po hysteroskopické resekci. Unilaterální tubární 
faktor se vyskytl v 6,2 % před operací a po operaci 
v 3,1 %. Stejné výsledky byly i v případě bilaterální
ho postižení. Jiné zdroje zkoumaly vliv hysterosko
pické myomektomie na deformaci děložní dutiny 
u submukózních myomů. Zde výsledky ukazují na 
pozitivní vliv hysteroskopické resekce submukóz
ního myomu na deformaci děložní dutiny [2, 15].

Je pravděpodobné, že vyšším počtem pacien
tek v  naší studii by bylo možné prokázat signi
fikantní pokles incidence tubárního faktoru po 
myomektomii. Lze uvažovat také o možnosti, že 
myomektomie incidenci tubárního faktoru – za 
určitých podmínek u určitých pacientek – zvyšuje 
jizevnatým hojením nebo poškozením vejcovodů 
při operaci. Do budoucna by bylo vhodné tyto pod
mínky analyzovat.

Dále lze říci, že ani zcela průchodné vejcovody 
a  symetrická děložní dutina nezaručí spontánní 
graviditu a úspěšný porod zdravého dítěte. Nyní 
se jedná o pilotní práci, která bude dále rozšířena 
o  analýzu dostupných dat u  našich pacientek, 
pokud jde o jejich graviditu a porody.

ZÁVĚR 
Myomektomie, bez ohledu na zvolený endo

skopický, nebo otevřený přístup, signifikant
ně snižuje incidenci deformace děložní dutiny. 
Nesignifikantně snižuje incidenci tubárního 
faktoru, a  to jak bilaterálního, tak unilaterál
ního. Incidenci tubárního faktoru nezvyšuje. 
Myomektomie je vhodnou léčbou myomů u vybra
ných fertilních pacientek při dodržení indikačních 
kritérií a bezpečné techniky operace.

Podpořeno MZ ČR - RVO (FNBr, 65269705).
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Radiofrekvenční ablace endometria – 
nová možnost konzervativní léčby 
silného menstruačního krvácení
Radiofrequency endometrial ablation – new possibility 
of heavy menstrual bleeding conservative treatment

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA

ABSTRACT

Objective: Evaluation of radiofrequency endometrial 
ablation (RFEA) clinical efficacy in patients with heavy 
menstrual bleeding (HMB).
Design: Original article.
Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 
University Hospital and Masaryk University Medical 
School, Brno.
Methods: Study included 20 patients with HMB who had 
failed hormonal therapy and met the study inclusion 
criteria. All RFEA procedures were performed in the 
operating theater in general anesthesia by two experi-
enced surgeons according to a standardized protocol. 
All RFEA were performed using specific disposable 
electrodes and radio frequency generator M-3004 (RF 
Medical Co., South Korea). Study outcomes were eva-
luated three months post-surgery included percentage 
of women with amenorrhoea or menstrual bleeding 
persistence measured by the modified Pictorial Blood 
Assessment Chart (PBAC) score. Furthermore, chronic 
pelvic pain intensity assessed by visual analogue scale 
(VAS), patient satisfaction (Patient Global Impression 
of Improvement, PGI-I score), and the incidence of 
complications were evaluated.

Results: All RFEAs were performed without operatio-
nal or technical complications, the average age being 
operated was 43.0 ± 2.9 years and the operating time 
did not exceed ten minutes. In the early postoperative 
follow-up, patients did not require any analgesics and 
were all released to outpatient care the following day. 
Percentage of amenorrhea at three months post-tre-
atment was 35.0%, mean PBAC score for women with 
menstrual bleeding was 1.8 ± 0.6. Patient‘s satisfaction 
with the treatment was evaluated by 1.6 ± 0.6 on the 
PGI-I scale and long-term pelvic pain was on average 2.1 
± 0.8 by VAS, which counts an improvement of 31.0%.
Conclusion: The HMB treatment with RFEA achieves 
good clinical results in three-month evaluation with 
objective and also subjective parameters. The technique 
is suitable for outpatient treatment and is an alternative 
to hysteroscopy endometrial ablation. Its wider clinical 
usage is limited by the high cost of the radiofrequency 
generator and disposable probes.

KEYWORDS

heavy menstrual bleeding, hysteroscopy, 
radiofrequency endometrial ablation, amenorrhoea, 
complications

SOUHRN

Cíl studie: Vyhodnocení efektivity ablace endometria 
technikou radiofrekvenční ablace (RFAE) u pacientek 
se silným menstruačním krvácením (SMK).
Typ studie: Původní práce.
Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická 
klinika LF MU a FN Brno.
Metodika: Do studie bylo zařazeno dvacet pacientek 
s příznaky SMK, u kterých nebyla úspěšná hormonální 
léčba a splnily vstupní a vylučovací kritéria studie. 
Všechny výkony RFAE byly provedeny na operačním 
sále v krátkodobé celkové anestezii dvěma zkušenými 
chirurgy podle standardizovaného protokolu. Výkony 
RFAE byly provedeny s využitím specifických jed-
norázových elektrod a radiofrekvenčního generátoru 

M-3004 (RF Medical Co., Seoul, Jižní Korea). Klinické 
ukazatele efektivity výkonu RFAE byly vyhodnoceny za 
tři měsíce, kdy hlavním hodnotícím parametrem bylo 
procento žen s amenoreou nebo intenzita SMK měřená 
pomocí modifikovaného Pictorial Blood Assessment 
Chart (PBAC) skóre. Dále byla hodnocena intenzita 
dlouhodobé pánevní bolesti s využitím vizuální analo-
gové škály (VAS), spokojenost pacientek s léčbou SMK 
(Patient Global Impression of Improvement, PGI-I skóre) 
a výskyt komplikací.
Výsledky: Všechny RFAE proběhly bez operačních či 
technických komplikací, průměrný věk operovaných 
byl 43,0 ± 2,9 let a operační čas nepřekročil 10 minut. 
Obtížnost výkonu byla operatérem hodnocena průmě-
rem 1,1 ± 0,3 na klasické známkovací stupnici. V časném 
pooperačním sledování pacientky nevyžadovaly žád-
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ná analgetika a všechny byly propuštěny do domácí 
péče následující den. Procento dosažení amenorey za 
tři měsíce po zákroku bylo 35,0 %, průměrné PBAC 
skóre u žen s menstruačním krvácením bylo 1,8 ± 0,6. 
Spokojenost s léčbou pacientky vyhodnotily stupněm 
1,6 ± 0,6 na škále PGI-I a dlouhodobou pánevní bolest 
vyjádřily průměrně stupněm 2,1 ± 0,8 podle VAS, což 
představuje zlepšení o 31 %.
Závěr: Léčba SMK pomocí RFAE dosahuje dobrých 
klinických výsledků ve tříměsíčním objektivním i sub-

jektivním sledování. Technika je vhodná pro ambulantní 
ošetření a je alternativou hysteroskopické ablace. Jejímu 
rozšíření zatím brání vysoká cena přístroje a spotřebního 
materiálu.

KLÍČOVÁ SLOVA

silné menstruační krvácení, hysteroskopie, 
radiofrekvenční ablace endometria, amenorea, 
komplikace

Prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA, e-mail: martin.huser@gmail.com 
Čes. Gynek., 2018, 83, č. 6, s. 418–423

ÚVOD 
Silné menstruační krvácení (SMK) představuje 

vážný zdravotní problém u  premenopauzálních 
žen. Způsobuje chronickou anémii a významným 
způsobem zhoršuje kvalitu života ženy. Léčbou 
první volby tohoto onemocnění bývá hormonál
ní léčba, která je ale často málo efektivní [3]. 
Stoprocentní jistotu vyléčení naopak umožňuje 
operační odstranění dělohy (hysterektomie), které 
však může být spojeno s řadou vážných periope
račních komplikací. Technika ablace endometria 
(AE) děložní dutiny představuje méně invazivní 
chirurgický výkon, který umožňuje zachovat dělo
hu. Tento postup ale není stoprocentně efektivní 
a může vyžadovat několik opakování. Dlouhodobé 
studie prokazují, že AE ve srovnání s hysterektomií 
není dostatečně efektivní z hlediska poměru ceny 
a účinnosti [6].

V posledním desetiletí byly vyvinuty nové tech
niky AE označované jako metody druhé generace. 
Argumentem pro jejich zavedení do klinické praxe 
byla jednoduchost provedení a minimálně stejná 
efektivita a bezpečnost. Tyto metody nevyžadují 
aseptické prostředí operačního sálu, není nutná 
přímá vizualizace děložní dutiny a  je možné je 
provádět ambulantně pouze v regionální anestezii. 
Mezi tyto techniky AE řadíme laserovou ablaci, 
mikrovlnnou AE, radiofrekvenční ablaci endo
metria, ablaci pomocí termobalonu, kryoablaci, 
destrukci endometria pomocí hyperosmolárního 
roztoku a  všechny další techniky endometriální 
destrukce. V léčbě SMK jsou tyto techniky AE dru
hé generace v literatuře hodnoceny jako účinnější 
než ablační techniky první generace. Kromě vyšší 
efektivity je u těchto technik pozorováno zejména 
rychlejší zotavení po výkonu a méně operačních 
komplikací [10].

Cílem této práce bylo vyhodnocení bezpečnosti 
ablace endometria pomocí radiofrekvenční tech
nologie. Dále jsme hodnotili klinickou efektivi

tu výkonu za tři měsíce po jeho provedení a spo
kojenost pacientek s  vyléčením příznaků SMK, 
které významně ovlivňuje jejich kvalitu života. 
Dosažené klinické výsledky jsou v  diskusi dále 
porovnány se standardně používanou referenční 
metodou hysteroskopické elektrokoagulační ablace 
endometria (HEAE).

SOUBOR PACIENTEK A METODIKA 
Studie se uskutečnila na Gynekologicko

porodnické klinice LF MU a  FN Brno, nábor pa
cientek a  operační výkony ablace endometria 
technikou radiofrekvenční ablace (RFAE) proběh
ly v  lednu a  únoru 2018. Celkem bylo technikou 
RFAE operováno 20 pacientek (n = 20) s  přízna
ky SMK. Intenzita menstruačního krvácení by
la hodnocena pomocí modifikovaného Pictorial 
Blood Assessment Chart (PBAC) skóre: 1 – pouze 
špinění, 2 – mírné krvácení, 3 – silné krvácení, 
4 – velmi silné krvácení [17]. Výkon RFAE byl pro
veden u pacientek se SMK intenzity 4 podle skóre 
PBAC, u kterých nebyla úspěšná hormonální léčba 
a v průběhu menstruace udávaly pánevní boles
ti s  intenzitou minimálně 6 hodnocené pomocí 
Visual Analogue Scale (VAS) škály v rozmezí 0–10 
(maximální bolest) [7]. Pacientky byly zařazovány 
do studie v rámci indikační ambulance kliniky na 
podkladě gynekologického vyšetření a vaginálního 
ultrazvuku podle předem stanovených vstupních 
kritérií: nepřítomnost závažné děložní patologie 
(atypická hyperplazie endometria, zhoubný ná
dor dělohy, vrozené děložní malformace, adheze 
v děložní dutině), absence děložních myomů o prů
měru více než 3 cm a podélná velikost dělohy do 
11 cm. Do studie nebyly dále zařazeny pacientky, 
které ještě nevyloučily možnost těhotenství, uží
valy hormonální léčbu a pacientky s anamnézou 
operace na děloze (císařský řez, myomektomie) 
nebo již provedené ablace či resekce endometria. 
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Ze sledování byly rovněž vyřazeny ženy mladší 
než 25 let, perimenopauzální pacientky (FSH nad 
10 mmol/l) a ženy s podezřením na gynekologický 
zánět podle klinického vyšetření.

Před zařazením do sledování všechny pacientky 
podepsaly informovaný souhlas. Všechny výkony 
RFAE byly prováděny na operačním sále kliniky 
podle zavedených standardů pracoviště. Výkony 
byly provedeny v  krátkodobé celkové anestezii 
rovněž podle etablovaného klinického protokolu. 
Všechny operace provedl jeden zkušený operatér 
se specializovanou způsobilostí v oboru. Všechny 
zákroky byly dále časovány do období čtvrtého až 
desátého dne menstruačního cyklu pacientky. Před 
samotnou RFAE byla vždy provedena diagnostická 
hysteroskopie (HSK) s odběrem tkáně endometria 
na histologické vyšetření k vyloučení přednádoro
vých či nádorových změn na děloze.

Samotné výkony RFAE byly provedeny s vyu
žitím specifických EMT elektrod a radiofrekvenč
ního generátoru M3004 (RF Medical Co., Seoul, 
Jižní Korea). Přístroj byl zapůjčen pracovišti na 
podkladě zápůjční smlouvy s výhradním dovoz
cem systému pro Českou republiku společností 
Mivamed s.r.o. (Praha). Spotřební materiál (EMT 
sondy a elektrody) byly klinice rovněž zajištěny 
společností Mivamed v rámci výzkumného pro
jektu za zvýhodněnou cenu. Radiofrekvenční 
EMT elektroda byla zavedena transcervikálně do 
děložního fundu pod ultrazvukovou kontrolu tak, 
aby se dotýkala svým aktivním koncem levého dě
ložního rohu. Následně proběhl vlastní protokol 
radiofrekvenční ablace v délce 90 sekund, přesně 
podle klinického protokolu výrobce systému. Po 
přemístění aktivního konce elektrody do pravého 
děložního rohu byla procedura RFAE opakována 
podruhé. Během výkonu jsme sledovali operační 
čas a technickou náročnost výkonu hodnocenou 
operatérem na klasifikační škále 1–5 (nejlepší 
– nejhorší). Dále byl operatérem při následné 
hysteroskopii hodnocen vizuální efekt destrukce 
endometria radiofrekvenčním vlněním na stejné 
klasifikační stupnici 1–5.

Po operaci byly pacientky sledovány na lůžko
vém oddělení a  propuštěny do domácího léčení 
následující den, případně v den výkonu, nejméně 
čtyři hodiny od konce anestezie, pokud dobře tole
rovaly stravu a neměly problém s vyprazdňováním. 
Jestliže pacientky po operaci cítily bolest, bylo jim 
aplikováno analgetikum piritramid 7,5  mg sub
kutánně. Bolest byla hodnocena pomocí vizuální 
analogové škály VAS, přičemž intenzita bolesti 
nutná pro aplikaci analgetika byla VAS ≥ 4.

Klinické ukazatele efektivity výkonu RFAE by
ly vyhodnoceny za tři měsíce po jeho provedení. 
Hlavním hodnotícím parametrem bylo procento 
žen s  absencí menstruačního krvácení (ameno

reou). Pokud bylo menstruační krvácení přítomno, 
byla hodnocena jeho intenzita obdobně jako před 
operací pomocí modifikovaného PBAC skóre. Dále 
byla hodnocena intenzita dlouhodobé pánevní 
bolesti s využitím stupnice VAS 0–10 stejně jako 
před operací. K hodnocení spokojenosti pacienta 
s vyléčením příznaků SMK ve srovnání s obdobím 
před výkonem byla využita upravená obecná stup
nice spokojenosti pacienta s léčbou Patient Global 
Impression of Improvement (PGII): 1 – výrazné 
zlepšení, 2 – zlepšení, 3 – stejný stav, 4 – zhorše
ní [15]. V období tří měsíců po RFAE byly rovněž 
zaznamenány všechny časné a  pozdní operační 
komplikace zákroku.

Pro statistické vyhodnocení výsledků byly vy
užity standardní metody statistického hodnocení 
s využitím software Microsoft Excel. Pro kvalita
tivní proměnné (nominální a ordinální) byla vyžita 
metoda hodnocení frekvence a mediánu s percenti
ly, pro intervalové proměnné byl vypočítán průměr 
a směrodatná odchylka. Studie včetně písemného 
informovaného souhlasu byla schválena etickou 
komisí FN Brno v červnu 2017.

VÝSLEDKY 
Průměrný věk operovaných pacientek (n = 20) 

byl 43,0 ± 2,9 let. Průměrná parita žen ve sledo
vaném souboru činila 2,3 ± 0,5 porodů. Ve všech 
případech se jednalo o  pacientky stále v  repro
dukčním věku, průměrná hodnota folikulosti
mulačního hormonu (FSH) byla 7,1 ± 1,5 mmol/l. 
Intenzita pánevní bolesti hodnocená pacientkami 
před výkonem se pohybovala v rozmezí 6,6 ± 0,5 
bodů na stupnici VAS. Podélná velikost dělohy hod
nocená ultrazvukem byla 8,3 ± 1,1 cm. Průměrná 
délka operačního zákroku činila 9,1 ± 2,3 minut. 
Technická náročnost výkonu byla operatérem prů
měrně hodnocena známkou 1,2 ± 0,3 na standardní 
„školní“ klasifikační škále. Míra radiofrekvenční 
ablace endometria vizuálně hodnocená operaté
rem při následné hysteroskopii byla vyhodnocena 
průměrnou známkou 1,5 ± 0,6. Vizuální srovnání 
endometria těsně před výkonem a po jeho ošetření 
radiofrekvenční ablací názorně ukazuje obrázek 1. 
Ve sledovaném souboru jsme nezaznamenali žád
né peroperační ani časné pooperační komplikace. 
V časném pooperačním období nebyla nutná apli
kace analgetik a  pacientky byly propuštěny do 
domácího ošetření nejpozději následující den po 
výkonu. Histologické vyšetření endometria stan
dardně provedené před vlastní RFAE neprokázalo 
u  žádné pacientky v  souboru zhoubný nádor či 
přednádorové změny na děloze. Charakteristiku 
souboru pacientek a operační charakteristiky vý
konu radiofrekvenční ablace endometria podrobně 
shrnuje tabulka 1.
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Klinická efektivita RFAE byla hodnocena za tři 
měsíce po operaci. Procento dosažení amenorey 
činilo ve sledovaném soboru 35,0 %. Průměrné 
PBAC skóre u  žen s  menstruačním krvácením 
bylo 1,8 ± 0,6 bodů, což představuje zlepšení ve 
srovnání s klinickým stavem před operací o 45 %. 
Spokojenost s  vyléčením příznaků SMK pacient
ky vyhodnotily stupněm 2,1 ± 0,8 bodů na škále 
PGII v rozmezí 1–4 (nejhorší). Dlouhodobou pánev
ní bolest pacientky popsaly průměrně stupněm 1,6 
± 0,6 podle VAS, což v porovnání se stavem před 
operací představuje zlepšení o 31 %. Ve sledovaném 
souboru se ani nadále nevyskytly žádné závaž

né pooperační komplikace. Klinické ukazatele 
efektivity radiofrekvenční ablace endometria jsou 
přehledně uvedeny v tabulce 2.

DISKUSE 
V průběhu posledních dvaceti let byla vyvinuto 

mnoho chirurgických technik AE. Zlatý standard 
těchto ablačních technik představuje elektro
chirurgická transcervikální ablace endometria 
s  využitím elektrické kličky (loop) nebo kuličky 
(rollerball). Tato technika vyžaduje přímou vizua
lizaci děložní dutiny pomocí hysteroskopie, kte
rou dokonale zvládá pouze zkušený endoskopický 
operatér. Metoda AE pomocí kuličky s  využitím 
jednoduchého elektrochirurgického vybavení byla 
poprvé představena v  roce 1988. Modernější me
toda destrukce endometria s  využitím resekční 
hysteroskopie byla vyvinuta v roce 1997. Pro tuto 
techniku je charakteristická spíše resekce (excize) 
endometria než jeho pouhá ablace [2]. Přestože 
v praxi vykazuje dobré klinické výsledky, je spoje
ná se signifikantním rizikem poranění integrity 
dělohy. Výše uvedené techniky, označované v li
teratuře jako techniky „první generace“, vyža
dují poměrně nákladné endoskopické vybavení, 
aseptické prostředí operačního sálu, zkušeného 
chirurga a mnohdy také nutnost celkové anestezie. 
Ve většině gynekologickoporodnických pracovišť 
v  České republice a  západní Evropě představuje 
hysteroskopická elektrokoagulační ablace endo
metria v  současné době metodu první volby při 
konzervativním chirurgickém řešení SMK u  žen 
v reprodukčním věku [9].

Metody AE tzv. druhé generace se rozvíjejí ze
jména v posledním desetiletí. Na rozdíl od ablač
ních metod první generace tato technika nevyža
duje přímou vizuální kontrolu dělohy a zkušeného 
operatéra. Ze všech dostupných metod ablace en
dometria druhé generace má nejlepší klinické 
výsledky právě technika RFAE. Z  hlediska tech

Obr. 1 Hysteroskopické vizuální srovnání endometria těsně před 
výkonem a po jeho ošetření radiofrekvenční ablací

Tab. 2 Klinické ukazatele efektivity radiofrekvenční ablace 
endometria za tři měsíce po výkonu

Parametr (jednotka) Průměrný výsledek 
(směrod. odchyka)

Dosažení amenorey (%) 35,0 ± 4,5

PBAC+ skóre (1–4) 1,8 ± 0,6

Intenzita pánevní bolesti 
(VAS++ škála 0–10)

2,1 ± 0,8

Spokojenost pacientky 
s vyléčením (PGI-I+++ skóre, 1-4)

1,6 ± 0,6

Pooperační komplikace –

+PBAC – Pictorial Blood Assessment Chart, ++VAS – Visual Analogue Scale, +++PGI-I – 
Patient Global Impression of Improvement

Tab. 1 Charakteristiky souboru pacientek a operačního výkonu 
radiofrekvenční ablace endometria

Parametr (jednotka) Průměrný výsledek 
(směrod. odchyka) 

Věk (roky) 43,0 ± 2,9

Parita (počet porodů) 2,3 ± 0,5

Hodnota FSH před výkonem (mmol/l) 7,1 ± 1,5

Intenzita pánevní bolesti (VAS* škála 
0–10)

6,6 ± 0,5

Podélná velikost dělohy měřená 
ultrazvukem (cm)

8,3 ± 1,1

Délka výkonu (min.) 9,1 ± 2,3

Technická náročnost výkonu 
(klasifikační škála 1–5)

1,2 ± 0,3

Míra ablace endometria (klasifikační 
stupnice 1–5)

1,5 ± 0,6

Peroperační komplikace –

*VAS – Visual Analogue Scale
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nického zvládnutí je velmi jednoduchá a vykazuje 
vysokou efektivitu a bezpečnost pro pacientku [8]. 
Její další nespornou výhodou je redukce hormo
nální exprese v buňkách endometria, která ještě 
potencuje dlouhodobé dobré klinické výsledky [1]. 
Ke spolehlivé ablaci endometria postačí správné 
umístění ablační sondy do dělohy pomocí ultra
zvukové navigace a generátor radiofrekvenčního 
proudu, který má menší riziko destrukce zdravé 
tkáně dělohy než dosud používané elektrokoa
gulační přístroje. Zákrok je tedy bezpečnější pro 
pacienta, má menší riziko operačních komplikací, 
je méně bolestivý a vyžaduje méně zatěžující formu 
anestezie či analgosedaci [11].

 
Radiofrekvenční systém M3004 od RF Medical 

(Seoul, Korea) byl vyvinut jako jeden z nejpokro
čilejších systémů pro ablaci endometria druhé 
generace. Jeho generátor je navíc velmi flexibilní 
a  je možné jej využít nejen pro radiofrekvenční 
ablaci endometria, ale také pro destrukci děložních 
myomů, ovariálních cyst či jiných gynekologic
kých patologií. K  zajištění co nejlepších klinic
kých výsledků systém umožňuje úpravu ablačního 
protokolu podle individuálních potřeb pacienta 
(velikost dělohy, fáze menstruačního cyklu, in
tenzita menstruace). Multifunkční generátor ra
diofrekvenčního proudu je možné rovněž využít 
v jiných medicínských odbornostech pro destrukci 
patologický stavů, zejména tumorů jater, plic, 
ledvin nebo štítné žlázy [16].

Ve srovnání s dosud standardně užívanou tech
nikou HEAE je chirurgická léčba SMK pomocí RFAE 
je podle našich zkušeností technicky velmi jedno
duchá a nevyžaduje zkušeného operatéra. Metoda 
je rovněž velmi rychlá a nevyžaduje významnou 
dilataci děložního hrdla. Míra endometriální 
destrukce hodnocená následnou hysteroskopií 
ale významně závisí na správném umístění ra
diofrekvenční elektrody a je přímo úměrná délce 
působení radiofrekvenčního proudu. Na základě 
pokusů ex vivo na hovězích játrech a po prvních 
klinických zkušenostech se nám nejvíce osvědčil 
ablační protokol přesně popsaný v metodice stu
die. Ablační efekt je možné v reálném čase rovněž 
hodnotit abdominálním ultrazvukem, kdy v okolí 
sondy jsou patrná hyperechogenní drobná ložiska 
do 1 mm (připomínající bublinky) táhnoucí se asi 
do jedné čtvrtiny šíře myometria. Míra amenorey 
v našem souboru pacientek za tři měsíce po RFAE 
ve výši 35 % je nižší, než je popisováno v některých 
předchozích pracích hodnotících tuto techniku. 
Clark a kol. ve své práci z roku 2011 uvádí procento 
amenorey za šest měsíců ve výši 39 % a Penninx 
a kol. dokonce 50 % [4]. V obou studiích byl ale po
užit jiný systém pro RFAE (Novasure) a ve stu diích 
byl popsán výskyt pooperačních komplikací ve 

smyslu hematometry v důsledku stenózy děložního 
hrdla a zhoršení pánevní bolesti [13].

Je zajímavé, že dostupné literární údaje po
rovnávající dlouhodobou účinnost techniky RFAE 
s  metodou HEAE prokázaly podobnou účinnost 
obou technik ve smyslu dosažení amenorey (65 % 
versus 69 %) v pětiletém sledování i po deseti letech 
(83 % versus 88 %) [5]. Nutnost provedení hysterek
tomie byla ale u pacientek po RFAE signifikantně 
výrazně nižší s odstupem pěti (16 % vs. 25 %) i deseti 
let (17 % vs. 28 %) po zákroku [14]. Při porovnání 
RFAE s balonovou termoablací, tedy rovněž ablační 
technikou druhé generace, byl výsledek srovnání 
v  randomizovaných studiích významně lepší ve 
prospěch radiofrekvence v objektivních [8] i sub
jektivních parametrech hodnocení [1].

ZÁVĚR 
Námi publikované pilotní výsledky ukazují, 

že s ošetřením pacientek s projevy SMK pomocí 
RFAE je bezpečné a technicky jednoduché s mož
ností ambulantního provedení v analgosedaci či 
regionální anestezii. Klinická efektivita a  také 
spokojenost pacientek s vyléčením příznaků za tři 
měsíce po operaci je poměrně vysoká a zdá se mi
nimálně srovnatelná či lepší než standardní ošet
ření s pomocí HEAE, která v ČR představuje dosud 
používanou referenční techniku léčby. Zavedení 
této metody do běžné klinické praxe zatím brání 
poměrně vysoké náklady na spotřební mate riál 
(jednorázové sondy a  elektrody) do budoucna 
s  možností plné či částečné úhrady pacientem. 
Pořizovací cena generátoru radiofrekvenčního 
proudu je zatím také v  řádu několika milionů 
korun. Generátor je ale jednoduše přenosný a je 
možné jej v ambulantním provozu využít formou 
pronájmu či zápůjčky od dodavatele. Investici do 
generátoru je možné ve velkých lůžkových zaří
zeních rychleji zhodnotit také využitím v jiných 
odbornostech (onkologie, radiologie, chirurgie), 
kde již existuje realističtější úhrada výkonu ra
diofrekvenční ablace ze strany plátců zdravotní 
péče [12].

Práce vznikla za podpory Ministerstva zdra-
votnictví ČR - RVO č. FNBr65269705.
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Perinatálna mortalita a morbidita 
v Slovenskej republike v rokoch 2007–2015
Perinatal mortality and morbidity in Slovak Republic 
in the years 2007–2015

1I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR, prednosta prof. MUDr. M. Borovský, CSc.
2Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN, Trenčín, primár MUDr. P. Kaščák, PhD.

ABSTRACT

Objective: Comparison of perinatal mortality in Slovak 
Republic in three periods during the years 2007–2015.
Design: Epidemiological perinatal nation-wide.
Settings: 1st Department of Gynaecology and Obstetrics 
Faculty of Medicine, Comenius University and University 
Hospital, Bratislava, Slovak Republic. 
Methods: The analysis of prospectively collected selec-
ted perinatal data in the years 2007–2015.
Results: In the year 2007 there were 63 obstetrics units, 
51,146 deliveries and that of live births 51,650 in Slovak 
Republic. The number of obstetrics units decreased 
to 54 in the years 2015, but total number of deliveries 
increased to 55,139 and that of live births increased to 
55,643. Preterm deliveries rate increased from 7.3% in 
the year 2007 to 8.5% in the year 2010 and decreased to 
7.5% in the year 2015. Perinatal mortality rate decreased 
from 6.2 in the year 2007 to 4.8 in the year 2013, and 
increased again in the years 2014 and 2015 to 5.3 and 
5.6 per 1,000 still- and live-births respectively. During 

the years 2007–2015 stillbirth participate at perinatal 
mortality with 64%, low birth weight with 64% and se-
vere congenital anomalies with 20%. Transport in utero 
to perinatological centres in the years 2007–2015 has 
increased from 57% to 66% for infants 1000–1499 g and 
from 75% to 79% for infants below 1000 g. 
Conclusion: In the year 2013 perinatology in Slovak 
Republic reached the best result in perinatal mortality 
rate 4.8‰ (0.48%), but in next two years has increased 
over 5‰. Prenatal detection of severe congenital abnor-
malities, transport in utero very low birth weight infants, 
centralisation of high-risk pregnancies and obstetric 
and neonatal intensive care units equipment need still 
to be improved in Slovak Republic.

KEYWORDS

perinatal mortality, preterm delivery, multiple 
pregnancy, neonatal intensive care unit, low birth 
weight, very low birth weight

SÚHRN

Cieľ štúdie: Porovnanie perinatálnej mortality 
v Slovenskej republike (SR) v rokoch 2007–2015. 
Typ štúdie: Epidemiologická perinatologická celoštátna.
Názov a sídlo pracoviska: I. gynekologicko-pôrodnícka 
klinika LF UK a UNB, Bratislava. 
Metodika: Analýza prospektívneho zberu vybraných 
ukazovateľov pôrodníckej starostlivosti v rokoch 2007 
až 2015. 
Výsledky: V roku 2007 bolo v SR 63 pôrodníc, 51 146 
pôrodov a  narodilo sa 51 650 živých novorodencov. 
Do roku 2015 klesol počet pôrodníc na 54, ale počet 
pôrodov sa zvýšil na 55 139 a počet živonarodených 
novorodencov na 55 643. Frekvencia predčasných 
pôrodov v roku 2007 bola 7,3 %, v roku 2010 sa zvý-
šila na 8,5 % a v roku 2015 klesla na 7,5 %. Perinatálna 
mortalita klesala zo 6,2 ‰ v roku 2007 na 4,8 ‰ v roku 
2013, ale opäť sa zvýšila v rokoch 2014 a 2015 na 5,3 ‰ 
a 5,6 ‰. Na perinatálnej mortalite v rokoch 2007–2015 sa 
podieľala mŕtvorodenosť 64 %, nízka pôrodná hmotnosť 

64 % a závažné vrodené vývojové chyby 20 %. V rokoch 
2007 až 2015 sa zvýšil transport „in utero“ novorodencov 
s hmotnosťou 1000 g a  1499 g do perinatologických 
centier z 57 % na 66 % a novorodencov s hmotnosťou 
do 1000 g zo 75 % na 79 %. 
Záver: SR dosiahla historicky najlepší výsledok perina-
tálnej mortality v roku 2013 – 4,8 ‰, ale v nasledujúcich 
dvoch rokoch sa zvýšila nad 5 ‰. SR stále potrebuje 
zlepšiť prenatálnu diagnostiku vrodených vývojových 
chýb, transport plodov s veľmi nízkou pôrodnou hmot-
nosťou „in utero“, centralizáciu vysokorizikových gra-
vidít, personálne a  materiálno-technické vybavenie 
pôrodníc a  novorodeneckých jednotiek intenzívnej 
starostlivosti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

perinatálna mortalita, predčasný pôrod, viacplodová 
tehotnosť, novorodenecká jednotka intenzívnej 
starostlivosti, nízka pôrodná hmotnosť
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ÚVOD
Odborná verejnosť sa mohla zoznámiť s ana

lýzou čiastkových vybraných ukazovateľov slo
venskej perinatológie v  rokoch 2007–2015 na 
stránkach časopisu Gynekológia pre prax a Česká 
gynekologie [2, 7–22, 24] a International Journal of 
Gynaecology and Obstetrics [23]. Situácia v  slo
venskej perinatológii sa nielen nezlepšila, ale 
v  niektorých ukazovateľoch v  rokoch 2013–2015 
dokonca zhoršila. 

Nedostatok všetkých kategórií zdravotníckeho 
personálu sa v Slovenskej republike (SR) prehlbu
je a dochádza k ďalšej vlne odlivu do zahraničia 
a súkromného sektoru. Za takejto situácie (a pri 
starnutí populácie rodiacich žien) ani pri enorm
nom nasadení zdravotníckych pracovníkov nebude 
v budúcnosti možné dosahovať v slovenskej peri
natológii lepšie výsledky. 

Slovenská gynekologickopôrodnícka spoloč
nosť (SGPS) a hlavný odborník ministerstva zdra
votníctva (MZ SR) pre gynekológiu a pôrodníctvo 
predkladali MZ odborné analýzy situácie a návr
hy na riešenie, ale zatiaľ bez výraznejšej odozvy. 
Niektoré výsledky a náčrt perinatologických prob
lémov v SR v rokoch 2007–2015 prinášame v tomto 
článku.

MATERIÁL A METODIKA 
Analyzované boli vybrané ukazovatele perina

tologickej starostlivosti v  SR v  rokoch 2007–2015 
získané prospektívnym zberom údajov z  jednot
livých pôrodníc, ktoré boli hlásené sekcii perina
tálnej medicíny SGPS. Rozdiely vo výsledkoch boli 
hodnotené podľa percentuálnych bodov (p. b.), čo 
je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt 
udaných v percentách. Štatisticky boli porovnané 
rozdiely v dosiahnutých výsledkoch v rokoch 2007 

resp. 2008 a 2015. Na štatistické vyhodnotenie bol 
použitý software STATA 12. SE. Incidencia bola 
hodnotená s  95% intervalom spoľahlivosti (CI – 
confidence interval), na porovnanie údajov podľa 
veľkosti súboru bol použitý χ2 test alebo Fisherov 
exaktný test (Fisher´s  exact test) a  výsledok sa 
vyjadril relatívnym rizikom (RR) s 95% CI. Za šta
tisticky významnú sa považovala pravdepodob
nosť (Pvalue) p < 0,05; signifikantné hodnoty sú 
označené *. 

VÝSLEDKY
Počet pôrodníc v SR v rokoch 2007–2015 klesol o 9 

(tab. 1). Počet pôrodníc s menej ako 500 pôrodmi 
ročne klesol na polovicu, ale ešte stále boli 4 pôrod

Tab. 1 Pôrodnice a počty pôrodov v SR v rokoch 2007–2015 [zdroj SGPS]

Počet pôrodov/ rok

Rok (počet pôrodníc)

2007
(63)

2008
(59)

2009
(57)

2010 
(57)

2011 
(56)

2012 
(55)

2013
(54)

2014
(54)

2015
(54)

> 3000 0 0 0 0 0 1 1 1 1

> 2000 2 4 4 4 3 2 3 3 3

1500–1999 3 4 4 5 4 6 3 3 4

1095–1499 11 10 14 9 12 10 10 11 9

730–1094 15 14 12 16 13 13 18 19 17

500–729 14 12 10 12 13 15 12 9 11

366–499 9 9 8 6 7 6 6 4 5

< 365 9 6 5 5 4 2 2 4 4

Tab. 2 Počet pôrodov a živonarodených v SR v rokoch 2007–2015 
[zdroj SGPS]

Rok
Počet pôrodov Počet 

živonarodenýchvšetkých predčasných

2007 51 146 3723 51 650

2008 53 382 3996 53 869

2009 56 094 4112 56 579

2010 55 362 4703 55 901

2011 54 566 3952 55 405

2012 54 996 4085 55 643 

2013 54 355 4383 54 925

2014 54 582 4117 55 075

2015 55 139 4109 55 623

2007–2015 489 622 37 185 495 237
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nice, kde sa narodilo menej ako jedno dieťa denne. 
Od roku 2012 má SR jednu pôrodnicu s  viac ako 
3000 pôrodmi. Kým roku 2007 na jednu pôrodnicu 
pripadalo priemerne 812 pôrodov za rok (2,2 za deň), 
roku 2015 to bolo 1051 pôrodov za rok (2,8 za deň).

Demograficky očakávaná akcelerácia pôrod
nosti v SR po roku 2002 pokračovala do roku 2009, 
kedy dosiahla vrchol. V  rokoch 2010–2013 pokles 
pôrodnosti striedal jej vzostup a od roku 2013 pôrod
nosť pomaly kontinuálne sa zvyšuje. Absolútny 

počet predčasných pôrodov v sledovanom období 
osciloval okolo počtu 4100 – od 3723 roku 2007 do 
4703 roku 2010 (tab. 2).

Frekvencia predčasného pôrodu sa v  rokoch 
2007–2015 pohybovala okolo 7,6 % (tab. 3). Najnižšia 
(7,3  %) bola v  rokoch 2007, 2009 a  2011, najvyš
šia roku 2010 (8,5 %). Najnižšiu frekvenciu pred
časného pôrodu v celom sledovanom období mal 
Trenčiansky kraj. Najvyššia frekvencia predčas
ného pôrodu bola vo východoslovenskom regióne 

Tab. 4 Perinatálna mortalita (‰) v rokoch 2007–2015 v jednotlivých krajoch SR a porovnanie SR s ČR (bez mŕtvych plodov 500–999 g) 
[zdroj SGPS, ČGPS]

Rok

Kraj

SR ČRBrati
slavský Trnav ský Nitrian sky Tren

čiansky
B. 
bystrický Žilin ský Prešov ský Košic ký

2007 5,6 2,9 5,1 4,6 7,3 3,9 8,4 8,5 6,2 3,9

2008 6,3 10,0 5,7 3,7 5,9 5,8 7,2 10,3 6,6 3,2

2009 6,3 4,3 4,2 3,5 7,1 3,0 6,7 10,1 6,0 3,4

2010 6,7 6,2 4,8 3,6 6,3 4,3 7,1 5,9 5,6 3,3

2011 4,7 4,0 4,8 3,8 3,5 3,6 6,7 10,0 5,5 3,9

2012 5,6 3,8 2,5 3,1 4,6 3,0 6,8 8,3 5,1 3,5

2013 3,7 3,1 3,3 3,3 3,4 4,3 6,6 8,2 4,8* 3,4

2014 4,7 4,8 4,6 3,1 4,5 3,3 7,1 7,9 5,3 3,5

2015 4,0 4,4 6,5 4,2 5,8 3,7 8,2 7,0 5,6 3,4

2007–2015 5,3 4,3 4,6 3,7 5,4 3,9 7,2 8,5 5,6 3,5

* – štatisticky významný rozdiel oproti roku 2007

Tab. 3 Frekvencia predčasného pôrodu (%) v SR v rokoch 2007–2015 podľa krajov [zdroj SGPS]

Rok
Kraj

SR
Bratislavský Trnavský Nitriansky Trenčiansky B. Bystrický Žilinský Prešovský Košický

2007 5,2 5,1 6,9 4,9 8,2 6,2 9,3 9,6 7,3

2008 7,4 7,1 6,9 5,6 7,0 6,2 9,7 8,3 7,5

2009 8,3 9,6 6,0 4,7 6,8 5,7 7,9 8,5 7,3

2010 9,0 9,5 7,4 5,2 9,6 7,3 8,8 10,1 8,5

2011 9,2 4,0 8,0 4,7 6,7 6,2 7,7 9,2 7,3

2012 7,8 6,3 8,4 4,8 6,8 7,2 7,4 9,3 7,4

2013 8,4 7,2 8,5 5,6 6,4 7,9 10,2 8,6 8,1

2014 8 6,6 8,7 5,7 5,8 7,5 8,9 7,9 7,5

2015 9,1 7,3 8,3 5,3 5,1 6,6 8,6 7,6 7,5

2007–2015 8 7 7,7 5,2 6,9 6,7 8,7 8,8 7,6
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(Prešovský a Košický kraj), kde je najpočetnejšie 
zastúpenie rodičiek rómskeho etnika. 

Od roku 2008 do roku 2013 perinatálna mortalita 
(PM) v SR klesala a dostala sa pod hranicu 5 ‰, 
ale v rokoch 2014 a 2015 sa začala zvyšovať (tab. 4). 
Najvyššia PM v celom sledovanom období bola vo 
východoslovenskom regióne (Prešovský a Košický 
kraj), kde bola aj najvyššia frekvencia predčasného 
pôrodu. Najnižšia PM bola v Trenčianskom kraji 
(3,7 ‰), ktorý transportoval „in utero“ VLBW (very 
low birth weight) novorodencov do perinatologic
kého centra (PC) v Bratislave. Napriek výrazným 
rozdielom v jednotlivých krajoch, roku 2013 doš
lo v  SR k  signifikantnému poklesu perinatálnej 
mortality (PM 4,8 ‰, 95% CI 4,2–5,4) oproti roku 
2007 (PM 6,2 ‰, 95% CI 5,6–6,9), RR 0,77 (95% CI 
0,66–0,91, p = 0,0019*). Následne v roku 2015 došlo 
k zvýšeniu perinatálnej mortality na 5,6 ‰, avšak 
tento vzostup oproti roku 2013 nebol signifikantný, 
RR 1,17 (95% CI 0,99–1,37), p = 0,0653 (tab. 4). 

Na celkovej PM v  SR v  rokoch 2007–2015 bol 
podiel včasnej novorodeneckej mortality (ENM – 
early neonatal mortality) 36 %, mŕtvonarodenosti 
(SB – stillbirthfetal mortality) 64 %, mortality no
vorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou (LBW 
– low birth weight) 64 % a novorodencov so závaž
nými vrodenými vývojovými chybami (VVCH) 20 % 
(tab. 5). Počas tehotnosti bolo diagnostikovaných 
70  % VVCH. Časť prenatálne diagnostikovaných 
závažných VVCH na želanie rodičov však skončila 
pôrodom. Podiel novorodencov mŕtvonarodených, 
nízkej pôrodnej hmotnosti a s VVCH na PM roku 
2015 mierne klesol oproti roku 2007 a podiel včas
ných novorodeneckých úmrtí sa mierne zvýšil 
(štatisticky nevýznamné rozdiely).

PM novorodencov s  LBW bola v  SR v  rokoch 
2007–2009 nad 50 ‰ a iba v rokoch 2012 a 2013 sa 
dostala pod hranicu 40  ‰, v  ostatných rokoch 

sa pohybovala na úrovni 42 a 46 ‰ (tab. 6). V po
rovnaní rokoch 2015 a 2007 sa PM v kategórii do 
1000 g (ELBW – extremely low birth weight) zhor
šila o 18 p. b., v kategórii do 1500 g (VLBW) zlepšila 
o 26 p. b. a v kategórii do 2500 g sa zlepšila o 6 p. b. 
PM v hmotnostnej kategórii pod 750 g (ILBW – in
credible low birth weight) bola roku 2015 oproti ro
ku 2008 o 30 p. b. vyššia. V hmotnostnej kategórii 
750–999 g došlo roku 2015 oproti roku 2008 k zlepše
niu o 105 p. b. V hmotnostnej kategórii pod 1000 g 
roku 2015 oproti 2007 sa PM zvýšila o 18 p. b. Do 

Tab. 5 Podiel ENM, SB, LBW a VVCH (%) na PM v SR v rokoch 
2007–2015 [zdroj SGPS]

Rok

Perinatálna mortalita (PM)

živo
narode
ných 
(ENM)

mŕtvo
narode
ných 
(SB) 

s nízkou 
pôrodnou 
hmot
nosťou 
(LBW)

na 
vrodené 
vývojové 
chyby 
(VVCH)

2007 33 67 64 20

2008 35 65 67 18

2009 33 67 67 18

2010 41 59 68 21

2011 36 64 62 18

2012 37 63 61 18

2013 31 69 58 21

2014 42 58 66 26

2015 36 64 61 18

2007–
2015

36 64 64 20

Tab. 6 Perinatálna úmrtnosť (‰) novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou  v SR v rokoch 2007–2015 [zdroj SGPS]

Hmotnostná kategória (g)
Roky

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pod 750 323 333 418 130 118 321 284 353

750–999 243 183 129 166 165 221 167 138

Spolu < 1000 194 257 214 211 158 156 238 209 212

1000–1499 171 197 168 138 128 109 115 129 118

Spolu < 1500 177 217 184 161 138 125 157 154 151

1500–1999 68 84 83 58 55 65 48 63 62

2000–2499 22 18 18 18 18 14 14 16 19

Spolu < 2500 52 58 52 46 42 39 38 46 46
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PM však neboli započítané mŕtvonarodené plody 
s hmotnosťou 500–999 g, ktoré boli, podľa platnej 
legislatívy v SR, hodnotené ako potraty. V hmot
nostnej kategórii pod 1500 g PM roku 2015 oproti 
roku 2007 klesla o 26 p. b.

V  kategórii LBW došlo roku 2015 oproti roku 
2007 k poklesu PM o 6 p. b., čo je štatisticky ne
významný rozdiel. Jediný signifikantný rozdiel 
medzi rokmi 2015 a 2007 nastal v poklese PM u no
vorodencov v hmotnostnej kategórii 1000–1499 g 
(p = 0,0463*), RR 0,69 (95% CI 0,48–1,00). Rozdiely 
v  špecifickej PM v  jednotlivých hmotnostných 
kategóriách a štatistická významnosť sú uvedené 
v tab. 7.

Rozdiely v ENM novorodencov s LBW medzi PC 
v jednotlivých rokoch a navzájom sú výrazné: od 
0 ‰ v PC B. Bystrica v roku 2013 do 72 ‰ v PC Košice 
v roku 2008 (tab. 8). Globálne čísla však neprezra

dia, ako sa tieto úmrtia dali ovplyvniť intenzívnou 
neonatologickou starostlivosťou. 

Situácia v  transporte novorodencov s LBW in 
utero do PC sa v SR v roku 2015 v porovnaní s rokom 
2007 mierne zlepšila (tab. 9). V  roku 2015 oproti 
roku 2007 došlo v  kategórii VLBW novorodencov 
k zvýšeniu transportu in utero o 1 p. b. (štatisticky 
nevýznamný rozdiel) (RR 1,00, 95 % CI 0,93–1,11, 
p = 0,7372). Na tomto miernom zvýšení sa podieľala 
najmä hmotnostná kategória 1000–1499 g novoro
dencov, kde došlo v sledovanom období k význam
nému vzostupu transportu in utero o 9 p. b. (RR 
1,16, 95 % CI 1,03–1,30, p = 0,0140*). V hmotnostnej 
kategórii ELBW novorodencov došlo k  štatistic
ky nevýznamnému vzostupu transportu in utero 
o 4 p. b. (p = 0,4122). 

Tab. 7 Špecifická PM (‰) novorodencov s LBW – porovnanie 
rokov 2007 a 2015 [zdroj SGPS]

Novorodenci
s LBW

Rok 2007
PM (95% 
CI)

Rok 2015
PM (95% 
CI)

RR (95% CI)
P

pod 1000 g
194 
(139–260)

212 
(157–276)

0,96 
(0,66–1,41)
p = 0,8433

1000–1499 g
179 
(132–215)

118 
(86–156)

0,69 
(0,48–1,00)
p = 0,0463*

1500–1999g 68(51–89) 62 (46–80)
0,90 (0,62–
1,31)
p = 0,5943

2000–2499g 22 (17–28) 19 (14–25)
0,88 (0,60–
1,28)
p = 0,5005

spolu pod 
2500 g

52 (45–59) 46 (40–53)
0,85 (0,70–
1,03)
p = 0,1054

PM – perinatálna mortalita, LBW – nízka pôrodná hmotnosť, RR – relatívne riziko, 
CI – interval spoľahlivosti, p – pravdepodobnosť, * – štatisticky významný rozdiel

Tab. 8 Včasná novorodenecká úmrtnosť novorodencov s nízkou 
pôrodnou hmotnosťou (‰) v perinatologických centrách SR 
v rokoch 2007–2015 [zdroj SGPS]

Rok

Perinatologické centrum (PC)

Br
at

is
la

va

N
. Z

ám
ky

B.
 B

ys
tr

ic
a

M
ar

tin

Pr
eš

ov

Ko
ši

ce

Vš
et

ky
 P

C 
v 

SR

2007 17 8 35 23 23 22 21

2008 12 19 28 27 x 72 26

2009 60 14 7 8 27 62 30

2011 13 23 12 28 26 68 28

2012 23 13 14 7 15 58 22

2013 46 6 0 14 25 66 33

2014 49 19 12 60 49 57 30

2015 27 30 14 7 56 35 30

2007–
2015

27 15 14 19 28 49 24

x - PC Prešov nedodalo relevantné údaje za r. 2008

Tab. 9 Transport novorodencov s hmotnosťou do 1500 g in utero (%) do perinatologických centier v SR v rokoch 2007–2015 [zdroj 
SGPS]

Hmotnostná kategória  
Roky

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pod 1000 g 75 76 73 76 64 70 68 79 79

1000–1499 g 57 63 61 57 49 48 54 55 66*

spolu pod 1500 g 64 68 66 63 55 56 59 63 65

PM – perinatálna mortalita, SR – Slovenská republika, * – štatisticky významný rozdiel

proLékaře.cz | 12.7.2021



4292018, 83, č. 6       ČESKÁ GYNEKOLOGIE

DISKUSIA
Kým v roku 2007 mala SR 92 % malých pôrodníc 

(s menej ako 1500 pôrodmi ročne), roku 2015 to bolo 
85 % (tab. 1), z nich však 5 pôrodníc (9 %) malo me
nej ako 500 pôrodov ročne [20]. V roku 2010 sa naro
dilo v pôrodniciach s menej ako 500 pôrodmi ročne 
v  Európskej únii (EÚ) od 1  % (Švédsko, Dánsko, 
Holandsko) do 62 % (Cyprus) detí – v ČR 3 % detí. 
V 14 krajinách a regiónoch EÚ bola viac ako treti
na pôrodov vedená v pôrodniciach s viac ako 3000 
pôrodmi ročne – v ČR v roku 2010 to bolo približne 
20 % pôrodov, v SR v roku 2015 1,9 % pôrodov [3, 20]. 
V ČR bolo roku 2015 celkom 92 pôrodníc, v ktorých 
bolo odvedených 108 811 pôrodov. Priemerný počet 
pôrodov v  ČR na jednu pôrodnicu ročne bol 1183 
(o 131 viac ako v SR), za týždeň 22,7 (o 3,1 viac ako 
v SR) a za deň 3,2 (o 0,4 viac ako v SR). 

Ak by sa v  SR v  roku 2015 zrušili pôrodnice 
s menej ako 500 pôrodmi, zostalo by 45 pôrodníc 
s  priemerným počtom pôrodov 1225 ročne = 3,35 
pôrodu/deň. Pri počte dvoch slúžiaci v ústavných 
pohotovostných službách (ÚPS) by bolo potrebných 
na efektívne zabezpečenie prevádzky približne 90 
lekárov. Ak by sa zrušili pôrodnice s  menej ako 
800 pôrodmi, zostalo by 33 pôrodníc s priemerným 
počtom pôrodov 1671 ročne = 4,6 pôrodu/deň. Na 
efektívne zabezpečenie prevádzky v ÚPS (tri slúžia
ci), by bolo potrebných približne 99 lekárov. Ak by 
sa však zrušili pôrodnice s menej ako 1000 pôrod
mi, zostalo by 22 pôrodníc s priemerným počtom 
pôrodov 2506 ročne = 6,9 pôrodu/deň. Na efektívne 
zabezpečenie prevádzky v ÚPS (4 slúžiaci), by bolo 
potrebných približne 88 službukonajúcich lekárov. 
Takáto (a ešte výraznejšia) redukcia pôrodníc by 
znamenala zvýšenie efektivity investovaných pro
striedkov do vybavenia pôrodníc, zlepšenie erudí
cie personálu a zvýšenie bezpečnosti rodičiek [20]. 
Podobná redukcia pôrodníc by bola pravdepodobne 
zaujímavá aj v ČR. Vzhľadom na geografické a me
teorologické podmienky však v  istých lokalitách 
budú musieť zostať aj menšie pôrodnice. 

Od roku 1960 do roku 2002 v krajinách EÚ po
stupne klesol počet živonarodených detí zo 7,53 na 

4,99 milióna. Potom sa pôrodnosť do roku 2008 
mierne zvýšila na 5,5 milióna a od roku 2009 do ro
ku 2012 opäť klesala [2, 3]. Podiel SR na pôrodnosti 
EÚ bol v ostatných rokoch približne 1 % a ČR približ
ne 2 %. Historicky najnižšia úroveň pôrodnosti (pod 
hranicou 50 tisíc pôrodov) bola v SR v roku 2002. 
Potom sa pôrodnosť do roku 2009 zvýšila približne 
o 10 %. Nasledovali štyri roky striedavého poklesu 
a  vzostupu a  od roku 2013 sa pôrodnosť mierne 
zvyšuje [15, 20].

Na nepriaznivom vývoji pôrodnosti sa podieľal 
významne pokles úhrnnej plodnosti (total fertility 
rate – TFR) a vek rodičiek. V SR v rokoch 1960–1980 
bola úhrnná plodnosť zabezpečujúca reprodukciu 
3,04–2,32. V roku 1990 dosiahla TFR už len záchov
nú hodnotu 2,09 (hodnota, pri ktorej je zabezpe
čená len jednoduchá reprodukcia populácie). TFR 
postupne klesala do roku 2002 až pod hodnotu 1,2 
a od roku 2012 sa kontinuálne mierne zvyšuje (tab. 
10). Pri udržaní súčasnej úrovne pôrodnosti možno 
v SR očakávať počas ďalšej generácie asi 35% úbytok 
potenciálnych rodičiek. Situácia v ČR je podobná: 
záchovná hodnota TFR tam začala už v 60. rokoch, 
ale v ostatnom desaťročí sa kontinuál ne mierne 
zvyšuje. V EÚ od roku 2010 TFR pomaly klesá z 1,62 
na 1,57, čo v praxi znamená postupné pomalé vy
mieranie pôvodného obyvateľstva krajín Európy. 
Vo svete TFR za 55 rokov kleslo zo 4,96 na 2,49 [3–6, 
15, 26, 28]. 

Druhým nepriaznivým momentom vývoja 
pôrodnosti v SR (podobne ako v celej EÚ) je zvyšu
júci sa vek rodiacich žien. V krajinách EÚ v rokoch 
2006–2010 rodilo vo veku pod 20 rokov približne 
2,7 % (USA 9,2 %, SR 6,7 %) a nad 35 rokov 10,9–34,7 % 
(SR = 13 %, z toho nad 40 rokov 1,9 %) žien. V SR 
pokračovalo starnutie rodičiek – priemerný vek 
rodičky v roku 2015 sa zvýšil na 29,46 a prvorodič
ky na 27,73 roka. Podiel na celkovej pôrodnosti SR 
v rokoch 2007 a 2015 podľa jednotlivých vekových 
skupín je uvedený v  tab. 11. Vo vekových skupi
nách do 30 rokov došlo k signifikantnému poklesu 
a vo vekových skupinách 30ročných a viacročných 
rodičiek k signifikantnému vzostupu. V roku 2015 

Tab. 10 Úhrnná plodnosť vo svete, EÚ, ČR a SR [voľne spracované podľa 4, 5, 25]

Región
Roky

1960 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Svet 4,96 3,7 3,24 2,67 2,57 2,54 2,53 2,52 2,51 2,5 2,49

EÚ 1,54 1,62 1,59 1,59 1,55 1,58 1,57

ČR 2,09 2,08 1,90 1,15 1,29 1,51 1,43 1,45 1,46 1,53 1,57

SR 3,04 2,32 2,09 1,30 1,27 1,43 1,45 1,34 1,34 1,37 1,40

EÚ – Európska únia, ČR – Česká republika, SR – Slovenská republika 
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sa najviac detí narodilo ženám vo vekovej skupine 
30–34 rokov, potom ženám vo veku 25–29 rokov 
a až na treťom mieste ženám vo veku 20–24 rokov, 
ktoré však predstihli skupinu 35–39ročných iba 
o 1,6 p. b. Skupina rodičiek vo veku 35 rokov a viac 
tvorila 16,9 % a predstihla skupinu 20–24ročných 
o 1 p. b. [3, 20, 25, 28]. 

V  hodnotení Svetovej zdravotníckej organi
zácie (World Health Organisation – WHO) v ro
koch 2000–2001 bola ČR s PM 5 ‰ na 3. mieste zo 
192 krajín sveta, čo bolo odrazom systematickej 
analýzy a  cieľavedomého investovania štátu do 
rozvoja českej perinatológie [27, 29]. SR bola v tom 
čase s  PM 7  ‰ na 20. mieste (rozdiel oproti ČR 
2  ‰), pričom do slovenskej perinatológie štát 
systematicky neinvestoval nič. V ČR v tom čase 
boli náklady na zdravotnú starostlivosť na oby
vateľa 1118 US$ a v SR 723 US$ (rozdiel 395 US$). 
Všetky krajiny do 20. miesta tohto hodnotenia 
mali náklady na zdravotnú starostlivosť na oby
vateľa vyššie ako SR. Zadosťučinením pre SR by 
mohla byť skutočnosť, že za SR boli aj krajiny 
s  PM do 10  ‰, v  ktorých náklady na zdravotnú 
starostlivosť na obyvateľa boli 24násobne vyššie 
(Izrael, Holandsko, Grécko, UK, Dánsko, USA, 
Portugalsko, Írsko). Úroveň perinatálnej morta
lity ČR z  rokoch 2000–2001 dosiahla SR až po 12 

rokoch [14, 18]. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
na obyvateľa v SR sa v rokoch 2011 a 2012 takmer 
priblížili ČR (rozdiel medzi krajinami bol 91/34 
US$ v neprospech SR). Rozdiel v PM v tom čase 
v neprospech SR bol 1,6 ‰/1,4 ‰. Krajiny s lepšou 
perinatálnou a novorodeneckou mortalitou mali 
aj v tomto období 2–4násobne vyššie náklady na 
zdravotnú starostlivosť na obyvateľa [30, 32]. 

Vývoj perinatálnej mortality v ČR aj v SR v ro
koch 2007–2015 mal priaznivý trend. V rokoch 1993–
2015 klesla PM v ČR zo 7,9 ‰ na 3,5 ‰, čo predsta
vuje zlepšenie o 4,4 p.b. [31]. Údaje v ČR z rokoch 
2007–2015 dokazujú, že ak sa krajina dostane pod 
hranicu PM 4  ‰ (resp. podľa kritérií WHO pod 
5  ‰), je ťažké PM ďalej znižovať (tab. 12). V  SR 
perinatálna mortalita v  období 1993–2012 klesla 
z 10,2 ‰ na 5,6 ‰ (zlepšenie o 4,6 p.b.), čo je o 0,2 
p.b. viac ako v ČR v rovnakom období. Pri porov
návaní dát je dôležité poznať definíciu PM krajiny. 
ČR od roku 2012 začala vykazovať PM podľa kritérií 
WHO. Podľa kritérií WHO sa PM v ČR roku 2015 
zvýšila o 1,2 ‰. V tab. 12 je duálne zobrazenie PM 
v SR a ČR – na základe kritérií WHO a bez „veľkých“ 
potratov (500–999 g). Definícia PM v SR zatiaľ nie 
je kompatibilná s WHO. Pripočítaním „veľkých“ 
potratov je možné vykázať PM podľa kritérií WHO, 
čo by zvýšilo PM v SR v roku 2015 o 1,4 ‰ (tab. 12 
a 13). Očistením o závažné VVCH by PM v SR klesla 
o 1 ‰ a v ČR o 0,4 ‰ [21, 31].

V celom období rokoch 2007–2015 bolo v SR pre 
závažné VVCH predčasne ukončených tehotností 
3,96/1000 pôrodov, pričom v  roku 2007 to bolo 
2,6, ale v roku 2015 už 4,9/1000 pôrodov. V EÚ bo
la prevalencia predčasne ukončených tehotností 
pre fetálne anomálie (TOPFA – Termination of 
Pregnancy for Fetal Anomaly) vyššia, 5,44/1000 
pôrodov, s  varírovaním od 0 v  Írsku a  na Malte 
(TOPFA je tu ilegálne) až po 10,5 v Paríži [3, 22]. 

Perinatálnu mortalitu významne ovplyvňujú 
viacplodové tehotnosti. Podiel viacplodovej gravidi
ty na všetkých pôrodoch v SR v roku 2015 bol 1,25 %, 
ale PM viacplodovej gravidity bola štvornásobne 
vyššia ako jednoplodovej (22,4 ‰ versus 5,6 ‰). 

Tab. 11 Podiel rodičiek na celkovej pôrodnosti v SR v rokoch 2007 
a 2015 (%) 

Veková skupina
Roky

Pvalue
2007 2015

10–19 7,7 6,3* < 0,0001

20–24 21,6 15,9* < 0,0001

25–29 35 30* < 0,0001

30–34 26,2 30,9* < 0,0001

35–39 8 14,3* < 0,0001

40 + 1,5 2,6* < 0,0001

* – štatisticky významný rozdiel

Tab. 12 Perinatálna mortalita (‰) podľa regionálnych a WHO kritérií v SR a v ČR v rokoch 2007–2015 [zdroj SGPS, ČGPS]

Perinatálna mortalita 
(‰)

Roky

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SR 6,2 6,6 6,0 5,6 5,5 5,1 4,8 5,3 5,6

SR podľa WHO 8,2 8,7 7,9 7,8 7,9 6,8 6,4 6,4 7,0

ČR 3,9 3,2 3,4 3,4 3,9 3,5 3,4 3,5 3,4

ČR podľa WHO 5,6 5,6 5,2 4,9 5,4 4,9 4,5 4,7 4,6

WHO – World Health Organisation, SR – Slovenská republika, ČR – Česká republika 

proLékaře.cz | 12.7.2021



4312018, 83, č. 6       ČESKÁ GYNEKOLOGIE

Približne podobný bol násobok PM viacplodovej 
oproti jednoplodovej tehotnosti aj v ČR [21, 22, 31]. 

Odporúčania na poskytovanie intenzívnej sta
rostlivosti o ELBW novorodencov na základe analýz 
neonatologických výstupov v sledovanom období 
zatiaľ neumožňujú žiadne zmeny vo filozofii po
skytovania starostlivosti. Paliatívny prístup sa od
porúča do 24. gestačného týždňa a hmotnosti plodu 
do 599 g. Individualizovaný prístup sa odporúča 
v gestačnom veku 24+0 a 25+6 týždňov a hmotnosti 
plodu 600–700 g. Aktívny prístup sa odporúča od 
26+0 gestačného týždňa a pri hmotnosti plodu viac 
ako 700 g [2, 7, 24]. 

Pretrvávajúcim problémom v sledovanom ob
dobí v SR bola nedostatočná kapacita perinatolo
gických centier, nízka transportovanosť in utero 
novorodencov s VLBW a neskorá konzultácia peri
natologických centier. V dokumentácii nezriedka 
absentovali údaje o  čase a  aplikácii antibiotík 
a antenatálnych kortikosteroidov, údaje o chorio
nicite a amnionicite gemín. Pomerne nízky bol 
včasný ultrazvukový záchyt závažných VVCH. 
V SR absentujú kvalitné údaje o prevalencii zá
važných VVCH – ich diagnostike a odmietnutí ter
minácie napriek včasnej diagnostike. Odosielanie 
vysoko rizikových gravidít do špecializovaných 
centier je v  niektorých prípadoch oneskorené. 
Ukazuje sa reálna potreba redukcie počtu pôrodníc 
pre narastajúce personálne problémy so zabezpe
čením prevádzky [8–10, 12–14, 18]. Rezervy sú aj vo 
využívaní dostupnej bezplatnej zdravotnej sta
rostlivosti marginalizovanými skupinami žien, 
ktoré významne zhoršujú perinatálne výsledky 
v niektorých regiónoch SR. To najpodstatnejšie, 

čo môže prispieť k zlepšeniu PM, je však adekvát
ne materiálne a technické vybavenie slovenských 
pôrodníc a ich personálne zabezpečenie (s prime
raným ohodnotením práce na všetkých stupňoch 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti). 

Na dokreslenie situácie v slovenskej gynekológii 
a pôrodníctve ešte pár poznámok. SGPS a hlavný 
odborník MZ opakovane predkladali zodpovedným 
orgánom (MZ SR) odborné analýzy o situácii v slo
venskej perinatológii, ktoré však zostali bez odo
zvy. Buďme však realisti. Od 12. 12. 1989 do 22. 3. 
2018 sa vo vedení ministerstva zdravotníctva SR 
vystriedalo 18 ministrov. Priemerná dĺžka zotrva
nia vo funkcii ministra bola 13,6 mesiaca. Reálna 
dĺžka pôsobenia v  ministerskom kresle sa pohy
bovala od jednoho mesiaca do troch rokov a desať 
mesiacov. Je možné, aby sa teda priemerný sloven
ský minister stihol za tak krátky čas zorientovať 
v  zdravotníctve a  v  perinatológii? Prax ukazuje, 
že nie. Vytvorenie adekvátnych podmienok na po
skytovanie zdravotnej starostlivosti v slovenských 
štátnych pôrodniciach v treťom tisícročí za takejto 
situácie zostáva zatiaľ v nedohľadne.

V  novembri 2015 CEDAW (Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women) 
poslal SR „Záverečné zistenia k  zlúčenej piatej 
a šiestej periodickej správe Slovenska“, kde bolo 
vyjadrené znepokojenie nad viacerými javmi v SR 
a odporúčanie na ich riešenie [1]. MZ SR doteraz ne
reagovalo na kritiku CEDAW: nezrušilo 48hodino
vú čakaciu dobu na interrupciu a hlásenie do NCZI 
(Národného centra zdravotníckych informácií), 
neriešilo pokrytie nákladov súvisiacich s legálnymi 
interrupciami a s modernou antikoncepciou z ve

Tab. 13 Perinatálna mortalita (‰) podľa kritérií WHO a SR v rokoch 2007–2015 [zdroj SGPS]

Rok

Perinatálna mortalita (PM)

PM SR podľa 
kritérií WHO

Podľa kritérií SR

PM ENM SB Ab 500–999 g LBW VVCH

2007 8,2 6,2 2,0 4,2 2,0 3,8 1,1

2008 8,7 6,6 2,3 4,3 2,1 4,4 1,2

2009 7,9 6,0 2,0 4,0 1,9 4,0 1,0

2010 7,8 5,6 2,3 3,3 2,2 3,8 1,2

2011 7,9 5,5 2,0 3,5 2,4 3,4 1,0

2012 6,8 5,1 1,9 3,2 1,7 3,1 1,0

2013 6,4 4,8 1,7 3,1 1,6 2,8 1,0

2014 6,4 5,3 2,2 3,1 1,1 3,5 1,0

2015 7,0 5,6 2,0 3,6 1,4 3,4 1,0

WHO – World Health Organisation, SR – Slovenská republika, PM – perinatálna mortalita, ENM – včasná novorodenecká úmrtnosť, SB – mŕtvorodenosť, Ab – potraty, 
LBW – nízka pôrodná hmotnosť, VVCH – vrodené vývojové chyby

proLékaře.cz | 12.7.2021



432 ČESKÁ GYNEKOLOGIE       2018, 83, č. 6

rejného zdravotného poistenia, ani modernizáciu 
pôrodníc a odstránenie ekonomickej diskriminácie 
rodičiek. Na „ospravedlnenie“ MZ by sme však 
mohli použiť fakt, že za ostatné tri roky, počas 
ktorých sa to malo riešiť, sa vymenili v kresle traja 
ministri zdravotníctva. Rovnako MZ SR dlhé roky 
nereagovalo na návrhy SGPS na prijatie zákona 
o reprodukčnom zdraví.

ZÁVER 
SR dosiahla v roku 2013 historicky najlepší vý

sledok PM (4,8  ‰), ktorý sa ale v  nasledujúcich 
dvoch rokoch nepodarilo udržať. Rezervy v zlepšení 
PM v SR sú v centralizácii patologických gravidít, 
transporte plodov s  LBW a  VLBW „in utero“ na 
vyššie pracoviská s dostatočnou kapacitou na ich 
prijatie, vo včasnej prenatálnej diagnostike zá
važných VVCH, v  zlepšení manažmentu vysoko 
rizikových gravidít a  v  redukcii počtu pôrodníc. 
Adekvátne materiálnotechnické vybavenie a per
sonálne zabezpečenie zvyšných pôrodníc je však 
nevyhnutnou podmienkou.
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ABSTRACT

Objective: The objective of this study was to investi-
gate the clinical and epidemiological characteristics of 
patients with ectopic pregnancy admitted to a tertiary 
center in the Northeast Region of Brazil and the aspects 
related to the treatment and outcomes in these women.
Design: This was a retrospective cohort study of 101 
patients diagnosed with ectopic pregnancy between 
February 2016 and February 2017.
Setting: Assis Chateaubriand Maternity School, 
Fortaleza, Ceará, Brazil
Methods: The data collected included demographic cha-
racteristics, gynecological-obstetric history, symptoms 
at admission, complementary examinations [chorionic 
gonadotropin (β-hCG) blood test, transvaginal ultra-
sound, and hemoglobin level], and treatment given.
Results: The mean patient age was 28 ± 6.6 years 
(14–48 years). Abdominal pain (96%) and vaginal blee-
ding (82.4%) were the most prevalent symptoms. No 
risk factors were identified in most of the patients 
(53.5%), whereas the most frequently identified risk 

factor (16.9%) was a history of previous ectopic pre-
gnancy. At admission, 63.4% of patients presented 
ruptured ectopic pregnancy and 5.9% had hemodynamic 
instability. Among the patients with ruptured ectopic 
pregnancy, 61% had already sought care at another 
center. With regard to the therapeutic options, 78.2% 
underwent surgery (27.2%, laparoscopy), 16.8% used 
methotrexate (MTX), and 5% underwent expectant 
management. Among those who received MTX, 41.2% 
needed subsequent surgery because of elevated blood 
β-hCG level (57.1%) and clinical signs of ruptured ectopic 
pregnancy (42.9%).
Conclusion: The patients were admitted at an advanced 
stage of ectopic pregnancy, which made a more con-
servative and less costly treatment difficult. However, 
the outcomes were clinically satisfactory, with low 
complication rates and no maternal deaths.

KEYWORDS

ectopic pregnancy, methotrexate, epidemiology, 
laparoscopy, laparotomy

SOUHRN

Cíl: Cílem této studie bylo prozkoumat klinické a epi-
demiologické charakteristiky, aspekty spojené s léčbou 
a výsledky u pacientek s ektopickou graviditou, které 
byly přijaty v nemocnicích 3. úrovně v severovýchodním 
regionu Brazílie. 
Typ studie: Retrospektivní kohortová studie, která 
zahrnula 101 pacientek s ektopickým těhotenstvím od 
února 2016 do února 2017.
Pracoviště: Assis Chateaubriand Maternity School, 
Fortaleza, Ceará, Brazil.
Metody: V studii jsme se soustředili na demografické 
charakteristiky, gynekologicko-porodnickou anamnézu, 

symptomy při přijetí, příslušné vyšetření [(β-hCG), 
transvaginální ultrazvuk, hladinu hemoglobinu] a léčbu. 
Výsledky: Průměrný věk pacientek byl 28 ± 6,6 let 
(14–48 let). Nejčastějšími symptomy byly abdominální 
bolest (96  %) a  vaginální krvácení (82,4  %). Většina 
pacientek (53,5  %) neměla žádné rizikové faktory, 
pokud ano, byla to hlavně anamnéza předešlého ek-
topického těhotenství (16,9 %). Při přijetí mělo 63,4 % 
pacientek symptomy ruptury ektopické gravidity, 
5,9  % pacientek bylo hemodynamicky nestabilních. 
Z pacientek s prasklou ektopickou graviditou až 61 % 
již vyhledalo lékařskou pomoc v  jiném nemocničním 
zařízení. S ohledem na dostupné terapeutické metody, 
78,2 % pacientek podstoupilo chirurgický zákrok (27,2 % 
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laparoskopicky), u 16,8 % byl využit metotrexát a 5 % 
podstoupilo expektační management. Z pacientek lé-
čených metotrexátem 41,2 % podstoupilo dodatečnou 
chirurgickou léčbu pro elevaci β-hCG (57,1 %) nebo pro 
klinické symptomy ruptury ektopické gravidity (42,9 %).
Závěr: Pacientky byly ve většině případů přijaty s po-
kročilým stadiem ektopické gravidity, což dělalo kon-

zervativní a levnější přístup složitějším. Přesto výsledky 
byly uspokojivé, s nízkým počtem komplikací a mateř-
ských úmrtí.
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ektopická gravidita, metotrexát, epidemiologie, 
laparoskopie, laparotomie
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INTRODUCTION
Ectopic pregnancy is defined as the implanta

tion of the embryo outside the endometrial cavity 
[18]. Consistent data in relation to Brazilian epi
demiology are scarce in the literature; however, 
based on international studies, it is estimated that 
1.2%–1.4% of pregnancies are ectopic [19]. Ectopic 
pregnancies are associated with significant mor
bidity and mortality, accounting for approximate
ly 75% of firsttrimester maternal deaths and for 9% 
of all pregnancyrelated deaths. Early diagnosis 
and management are the strategies with the most 
impact on reducing morbidity and mortality [9].

Most cases of ectopic pregnancy occur in the 
uterine tubes (98%), and the ampulla is the most 
common implantation site (80%) [5]. Although 
the etiology is not fully understood, several risk 
factors have been established, such as previous 
tubal surgery, previous ectopic pregnancy, use 
of an intrauterine device, pelvic inflammatory 
disease, salpingitis, infertility, and smoking [1].

Patients with ectopic pregnancy presenting to 
the emergency department more often present 
vaginal bleeding and abdominal pain and more 
rarely signs of hypovolemic shock. The diagnosis is 
based on clinical findings, blood chorionic gonado
tropin (βhCG) levels, and transvaginal ultrasound 
(TVUS). The combination of these tests is not always 
conclusive, and in some cases, surgical approach 
is both diagnostic and therapeutic, particularly in 
cases with hemodynamic instability [17].

An ectopic pregnancy can be treated using the 
following three approaches: expectantly, with 
medications, or surgically. Although it is a condi
tion that has been described for centuries, there 
is still no consensus regarding its treatment [10].

The objective of this study was to describe the 
epidemiological and demographic characteristics 
of patients with a diagnosis of ectopic pregnancy 
admitted to a referral service in the Northeast 
Region of Brazil and the initial clinical presenta
tion, diagnostic parameters, and treatment strat
egies for the condition.

MATERIALS AND METHODS
This was a retrospective cohort study including 

all women diagnosed with ectopic pregnancy and 
treated during the period from February 2016 to 
February 2017 at the Assis Chateaubriand Maternity 
School, Fortaleza, Ceará in the Northeast Region 
of Brazil. Initially, 109 patients with a diagnosis 
of ectopic pregnancy on admission were included; 
however, the medical records of eight patients 
were excluded because two could not be located 
and six received a different definitive diagnosis 
following histopathological analysis. Thus, the 
final analysis included 101 women. This study 
was approved by the Research Ethics Committee 
of the Federal University of Ceará, and because it 
was a retrospective study, informed consent was 
not required.

The patients were selected for expectant man
agement if the ectopic pregnancy was intact, blood 
βhCG levels were <200 mUI /L, and no heartbeats 
were detected. Followup was performed with 
βhCG level testing every 48 h until its negativa
tion. If there was an increase in the βhCG level, 
the patient was readmitted for a different form 
of treatment.

To be eligible for management with metho
trexate (MTX), the patients had to have an intact 
ectopic pregnancy. There was no standardization 
of the blood βhCG level limits or of the size of the 
mass in the selection of the patients to be selected 
for this type of treatment. The treatment regimen 
used in tubal ectopic pregnancies was a single in
tramuscular dose (50 mg/m2) of MTX, which was 
repeated after 7 days if there was a drop of <15% 
in the βhCG level between days 4 and 7 after the 
single dose. For nontubal ectopic pregnancies, the 
treatment regimen used was multiple intramus
cular doses (1 mg/kg) of MTX on days 1, 3, 5, and 7, 
alternating with folic acid (0.1 mg/kg) taken orally 
on days 2, 4, 6, and 8. The multipledose regimen 
could be interrupted before the administration of 
all four doses if there was a drop in the βhCG level 
of >15% within 48 h.
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The patients received surgical treatment when 
the ectopic pregnancy had ruptured, when they 
were not eligible for the other methods, or when 
they refused nonsurgical treatment. The choice 
between the laparotomic and laparoscopic ap
proaches was dependent on hemodynamic stabil
ity, as well as on the availability of the videolapa
roscopic apparatus.

Data collected included demographic charac
teristics, gynecologicalobstetric history, symp
toms at admission, complementary exams per
formed [blood βhCG level, TVUS, and hemoglobin 
(Hb) level], and treatment. The data were trans
ferred to an Excel 2007 spreadsheet (Microsoft 
Corp., Redmond, WA, USA) and analyzed using 
the IBM© SPSS© Statistics software, version 22.0 
(IBM© Corp., Armonk, NY, USA). The Student‘s t 
test was used to compare the ruptured and intact 
tubal pregnancy groups. A significance level of p 
< 0.05 was used.

RESULTS
The frequency of ectopic pregnancies in re

lation to the number of live births during the 
period analyzed was 1.97 of 100. The mean age 
[± standard deviation (SD)] of the patients was 28 
± 6.6 years, with a range of 1448 years (Table 1). 
Symptoms at admission included abdominal pain 
in 96% of patients, vaginal bleeding in 82.4%, and 
both in 80.2%. Among the patients, 31.7% were 
primigravida and 33.6% had a history of previous 
cesarean delivery. In terms of risk factors, there 
was a predominance of a history of previous ec
topic pregnancy (16.8%). With regard to location, 
92% of patients exhibited tubal ectopic pregnancy 
(Table 2).

At admission, 63.4% of the patients were di
agnosed with ruptured ectopic pregnancy and 
5.9% with hemodynamic instability. Among the 
patients with ruptured ectopic pregnancies, 61% 
had already sought medical care in another center. 
Comparing the intact and ruptured pregnancies, 
the mass sizes on TVUS were smaller in the pa
tients with intact ectopic pregnancy (p = 0.003) 
and there were no statistical differences in the 
other variables between the two types of ectopic 
pregnancy (Table 3). TVUS with the finding of free 
fluid in the cavity had a sensitivity of 87% and a 
specificity of 88% for the diagnosis of ruptured ec
topic pregnancy compared with the intraoperative 
finding of hemoperitonitis.

With regard to the initial treatment, 79 (78.2%) 
patients underwent surgery (26.6%, laparoscopi
cally), 17 (16.8%) were clinically treated with MTX, 
and 5 (5%) were maintained on expectant manage
ment. The analysis of the relation between the ini
tial treatment modality and hospitalization time 
showed that the patients who underwent surgery 
spent a lower mean number of days in the hospital 
than the others (2.5 vs. 5.0 days; p < 0.05). Among 
the patients who were administered MTX, 41.2% 
required complementary surgery for the elevation 
of blood βhCG levels (57.1%) and for clinical signs 
of rupture (42.9%). The initial blood ?hCG level (p = 
0.055) and the size of the mass on TVUS (p = 0.962) 
were not statistically significant in terms of clini
cal treatment with MTX. Expectant management 
was successful in all the patients.

Table 1 Maternal characteristics

Epidemiological variables Mean ± SD

Age (mean ± SD) 28 ± 6.6 years

≤19 years
20–30 years
31–40 years
≥41 years

11 (10.8%)
56 (55%)
29 (28.4 %)
05 (4.8%)

Education level (years of school ± SD) 8.6 ± 3.4 years

Gynecological–obstetric history

Menarche
Onset of sexual intercourse
Number of pregnancies
History of previous cesarean delivery

12.5 ± 1.5 years
16 ± 2.9 years
2.5 ± 1.5
36 (35.3%)

SD – standard deviation

Table 2 Frequency distribution of ectopic pregnancies by location, 
type of initial treatment, and risk factors

Location N (%)

Tubal
Abdominal
Cervical
Cesarean scar
Angular
Interstitial

93 (92%)
01 (1%)
02 (2%)
03 (3%)
01 (1%)
01 (1%)

Initial treatment

Surgical (salpingectomy)
 Laparotomic
 Videolaparoscopic
Methotrexate
Expectant

79 (78.2%)
58 (73.4%)
21 (26.6%)
17 (16.8%)
05 (5%)

Risk factors

History of previous ectopic pregnancy
Previous tubal surgery
Primary or secondary infertility
Pelvic inflammatory disease
Smoking

17 (16.8%)
3 (3%)
7 (6.9%)
8 (7.9%)
12 (11.9%)
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With regard to complications, only one pa
tient needed a hysterectomy for difficulttocontrol 
bleeding and 8% of the patients needed blood trans
fusions. The mean Hb in the patients who received 
transfusion was 6.3 g/dL and that in patients who 
did not receive transfusions was 11.1 g/dL. None of 
the patients died from ectopic pregnancy during 
the study period or required treatment in the in
tensive care unit.

DISCUSSION
The prevalence of ectopic pregnancy in relation 

to the number of live births during the period 
analyzed was 1.97 of 100. In Brazil, there are no 
records of the prevalence of ectopic pregnancies 
that would allow broader comparisons. A stand
alone study conducted in a university department 
reported a rate of 1.02 of 100 during the period from 
2000 to 2004 [7]. 

The frequency of symptoms at admission was 
similar to that reported in other studies in the 
literature. According to Tay et al. [23], ectopic 
pregnancies usually present after 7 weeks of 
amenorrhea, with symptoms including abdom
inal pain in 97% of patients and vaginal bleeding 
in 79%. However, considering only these medi
cal history and physical examination data, it is 
not possible to confirm or rule out ectopic preg
nancy. Differential diagnosis with spontaneous 
abortion, ovarian torsion, pelvic inflammatory 
disease, appendicitis, and other causes of acute 
abdomen is mandatory. Complementary exams 
assist in this differentiation; however, in some 
patients, the definitive diagnosis is only made 
after surgery.

The presence of known risk factors may increase 
the degree of suspicion, but the absence of these 
factors does not reduce this suspicion. Our analysis 
showed that more than 50% of the patients had no 
risk factors, which is consistent with the data al

ready described in the literature [13]. We observed 
no statistical difference in the analyzed factors 
between the patients with intact and ruptured 
ectopic pregnancy.

In terms of the location of the ectopic pregnan
cy, we observed a higher frequency of nontubal 
pregnancies compared with that described in the 
literature (8% vs. 2%) [5], most likely because this 
study was conducted in a tertiary highcomplexity 
center that receives cases referred from the entire 
state of Ceará, Northeast Region of Brazil.

Compared with other emergency cases, we 
observed a higher rate of ruptured ectopic preg
nancies at admission [4, 22]. According to Belic 
et al. [3], 80% of cases of ectopic pregnancy can be 
diagnosed prior to rupture. Women who present 
with ruptured ectopic pregnancies probably had 
previously ignored prodromal symptoms because 
tubal rupture is rarely sudden given that tropho
blast invasion occurs gradually [23].

In recent decades, TVUS has become one of 
the main methods for the diagnosis of ectopic 
pregnancies. Data from the literature show that 
between 87% and 99% of tubal pregnancies can be 
reliably diagnosed using TVUS [11, 24]. In our case 
series, TVUS with the finding of free fluid in the 
cavity had a sensitivity of 87% and a specificity of 
88% for the diagnosis of ruptured ectopic pregnan
cy when compared to intraoperative findings of 
hemoperitonitis.

With regard to the initial treatment, 78.2% 
underwent surgery (26.6%, laparoscopy). This rate 
was higher than that reported in a study from 
the United Kingdom, where there are programs 
focused on early diagnosis (78.2% vs. 69.0%). The 
discrepancy was even higher when we evaluated 
the surgical technique used, with 99% of patients 
undergoing laparoscopy technique in the United 
Kingdom. 11 This discrepancy is mostly due to late 
diagnosis and the lack of technical and profession
al conditions for using videolaparoscopy.

Table 3 Comparison between intact and ruptured ectopic pregnancies

Intact
N = 37 (36.6%)

Ruptured
N = 64 (63.4%) p*

Size of mass on TVUS (mm) 32.6 ± 21.8 46.9 ± 21.0 0.003

βhCG level (mUI/L) 10,586.3 ± 28,002.8 9,363.9 ± 14,326.3 0.462

Gestational age (days) 53.5 ± 18.4 48.8 ± 18.4 0.336

Length of hospitalization (days) 4.6 ± 2.8 2.3 ± 2.8 0.000

Education (years) 9.2 ± 1.4 8.5 ± 0.7 0.311

Age (years) 28.5 ± 7.3 28.2 ± 5.2 0.805

TVUS: transvaginal ultrasound
*Student’s t test
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The efficacy and safety of clinical treatment 
with MTX in patients with ectopic pregnancy have 
been widely demonstrated [21]. Treatment with 
MTX was used in 16.8% of patients, with a suc
cess rate of 59%. Considering that there was no 
standard protocol in place in our center during the 
study period, a comparison of the success rate with 
that reported in the literature would not be valid. 
Nevertheless, the success rates of MTX reported in 
the literature ranged from 75% to 96%, depending 
on the level of the blood βhCG level [8]. Although 
no association between the blood βhCG levels 
and success rate was shown in our study, this 
relationship is already wellestablished [16]. Blood 
βhCG levels of < 5.000 mUI/L at the beginning of 
treatment correspond to success rates of 96% and 
those of 5.000–9.999 mUI/L correspond to success 
rates of 85% [15, 20]. The mean ± SD of βhCG level 
in patients who were administered MTX in this 
study was 18.434 ± 1.777 mUI/L, which explains 
the success rate being lower than that described 
in other studies [2, 12].

Although expectant treatment is not recom
mended by some international protocols, there is 
growing evidence that it is safe and can be used 
in up to onethird of patients with ectopic preg
nancies with success rates of 59%71%, provided 
it is used in stable patients with low blood βhCG 
levels and who are able to attend clinical followup 
[14, 25]. In our case series, only five (5%) patients 
underwent expectant management because of the 
low probability of clinical followup due to low 
socioeconomic levels. The success rate of expectant 
treatment was 100%, with only one patient being 
readmitted for surgical treatment for worsening 
symptoms of abdominal pain and suspicion of 
rupture (not confirmed intraoperatively). This case 
was not considered a failure of expectant manage
ment, but rather a diagnostic error with regard to 
rupture. However, the small sample size did not 
allow drawing conclusions about the efficacy of 
the expectant treatment.

Blood transfusion was performed in only 8% of 
the patients, a rate lower than that reported by other 
centers that also had high rates of tubal rupture at 
admission [6, 22]. Studies conducted in India [22] and 
Nigeria [6] showed transfusion rates of 60% and 65%, 
respectively, even with mean Hb levels higher than 
those observed in our study. This difference was 
probably a result of awareness programs established 
in our center and restricting blood transfusions to 
patients with hemodynamic instability.

CONCLUSION
In summary, these results corroborate the idea 

that attention to patients with ectopic pregnancy 

must be improved. The rate of early diagnosis 
was low, and most of the patients were hospital
ized with a clinical diagnosis of tubal rupture, 
which has higher morbidity and mortality rates. 
Advances in early diagnosis allow minimally in
vasive surgical treatments, as well as clinical ap
proaches such as the use of MTX.
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Ashermanův syndrom: popis dvou 
případů
Asherman‘s syndrome: the description of two case 
reports

1Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, pracoviště Chrudimská nemocnice, 
primář MUDr. T. Pavlíček
2Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.

ABSTRACT

Objective: To point out the importance of proper indi-
cation and careful performance of intrauterine surgical 
procedures. To highlight the key role of early diagnostic 
and treatment of intrauterine adhesions.
Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 
Hospitals of Pardubice Region, Chrudim Hospital. Clinic 
of Obstetrics and Gynecology, General University 
Hospital in Prague and 1st Faculty of Medicine Charles 
university.
Design: Case report.

Methods: The description of 2 different cases of the 
patients with the Asherman´s syndrome.
Conclusion: Asherman‘s syndrome is a serious condition 
with complicated treatment and uncertain prognosis 
regarding fertility. Primary prevention as well as time-
ly diagnosis and treatment seems to be crucial in the 
management of this patology.

KEYWORDS

Asherman‘s syndrome, intrauterine adhesions, 
surgical revision of uterine cavity, hysteroscopy

SOUHRN

Cíl studie: Poukázat na důležitost správné indikace 
a šetrného provedení intrauterinních výkonů. Upozornit 
na klíčovou roli včasné diagnostiky a léčby nitrodělož-
ních adhezí.
Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, 
Nemocnice Pardubického kraje, pracoviště Chrudimská 
nemocnice. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK 
a VFN, Praha.
Typ práce: Kazuistika.

Metodika: Popis dvou rozdílných případů pacientek 
s Ashermanovým syndromem. 
Závěr: Ashermanův syndrom je závažná diagnóza 
s velmi obtížnou léčbou ve vztahu k fertilitě. Zásadní 
roli tak hraje předcházení této patologii a  její včasné 
diagnostikování a řešení.

KLÍČOVÁ SLOVA

Ashermanův syndrom, intrauterinní synechie, revize 
děložní dutiny, hysteroskopie

Miklošová M.1, Mára M.2

ÚVOD
Ashermanův syndrom (AS) je iatrogenní po

škození děložní sliznice se vznikem adhezí a s tím 
související poruchy menstruace a  plodnosti [3]. 
Intrauterinní adheze zabraňují normálnímu růstu 
a  obnově endometria. Symptomy, kterými trpí 
postižené ženy, jsou hypomenorea či amenorea, 
popřípadě dysmenorea (při hlavním poškození 
v oblasti istmu či cervixu), sterilita a častější výskyt 
spontánních abortů [3, 11]. Nejčastěji vzniká po
škození endometria po nešetrné a agresivní kyretá

ži, která poškozuje jeho bazální vrstvu. Dominují 
případy postpartální instrumentální revize dutiny 
děložní (RCUI) pro těhotenská rezidua, případně 
RCUI po potratu (pro inkompletní spontánní abort 
či missed abortion, zřídka po umělém přerušení 
těhotenství), a to zejména při provedení výkonu 
v delším, dvoutýdenním až čtyřtýdenním odstupu 
od porodu či potratu. Deficit estrogenů, typický 
u kojících matek, také zvyšuje riziko vzniku této 
patologie [4, 7]. Po RCUI zde nenásleduje obvyk
lá regenerace endometria, která za normálních 
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okolností zabraňuje vzniku nitroděložních adhezí. 
V dalším průběhu bývá syndrom často nepoznán 
pro absenci menstruace, která však během kojení 
není nijak překvapující. Tím často dochází k oddá
lení časné diagnostiky, která je pro další prognózu 
zásadní [2, 7]. Incidence AS celosvětově vzrůstá [8].

VLASTNÍ POZOROVÁNÍ
Kazuistika 1

Pacientkou byla nyní dvaačtyřicetiletá žena 
s  anamnézou spontánního porodu plodu muž
ského pohlaví v listopadu 2014. Porod v 37. týdnu 
těhotenství proběhl bez komplikací, včetně III. 
doby porodní, avšak narozený chlapec v šestinedělí 
zemřel na komplikace vrozené cystické fibrózy 
(CF). Genetické vyšetření prokázalo, že oba part
neři jsou nosiči genu CF. Další těhotenství bylo 
proto doporučeno cestou mimotělního oplodnění 
(IVF) s preimplantační genetickou diagnostikou. 
V roce 2016 pacientka otěhotněla v druhém cyklu 
IVF, kdy bylo transferováno jedno geneticky vy
šetřené embryo. V  10. týdnu gravidity však byl 
zjištěn missed abortion a po dohodě s pacientkou 
zvolen expektační postup. Za 14 dní, kdy nedošlo ke 
spontánní expulzi plodového vejce, byla provedena 
RCUI. Dva týdny po RCUI byla diagnostikována 
rezidua a  provedena další revize děložní dutiny 
a měsíc poté i operační hysteroskopie (HSK). Za dva 
měsíce po posledním výkonu byla pacientka stále 
amenoroická a přetrvávala lehce zvýšená hladina 
těhotenského hormonu hCG (32 IU/l). 

S  podezřením na AS byla pacientka odeslána 
na specializované klinické pracoviště, kde byla 
v červnu 2016 provedena HSK a zjištěny masivní 
fibrózní synechie ve fundu a v  levé hraně dělož
ní dutiny a reziduální těhotenská tkáň v oblasti 
levého děložního rohu. Pomocí bipolárního re
sektoskopu a za peroperační asistence ultrazvuku 
(abdominální sonda při močovém měchýři napl
něném 300 ml fyziologického roztoku) byly adhe
ze rozrušeny a rezidua resekována a evakuována 
z děložní dutiny. Dále byl aplikován antiadhezivní 
gel – AAG (Hyalobarrier gel, Anika Therapeutic, 
Bedford). Posléze nasazeny vysoké dávky hor
monální terapie (HRT). Na tři týdny estrogenní 
složka (estradiol hemihydricum 2 mg p.o. třikrát 
denně – Estrofem, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, 
Dánsko) s přidáním gestagenu (dydrogesteron 10 
mg dvakrát denně – Duphaston, Solvay Biologicals 
B.V. Olst, Nizozemsko) v  posledním týdnu uží
vání a  poté následoval týden bez HRT. V  srpnu 
2016 byla provedena „secondlook“ HSK a  znovu 
shledány fibrózní adheze v oblasti děložních hran 
v distálních dvou třetinách dutiny děložního těla 
(obraz „trubicovitě užší“ děložní dutiny). Pomocí 
jemných studených nůžek byla dutina postupně 

remodelována do přibližně 95 % předpokládaného 
původního tvaru a  objemu a  intrauterinně opět 
instilován AAG. V podávání již nastavených dávek 
a  způsobu užívání HRT se pokračovalo po dobu 
dalších dvou cyklů. Hned poté byla doporučena 
snaha o koncepci. 

Pacientka spontánně otěhotněla po dvou mě
sících snahy. V prosinci 2016 byl pro genetickou 
zátěž CF ve 13. týdnu gravidity proveden odběr 
choriových klků (CVS) a u plodu diagnostikována 
trizomie 21. chromozomu. Vzhledem k anamné
ze nitroděložních adhezí byl potrat veden me
dikamentózně za pomoci prostaglandinů a  bez 
provedení RCUI. Kontrolní ultrazvuk (UZ) měsíc 
po abortu prokázal přítomnost reziduí v  děložní 
dutině. Pomocí bipolární resektoskopie prováděné 
za asistence UZ v únoru 2017 byla vybavena tkáň 
vzhledu reziduí, avšak v oblasti levého děložního 
rohu přetrvával kulovitý útvar prorůstající hluboko 
do myometria. Proto byla v  březnu 2017 indiko
vána laparoskopie, při níž byla patologická tkáň 
z  myometria kompletně resekována a  provede
na vícevrstevná sutura děložní stěny (viz obr. 1). 
Histologie potvrdila nekrotické části abnormálně 
penetrující placentární tkáně. Další kontrolní HSK 
v dubnu a červenci 2017 neprokázaly nález reziduí 
ani nitroděložních adhezí. Nyní pacientka plánuje 
další koncepci.

Kazuistika 2
Druhý případ se týká třiatřicetileté ženy 

s anamnézou spontánního termínového nekom
plikovaného porodu v červenci 2014. Za 14 dní po 
porodu se objevilo středně silné krvácení tmavou 
krví a  pro ultrazvukem potvrzená postpartální 
rezidua byla provedena RCUI za kontroly UZ. Po 
výkonu přetrvávalo mírné špinění. Na konci šes
tinedělí byl při kontrole UZ opět prokázán hyper

Obr. 1 Laparoskopická resekce abnormálně penetrující placenty
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echogenní obsah v děložní dutině o síle 15 mm. 
V září 2014 tak byla provedena HSK s nálezem na 
zadní stěně pevně adherujících těhotenských rezi
duí, jež byla obtížně odstraněna pomocí grasperu 
a kyrety. Po tomto výkonu již pacientka dále ne
krvácela ani nešpinila. Kojení ukončila v srpnu 
2015. 

V září 2015 byla při vaginálním UZ stanovena 
sliznice o celkové síle 4–5 mm a dostavilo se dvou
denní špinění imitující menstruaci. V  tu dobu 
nebyla doporučena žádná intervence. Pacientka 
se následujících šest měsíců snažila otěhotnět, 
ale neúspěšně. Proto kontaktovala jiné pracoviště, 
kde v únoru 2016 byla pro suspekci na AS provedena 
HSK. Při výkonu se pro masivní adheze v oblasti 
děložního hrdla vůbec nepodařilo vizualizovat 
děložní dutinu. Od dalšího pokusu o průnik hys
teroskopu do dutiny děložního těla bylo upuště
no a bylo zavedeno nitroděložní tělísko (IUD). Po 
konzultaci o  dalším postupu ve specializované 
endoskopické ambulanci na klinickém pracovišti 
se zjistilo, že IUD je chybně uložené v přední dělož
ní stěně, nicméně bylo bez komplikací vyjmuto. 

V dubnu 2016, tedy necelé dva roky po porodu, 
následovala na tomto klinickém pracovišti HSK 
s nálezem zjizvené vnitřní branky hrdla, děložní 
dutina byla zřetelně užší a  nesouměrná pro pří
tomnost masivních pevných fibrózních synechií, 
vycházejících z přední děložní stěny a rozdělujících 
dutinu na dvě části. Další adheze byly shledány 
při pravé hraně děložní. Dutinu se pomocí stu
dených nůžek podařilo remodelovat do přibližně 
70 % předpokládaného původního objemu a  in
trauterinně byl aplikován AAG (Hyalobarrier gel, 
Anika Therapeutic, Bedford). Následovala HRT 
léčba s estrogenní složkou na tři týdny (estradiol 
hemihydricum 2 mg p.o. třikrát denně – Estrofem, 

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko) a v posled
ním týdnu přidání gestagenu (dydrogesteron 10 mg 
dvakrát denně – Duphaston, Solvay Biologicals 
B.V. Olst, Nizozemsko). Další HSK v květnu 2015 
ukázala asymetrickou dutinu s asi 60% objemovou 
kapacitou z  předpokládané normy pro nález de
novo vzniklých fibrózních synechií v pravé hraně 
a pravém rohu děložní dutiny. Dutina byla znovu 
remodelována do obrazu téměř normálního obje
mu i symetrie a opět byl aplikován AAG (viz obr. 2). 
HRT pacientka užívala celkem tři měsíce a  poté 
byla doporučena spontánní koncepce, kterou pa
cientka zatím preferovala před IVF.

Šest měsíců po poslední HSK bylo pro sekundár
ní sterilitu a stále slabou menstruaci přistoupeno 
k další HSK (listopad 2016), kde se děložní dutina 
zdála opět výrazně menší (odhadovaný objem jen 
30 % oproti normě) pro masivní bělavé fibrózní 
synechie ve fundu a obou děložních hranách (ob
raz „kratší a trubicovitě užší“ děložní dutiny – viz 
obr. 3). Dutina byla, již snadněji než při předešlých 
výkonech, remodelována do 100 % obvyklého obje
mu a opět podán AAG a nasazena HRT ve stejném 
dávkování a režimu. HSK v prosinci 2016 prokázala 
normálně objemnou a symetrickou dutinu bez sy
nechií. Pro výraznou tendenci pacientky k tvorbě 
recidivujících nitroděložních adhezí časně po HSK 
a vysazení HRT byla další snaha o graviditu dopo
ručena cestou IVF. 

Vzhledem k  hyperstimulačnímu syndromu 
komplikujícímu první IVF cyklus byl proveden první 
kryoembryotransfer (KET) až v červenci 2017, avšak 
pacientka neotěhotněla. Před dalším KET byla v září 
2017 provedena další HSK, při níž byly rozrušeny již 
jen zbytkové jemné synechie při pravé děložní hra
ně. Opět byly aplikovány AAG a HRT. Následující 
KET opět nebyl zakončen graviditou. Nyní pacient

Obr. 2 Detail synechiolýzy studeným hysteroskopickým 
nástrojem (nůžky)

Obr. 3 Typicky bělavé fibrózní adheze u Ashermanova syndromu 
po postpartální revizi
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ka podstupuje druhý cyklus IVF. Endometrium se 
v periovulačním období podle UZ jeví jako prolife
rační a dosahující celkové síly 7 mm.

DISKUSE 
Výše popsané případy naznačují fakt, že masivní 

nitroděložní srůsty vznikají zejména po postpartál
ních revizích a včasná diagnostika, spolu s navazu
jící adekvátní hysteroskopickou adheziolýzou, může 
být zásadní pro obnovení fertility. První pacientce, 
které byl AS diagnostikován záhy po dvou RCUI pro 
missed abortion, se podařilo spontánně otěhotnět 
pouhé dva měsíce po dvou operačních HSK. Druhé 
ženě, kde byla adekvátní léčba zahájena až 16 mě
síců od RCUI, indikované dvakrát pro postpartální 
rezidua, se otěhotnět nezdařilo ani po dvou letech 
snahy, včetně opakované léčby metodami asistova
né reprodukce. Tyto kazuistické údaje samozřejmě 
nemají váhu dat, vycházejících z výsledků klinic
kých studií větších souborů pacientek. Nicméně 
jsou v souladu s publikovanými literárními zdroji 
i mnohaletými zkušenostmi centra gynekologic
ké endoskopie Gynekologickoporodnické kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze [8].

Zásadní je nesporně samotné předcházení vzni
ku tohoto závažného stavu spočívající v uvážlivé 
indikaci nitroděložních operačních zákroků, zvláš
tě na postgravidní děloze a zejména při diagnóze 
postpartálních reziduí. U symptomatických, silně 
krvácejících žen je jasná indikace k RCUI. Zákrok 
by však měl být proveden šetrně, optimálně pod 
kontrolou UZ a pro obavy z perzistujících reziduí by 
se neměl zbytečně prodlužovat. Již v jeho průběhu 
vznikají v ultrazvukovém obraze hyperechogenní 
odrazy a  vzduchové bubliny, které znemožňují 
jasně určit, zda je děložní dutina prázdná [5, 6, 8]. 
Při suspekci na postpartální rezidua na UZ by se již 
koncem šestinedělí měla před RCUI upřednostnit 
HSK, a zejména asymptomatické či jen slabě kr
vácející šestinedělky by neměly RCUI podstupovat 
vůbec. Pokud již u šestinedělky k RCUI dojde, je 
vhodné zvážit v  odstupu dvou až tří měsíců od 
porodu provedení HSK na pracovišti erudovaném 
v  provádění pokročilých transcervikálních ope
račních výkonů. A to i u žen asymptomatických, 
z důvodu možného latentního klinického průběhu 
AS (amenorea kojících žen). U nekojících eume
noroických žen s  normálně vysokou sliznicí na 
UZ je indikace HSK po postpartální RCUI sporná 
a spíše zbytečná. Obecně však platí, že čím dříve 
je léčba AS započata, tím je reprodukční prognóza 
příznivější [8].

Při ultrazvukovém nálezu suspektních reziduí 
do 15 mm po porodu či abortu je u asymptoma
tických či jen málo symptomatických žen vhod
né s  výkonem počkat po šestinedělí a  poučené 

pacientce provést HSK až v  odstupu a  případná 
rezidua odstranit cíleně pod vizuální kontrolou. 
Existují zkušenosti i data o tom, že nevelké množ
ství reziduí je v mnohých případech děloha schop
na eliminovat i spontánně a bez intervence [6]. 

Podezření na diagnózu AS lze získat již na zá
kladě anamnézy. Typická je především absence 
menstruačního krvácení či menstruace výrazně 
slabší ve srovnání s obdobím před prodělaným nit
roděložním výkonem. Dále mohou být zastoupeny 
dysmenorea, sterilita či opakované potraty. Na UZ 
nacházíme obraz nápadně nízkého či nepravidelně 
silného endometria a v některých případech ne
lze dutinu a sliznici vůbec vizualizovat. Jindy se 
adheze zobrazují jako nápadně hyperechogenní 
okrsky. Pomocnou diagnostickou metodou může 
být sonohysterografie či hysterosalpingografie, 
tedy metody neinvazivní či miniinvazivní, jedno
duché, dostupné a levné [1]. HSK je diagnostickým 
standardem a zároveň metodou léčebnou, kdy lze 
pomocí nůžek, bipolární koagulace či laseru dise
kovat přítomné adheze. Na konci výkonu je podle 
některých autorů doporučena aplikace gelového 
antiadhezivního gelu s kyselinou hyaluronovou [9] 
nebo zavedení Foleyova katétru po dobu několika 
dní [7]. Dříve byla používána tříměsíční aplikace 
nitroděložního tělíska. Nyní je od této metody 
upouštěno pro hrozbu chronické formy zánětu, 
který může přispívat k novotvorbě adhezí v děložní 
dutině [7].

Po prvním remodelačním nitroděložním výko
nu je obvykle doporučována dvou až tříměsíční 
hormonální léčba (HRT), založená zejména na 
proliferativním efektu estrogenu za účelem co 
nejlepší regenerace reziduálního endometria do 
obnovované děložní dutiny. Obvykle následuje 
další (secondlook) HSK pro případné rozrušení 
reziduálních či nově vzniklých srůstů [5]. Pokud 
není dosaženo úspěchu, celý cyklus se i vícekrát 
opakuje pro obvykle přítomnou tendenci k tvorbě 
nových adhezí. Je vhodné provádět tyto náročné in
trauterinní zákroky na specializovaném pracovišti, 
optimálně již od prvního výkonu, kdy lze v jedné 
anestezii spojit diagnostickou a operační část HSK. 

Podle některých nových experimentálních pra
cí je možné u pacientek, které nereagují na tuto 
standardní léčbu, provést autologní transplan
taci kmenových buněk. Monoklonální kmenové 
buňky izolované z kostní dřeně se implantují na 
několika místech subendometriálně. Během dvou 
měsíců dochází k regeneraci a nárůstu endomet
ria o 2,5 mm a několika ženám se takto podařilo 
otěhotnět. Tyto nové studie přinášejí slibnou per
spektivu do dalších let [9, 10].

Prognóza AS je vážná a  vzhledem k  dosažení 
životaschopného těhotenství nejistá. Případný 
úspěch léčby záleží na mnoha více či méně zná
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mých faktorech, nejvíce na iniciálním stupni po
stižení a odstupu první HSK od RCUI. Pozitivními 
pro prognózu jsou i úspěch primární chirurgické 
léčby, spočívající v  dosažení optimálně prostor
né děložní dutiny, a obnova spontánní dostateč
ně silné menstruace. Podstatná je i individuální 
dispozice různých pacientek k  tvorbě adhezí [8] 
i jejich vztah k metodám asistované reprodukce. 
Pochopitelně o úspěšnosti fertilních výsledků ne
rozhoduje jen samotná anatomie a funkce dělohy, 
ale i  věk pacientek a  další faktory a  parametry 
sterility či subfertility. Některé práce z více opti
mistické části publikací, popisujících reprodukční 
výsledky žen léčených pro AS, udávají frekvenci 
gravidit (pregnancy rate) u  středního a  těžkého 
stupně AS mezi 55 a 100 % a frekvenci porodů ži
votaschopného dítěte (livebirth rate) 30 až 70 % 
[7]. Jinou významnou problematikou AS je výrazně 
vyšší četnost peripartálních komplikací, zejména 
abnormálně invadující placenta [7], tak jak je i po
psáno v rámci naší první kazuistiky.

ZÁVĚR
AS je závažné onemocnění, které zásadně ovliv

ňuje fertilitu postižených žen. Jeho léčba je pro 
většinu pacientek traumatizující zkušeností pro 
obvyklou nutnost opakování výkonů v  celkové 
anestezii a velmi nejistou reprodukční prognózu 
s potenciálem závažných psychologických a psy
chosociálních dopadů.

Iniciální rozsah adhezí a  úspěšná primární 
remodelace děložní dutiny hraje významnou ro
li v  úspěšnosti léčby. Pomýšlet na riziko vzniku 
a  důsledky této patologie bychom však měli již 
při indikaci a provádění každého nitroděložního 
výkonu po porodu či potratu.
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Gynecological tumor triplicity
Gynekologická nádorová triplicita

Mladěnka A.1, Šimetka O.1, Mladěnka P.2, Klát J.1

ABSTRACT

Objective: Information about an interesting real clinical 
case.
Design: Case repor.
Setting: Clinic of Gynecology and Obstetrics, University 
hospital in Ostrava.
Methods and results: A 64-year-old female patient 
with no family history of gynecologic tumors was in-
dicated to total laparoscopic radical hysterectomy 
due to confirmed squamous cervical carcinoma stage 
IB1. The operation was converted to laparotomy due 
to unexpected peroperative finding of ovarian malig-
nancy. Peroperatively, left ovary borderline tumor and 
tiny implants on the surface of uterus and small pelvis 

walls were confirmed. Radical abdominal hysterectomy, 
bilateral salpingo-oophrectomy, omentectomy, appen-
dectomy, pelvic lymphadenectomy and peritonectomy 
were performed.
Conclusion: Definitive postoperative histology further 
revealed an endometroid adenocarcinoma of the uterus, 
serous left ovary borderline tumor with non-invasive 
implants and no residual tumor of cervical carcinoma. In 
our clinic, several tumor duplicities were reported, but 
this is the first case of a gynecological tumor triplicity. 
As far we know, this is the first case report refering to 
a gynecological tumor triplicity in one time.

KEYWORDS

gynecologic, multiple, malignancy, radical surgery

SOUHRN

Cíl studie: Informace o zajímavé kazuistice.
Typ studie: Případová studie.
Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická 
klinika, Fakultní nemocnice Ostrava.
Metodika a výsledky: Pacientka ve věku 64 let, bez 
rodinné anamnézy gynekologických nádorů, byla indi-
kována k totální radikální laparoskopické hysterektomii 
vzhledem k histologicky potvrzenému spinocelulárnímu 
karcinomu hrdla děložního stadia IB1. Z důvodu neo-
čekávaného peroperačního nálezu ovariální malignity 
byla operace zkonvertována na otevřenou. V průběhu 
operace byl potvrzen borderline tumor levého ovaria, 

drobné implantáty na povrchu dělohy a stěnách malé 
pánve. Byla provedena radikální abdominální hysterek-
tomie s oboustrannou adnexektomií, omentektomie, 
apendektomie, pánevní lymfadenektomie a snesení 
postiženého peritonea.
Závěr: Definitivní histologie popsala endometroidní 
adenokarcinom děložního těla, serózní borderline tu-
mor levého ovaria s neinvazivními implantáty, ale již 
neodhalila reziduální cervikální karcinom.

KLÍČOVÁ SLOVA

nádor gynekologický, mnohočetný, zhoubný, 
radikální operace
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KAZUISTIKA

INTRODUCTION
Incidence of cervical cancer in the Czech 

Republic is 17/100 000 while that of endometrial 
carcinoma is 34/100 000 [1]. Th e incidence of 
borderline tumor in the Czech Republic is not 
actually available, but based upon registry data 
from the United States, Denmark and Sweden, 
the estimated incidence of these tumors ranged 
from 1.8 to 5.5 per 100 000 women per year [4, 
9, 13]. Danish study reported that the incidence 
of borderline ovarian tumors increased from 2.6 
to 5.5 per 100 000 womenyears between 1978 

and 2006 [4]. Incidence of multiple tumors is 
very rare. In a  Dutch population study, 7% of 
patients with any kind of malignancy also had 
another malignant tumor, which is 0.2% of the 
total population of the Netherlands. Th e most 
frequent combination was breast and genital 
tract cancer [7]. In case of endometrial cancer, 
the coincidence of another malignancy might 
be as high as 20 percent [14].

Th e aim of this article is to inform about a very 
rare case which has been detected and managed 
in our department.
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CASE REPORT
In December 2014, a 64yearold female patient 

who previously underwent conization with histo
logically confirmed squamous cervical carcinoma 
(spinocellular carcinoma grade 3, with diameter 
25×33×9 mm with positive resection edge) was 
referred to our hospital for treatment. The patient 
had no history of vaginal bleeding, no family 
history of malignancies and her medical histo
ry was without severe diseases, she underwent 
only three orthopedic operations – replacement 
of both hips and the left knee joint replacement. 
Her gynecologic history include two spontaneous 
deliveries and no history of oral contraceptions or 
postmenopausal hormonal replacement therapy 
use. Patient attended regular preventive exam
inations by a gynecologist and she has not been 
a smoker. Her body mass index was 33.

Preoperative examination with expert ultra
sound examination did not show any suspicion 
on other tumor (endometrium height of 4.5 mm) 
and according to the clinical stage IB1 the patient 
was indicated for total laparoscopic radical hys
terectomy. The laparoscopy operation in January 
2015 had to be converted to laparotomy due to 
unexpected findings of ovarian malignancy. A se
rous borderline tumor of the left ovary was found 
together with tiny implants on the surface of the 
uterus and small pelvis walls. Radical abdominal 
hysterectomy in radicality C2 according Querleu
Morrow, bilateral salpingooophrectomy, omen
tectomy, appendectomy, pelvic lymphadenectomy 
and peritonectomy were performed. The postoper
ative course was complicated by wound infection 
and dehiscence with the necessity of a resuture. 
After reoperation the healing was without com
plications.

Definitive postoperative histology revealed 
small endometrial adenocarcinoma of the uterus 
stage IA grade 1, with no lymphangioinvasion, se
rous borderline tumor of left ovary with noninva
sive implants on surface of uterus, both fallopian 
tubes and small pelvis peritoneum stage IIB and no 
residual tumor of cervical carcinoma (spinocellular 
carcinoma from conization grade 3, with diameter 
25×33×9 mm with positive resection edge) stage 
IB1. Due to negative prognostic factors patient was 
indicated to brachyradiotherapy. 

DISCUSSION
As far we know, only few similar, but not same 

case reports were published in literature. Takori 
reported about cervix/endometrium/ovary tumor 
triplicity, but all tumors were adenocarcinomas 
[15]. Isin et al. reported about tumor triplicity 
including welldifferentiated ovarian mucinous 

cystadenocarcinoma, welldifferentiated endome
trial endometrioid adenocarcinoma, and uterine 
leiomyosarcoma [10] and Phupong et al. reported 
about adenosquamous carcinoma of the endocer
vix, adenocarcinoma of the endometrium, low 
malignant potential of the right ovary and muci
nous cystadenocarcinoma of the left ovary [2, 6].

This is the first case report referring to a gyne
cological tumor triplicity in one time consist of 
spinocelullar carcinoma of cervix, endometroid 
adenocarcinoma of uterine corpus and borderline 
tumor of ovary. It raises questions whether such 
an incidental finding could have been avoided. 

This combination of tumors is not associated 
with any hereditary predisposition as far we know. 
Ethiopathogenesis of cervical carcinoma is known 
[15] and differs from endometrial carcinoma and 
ovarian borderline tumor, whose causes are not 
exactly known. Endometrial cancer is associated 
with an imbalance between estrogens and proges
teron. These carcinomas are thought to be caused 
by a combination of hormonal factors and muta
tional events [15]. Gene expression in endometrial 
epithelium varies with the hormonal changes 
during menstrual cycle. Endometrial cancer is 
much more common in women with Lynch syn
drome (27–71% vs 3% in general population) while 
this syndrome has no relevance to other men
tioned malignacies [15].

A metaanalysis of eight casecontrol studies 
reported a significant increase in the risk of bor
derline tumors in women with an unknown cause 
of infertility [11]. Other risk factors including the 
relationship between BRCA gene mutations and 
borderline ovarian tumors is uncertain. It appears 
that the prevalence of BRCA mutations is lower 
among women with borderline tumors than in 
women with invasive ovarian carcinoma [3, 8, 12].

Generally, the number of cancer survivors con
tinues to increase by 3–5% annually and thus prog
nosis improves with each year survived, multiple 
malignancies are becoming more important in the 
field of cancer surveillance [5].

There is no relevant recommendation for treat
ment in case of tumors combination. Due to low 
stages of each tumor we are expecting a good pa
tient prognosis.

CONCLUSION
In an effort of the best possible preoperative 

staging of oncogynecologial cases and with respect 
to potential finding of gynecological duplicities, 
all oncogynecological patients in our department 
undergo expert preoperative ultrasound examina
tion including ultrasound examination of adnexal 
masses according to IOTA This approach clearly de
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creases the risk of unexpected severe peroperative 
findings. However in our case, the size of ovaries 
of both sides was bigger than atrophic postmeno
pausal ovaries and the surface was very irregular, 
which our ultrasound examination did not find 
out. The endometrial tumor was very small and 
without any symptoms. There is no history of 
a similar case in our department. Finding of tumor 
triplicity in one time is very unlikely. We didn‘t 
find any connection in etiopathogenesis of these 
tumors in literature.
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Fetální a neonatální aloimunitní 
trombocytopenie
Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia
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ABSTRACT

Objective: This article shows our experience with fetal 
and neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) on 
a particular patient and the difficulties we faced during 
the hospitalization.
Design: Case report.
Setting: Department of Obsterics and Gynecology 1st 
Faculty of Medicine, Charles University and General 
Faculty Hospital in Prague.
Methods: Our experience with FNAIT therapy.
Results: According to literature is recommended to use 
IVIG for FNAIT treatment. Women, who were treated 
by IVIG have better results, in comparison with women, 
who had no treatment at all. Our case is not confirming 
this statement, because first pregnancy of our patient 
terminated by IUFD, on the other hand second preg-
nancy was successful and she delivered healthy child. 

Conclusion: FNAIT is relatively rare disease, but if it 
appears, it can be dangerous for a fetus or for a new-
-born baby. In the worst case FNAIT can result in intra-
cranial bleeding or prenatal death. There are limited pre-
ventive steps and available therapy produces uncertain 
results. The only partially accepted treatment substance 
is IVIG (intravenous immunoglobulins). Unfortunately, 
this therapy is very expensive and not accepted by 
some experts. This article shows our experience with 
FNAIT on a particular patient and the difficulties we 
faced during the hospitalization.

KEYWORDS

fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia, 
FNAIT, trombocytopenia, intracranial hemorrhage, 
misscarriage, IVIG

SOUHRN

Cíl studie: Cílem článku je přiblížit problematiku fetální 
a neonatální aloimunitní trombocytopenie (FNAIT) a na 
kazuistice demonstrovat obtížný management péče 
o pacientky s touto chorobou.
Typ studie: Kazuistika.
Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická 
klinika VFN a 1. LF UK v Praze.
Metodika: Vlastní zkušenosti při léčbě pacientky s FNAIT.
Výsledky: Dostupná literatura doporučuje k  terapii 
FNAIT intravenózním imunoglobulinem (IVIG). Takto 
léčené ženy vykazují menší riziko rozvoje FNAIT oproti 
ženám, které léčeny nebyly. Z našeho případu toto tvr-
zení nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, protože u jedné pa-

cientky i přes léčbu dochází k IUFD, druhé těhotenství 
však končí porodem živého plodu.
Závěr: FNAIT je relativně vzácné onemocnění, které 
může mít závažné důsledky jak pro vyvíjející se plod, 
tak pro novorozené dítě. Nejtěžší průběh FNAIT se 
projevuje intrakraniálním krvácením či perinatálním 
úmrtím plodu. Prevence neexistuje a  terapie přináší 
nejednoznačné výsledky. Léčba IVIG je velmi nákladná 
a názory na ni nejsou jednotné. Na konkrétním případu 
dokumentujeme terapii těhotné s FNAIT, ale také obtíže, 
které tato léčba přináší.

KLÍČOVÁ SLOVA

fetální a neonatální aloimunitní trombocytopenie, 
FNAIT, trombocytopenie, intrakraniální krvácení, 
IUFD, IVIG

Neumann A.1, Žižka Z.1, Koucký M.1, Bolcková H. T.2, Calda P.1

ÚVOD 
Fetální a neonatální aloimunitní trombocyto

penie (FNAIT) je nejčastější příčinou fetální a neo
natální trombocytopenie. Je způsobena inkompa
tibilitou mateřských a fetálních trombocytárních 

antigenů. Červené krvinky exprimují na svém 
povrchu antigeny, které jsou specifické pro krevní 
skupinu v systému AB0, Rh, Kell a další. Obdobně 
krevní destičky exprimují na svém povrchu an
tigeny, které se označují zkratkou HPA (human 
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platelet antigens). Dosud bylo popsaných více než 
30 skupin HPA. HPA dostalo svá čísla a písmena „a“ 
nebo „b“, která označují antitetické alely v každé 
skupině. Celkem 98 % příslušníků kavkazské bílé 
rasy exprimuje trombocytární antigen HPA1a. 
Problém nastává, stejně jako v případě erytrocytů, 
pokud se setkají partneři s  rozdílnými trombo
cytárními antigeny. Nejčastější příčinou FNAIT 
v  kavkazské populaci je protilátka antiHPA1a, 
která způsobuje 75–90 % případů a nejzávažnější 
trombocytopenie. V kavkazské populaci jsou 2 % 
jedinců bez antigenu HPA1a, kteří mohou tuto 
protilátku tvořit [7].

Etiologie vzniku protilátek má dvě různá vy
světlení. Podle první teorie fetální destičky ob
sahující antigen zděděný od otce (např. HPA 1a) 
proniknou do krve matky a ta následně začne tvořit 
protilátky proti cizorodému antigenu. Tvoří se pro
tilátky i jiných tříd než IgG, ale pouze IgG přechází 
přes placentu. IgG tedy procházejí placentou do 
plodu a ničí fetální destičky [6]. Podle druhé teorie 
dochází k prezentaci integrinu β3 na placentárním 
syncytiotrofoblastu, na což imunitní systém mat
ky reaguje tvorbou protilátek antiHPA.

Incidence výskytu FNAIT je odhadována asi 
na 1 : 1000 porodů. Nabízí se proto otázka, které 
páry testovat, nebo zda zavést screeningové vy
šetřování. Druhá možnost naráží na limity (nejen 
našeho) zdravotního systému. Podle jedné studie 
by zabránění jednomu intrakraniálnímu krvácení 
stálo asi dva miliony dolarů v podobě nákladů na 
screening [11]. Proto je doporučeno testovat ženy 
jen ve dvou případech. Jsou to jednak ženy, které 
mají v  anamnéze těhotenství s  intrakraniálním 
krvácením či trombocytopenií nejasné etiologie. 
Druhou skupinu žen představují pacientky, které 
mají pozitivní rodinnou anamnézu. Hematolog, 
ideálně před těhotenstvím, provádí mateřskou 
a  otcovskou antigenní typizaci. Pokud vznikne 
podezření na FNAIT během těhotenství, můžeme 
testovat i přímo mateřské protilátky proti fetálním 
trombocytům. Pokud tedy máme ženu s anamné
zou FNAIT v předchozím těhotenství, u které byla 
vyšetřením zjištěna negativita HPA1a antigenu 
nebo u níž nalézáme přítomnost protilátek proti 
fetálním trombocytům, můžeme stanovit diagnó
zu FNAIT a zahájit terapii.

Jedinou ultrazvukovou známkou FNAIT je in
trakraniální krvácení [3].

FNAIT se obvykle nedaří diagnostikovat v první 
graviditě. Plod z této gravidity může mít známky 
trombocytopenie po porodu (petechie) či dojde 
k závažným projevům již v průběhu gravidity, k in
trakraniálnímu krvácení. V následující graviditě, 
pokud je prokázána aloimunitní příčina trom
bocytopenie u plodu, je plod významně ohrožen 
intrauterinní intrakraniální hemoragií.

Cílem léčby je prevence intrakraniálního kr
vácení [13]. V  terapii se zaměřujeme na nutnost 
ochrany endotelových buněk, které jsou stejně 
jako destičky napadány antiHPA1a protilátka
mi (cestou integrinu β3, který je přítomný na 
endotelových buňkách a který exprimuje HPA1a 
antigen) [10].

Léčba FNAIT opakovaným podáváním trombo
cytárních náplavů byla poprvé popsána Daffosem 
v  roce 1983 [5]. Nedostatkem tohoto postupu je 
nutnost podávání intraumbilikálních transfuzí 
v  týdenních intervalech, pro krátkou životnost 
transfundovaných trombocytů.

Tento nedostatek se snaží obejít aplikace IVIG. 
Vedle snahy o zabránění rozpadu trombocytů a roz
voje trombocytopenie se snažíme o ochranu endo
telu, což oboje má snížit riziko intrakraniálního 
krvácení. 

Management terapie u standardního rizika je 
podání IVIG v dávce 1 g/kg/týdně i.v. od 20. týdne 
těhotenství. Za standardní postup je považováno 
ukončení těhotenství elektivním císařským řezem 
mezi 38. a 39. týdnem [2]. Vaginální porod není 
kontraindikován, také proto, že se většinou jedná 
o vícerodičku. Je kontraindikováno použití vnitř
ní CTG sondy či operační ukončení vaginálního 
porodu.

U  pacientek s  vysokým rizikem se doporuču
je začít s  aplikací IVIG v  dávkování 1 g/kg/týdně 
i.v. již od 12. týdne těhotenství. Doporučeno je 
ukončení porodu císařským řezem mezi 36. a 37. 
týdnem [8].

Popsané terapeutické schéma je tzv. offlabel. 
Výrobci IVIG nemají schváleno jeho použití v uve
dené indikaci. Přesto je tento postup podpořen 
řadou studií [1, 12], z nichž plyne, že antenatální 
terapie snižuje riziko intrakraniálního krvácení 
u plodu pod 3 %.

Další možností prevence, respektive zabráně
ní FNAIT v následné graviditě je oplodnění ženy 
darovanými spermiemi od kompatibilního dárce. 
Samozřejmě jen za předpokladu, že žena s tímto 
postupem souhlasí. Problém ovšem představuje 
fakt, že vzhledem k tomu, že HPA1a negativních 
jedinců v populaci jsou pouze 2 %, je velmi malá 
pravděpodobnost nalezení takového dárce.

VLASTNÍ POZOROVÁNÍ 
Třicetiosmiletá pacientka byla přijata v 32. týd

nu těhotenství k observaci pro diagnózu neonatál
ní aloimunitní trombocytopenie a pro zatíženou 
porodnickou anamnézu. Osobní anamnéza této 
pacientky byla bezvýznamná, v  gynekologické 
anamnéze pacientka uvádí kromě jednoho za
mlklého těhotenství v roce 2015 především porod 
mrtvého plodu v 36. týdnu těhotenství v roce 2016. 
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Již toto druhé těhotenství probíhalo pod diagnó
zou FNAIT. Pomohla tomu náhoda. Pacientčina 
příbuzná pracovala jako lékařka na hematologii 
a tato lékařka se rozhodla svoji příbuznou během 
těhotenství pečlivě vyšetřit. Díky tomuto náhod
nému vyšetření byly v  krvi pacientky nalezeny 
velmi silné aloprotilátky anti HPA1a + erytrocy
tární protilátky antiE. Následně byla pacientka 
odeslána na naši kliniku, kde podstoupila terapii 
podle schématu pro standardní riziko pacientek 
s FNAIT. Ukončení těhotenství bylo naplánováno 
na 38. týden císařským řezem. Bohužel, jak již bylo 
uvedeno, přišla pacientka v 36. týdnu na kontrolu 
do naší těhotenské poradny a na této kontrole ne
byla nalezena u plodu akce srdeční. Následovala 
indukce porodu mrtvého plodu. Z pitevního nálezu 
plyne, že se jednalo o normálně vyvinutého jedince 
odpovídajícího 36. týdnu. Ovšem v protokolu jsou 
také popsány známky závažného intrauterinního 
krvácení – parenchym mozku je překrvený a ede
matózní, měkké pleny překrvené, s plochým splý
vajícím oboustranným hematomem, překrvené 
a/nebo prokrvácené ledviny, nadledviny, játra, 
thymus, slezina.

Pacientka byla poučena, že další těhoten
ství se stejným partnerem je značně rizikové 
a nebezpečí IUFD či závažného intrakraniálního 
krvácení se s  velkou pravděpodobností může 
opakovat. Přesto do roka přichází pacientka do 
naší těhotenské poradny znovu. Nachází se v 10. 
týdnu těhotenství a žádá nás o převzetí do péče. 
Pacientku jsme tedy po dohodě s UHKT převzali 
do naší péče. Přistupovali jsme k  ní jako k  ex
trémně rizikové pacientce. To znamená od 14. 
týdne byl pacientce aplikován IVIG (Octagam/
Flebogamma 70 g / 1 týden). Následně od 20. 
týdne těhotenství jsme přidali kortikosteroidy 
(Medrol 32 mg 1/201/2). Pacientka musela být 
přijata na neurologickou kliniku po první aplika
ci IVIG ve 14. týdnu pro aseptickou meningitidu. 
Diagnosticky se zřejmě jednalo o reakci na podá
ní první dávky IVIG (120 g Octagamy). Proto byla 
Octagama zaměněna za Flebogammu a  dávka 
IVIG byla snížena na 70 g / týden. Pro informaci 
uvádíme, že gram Flebogammy stojí asi 1400 Kč, 
tj. bezmála 100  000 Kč za týden léčby IVIG. 
Kromě terapie byla pacientka sledována v naší 
těhotenské poradně každé dva týdny, vždy s ul
trazvukovým vyšetřením. Na těchto vyšetřeních 
nebyla kromě středního oligohydramnia naleze
na jiná patologie plodu. Ukončení těhotenství 
bylo naplánováno na 34. týden těhotenství. Před 
císařským řezem byl postupně vysazen Medrol 
a  byla aplikována kúra kortikoidů (Diprophos 
12 mg i.m. ve dvou dávkách). Operace proběhla 
bez komplikací, narodil se hoch 2015 g/41 cm, 
APG: 7–9–9. Pro syndrom respirační tísně byl 

hospitalizován na jednotce neoARO – do 12 hodin 
života na distenzní ventilační podpoře nCPAP. 
Opakovaně byla provedena kontrola KO u novo
rozence, vždy bez známek trombocytopenie (Plt: 
238 109/l). Pacientka i s chlapcem byli propuštěni 
po 13 dnech hospitalizace.

DISKUSE 
FNAIT je relativně vzácné onemocnění, které 

v  krajních případech může ohrozit vyvíjející se 
plod intrakraniálním krvácením nebo perina
tálním úmrtím. Úskalí přístupu k takto nemoc
ným ženám tkví v  tom, že celosvětově nejsou 
dostupné studie s dostatečným počtem pacientů, 
navíc u těchto studií většinou neexistují validní 
kontrolní skupiny (placebo nebo bez terapie). Je 
to dáno především malým množstvím případů 
a nejednotným přístupem k managmentu terapie 
u  těchto žen v  jednotlivých zemích. Myšlenka 
využití IVIG vychází ze zkušeností při léčbě imu
nitní trombocytopenie (ITP). Proto, jak již ostat
ně bylo uvedeno, použití IVIG při léčbě NFAIT je 
stále offlabel metoda. V dostupné literatuře se 
také hovoří o použití kortikosteroidů při terapii 
FNAIT. Využití kortikosteroidů vychází z jediné 
studie, ve které se prokázal jejich příznivý efekt. 
Nutno ovšem podotknout, že dalších několik stu
dií tento efekt nepotvrdilo, avšak ani nezazname
nalo zásadní negativní účinky. Přesto se aplikace 
kortikosteroidů nedoporučuje. Pro výše uvedené 
je tedy využití IVIG a kortikosteroidů při terapii 
FNAIT nejednoznačné a některými odborníky je 
zpochybňováno.

Nezanedbatelnou stránku problému manage
mentu terapie žen s FNAIT představuje ekonomi
ka. V našem případě byla pacientka hospitalizo
vána téměř 50 dnů. Celková cena hospitalizace 
(především díky aplikaci IVIG) přesáhla několik 
milionů korun. Náklady byly hrazeny z rozpočtu 
naší nemocnice, protože FNAIT bohužel nebyla 
zařazena mezi vzácná onemocnění, u  kterých 
pojišťovny hradí léčbu každého pacienta indivi
duálně. Otázka tedy je, kdo bude tyto pacientky 
léčit, obzvláště v situaci, kdy jediná zatím použí
vaná léčba je extrémně drahá a není všemi lékaři 
uznávaná.

Do budoucna se uvažuje o několika způsobech 
prevence FNAIT. Screening těhotných se zatím ne
jeví jako řešení – zkrátka proto, že nesplňuje defi
nici screeningu. A to především pro vysokou cenu 
a malou výtěžnost tohoto vyšetření [4]. Podobně 
jako u  Rh skupiny také u  trombocytárních an
tigenů se uvažuje o  možnosti imunoprofylaxe. 
V posledních letech probíhá projekt PROFNAIT, 
ze kterého však zatím nejsou publikovány vý
sledky [9].
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ZÁVĚR 
FNAIT je relativně vzácné onemocnění, se kte

rým se ovšem můžeme setkat v naší každodenní 
praxi. Toto onemocnění může mít závažné dů
sledky jak pro vyvíjející se plod, tak pro novoro
zené dítě. V nejhorším případě se projevuje jako 
intrakraniální krvácení či perinatální úmrtí plodu. 
Prevence neexistuje a terapie přináší nejednoznač
né výsledky. Jediným, zatím alespoň částečně 
uznávaným lékem je IVIG, jehož podávání je však 
velmi nákladné a některými odborníky není uzná
vané. Tento článek ukázal na konkrétním případu 
management terapie ženy s FNAIT, ale také obtíže, 
se kterými jsme se během této léčby setkali.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ ČR 
RVO-VFN64165.
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Strumal carcinoid of the ovary – report 
of two cases and review of literature
Strumálny karcinoid vaječníka – opis dvoch prípadov 
a prehľad literatúry
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ABSTRACT

Objective: Strumal carcinoid (SC) is a rare ovarian 
germ-cell tumour, which is characterized by a mixture 
of thyroid tissue and carcinoid. It can be presented as 
a monodermal teratoma or as a part of mature cystic 
teratoma (dermoid cyst).
Design: Case report.
Setting: Department of pathology, St. Elisabeth Cancer 
Institute, Bratislava.
Methods and results: Hereby the authors describe two 
cases of this rare tumour in clinically asymptomatic 
women, 46- and 52-year-old, whom tumours were dia-
gnosed at preventive gynaecological examination. The 
tumours considered of solid – cystic features, measured 
65×45×40 mm and 75×45×40 mm and both contained 
parts of SC represented by tougher yellowish gelatinous 
areas. In both cases, SC was a part of the mature cystic 
teratoma (dermoid cyst), with predominated content. 
Histologically, both SC had a characteristic composition 
of intimate mixture of mature thyroid tissue and carci-

noid. Immunohistochemically, the thyroid tissue stained 
positively with cytokeratin7, thyroglobulin and thyroid 
transcription factor-1, and the carcinoid component ex-
hibited expression of synaptophysin and chromogranin 
A (only in one case). Tumour cells of both components 
of SC were negative for calcitonin and carcinoembryonic 
antigen. Both tumours showed low proliferation activity 
expressed by Ki-67 (up to 2%). Tumours were diagnosed 
in stage IA, and up to now are patients without any 
complications associated with tumours, free of relapse 
for 3 years and 6 months, respectively.
Conclusion: SC represents an interesting form of primary 
ovarian carcinoid, which is usually asymptomatic and 
when confined to ovary, mostly has benign behaviour 
and can be treated by simple one-sided or bilateral 
adnexectomy.

KEYWORDS

ovary, germ cell tumours, strumal carcinoid, 
immunohistochemistry

SOUHRN

Cieľ štúdie: Strumálny karcinoid (SC) je zriedkavý ná-
dor vaječníka zo zárodočných buniek, ktorý je tvorený 
tkanivom štítnej žľazy v spojení s karcinoidom. SC býva 
prezentovaný ako monodermálny teratóm alebo ako 
súčasť zrelého cystického teratómu (dermoidnej cysty).
Typ štúdie: Kazuistika.
Názov a sídlo pracoviska: Ústav patológie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, Bratislava.
Metodika a  výsledky: Autori opisujú dva prípady 
tohto nádoru u asymptomatických žien vo veku 46 
a  52 rokov, ktorým bol tento nádor zistený v  rám-
ci preventívnych gynekologických prehliadok. Išlo 
o  solídne cystické tumory veľkosti 65×45×40 mm 
a 75×45×40 mm, v ktorých bol SC tvorený žltavým 
tuhším tkanivom s ložiskami želatinózneho charakteru. 

V oboch prípadoch bol SC súčasťou zrelého cystického 
teratómu (dermoidnej cysty), v ktorom predstavoval 
dominantnú časť. SC mali charakteristickú histolo-
gickú kompozíciu spojitosti zrelého štítno-žľazového 
tkaniva s  karcinoidom. Imunohistochemicky bolo 
štítno-žľazové tkanivo pozitívne pri dôkaze cytokera-
tínu 7, tyreoglobulínu a TTF1, karcinoidný komponent 
vykazoval expresiu synaptofyzínu a v prvom prípade 
aj chromogranínu A. Nádorové bunky oboch kompo-
nentov boli negatívne pri dôkaze kalcitonínu a CEA. 
Oba nádory sa prezentovali nízkou proliferačnou 
aktivitou na úrovni Ki-67 do 2 %. V oboch prípadoch 
išlo o nádory v štádiu IA. Pacientky sú tri roky a šesť 
mesiacov bez akýchkoľvek problémov spojených 
s nádormi.
Záver: SC predstavuje zaujímavú formu primárneho 
ovariálneho karcinoidu, ktorá je zvyčajne asympto-
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matická. V prípade, že je SC obmedzený na ovarium, 
je takmer vždy benígny a postačujúca je jednostranná 
alebo obojstranná adnexotómia. 

KLÍČOVÁ SLOVA

ovarium, germinálny nádor, strumálny karcinoid, 
imunohistochémia

MUDr. Katarína Macháleková, PhD., e-mail: katarina.machalekova@ousa.sk 
Čes. Gynek., 2018, 83, č. 6, s. 452–457

INTRODUCTION
Ovarian teratomas are germ cell tumours 

which are able to produce a wide range of tis
sues recapitulating the deficient development 
of various organs [19]. They are mostly of ma
ture type (also called dermoid cysts) and account 
for up to 20% of all ovarian tumours [6, 18]. On 
the other hand, strumal carcinoid (SC) is a rare 
teratomatous tumour containing thyroid tissues 
intimately associated with carcinoid [18], so that 
it represents doubleline differentiation towards 
to thyroid gland and neuroendocrine cells. While 
the thyroid differentiation in SC is a mature part 
of teratoma, the carcinoid reflects a form of neo
plastic transformation inside teratoma.

According to our knowledge, up to now less 
than 100 cases of SC have been reported in the 
literature. We present two other cases of this in
teresting teratomatous tumour.

CASE 1
A 46yearold woman, para two, no abor

tions or no artificial interruption of pregnan
cy (API),without any health problems was re
ferred to our department due to the finding of 
enlarged both ovaries which were of solid – cystic 
appearance on ultrasonography (USG), detected 
on regular preventive gynaecological examina
tion. A surgical intervention was recommend
ed. Preoperative serum tumour markers profile 
showed normal level of Ca125 (11 IU/mL) and HE4 
(15.7 pmol/L), giving a low risk ROMA index for 
malignancy. Preoperative computed tomography 
(CT) examination of chest, abdomen and small 
pelvis did not indicate the tumour spread outside 
ovaries. Patient underwent bilateral adnexotomy 
with hysterectomy due to the dysfunctional uter
ine bleedings.

Macroscopically, nearly whole left ovary, which 
was 65×45×40 mm in size, was composed of firm 
yellowish tissue in nodular configuration contain
ing gelatinous areas and peripheral small cysts (up 
to 6 mm), filled with gelatinous content andsome 
calcifications. Further structures resembling der
moid cyst (grease, hair, etc.) were also present. The 
right ovary measured 45×35×20 mm and contained 
multiple simple cysts (up to 20 mm) with smooth 

lining and clear fluid inside. Tubes and uterus 
were of normal appearance.

Microscopic examination of the ovarian tumour 
revealed a mature cystic tridermal teratoma with a 
predominant component composed of the strumal 
carcinoid, the latter accounting up to 95% of the 
tumour volume. The coexisting thyroid tissue and 
carcinoid were either abruptly separated (fig. A1) 
or diffusely mixed (fig. A2). The tumour did not 
invade through the ovarian capsule. The carcinoid 
component shows typical trabecular growth pat
tern (fig. A3). Immunohistochemically, the thy

Figure A1 Strumal carcinoid with a relative abrupt border between 
both components; H&E; 200×

Figure A2 Indistinct margin between strumal and carcinoid 
component; H&E; 100×
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roid follicles expressed CK7, thyroid transcription 
factor1 (TTF1) and thyroglobulin; and carcinoid 
cells were positive for chromogranin A and synap
tophysin (fig. B1). In both components, stains for 
carcinoembryonic antigen (CEA), calcitonin and 
alphainhibin were negative. Focal immunoreac
tivity for alphainhibin has been observed only in 
reactive proliferated stromal cells. Proliferation ac
tivity evaluated by the Ki67 index was less than 1%. 
From additional findings, endometrium was in the 
proliferation phase of the menstrual cycle and some 
foci of adenomyosis occurred inside myometrium.

According the diagnosis of SC, shortly after sur
gery the patient was examined by endocrinologist 
and oncologist. USG examination of the thyroid 
gland and neck structures disclosed only small 
nonsignificant hyperplastic nodules, two inside the 
right lobe and one inside the left lobe, all of them 
up to 10 mm in diameter. No enlarged lymph nodes 
were detected on the neck. The levels of tumour 
markers (CEA, Ca 199, alphafetoprotein – AFP, 
chromogranin A, calcitonin, thyroid stimulating 

hormone – TSH, and thyroglobulin) and serum cal
cium were normal 6 months after the surgery. The 
control postoperative gynaecological and oncologic 
examinations did not prove any signs of residual 
disease and oncologist proposed only observation.

Actually, the patient is three years from surgery 
without any signs of the disease.

CASE 2
The second patient was a 52yearold woman 

with one living birth, without any abortions or API; 
and with long term history of using birthcontrol 
pills. From the anamnesis, she underwent laparo
scopic surgery of the ovaries for nonspecific cysts, 
and surgery of the breast for benign fibroepitheli
al lesion fifteen and four years ago, respectively. 
Twenty years ago the patient underwent two surger
ies of thyroid gland for nontoxic nodules; therefore 
she was annually controlled by the endocrinologist. 
After subtotal thyroidectomy, only small residual 
thyroid tissue remained on the neck as a homoge
nous structure with some calcifications. The patient 
was without cervical lymphadenopathy.

Recent preventive gynaecological USG examina
tion disclosed enlarged right ovary measuring 7×6 
cm. The tumour was of solid appearance with uni
locular cyst, 4 cm in diameter, with small distinct 
nodule protruding into the lumen. Preoperatively, 
slight elevation of tumour marker Ca125 was de
tected (45 IU/ml), so that giving low risk malig
nancy index (RMI < 200). Laparoscopic removal of 
the right ovary was performed.

Gross appearance of removed tumour showed 
solid heterogeneous neoplasm of greywhite to tan 
yellow colour with solitary cyst filled with typical 
dermoid structures and with intact surface capsule.

The histological examination demonstrated SC 
arising inside mature cystic tridermal teratoma. 

Figure A3 Characteristic view of trabecular carcinoid; H&E, 200×

Figure B1 Positive immunohistochemical staining of carcinoid cells 
with synaptophysin, thyroid follicles are negative; 200×

Figure A4 Strumal carcinoid with a focal mucinous differentiation; 
H&E; 200×
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The predominant component was carcinoid of 
trabecular type; the minority was represented by 
mucinous component (fig. A4).

Immunohistochemically, carcinoid structures 
expressed synaptophysin, and chromogranin A 
and were negative for CD56, proliferative activity 
was up to 2% positive cells. The thyroid follicular 
cells stained with CK7, thyroglobulin, TTF1 (fig. 
B2) and CD56.

Two month after surgery, the levels of neu
ronspecific enolase (9.7ng/ml) and chromogranin 
A (46.1ng/ml) were normal and CT/PET examina
tion did not find any signs of elevated glucose me
tabolism. Based on these findings, the oncologist 
recommended only observation.

DISCUSSION
The strumal carcinoid is a distinctive form 

of ovarian teratoma characterized by mixture of 
thyroid tissue and carcinoid. Indeed, SC is one 
of the histological types of primary ovarian car
cinoid, which is defined as well differentiated 
neuroendocrine tumour resembling carcinoid of 
gastrointestinal tract [18]. The primary ovarian 
carcinoids represent only 0.1% of all malignant 
ovarian tumours and approximately 0.5–1.7% of all 
carcinoid tumours [2, 8, 23]. Histologically, ovarian 
carcinoids can be divided into insular, trabecular, 
mucinous and mixed type and SC [3, 27].

SC can be presented as monodermal teratomas, 
but in more than 80% of cases they are part of ma
ture cystic teratomas [8, 19] or may be associated 
with other ovarian neoplasm, e.g. with cystic 
mucinous tumour [18]. Although WHO classifi
cation regards SC as a form of carcinoid [18], this 
entity can be considered as an occurrence of ovar
ian struma inside secondary somatic malignancy 
(carcinoid). SC is almost always unilateral, in 15% 

of cases the mature cystic teratoma or mucinous 
tumour of the contra lateral ovary can occur [13].

Based to the gross appearance we can recognize 
three forms of SC: 1. a tan yellow nodule inside the 
wall of the dermoid cyst; 2. a greywhite to yellow 
nodule inside either solid mature teratoma or anoth
er neoplasm (e.g. cystadenoma); 3. a yellow hard ho
mogeneous nodule representing pure or nearly pure 
form of SC (sometimes called monodermal teratoma) 
[19]. SC was described in women aging from18 to 78 
years; however, the majority of them were presented 
as peri and postmenopausal women [3, 19].

SC are usually clinically silent, mostly are pre
sented as a slowly growing mass in pelvis or are 
incidentally detected during preventive exam
inations [13], as it was in our both cases. Imaging 
modalities (USG, CT, and MRI) usually depict these 
neoplasms as nonspecific ovarian masses with 
solid and cystic parts [4, 26, 27, 28].

The majority of the cases are nonfunctional, 
only 8% of SC from the largest presented cohort 
yet produced steroids, e.g. androgens causing 
virilism or oestrogens producing endometrial hy
perplasia [19]. In other cases, prominent hirsut
ism, androgenic type of alopecia, sexual pilosity 
and clitoromegaly were described [5, 21]. All of 
these functional effects are probably results of 
ovarian stroma activation [3]. Another 8% of SC 
can exhibit functioning thyroid tissue resulting 
to hyperthyroidism, but up to now none of the 
patients had symptoms typical for carcinoid syn
drome, which can occur in pure ovarian carcinoids 
as typical facial flushing and diarrhoea [3, 12, 19]. 
Interestingly, there have been reported several cas
es of SC with the dominant clinical presentation of 
severe progressive constipation lasting for several 
years. As a reason of this constipation has been 
proved an overproduction of the peptide YY (PYY), 
which is commonly produced in the gastrointesti
nal tract and in the pancreas, and its physiological 
function is the inhibition of gastric and pancreatic 
secretion, delay of gastric emptying, and slowing 
of intestinal motility [8, 14, 21, 22, 28]. Symptoms 
of constipation usually disappeared after surgical 
removal of SC [8]. Therefore, serum levels of PYY 
may serve as a tumour marker in cases presenting 
with constipation, because after removal of the 
tumour its level decreases. In the literature, rare 
cases of SC associated with multiple endocrine neo
plasia type 2A were described [25]. Ours presented 
cases were without any clinical presentation as a 
majority of published cases.

Histologically, SC is composed of thyroid tis
sue and carcinoid, which is almost always of tra
becular or mixed trabecular  insular type [19]. 
Approximately 46% tumours contain also a small 
amount of mucinous cells located either at interface 

Figure B2 Immunohistochemical nuclear positivity of TTF1 in the 
strumal component, carcinoid cells are negative; 400×

proLékaře.cz | 12.7.2021



456 ČESKÁ GYNEKOLOGIE       2018, 83, č. 6

between the strumal and carcinoid component or 
directly in SC [19], as it was presented in our second 
case. We suppose that this admixture of mucinous 
cells could be a part of pure SC, although recently 
published similar case was diagnosed as primary 
ovarian mixed strumal and mucinous carcinoid 
arising in mature cystic teratoma [9]. Moreover, SC 
can contain also for example „transitional cells“, 
which resemble Brenner ovarian tumour [19].

Thyroid tissue inside SC may be of normal ap
pearance, but may exhibit hyperplastic changes as 
colloidal goiter, microfollicular or macrofollicular 
adenoma, and very rarely also follicular or papillary 
carcinoma [16, 17, 19]. In the half of the cases, fol
licles can contain birefringent crystals resembling 
calcium oxalate monohydrate crystals [19]. In our 
second case, the patient had a previous surgery of 
the thyroid gland for goiter, but we did not prove 
any association between thyroid disease and SC.

Neuroendocrine component of SC consists of 
columnar cells with prolonged hyperchromatic 
nuclei and mild mitotic activity. Typically, cells 
are arranged in trabecules or small islets [24]. 
Neuroendocrine character of carcinoid cells can 
be confirmed by staining of argyrophilic and ar
gentafine granules or by immunohistochemical 
stains of chromogranin A and synaptophysin. 
In spite of thyroid component, the expression of 
TTF1 and thyreoglobulin in the carcinoid part 
is highly variable. Other markers such as soma
tostatin, serotonin and prostatic acid phosphatase 
(PSAP) may be positive in carcinoid cells [20], but 
CEA and calcitonin are usually negative [10]. Also 
neurosecretory granules were confirmed inside 
carcinoid cells, less inside some follicular cells, by 
ultrastructural examination [10, 20].

Both components of SC can be either clearly 
separated, or in other parts the thyroid follicles 
can penetrate between carcinoid cells or even some 
follicles can be covered by proliferated neuroendo
crine neoplastic cells [10, 19, 20].

In SC, differential diagnosis includes lesions 
from the group of sex cordstromal tumours (e.g. 
granulosa cell tumour, SertoliLeydig cell tumour), 
ovarian Brenner tumour or poorly differentiated 
primary or secondary adenocarcinomas of the ovary 
[13, 19]. Whereas in the group of sex cordstromal 
tumours the immunohistochemical evidence of 
inhibin and calretinin is crucial, differentiation 
of primary and secondary ovarian adenocarcinoma 
requests complex histomorphological and immu
nohistochemical analysis along with oncologic an
amnesis. However, the most important point in SC 
diagnosis is the differentiation of primary ovarian 
carcinoid from metastatic carcinoid, which is most 
often of gastrointestinal origin. In metastatic dis
ease, usually both ovaries are affected and thyroid 

component is missing, primary origin is usually in 
the ileum [19]. Incidence of metastases of carcinoid 
from gastrointestinal tract to ovaries is four times 
less frequent than primary ovarian carcinoid [13].

Preoperative diagnosis of SC is difficult [24]. 
This tumour should be taken into consideration 
in cases of ovarian tumours with the abovemen
tioned clinical presentations (high levels of andro
gen or longlasting constipation). Clinically silent 
SC can be diagnosed only histologically.

It is supposed, that ovarian carcinoid tumours 
can arise either from teratomatous endocrine cells 
that are commonly located in the gastrointestinal 
or respiratory epithelial cells of teratoma, or from 
neuroectodermal teratomatous cells or from endo
dermal cells [24]. Trabecular carcinoids and SC are 
usually of foregut or hindgut origin, so that they 
are able to produce PYY [14, 15, 24]. In the past there 
was a hypothesis, that carcinoid component could 
be derived from the Ccell population of the thyroid 
tissue, and thus represents medullary carcinoma 
of the thyroid origin inside the ovary [19]. Later, 
the ultrastructural examinations disclosed a pos
sibility of hybrid cells existence, which are able 
to differentiate into thyroid tissue and neuroen
docrine cells resembling hind gut carcinoid cells. 
These findings were supported also by morpho
logical and immunohistochemical analyses, e.g. 
evidence of PSAP expression, which is common in 
hind gut carcinoids [10, 19, 20].

Prognosis of SC is favourable, and while the 
tumour is limited to ovary; its behaviour is al
most always benign [5, 18, 24]. From the largest 
cohort of 50 cases of SC, only one case was as
sociated with extraovarian spread and death, 
which was caused by intraperitoneal spread and 
liver metastases of poorly differentiated papillary 
carcinoma with carcinoid foci [19]. In another 
published case of 24yearold pregnant wom
an, the thyroid follicular carcinoma developed 
inside SC and spread itself [1]. There was also 
described a case of SC in IA stadium, where the 
neuroendocrine component showed changes very 
similar to atypical carcinoid of lungs (focal ne
crosis, atypical nuclei and mitoses). Anticancer 
chemotherapy was not effective in patient, in 
whom multifocal metastases developed in bones 
and breast three and a half year after surgery. 
This tumour was strongly positive for the alpha 
2topoisomerase and exhibited very high prolif
eration activity measured by Ki67 [11].

Treatment of SC in the first stage of the disease 
is based on surgical resection of ovaries and tubes 
(unilateral or bilateral; with or without hysterec
tomy) [26], but in the past also more extensive op
erations were described (e.g. with appendectomy) 
along with radiotherapy [19]. If metastatic spread 
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of the thyroid component occurs, total thyroidecto
my is necessary together with radioablation [1, 7].

CONCLUSION
SC represents very rare ovarian tumour, which 

should be included into differential diagnosis spec
trum of adnexal lesions. It is necessary to publish 
these unique case reports in order to notice their 
other possible characteristics and it is necessary 
to realise longterm follow up of the patients to 
obtain more relevant information about their bi
ological behaviour.
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Nové potenciálne biomarkery 
pre predikciu preeklampsie
New potential biomarkers for preeclampsia prediction

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. O. Šeda, Ph.D.

ABSTRACT

Objective: The review of recent literature performed 
with the goal to find novel biomarkers which would 
be able in combination with actual approaches to 
contribute to early pre-eclampsia (PE) detection. 
Attention has been paid namely to biomarkers which 
are detectable by methodologies of molecular ge-
netics – microRNA (miRNA), long non-coding RNA 
(lncRNA) and alterations in methylation status of 
gene promoters with activities playing key roles in 
PE development.
Design: Review. 
Setting: Department of Biology and Medical Genetics, 
First Faculty of Medicine, Charles University and General 
University Hospital in Prague.
Methods: Review of articles in PubMed database pub-
lished till March 2018.
Results: In patients who developed PE, elevated levels of 
miR-210, miR-155, miR-16 and miR-181a were repeatedly 
detected. Lower values than in control subjects were 
found in miR-223. Exosomes represent one of the main 

sources of microRNA in blood – they may originate from 
placenta and also from blood cells themselves.
Among lncRNAs at the level of placenta tissue, the 
following molecules for further study were selected: 
LOC391533, LOC284100, CEACAMP8, RPAIN, SPRY4-
IT 1 and lncRNA Uc.187 with elevated expression and 
MEG3, STOX2-IT3, lncRNA-ATB and MALAT-1 with 
decreased expression.
Alterations in promoter methylation were found also in 
placental tissue for examples in genes HLA-G, MTHFR, 
HERVWE 1, GNA12 or SERPINA3.
Conclusion: For all above mentioned potential biomar-
kers, it was possible to find the functional links to the 
complex process of pathogenesis of PE. With regard to 
the practical use, miR-210 transported in exosomes and 
having elevated levels in PE patients seems to be most 
suitable for potential widening of the recent palette of 
biomarkers.

KEYWORDS

preeclampsia, biomarkers, microRNA, long non
coding RNA, promoter methylation

SOUHRN

Cíl studie: Rešerše současné literatury s cílem nalézt no-
vé biomarkery, které by mohly v kombinaci se stávajícími 
metodikami přispět k včasnému záchytu preeklampsie. 
Pozornost byla věnována zejména biomarkerům dete-
kovatelným metodami molekulární genetiky – mikroRNA 
(miRNA), dlouhým nekódujícím RNA (long non-coding 
RNA – lncRNA) a alteracím v metylacích promotorů 
genů, jejichž exprese je klíčová pro rozvoj PE.
Typ studie: Review.
Název a sídlo pracoviště: Ústav biologie a lékařské ge-
netiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
Metodika: Rešerše článků obsažených v databázi 
PubMed publikovaných do března 2018.
Výsledky: U pacientek, u nichž došlo k vývoji pre-
eklampsie, byly opakovaně zjišťovány zvýšené hodnoty 
miR-210, miR-155, miR-16 a miR-181a. Nižší hodnoty než 
u kontrol byly naopak nalézány v případě miR-223. 
Exosomy představují jeden z hlavních zdrojů mikroRNA 
v krvi – mohou pocházet jak z placenty, tak z krevních 

buněk samotných. Mezi lncRNA byly vytypovány ze-
jména na úrovni tkáně placenty jako vhodné molekuly 
k dalšímu studiu LOC391533, LOC284100, CEACAMP8, 
RPAIN, SPRY4-IT 1 a lncRNA Uc.187 se zvýšenou expresí 
a MEG3, STOX2-IT3, lncRNA-ATB a MALAT-1 s expresí 
sníženou.
Alterace v metylaci promotorů rovněž na úrovni tkáně 
placenty byly nalezeny například u genů HLA-G, MTHFR, 
HERVWE 1, GNA12 nebo SERPINA3.
Závěr: U všech výše zmíněných potenciálních biomar-
kerů lze nalézt jejich funkční vztah ke komplexnímu 
procesu etiopatogeneze PE. S ohledem na praktické 
využití se však jeví jako nejvhodnější pro rozšíření 
stávající palety biomarkerů miR-210 transportovaná 
v exozomech a vykazující zvýšené hladiny u PE v řadě 
dosavadních studií.

KLÍČOVÁ SLOVA

preeklampsie, biomarkery, mikroRNA, dlouhé 
nekódující RNA, metylace promotorů
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ÚVOD
Preeklampsia (PE) patrí medzi ochorenia vy

skutujúce sa v priamej súvislosti s tehotenstvom, 
s nástupom po 20. týždni gravidity. PE postihuje 
2–8 % tehotenstiev celosvetovo. Výskyt je najvyšší 
v multikultúrnych krajinách, ako je napríklad USA 
[24]. Incidencia PE v  Českej republike je jednou 
z najnižších celosvetovo – 0,83 % v roku 2013 [13]. 
Aj napriek tomu je toto ochorenie zodpovedné za 
väčšinu predčasných pôrodov, morbiditu a morta
litu matky a plodu [24].

Tento patofyziologický stav je charakterizovaný 
nástupom hypertenzie (systolický krvný tlak 140 
mm Hg, diastolický krvný tlak 90 mm Hg; name
rané dvakrát za sebou v rozostupe štyroch hodín) 
a proteínúriou (300 mg za 24 hodín) [1, 24].

Napriek tomu, že stav podobný PE bol prvýkrát 
opísaný už starovekými Egypťanmi [1], nebolo 
poskytnuté presvedčivé objasnenie etiopatogené
zie chorobného procesu, aj preto je PE nazývaná 
„chorobou teórií“ [37]. Existuje predpoklad, že 
vznik ochorenia je závislý na kombinácii viacerých 
rizikových faktorov, ako je vek, parita, doba medzi 
jednotlivými tehotenstvami, predchádzajúce PE či 
index telesnej hmotnosti [35].

Rozhodujúcim dejom pre zdravé tehotenstvo je 
prestavba špirálových artérií maternice. Pokiaľ je 
tento proces narušený, dochádza k zníženému prie
toku krvi na fetomaternálnom rozhraní v prvom 
trimestri gravidity [18]. Súčasná literatúra podpo
ruje dvojfázovú modelovú hypotézu o patogenézii 
PE. Prvou etapou je slabá placentácia, ktorej vý
sledkom je placentárna hypoxia, čo vedie k vzniku 
trofoblastových „úlomkov“ a sekrécii škodlivých 
faktorov (sFlt1 – rozpustná tyrozin kináza 1 podobná 
fms, zápalové cytokíny, protilátky receptorov angio
tenzínuI), ktoré sú uvolňované do krvi matky [18]. 
Druhým štádiom ochorenia je materská odpoveď na 
abnormálnu placentáciu. Nerovnováha medzi škod
livými a prospešnými faktormi vedie k zápalovým 
reakciám a endoteliálnej dysfunkcii v mnohých 
systémoch (cievy, obličky, pečeň, mozog atď) [18].

PE možno ďalej subklasifikovať ako PE so sko
rým nástupom (EOPET – earlyonset PE, pred 34. 
týždňom) a neskorým nástupom (LOPET – lateon
set PE, po 34. týždni). Epigenetické profily v pla
centách EOPET a LOPET podporujú hypotézu, že 
obidve formy sú spôsobené rôznymi mechaniz
mami [14]. 

EOPET je ťažšou formou PE. Predpokladá sa, 
že je iniciovaná abnormálnou placentáciou, ktorá 
je spojená so zníženou perfúziou a  so zvýšenou 
apoptózou trofoblastov [48]. LOPET je miernejšia 
forma, ktorá sa považuje za materinský syndróm. 
Obvykle sa spája s normálnym vývojom placenty 
a s predispozíciou matky, ako je hypertenzia alebo 
diabetes [48]. 

Skoré predikovanie PE by umožnilo včasnú 
liečbu, čím by došlo k zníženiu ohrozenia zdravia 
matky aj plodu. Klinické markery, ako sú krvný 
tlak, proteínúria a  doplerovská ultrasonografia 
artérií v  maternici, zostávajú najspoľahlivejšou 
metódou pri monitorovaní PE, avšak nemôžu byť 
použité v skorej diagnostike [29]. 

V  súčastnosti sa ukazuje, že kombinácia 
klinických a  biologických markerov by mohla 
zlepšiť detekciu PE. Biologické markery momen
tálne zahŕňajú imunologické faktory – cytokíny 
(IL6, IL16, TNF, IFN, PPI3), angiogénne (PAPPA, 
AFP, PIGF, HtRA3) a  antiangiogénne faktory 
(sFItI, NGAL), ktoré majú zásadnú úlohu v pato
lógii a etiológii PE [33]. Nevýhodami používania 
kombinácie markerov je ich nedostatočná diag
nostická presnosť, ktorá sa pohybuje od 57,6 do 
70,8 % [36] a neschopnosť rozlíšiť závažnosť PE či 
hodnotiť priebeh ochorenia [33]. 

Zvýšenie diagnostickej presnosti by mohla 
priniesť kombinácia s  biomarkermi iného cha
rakteru. Mnohé štúdie sa zameriavajú najmä na 
deregulované miRNA či lncRNA, ktoré sú do krvi 
matky transportované prostredníctvom exozómov, 
malých a  stabilných nanovezikúl. Exozómy prí
tomné v krvi predstavujú neinvazívnu biopsiu ich 
pôvodného tkaniva [38]. Ďalším prístupom k dia
gnostike PE by mohla byt epigenetika, konkrétne 
použitie metylačného profilu podozrivých génov.

MIKRO RNA
MikroRNA (miRNA) patria do skupiny malých 

nekódujúcich RNA, ktoré regulujú génovú expre
siu, primárne na posttranskripčnej úrovni. Ide 
o krátke (21–25 nukleotidov) jednoreťazcové RNA. 
Odhaduje sa, že regulujú expresiu 30 % všetkých 
ľudských génov [3], čím sa zúčastňujú takmer vo 
všetkých základných bunkových procesoch [50]. 
Viaceré štúdie preukázali, že ich aberantná expre
sia je spojená s mnohými patologickými stavmi 
[11, 12, 37]. 

V roku 2007 Pineles a kol. ako prví preukázali 
vzťah medzi PE a  neobvyklou miRNA expresiou 
v placente [34]. Po tejto správe sa ich diagnostický 
potenciál ako špecifických molekulárnych mar
kerov pre komplikácie súvisiace s  tehotenstvom 
stali predmetom veľkého záujmu [10]. V  rámci 
rešerše sa v publikáciách najčastejšie objavovala 
miR210. Jej zvýšená expresia v PE tehotenstvách 
bola nameraná v 12 z nich.

Výsledky naznačujú, že práve miR210 by moh
la byť potencionálnym markerom PE, keďže jej 
zvýšená expresia bola nameraná v séru tehotných 
žien trpiacich na PE v porovnaní so zdravými kon
trolami [2], a to už 8–12 týždňov pred objavením sa 
klinických symptómov [2]. 
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MiR210 bola identifikovaná ako miRNA in
dukovaná hypoxiou v rôznych bunkových typoch 
[16]. Výsledky štúdie, v ktorej sa taktiež podari
lo preukázať upregulovanú expresiu miR210, 
a to nie len u pacientiek s PE, ale aj v trofoblas
tových bunkách kultivovaných za hypoxických 
podmienok, ukázali, že takáto hladina miR210 
inhibuje migráciu a  invazívnosť trofoblasto
vých buniek, a to potlačením expresie EphrinA3 
a HomeoboxA9 [52].

Ďalšia práca, ktorá sa zaoberala nájdením spo
jenia medzi zvýšenou expresiou miR210 a pato
logickými prejavmi PE, pracovala s  faktom, že 
miR210 sa podieľa na mitochondriálnej dysfunkcii 
u rôznych typoch rakovín [22]. V súlade s týmito 
zisteniami, autori zaznamenali v  PE placentách 
zníženú hladinu komponentov dýchaciaho re
ťazca, či už na úrovni mRNA, alebo proteínu, 
a zvýšenú produkciu reaktivných foriem kyslíka 
(ROS) [31].

Na základe bioinformatickej analýzy funkčných 
génov pre miR210 sa zistilo, že jedným z často sa 
objavujúcich cieľov je gén KCMF1 [27], ktorý podpo
ruje proliferáciu, migráciu a invazívnosť buniek 
u rakovín epitelu [4]. To podporili aj výsledky štú
die, kroré preukázali, že gén KCMF1 je funkčným 
cieľom miR210 v ľudských trofoblastoch [27].

Podobným príncípom bol odhalený aj ďalší 
cieľový gén miR210, a to THSD7A, ktorý je pravde
podobne zapojený do modulácie invázie ľudských 
trofoblastových buniek [28].

Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou miRNA 
v literatúre, ktorej expresia bola zvýšená v porov
naní s kontrolami, bola miR155. miR155 bola v ro
ku 2007 v štúdii Pineles a kol. jednou zo siedmich 
upregulovaných miRNA u pacientiek s PE + SGA 
(malý na svoj gestačný vek) [34].

V roku 2010 Zhang a kol. ako prví poskytli dô
kaz, že miR155 je pravdepodobne zapojená do 
patoganézie PE a  zohráva úlohu v  angiogenéze 
placenty. Výsledky preukázali, že cieľom miR155 
je gén pre angiogénny regulačný faktor CYR61 [51]. 
Neskôr tiež zistili, že cyklín D1 v bunkách HTR8/
SVneo podporuje migráciu a jeho umlčanie, spô
sobené zvýšenou expresiou miR155, znižuje ich 
migračnú kapacitu [7].

Ďalším možným funkčným cieľom miR155, 
ktorý sa podarilo odhaliť, je gen eNOS (endotelová 
syntáza oxidu dusnatého). Aberantná expresia 
eNOS môže opäť znížiť migračné schopnosti tro
foblastových buniek [23].

Tretími najčastejšie sa vyskytujúcimi miRNA 
boli miR16 a miR181a. V štúdiách, ktoré sa zame
rali na miR16 a jej úlohu u PE, sa zistilo, že nad
merne exprimovaná miR16 inhibuje proliferáciu 
a migráciu dMSC (mezenchymálne kmeňové bun
ky pocházdajúce z decidua) a spôsobuje zastavenie 

bunkového cyklu v G0/G1 fázi prostredníctvom gé
nu bunkového cyklu CCNE1, ktorý je jej funkčným 
cieľom. Zvýšená hladina expresie miR16 taktiež 
ovplyvňuje migračnú schopnosť trofoblastových 
buniek (HTR8 / SVneo bunky) a  ľudských endo
telových buniek z pupočnej žily, čím znižuje ich 
schopnosť tvoriť krvné cievy [43].

miR181a je silno exprimovaná v kostnej dreni 
a  týmuse. Môže modulovať diferenciáciu hema
topoetických línií a má dôležitú úlohu pri vývoji 
T a  Bbuniek. Okrem toho existujú dôkazy, že 
miR181a má tumor supresívne účinky. Kvôli tým
to faktom nebolo prekvapením, keď sa objavila 
štúdia, ktorej výsledky preukázali, že miR181a 
je regulátorom proliferácie a imunosupresívnych 
vlastností MSC (mesenchymal stem cells) [25].

V profiloch miRNA v PE tehotenstvách s abe
rantnou expresiou sa vyskytovali aj miRNA, kto
rých hladina expresie bola znížená v  porovnaní 
s kontrolami. V rámci zahrnutých štúdií sa naj
častejšie objavila miR223. 

LONG NON-CODING RNAS (LNCRNAS) 
Veľkú skupinu ncRNA tvoria >200 nukleotidov 

dlhé úseky RNA, ktoré sa nazývajú lncRNA [6]. 
Tento druh nekódujúcich RNA je len veľmi málo 
konzervovaný naprieč druhmi [20]. Po ich objavení 
panovala domnienka, že sú funkčne bezvýznamné. 
Avšak zakrátko sa zistilo, že čoraz viac lncRNA hrá 
kritickú úlohu pri rôznych poruchách [30], vrátane 
kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny a neurode
generatívnych ochorení [9]. 

Nedávne štúdie poukazujú na to, že lncRNA 
môžu byť jedným z faktorov, ktoré sa podieľajú na 
patofyziologických mechanizmoch u PE [9].

Medzi výrazne viac exprimované lncRNA u te
hotných trpiacich na PE v  porovnaní so zdra
vými kontrolami boli LOC391533, LOC284100 
a CEACAMP8, RPAIN, SPRY4IT 1, lncRNA Uc.187. 
Výsledkom analýzi, ktorej cieľom bolo zistiť vzá
jomné asociácie prvých troch spomínaných lnc 
RNA a exprimovanej mRNA v biologických proce
soch, bolo významné prepojenie s metabolizmom 
lipidov a sekundárnou imunitnou odpoveďou [9]. 
Nadmerná expresia RPAIN v HTR8/Svneo bunko
vých liniách viedla k  inhibovaniu proliferácie, 
invazivity buniek a proteínu C1q, ktorý je dôležitý 
pre invázivitu trofoblastov a remodeláciu špirá
lových artérií [40]. V prípade SPRY4IT 1 sa preu
kázalo, že zvýšená expresia môže mať negatívny 
vplyv na tvorbu bunkových tubulárnych sietí 
endotelia, teda na remodeláciu špirálových arté
rií [54]. Zvýšená hladina lncRNA Uc.187 podobne 
ako už spomínané lncRNA negatívne ovplyvňuje 
proliferáciu a  invazívnosť buniek a  zvyšuje ich 
apoptózu [5].
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Do skupiny lncRNA, u  ktorých bola preuká
zaná znížená koncentrácia v placentách PE teho
tenstiev, patria MEG3, STOX2IT3, lncRNAATB, 
MALAT1. Pri zníženej expresii MEG3 dochádza 
k zvýšeniu apoptózy a k zníženiu migrácie buniek. 
Taktiež to môže mať dopad na reguláciu buniek 
v  hladkom svalstve ciev počas remodelácie špi
rálových artérií [53]. LncRNA STOX2IT3 pôsobí 
ako regulačný element alternatívneho zostrihu 
STOX2, ktorý je kandidátnym génom PE u fínskych 
pacientiek. V prípade, že táto intronová lncRNA 
chýba (experimentálna downregulácia), alebo je 
defektná (pacienti s PE), dôjde k vystrihnutiu kon
zervovanej domény na Ckonci v proteíne STOX2, 
čo ovplyvňuje jeho funkciu [32]. U  lncRNAATB 
sa podarilo preukázať, že downregulácia znížuje 
schopnosť proliferácie, invázie buniek a  tvorbu 
dutých rúrok podobných kapiláram v HTR8/Svneo 
[26]. Znížená hladina lncRNA MALAT1 opäť inhi
buje proliferáciu, migráciu a invazívnosť buniek, 
spôsobuje zablokovanie bunkového cyklu v G0/G1 
fázi a zvyšuje apoptózu buniek [19].

EPIGENETICKÉ MARKERY 
Epigenetika zahŕňa zmeny v  expresii genóv 

bez zmeny sekvencie DNA. Epigenetické značky 
sa stávajú trvalými až po diferencovaní bunky. 
Vo vývojových štádiách, ako aj u niektorých ná
doroch dochádza k rozsiahlemu epigenetickému 
preprogramovaniu, ktoré má za následok odstrá
nenie alebo zmenu epigenetických značiek [41]. 

Jedným z príkladov epigenetických značiek je 
DNA metylácia. Jedná sa o metyláciu, pridanie me
tylovej skupiny, cytozínu (CpG miesta). V dôsledku 
metylácie dochádza ku zmene funkcie regulačných 
sekvencií génu napr. v  promótore, čo následne 
ovplyvňuje transkripciu génu [44].

Existuje množstvo štúdií, ktoré sa zaoberajú 
zmenou DNA metylácie u tehotenstiev trpiacich 
na PE. Niektoré sledovali metyláciu CpG u  kon
krétnych génov alebo skupiny génov, ktoré už boli 
spájané s PE. 

Medzi skupinu génov, u ktorých bola zistená 
hypermetylácia promótoru u PE vzoriek v porov
naní s kontrolami, patrí napríklad gén HLA-G, 
ktorého zmeny v  expresii môžu mať dopad na 
invazívnosť buniek trofoblastu prostredníctvom 
rôznych signálnych dráh [42], alebo gén MTHFR, 
ktorý kóduje 5,10methylentetrahydrofolát re
duktázu, jeden z kľúčových enzýmov v metabo
lizme homocysteínu (hcy). Niekoľko štúdií sa 
zhoduje na tom, že zvýšená hladina hcy úzko 
súvisí s PE [8]. Hypermetylácia promótoru bola 
zistená aj pre gén HERVWE 1, ktorý kóduje syn
cytín1, proteín, ktorého znížená expresia je 
spojená s narušením štruktúry a funkcie sycýtia 

v PE placentách, ale aj s regulovaním proliferácie 
trofoblastu, apoptózy a potláčaním imunitných 
reakcií [15].

Medzi gény, u ktorých bola naopak preukázaná 
hypometylácia promótoru, patrí napríklad gén 
GNA12 [47] alebo gén SERPINA3, ktorého proteín je 
pravdepodobne špecifický inhibítor elastázy, ktorá 
hrá dôležitú úlohu v procese implantácie vajíčka, 
čo by mohla jeho zvýšená koncetrácia inhibovať. 
Takýto účinok by bol v  súlade s  akceptovaným 
názorom na patogenéziu PE a SERPINA3 by mohol 
byť pokladaný za gén korešpondujúci skôr s predis
ponujúcim stavom ochorenia ako so sekundárnym 
následkom [17].

Ďalším prístupom, ako ozrejmiť vplyv metylá
cie na patológické prejavy PE, je diferenciálna 
metylácia CpG oblastí v celom genóme a následná 
validácia vybraných génov. V rámci tejto skupiny 
štúdií boli nájdené ďalšie gény, ktoré majú odlišnú 
metyláciu. Hypermetylácia bola zistená v oblas
tiach génov zapojených do bunkovej signalizácie 
(gén WNT2), oplodnenia (gén SPESP1), signalizácie 
ROS (gén NOX5) a bunkovej adhézie (gén ALCAM) 
[49], ale aj v génoch ADORA2B, SOX7, CXCL1, CDX1 
[21] či CUEDC1 [46].

Gény, u  ktorých bol zistený hypometylova
ný promotór, boli CAPN2, EPHX2 [21], DHX34 [46] 
a  TIMP3, u  ktorého existuje predpoklad, že jeho 
zvýšená expresia inhibuje invazívnosť trofoblastov 
a angiogenézu [45].

ZÁVER
Cieľom rešerše bolo vytypovať markery, ktoré 

by viedli k zvýšeniu diagnostickej presnosti v dia
gnostike PE v kombinácii s doposiaľ používanými 
markermi. Najlepším adeptom by bola mir210. 
Avšak jej použitie ako vhodného biomarkeru je ešte 
potrebné validovať na veľkom súbore pacientiek.

Studie byla podpořena projekty Progres Q 25 
a  SVV 260263 Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a projektem č. RVO-VFN 64165 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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Surogátní mateřství: rozpory 
v terminologii
Surrogate motherhood: the contradicitons 
in terminology

Ústav lékařské etiky LF MU, Brno, přednosta doc. Mgr. J. Kuře, Dr. phil.

ABSTRACT

Objective: The aim of this article is to give a critical over-
view of the main concepts used in surrogate motherho-
od, taking into account the influence of some terms, such 
as the commissioning parents, commercial surrogacy 
or the phrase „gift of life“, on a specific framework of 
interpretation of this reproductive model. Partial interest 
is to compare the findings with the results of foreign 
studies and propose alternative concepts suitable for 
scientific and political discourse in the Czech Republic.
Design: Review.
Setting: Department od Medical Ethics, Faculty of 
Medicine, Masaryk University, Brno.
Methods: Summary of texts on surrogacy motherhood, 
published in the years 1986–2017 in the Czech Republic, 

taking into account the terminology used by the surro-
gacy. Comparison with foreign studies.
Conclusion: Terminology of surrogacy has its ethical 
and psychosocial consequences. In some cases, the 
terms implicitly include the attitudes of the authors. 
It is preferable to use preferential terms of surrogacy, 
surrogate mother. The use of the notion of commissi-
oning parents becomes unacceptable. The use of the 
terms of intended parents is more correct, respecting 
the autonomy of the persons involved. The terms „co-
mmercial surrogate motherhood“ and „gift of life“ should 
be further discussed.

KEYWORDS

surrogacy, surrogate mother, intended parents

SOUHRN

Cíl studie: Cílem tohoto článku je podat kritický přehled 
hlavních pojmů používaných v oblasti surogátního ma-
teřství, s přihlédnutím k vlivu některých z nich, například 
pojmů objednavatelský pár, komerční náhradní mateřství 
či „dar života“, na specifický rámec interpretace tohoto 
reprodukčního modelu. Částečným záměrem je zjištěné 
poznatky vztáhnout k  výsledkům zahraničních studií 
a  navrhnout alternativní pojmy vhodné pro vědecký 
i politický diskurz v ČR.
Typ studie: Přehledový článek.
Název a sídlo pracoviště: Ústav lékařské etiky, Lékařská 
fakulta, Masarykova univerzita.
Metodika: Shrnutí textů o  surogátním mateřství, pu-
blikovaných v  letech 1986–2017 v  ČR, s  přihlédnutím 

k používané terminologii surogace. Komparace s cizo-
jazyčným územ a zahraničními studiemi.
Závěr: Terminologie surogace má své etické i psycho-
sociální konsekvence. V  některých případech pojmy 
implicitně obsahují postoje autorů. Jako vhodné se 
jeví používat preferenčně pojmy surogace, surogační 
mateřství, surogátní matka. Nedoporučeníhodné se 
stává použití pojmu objednavatelský pár. Použití pojmů 
pověřující pár, žadatelský pár je korektnější, respektuje 
autonomii zúčastněných osob. Pojmy „komerční ná-
hradní mateřství“ a „dar života“ je třeba dále diskutovat.

KLÍČOVÁ SLOVA

surogace, náhradní matka, pověřující pár

Hobzová H.

ÚVOD 
Informovanost o  surogaci v  České republice 

se v  posledních letech zvyšuje. Do povědomí se 
dostává pojmenování náhradního mateřství, su

rogátních matek a dětí ze surogace. Rozmanitost 
pojmů v  surogaci je mnohdy dána ideovými vý
chodisky autorů. Pojmenování zúčastněných osob 
není vždy nestranné, může být emocionálně za
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barvené a hodnotící. Některé pojmy, např. „objed
navatelský pár“, „komerční náhradní mateřství“ 
či sousloví „darování života“, mohou pomáhat 
k přijetí či nepřijetí, ve smyslu sociální konstrukce 
reality [5].

Lexikologie surogace je objektem vědeckého zá
jmu, neboť se aktivně podílí na politickém a odbor
ném diskurzu. Procesu konstrukce reality, vyplýva
jící z nomenklatury používané články o asistované 
reprodukci obecně a speciálně in vitro fertilizaci, 
se věnovala Seguin [18]. Podle ní vědecký diskurz 
nefunguje pouze pro neutrální přenos technických 
informací, ale má vlastní politickou pozici.

Upozorňuje, že v případě asistované reprodukce 
jedním z významných milníků jazykové termino
logie byl dokument The Warnock Report (1984) ve 
Velké Británii. Tato zpráva vycházela ze 40 článků 
z let 1959–1978 autorů Roberta Edwardse a Patricka 
Steptoe, kteří se coby fyziolog a chirurg spolupodí
leli na procesu vedoucím k narození Luisy Brown 
v roce 1978. Podle Sequin je v těchto článcích vysle
dovatelná „série mechanismů, které konstruují 
IVF jako technologii akceptovatelnou téměř pro 
všechna politická přesvědčení. Klíčový faktor je, 
že stopy těchto (narativních) konstrukcí lze nalézt 
i v politickém diskurzu. To ukazuje, že IVF odvo
zuje svou politickou legitimitu z fungování a obě
hu ve vědeckém diskurzu“ [18, s. 198]. Vzájemné 
prolnutí politického a vědeckého způsobu nazírání 
na nové reprodukční technologie se jeví jako při
rozené. Ve sporných tématech, jako je náhradní 
mateřství, může politický diskurz pomáhat v rozví
jení toho, co je považováno za (ne)hodno vědeckého 
zkoumání či v lékařské péči (ne)uskutečnitelné.

INTERPRETATIVNÍ TERMINOLOGIE – 
„DAR ŽIVOTA“ VERSUS „KOMERČNÍ 
NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ“

V  oblasti asistované reprodukce jsou stále ve 
významné míře používány emočně zabarvené vý
razy. „Klíčový rys (článků) je prezentace každého 
IVF narození jako zázraku moderní vědy. Navzdory 
nízké míře úspěšnosti technologie byla tato (ko
munikační) strategie efektivní, protože děti mohly 
být vystaveny jako důkaz, že věda je vlastně v po
zici, kdy přináší štěstí neplodným párům“ [18, 
s. 210]. Podle autorky nebyl diskurz glorifikující 
přínos vědy pro štěstí rodiny do doby narození 
Luisy Brownové rozšířen. Po jejím narození pak 
skrze příhodnou mediální agendu neuspěly hlasy 
kritické k  novým reprodukčním technologiím, 
volající po jejich moratoriu. Rétoriku vycházející 
z utilitaristické koncepce „co největší a nejtrvalejší 
štěstí pro co nejvíce lidí“ zmiňuje i  Konečná [9] 
v  souvislosti s  diskusí o  etických konsekvencích 
„thirdparty“ reprodukce.

Vliv jazykových prostředků v mezinárodní su
rogaci, konkrétně s  přihlédnutím k  Indii, zkou
má Pande [14]. Zdůrazňuje zejména komodifikaci 
mateřství ve specifickém indickém kulturním 
kontextu, kdy používané jazykové termíny zá
roveň slouží k  přesvědčování. Jazyk, konotující 
božství (například dar, „godlabor“ – božská práce, 
božský porod) byl v kulturním kontextu Indie po
užíván jako nástroj implicitně posilující národní 
a rasové rozdíly mezi náhradními matkami a páry 
ze Spojených států amerických [13, 14]. Metaforu 
„obdarování“ autorka kriticky zahrnuje do oblasti 
biomedicínské amerikanizované rétoriky v tématu 
přeshraniční surogace.

Naopak, dehonestujícím způsobem mohou 
působit podle Beesona, Darnovského a Lippmana 
[1] termíny kontroverzní. Podle autorů „výběr ter
minologie ne vždy spolehlivě reflektuje politickou 
pozici zúčastněných. Každý z nás by měl být citlivý 
k represivním důsledkům při použití některých ter
mínů a problematických témat“ [1, s. 812]. Autoři 
se vyslovují zejména pro zdrženlivost při používání 
explicitně odsuzujících výrazů v biomedicínských 
procesech, byť by se již staly jazykovým územ.

Ve sledované oblasti je nejvíce používaným 
klíčovým slovem v cizojazyčných publikacích su
rrogacy a surrogate motherhood. Slovo surrogacy, 
surrogate vychází z latinského surrogo, eventuál
ně subrogō: volit (dát volit, k volbě navrhnout) 
někoho na místo něčí. V  bohaté anglicky psané 
literatuře můžeme dohledat též pojmy různě hod
notově zatížené (kin labour, reproductive exile, 
hired womb, tummy mummy). Další termíny, 
kterými je opisováno náhradní mateřství, shrnuly 
Beeson, Darnovsky, Lippman [1]. Upozorňují, že 
první, kdo použil spojení slov „surrogate mother“, 
byl Harry F. Harlow v roce 1958, když publikoval 
výsledky svého, dnes v psychologických vědách již 
klasického, výzkumu o chování mláďat primátů 
rodu Makak rhesus. 

V  evropském kulturním kontextu se aktuál
ně některé změny v terminologii dějí pod vlivem 
projektu Haagské konference o soukromém prá
vu, který se věnuje i přeshraničnímu surogátní
mu mateřství [16]. Studie zmiňuje diskutabilnost 
pojmů komerční náhradní mateřství a  opozitní 
altruistické, neboť hranice mezi kompenzací při
měřených nákladů a  odměnou je velmi tenká. 
Zavedené pojmy altruistické a komerční surogace 
konotují buď glorifikaci surogátního mateřství, 
nebo na druhé straně smluvně obchodní vztah, 
který hraničí se trestnou činností.

Komerční zneužití surogace není nemožné, tak 
ho vnímá i Etická komise Ministerstva zdravotnic
tví České republiky ve svém Stanovisku k některým 
otázkám asistované reprodukce [21]. Z  hlediska 
platné legislativy České republiky je nepřípustné 
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[4, 22]. Podstatu altruistické motivace náhradních 
matek lze vysvětlit podle Berend [3] v  sociálním 
kontextu, kdy významné benefity pro náhradní 
matky nejsou bezprostředně finanční.

ROZLIČNOST POJMŮ V ČESKY 
PSANÉ LITERATUŘE – OVOBANKA, 
OBJEDNÁVAJÍCÍ PÁR AJ.

První českou publikací o náhradním mateřství 
je článek J. Haderky [6], který upozorňuje na ne
přiléhavost pojmenování náhradní matka. Navrhl 
zavést termín surogační rodička, protože podle 
jeho názoru úloha těhotné ženy v surogaci končí 
porodem. Doporučil nevytvářet nová označení 
a sjednotit terminologii s mezinárodní praxí.

V česky psaných textech se souběžně objevuje 
řada dalších pojmů, nejčastěji je možno setkat se 
s pojmy náhradní mateřství, surogátní mateřství, 
surogace. Někdy autoři považují za vhodnější ozna
čení alternativní těhotenství [23]. Smolíková [20] 
používá pojem matka hostitelka. Dále je možno 
dohledat pojmy surogátní matka, matka dodáva
jící, surogátka [8, 11, 17].

V  oblasti psychologických a  sociálních věd 
může být pojem náhradní matka kompetitivní 
k  významovému pojetí matky, která vychovává 
dítě osvojené. Náhradní rodičovství, náhradní 
rodinná péče jsou zavedené pojmy, jejichž historie 
sahá až do římského práva a jejich zdroje můžeme 
najít v zemském zákonu chudinském pro Čechy 
z  roku 1868, v  zákonu č. 56/1982 Sb., o  osvojení 
a  v  zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku 
[12]. Významový překryv pojmů náhradní mat
ka a  matka adoptivní, osvojitelka, je podstatný 
a někdy může znesnadňovat porozumění tématu 
laickou veřejností.

Je otázkou, zda by neměl být pojem náhrad
ní matka skutečně vyhrazen pro oblast osvojení 
a v oblasti asistované reprodukce by se měly spíše 
používat pojmy surogátní, surogační, které odpo
vídají i mezinárodním zvyklostem [16]. Se zvláštní 
obezřetností by se mělo hledět na pojmenovávání 
hodnotově zatížené, jako například továrna na 
děti, děloha na leasing, stroj na děti, vypůjčená 
děloha, ovobanka [7, 10].

Není snadné nalézt terminologickou shodu pro 
pojmenování osob, jejichž úmyslem je přijmout do 
péče dítě narozené náhradní matce, tedy původně 
neplodného páru. Objevují se termíny: objedna
vatelský pár, objednatelský pár, genetičtí rodiče, 
pověřující pár, biologičtí rodiče, přijímající pár, 
žadatelé aj. [4, 6, 9, 12, 15, 17, 22]. Některá pojme
nování se opět překrývají svým významem s ter
míny blízkými náhradní rodinné péči, například 
biologičtí rodiče. Jiná, například velmi často uží
vaný pojem objednavatelský pár, v sobě zahrnují 

implicitně význam obchodně smluvního vztahu, 
který může být dotčenými osobami vnímán jako 
dehonestující. Cílem a přáním neplodného páru je 
obvykle sloučení právního, biologického i sociál
ního vztahu k  dítěti, tedy rodičovství bez expli
kativních adjektiv. V  anglicky psaných textech 
nejčastěji používaný pojem „intended parents“ 
odpovídá spíše pojmu plánující rodiče, zamýšlení 
rodiče. Od jiného používaného pojmu „commisio
ning parents“ se někdy záměrně upouští [2].

ZÁVĚR 
Významné autority, jako ESHRE či Haagská 

konference o  mezinárodním právu soukromém 
či Výbor pro právní náležitosti Evropského parla
mentu také používají pojmy komerční/altruistické 
náhradní mateřství [2, 3, 16, 19]. Vědecký, stejně 
jako politický jazyk od některých pojmenování ze 
surogace upouští ve snaze hovořit o komplikova
ném poli zájmu korektně a s respektem k autono
mii zúčastněných osob.

Jako adekvátní pojmenování se i  nadále jeví 
termíny surogace, surogační mateřství, surogát
ní matka. Náhradní matka je sice pojem spojený 
i s náhradní rodinou péčí, jeho používání je však 
zavedené. Pro ženu a muže z původně neplodného 
páru, kteří mají v úmyslu žádat náhradní matku 
o odnošení těhotenství, se pak jako nejvhodnější 
jeví označení pověřující pár, žadatelský pár. Jako 
nevhodné a nedoporučeníhodné se jeví používání 
pojmů explicitně hodnotově zatížených, do kte
rých lze zařadit i pojem objednavatelský pár.
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Etiologie, rizikové faktory a metody 
prevence poporodní deprese
Etiology, risk factors, and methods of postpartum 
depression prevention

Národní ústav duševního zdraví, Klecany, primář prof. MUDr. P. Mohr, Ph.D.

ABSTRACT

Objective: To bring actual summary of knowledge about 
etiology and risk factors for development of postpartum 
depression, and modern methods of its prevention.
Design: Review. 
Setting: National Institute of Mental Health, Klecany.
Methods: Narrative review.
Results: Both biological (sex and stress hormones, thyroid 
hormones) and psychosocial factors take part in develop-
ment of postpartum depression. Positive personal medical 
history for psychiatric illness, low level of social support 
and domestic violence during pregnancy or after delivery 
are the major risk factors for development of postpartum 
depression. Active screening and following treatment 

based on cooperation between gynecology-obstetrics 
and psychiatry is the major method of postpartum de-
pression prevention.
Conclusion: Currently, there is no clear biomarker of 
postpartum depression available. Future use of modern 
technologies may increase the availability of information 
on mental health in perinatal period, and also bring the 
time non-consuming method of active screening for 
women at risk of postpartum depression.

KEYWORDS

puerperium, postpartum depression, baby blues, 
etiology, risk factors, prevention

SOUHRN

Cíle studie: Přinést aktuální přehled o etiologii a riziko-
vých faktorech rozvoje poporodní deprese a moderních 
metodách její prevence. 
Typ studie: Přehledová práce.
Název a sídlo pracoviště: Národní ústav duševního 
zdraví, Klecany.
Metodika: Narativní přehled literatury.
Výsledky: V etiologii poporodní deprese se uplatňují 
jak biologické faktory (pohlavní a stresové hormony, 
hormony štítné žlázy), tak i faktory psychosociální. 
Mezi hlavní rizikové faktory rozvoje poporodní deprese 
patří pozitivní osobní psychiatrická anamnéza, nízká 
sociální podpora okolí a domácí násilí v těhotenství či 

po porodu. Hlavní metodou prevence rozvoje poporodní 
deprese je aktivní vyhledávání žen v riziku a následná 
péče založená na úzké spolupráci oborů gynekologie-
-porodnictví a psychiatrie.
Závěr: V současné době neexistuje žádný jasný bio-
marker rozvoje poporodní deprese. Využití moderních 
technologií by mohlo do budoucna zvýšit dostupnost 
informací o duševním zdraví v perinatálním období 
a také přinést časově nenáročnou možnost aktivního 
vyhledávání žen v riziku poporodní deprese.
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ÚVOD
Po narození dítěte pociťuje většina žen štěstí 

a  radost. V  tomto období plném hormonálních 
a psychosociálních změn se však u některých rodi
ček může vyvinout porucha nálady či psychotická 
porucha, známá jako laktační psychóza. V přehle

dovém článku se věnujeme nejčastějším poruchám 
nálady, což jsou „poporodní blues“ a  poporodní 
deprese (PPD). Poporodní psychóza je odlišnou dia
gnostickou jednotkou, s jinou etiologií a terapeu
tickou strategií, a proto se jí v předkládaném člán
ku nevěnujeme. Poporodní období začíná porodem 
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a končí do jednoho roku po porodu [24]. Deprese 
v  tomto období s  sebou nese značné negativní 
dopady pro celou rodinu. I přesto, že v poporodní 
péči došlo za posledních 20 let k velkým změnám, 
je PPD v České republice věnováno jak v laické, tak 
odborné společnosti výrazně méně pozornosti, než 
by se vzhledem k její relativně vysoké prevalenci 
dalo očekávat [31]. Navíc, když je jednou z hlavních 
příčin mortality u rodiček [3]. Náš přehledový člá
nek shrnuje aktuální poznatky o  epidemiologii, 
etiologii, rizikových faktorech, a prevenci poruch 
nálady s počátkem v poporodním období.

POPORODNÍ BLUES
Poporodní blues je definováno jako mírné na

rušení nálady, které se nejčastěji projevuje jako 
rychlé střídání nálad a zahlcenost emocemi, úz
kost týkající se novorozence a rodičovství, problé
my se spánkem, stavy podrážděnosti a plačtivost 
[6]. Příznaky se nejčastěji objevují v  třetím až 
pátém dni po porodu, samovolně odeznívají do 
dvou týdnů a mohou být na rozdíl od PPD prolože
ny dny, kdy se rodička cítí naprosto v pořádku [2]. 
Prevalence poporodního blues je mezi 15,3–84 % 
[17] a někteří je dokonce považují za součást nor
mální reakce na porod [10]. I přesto, že poporodní 
blues nejčastěji samo odezní, je nutné vývoj sledo
vat, protože až u 25 % žen, které zažijí poporodní 
blues, se může v dalším průběhu vyvinout PPD 
[19]. K tomu můžeme využít dotazník Maternity 
Blues Questionnaire adaptovaný v  českém pro
středí [35].

POPORODNÍ DEPRESE
HahnHolbrooková et al. [15] popisují v meta

analýze 291 studií, které zahrnují soubor 296 284 
žen po porodu, celosvětovou prevalenci PPD 17 % 
(95% interval spolehlivosti: 16,6–18,8 %). V českých 
podmínkách popsali Fiala et al. [11] prevalenci 
11,8 % (šest týdnů po porodu) a 10 % (šest měsíců 
po porodu) v souboru 3233 žen z Brna a Znojma, 
které rodily mezi lety 1991 a  1992. Heritabilita 
PPD je 54 % (95% interval spolehlivosti: 35–70 %), 
přičemž sdílená genetická variance s  klasickou 
depresí je 33 % [38]. 

Na možnost rozvoje PPD by měl myslet každý 
zdravotnický pracovník, který přichází se ženou 
v šestinedělí do kontaktu. Vzhledem k tomu, že že
ny v tomto období nechtějí naplno hovořit o svém 
duševním dyskomfortu (byly by považovány za 
špatné matky, za „bláznivé“, mají obavy ze stig
matizace), je žádoucí aktivně pátrat po příznacích 
duševních onemocnění [22]. 

Nejvyšším rizikem neléčené PPD je suicidium 
rodičky či infanticida. Dokonaných sebevražd je 

podle severských studíí sice méně než u žen, které 
nejsou v šestinedělí, tyto případy však mají mno
hem větší dopad na celou rodinu a novorozence. 
Prevalence infanticidních myšlenek u  žen s  po
porodní depresí, jako například nutkavé násilné 
myšlenky ublížit dítěti (utopením, bodnutím, 
shozením ze schodů apod.), jsou relativně časté (až 
40 %), avšak pokud jsou s náhledem a vyvolávají 
pocity stresu, nevyžadují bezprostřední akutní 
intervenci. Počet infanticid provedených ženou 
s neléčenu PPD je mnohonásobně nižší než u žen 
léčených [10]. 

ETIOLOGICKÉ MODELY A RIZIKOVÉ 
FAKTORY POPORODNÍ DEPRESE

Klasické biologické modely PPD vycházejí z fak
tu, že během těhotenství dochází k dramatickému 
nárůstu reproduktivních a stresových hormonů, 
jejichž hladiny ihned po porodu začnou rapidně 
klesat. Bylo popsáno, že jak estrogen, tak proge
steron mají obecně protektivní efekt před depresiv
ními symptomy [9] a jejich pokles po porodu může 
u  vulnerabilních žen spustit rozvoj depresivní 
symptomatiky.

Estrogeny. Bloch et al. [5] ve své dvojitě za
slepené studii podali osmi ženám s historií PPD 
a  osmi kontrolním ženám syntetický estradiol 
a progesteron v dávkách mnohonásobně vyšších 
než fyziologických, které poté klesaly v  během 
osmi týdnů. U pěti z osmi žen s PPD v anamné
ze se po poklesu hormonů objevily depresivní 
příznaky, v  kontrolní skupině u  žádné ženy. 
Důležitým zjištěním, je fakt, že v průběhu studie 
nebyl mezi skupinami rozdíl v hodnotách estra
diolu a  progesteronu, navíc hladiny hormonů 
nekorelovaly se skóry EPDS. V  dalších studiích 
autoři testovali hypotézu, že estrogeny po porodu 
působí protektivně, s  předpokladem, že u  žen 
s PPD budou hladiny nižší než u žen, které PPD 
nevyvinuly. Tato hypotéza se však nepotvrdila 
[18, 26, 33]. Shrnuto, existuje jen málo důkazů 
podporujících teorii poklesu estrogenů jakožto 
vyvolávající příčiny PPD. 

Progesteron. V prospektivní studii 54 žen po
psala Ingramová a  kol. [18] u  žen, u  kterých se 
vyvinula PPD, hladiny progesteronu mezi 12. a 48. 
hodinou po porodu nižší než u žen, které netrpěly 
depresí. Rozdíl v  hladinách progesteronu nebyl 
pozorován při měření v prvním a čtvrtém týdnu po 
porodu. U dalších, menších studií nebyla nalezena 
souvislost mezi hladinou progesteronu po porodu 
a výskytem depresivních symptomů [26, 33].

Oxytocin. Nižší plazmatické hladiny oxytocinu 
mezi 21. a 32. gestačním týdnem predikovaly vznik 
PPD v  souboru 73 prospektivně sledovaných žen 
[30]. Nižší hladiny oxytocinu druhý a osmý týden 
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po porodu byly asociovány se souběžnými sympto
my PPD ve studii zahrnující 48 žen [33].

Prolaktin. Hladiny prolaktinu se během tě
hotenství mírně zvyšují s výrazným poporodním 
navýšením, jež přetrvává u kojících matek. Vyšší 
hladiny prolaktinu a  úspěšně zahájená laktace 
chrání matku před vznikem poporodní deprese [1]. 
Role hyperprolaktinémie v rozvoji poporodní psy
chózy není dosud jasná. Farmakologické zastavení 
u rizikových žen nesnižuje incidenci poporodních 
psychóz [28]. 

Stresové hormony osy hypotalamushypofýza 
nadleviny hrají významnou roli v etiopatogenezi 
deprese. Hladina neuropeptidu kortikoliberinu 
(corticotropin releasing hormon, CRH) exponen
ciálně roste v průběhu těhotenství, tento nárůst je 
mj. způsoben i tím, že CRH je kromě hypotalamu 
produkován i v placentě [29]. Vzhledem k tomu, že 
kortizol stimuluje placentární produkci CRH, vede 
nárůst kortizolu (způsobený stresovou událostí) na 
počátku těhotenství k  vytvoření zpětnovazebné 
smyčky, která může přetrvávat dlouho v těhoten
ství [29].

CRH. Yimová et al. [40] prospektivně sledovali 
hladiny CRH u  100 žen během těhotenství a  po 
porodu. Vyšší hladiny CRH v 18. gestačním týd
nu a  na konci těhotenství byly nalezeny u  žen, 
u kterých se projevila PPD devět týdnů po porodu. 
K  podobnému závěru došli i  HahnHolbrooková 
a kol. [16] na souboru 210 žen. V této studii bylo 
navíc popsáno, že u žen, které měly vyšší sociální 
podporu od partnerů, nedocházelo k tak rapidnímu 
nárůstu CRH oproti ženám s nižší podporou. Zdá 
se, že vyšší hladiny CRH během těhotenství sou
visí jen s rozvojem PPD do tří měsíců po porodu, 
v  delších časových úsecích nebyla tato asociace 
potvrzena [12]. Studie zkoumající vztah mezi vyš
šími poporodními hladinami CRH a PPD nenalezly 
signifikantní vztah [33].

Adrenokortikotropní hormon (ACTH). 
Podobná asociace s PPD jako u CRH nebyla u ACTH 
prokázána. Yimová et al. [40] sice popsali vyšší 
hladiny ACTH u žen s PPD v 25. gestačním týdnu 
(ne však v 15., 19., 31. a 37.), ale asociace nebyla 
signifikantní po kontrole hladiny CRH. Stejné, ne
gativní, nálezy byly popsány v dalších studiích [12]. 

Kortizol. Většina studií zkoumajících vztah 
mezi zvýšenými hladinami kortizolu v  těhoten
ství a PPD přinesla negativní výsledky. Pouze dvě 
práce, které však s PPD ve statistických analýzách 
počítaly jako s kategorickou proměnnou a měřily 
hladiny kortizolu po porodu, nalezly signifikantní 
asociaci vyšších hodnot kortizolu s PPD [13, 36]. Na 
druhou stranu, když byl testován vliv míry pro
dukce kortizolu na externí stimulus se symptomy 
PPD, ženy, které měly během 13. a 31. gestačního 
týdne více vyjádřenou kortizolovou odpověď na 

psychosociální stresor, projevovaly mezi 2. a  27. 
dnem po porodu více symptomů PPD než ženy se 
slabší stresovou reaktivitou [23]. Samotné hla
diny kortizolu (před stresorem) symptomy PPD 
neovlivnily, což naznačuje, že v etiogenezi PPD je 
důležitější faktor míra stresové odpovědi než sa
motné hladiny kortizolu. Pro teorii hyperaktivace 
stresové odpovědi svědčí i práce Laurentové a kol. 
[21], kteří popsali vyšší výskyt PPD mezi ženami 
s vyšší aktivitou osy hypothalamushypofýzanad
ledviny v těhotenství. Nejvyšší kortizolová reakce 
byla popsána u žen, které se s depresí léčily již před 
těhotenstvím. 

Štítná žláza. Dysfunkce štítné žlázy je další 
potenciální biomarker rizika rozvoje PPD. Měření 
hladin hormonů štítné žlázy má v predikci rozvoje 
PPD malou výtěžnost [34]. Biomarkerem se slib
ným potenciálem se zdá být zvýšený titr protilátek 
proti tkáňové peroxidáze, který se dá zachytit již na 
začátku těhotenství. Wesseloo et al. [39] popsali, 
že ženy s vyšším titrem protilátek mají téměř čty
řikrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich projeví 
PPD, než ženy s normálními titry (kontrolované OR 
= 3,8; 95% interval spolehlivosti: 1,3–11,6).

Kromě klasického biologického modelu v etio
logii PPD hrají úlohu i  modely psychosociální. 
Mezi základní patří stresový model zdůrazňující 
roli zatěžujících psychologických faktorů, jako je 
odchod otce od rodiny, složitá finanční situace či 
nedostatečná sociální podpora okolí [27], a kogni
tivně behaviorální model, který předpokládá, že 
deprese je častější u žen, u kterých se více projevuje 
negativní styl myšlení [25]. Vyšší riziko rozvoje PPD 
po závažné stresové situaci během těhotenství bylo 
popsáno a replikováno v mnoha studiích, prove
dených na sociodemograficky odlišných souborech 
žen [32, 37]. Významným faktorem přispívajícím 
k riziku PPD je násilí ze strany partnera, které bývá 
často nepoznané a skryté. 

Faktorem, který nejvíce zvyšuje riziko rozvoje 
deprese po porodu, je pozitivní anamnéza psy
chiatrického onemocnění. Guintivano et al. [14] 
popsali ve studii 1500 žen šestkrát vyšší riziko 
rozvoje PPD u žen s anamnézou unipolární deprese 
v období kdykoli před těhotenstvím (OR = 6,28; 95% 
interval spolehlivosti: 4,868,13). Zvýšené riziko 
PPD u žen s historií unipolární deprese či PPD po 
minulých porodech bylo popsáno i v dalších stu
diích. Premenstruační syndrom je taktéž asocio
ván s vyšším rizikem výskytu PPD, jeho přítomnost 
svědčí o větší citlivosti k hormonálním změnám. 
Turkcapar et al. [37] nalezli dvakrát vyšší riziko 
PPD u žen s premenstruačním syndromem oproti 
ženám bez něj (OR = 2,049; 95% interval spolehli
vosti 1,25–3,33). Zvýšené riziko PPD (OR = 1,83–7,4) 
bylo popsáno i u žen, u kterých se kdykoliv před po
rodem vyskytly jakékoliv psychické problémy [4]. 
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PREVENCE POPORODNÍ DEPRESE
Mezi základní strategie prevence rozvoje PPD 

patří aktivní vyhledávání žen ve vyšším riziku one
mocnění již v průběhu těhotenství. Tento postup je 
uveden v medicínských doporučených postupech 
ve Velké Británii, Austrálii a  USA. Ke screenin
gu PPD je nejčastěji využívána Edinburská škála 
perinatální deprese (EPDS) [8], která je ověřena 
i v českém prostředí [7]. V tabulce 1 přinášíme české 
znění EPDS.

Po identifikaci ženy v riziku by mělo následovat 
psychiatrické vyšetření, definice rizik a triáž žen 
s pozitivním screeningem. Dalším krokem je co 
nejrychlejší účinná léčba již v  subklinických či 
mírných formách onemocnění. V současné době 
existuje v České republice několik limitací zavedení 
systému aktivního vyhledávání rizikových žen. 
Na straně poskytovatelů péče se jedná především 
o nedostatek času v rámci rutinní gynekologicko
porodnické praxe, malý přístup k EPDS a chybějící 
systematická spolupráce psychiatrů a  gynekolo
gůporodníků, což vede k omezeným možnostem 
zajištění navazující psychiatrické péče. Na straně 
žen v poporodním období se jedná především o níz
kou informovanost o duševním zdraví v šestinedělí 
a možnostech intervencí při jeho narušení. Využití 
moderních technologií (internetové moduly, mo
bilní aplikace) ve screeningu PPD má potenciál 
k tomu, aby byly některé z výše uvedených překá
žek jeho plošného zavedení odstraněny. V recentní 
studii zkoumali Kingstonová et al. [20] postoj žen 
k online screeningu stavu jejich duševního zdraví 

v těhotenství a po porodu. Ženy uváděly, že je pro 
ně tato metoda akceptovatelná a  cítí vyšší míru 
komfortu při sebehodnocení psychického stavu 
za pomoci tabletu než při verzi papírtužka nebo 
osobním rozhovoru s porodní asistentkou. 

Další účinnou cestou snižování dopadu dušev
ních onemocnění v těhotenství a po porodu je zvy
šování informovanosti jak odborné, tak laické ve
řejnosti. Alarmující je, že problematika duševního 
zdraví v perinatálním období není reflektována v ak
tuálně probíhající reformě české psychiatrické péče. 
V České republice byly v posledních desetiletích 
publikovány monografie i odborné články věnující 
se problematice duševního zdraví v perinatálním 
období dostupné odborné veřejnosti. Avšak zdroje 
pro laickou veřejnost jsou stále sporé. Vhodnou ces
tou, jak zvýšit diseminaci informací, je využití in
ternetu. Dobrým příkladem mohou být internetové 
projekty Maternal Mental Health Alliance (https://
maternalmentalhealthalliance.org/) a Perinatal 
Mental Health Project (https://pmhp.za.org/), které 
soustřeďují základní edukační materiály o duševním 
zdraví a nemoci v perinatálním období, možnostech 
jejich diagnostiky a terapie a kontakty na dostup
nou péči. Obdobné profesionální internetové zdroje 
věnující se PPD a duševnímu zdraví v perinatálním 
období však zatím v České republice chybí.

ZÁVĚR
Poporodní blues a poporodní deprese jsou rela

tivně častým narušením duševního zdraví u žen. 

Tab. 1 Edinburská škála perinatální deprese

Nyní před sebou máte několik otázek a prosíme Vás, abyste u každé zvolila tu odpověď, která nejlépe vyjadřuje, jak jste 
se cítila v posledním týdnu. Nejde tedy o to, jak se cítíte právě v tento okamžik, ale o přibližnou hodnotu, jak jste se cítila 
v průběhu posledního týdne.

1. Byla jsem veselá a viděla převážně veselé stránky života.

2. Hleděla jsem do budoucnosti s radostí a nadějí.

3. Nepřiměřeně jsem se na sebe zlobila a vyčítala si, když se něco nedařilo.

4. Byla jsem úzkostná a ustaraná, aniž by k tomu byly rozumné důvody.

5. Cítila jsem se vyděšená, až trochu v panice, a to bez vážných důvodů. 

6. Mnoho věcí se mě nepříjemně dotýkalo.

7. Byla jsem tak znepokojená, že jsem špatně spala.

8. Měla jsem špatnou a mizernou náladu.

9. Byla jsem tak nešťastná, že jsem plakala.

10. Napadaly mě myšlenky, které mě znepokojovaly.

Odpovědi: Ano, většinu času (3 body); Ano, častěji než jindy (2 body); Ano, ale jen výjimečně (1 bod); Ne nikdy (0 bodů). 
Celkovém skóre ≥ 13 odpovídá vyšším riziku poporodní deprese a je vhodné provést psychiatrické vyšetření k bližšímu určení 
stavu. Otázky: 1, 2 a 4 jsou bodovány reverzně.
Upraveno podle: Cox, JL., Holden, JM., Sagovsky, R. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh 
Postnatal Depression Scale. Brit J Psychiat, 1987, 150, p. 782–786.
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K časné detekci rizika vývoje PPD slouží screenin
gová škála EPDS a aktivní dotazování na psychiat
rickou anamnézu. V současné době není k dispozici 
žádný jednoznačný biomarker rizika PPD. Aktivní 
vyhledávání žen v riziku PPD, určování rizika a ná
sledná terapie deprese založená na úzké spolupráci 
psychiatrů s  gynekology a  porodníky je součástí 
národních doporučených postupů v  řadě zemí. 
Tento přístup umožňuje léčit onemocnění v raných 
stadiích, snižovat jeho negativní dopady na celou 
rodinu a  šetří celkové výdaje na léčbu. Situace 
v České republice je však zatím zahraničním do
poručením bohužel vzdálená. 

Práce byla podpořena výzkumným projektem 
MŠMT NPU4NUDZ: LO1611.
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Informace z 15. mezinárodního 
sympozia imunologie reprodukce 
a 50. výročního mezinárodního 
koordinačního výboru reprodukční 
imunologie
Varna, Bulharsko, 15.–17. 6. 2018

Ulčová-Gallová Z. 

Genetika-Plzeň a Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, Plzeň

Prof. Georgieva a prof. Hayrabedyan uvedli 15. 
mezinárodní sympozium reprodukční imunologie 
ve Varně, v hotelu Joliot Currie, tedy budově bul
harské Akademie věd. 

Úvod prof. Georgievy byl zaměřen na Institut 
biologie a  imunologie reprodukce v  Sofii, kte
rý získal první úspěchy v  základním výzkumu 
reprodukční biologie pod vedením prof. Kirila 
Bratanova, jenž spolupracoval a  pokračoval ve 
výzkumech Metchnikova a  Landsteinera (1899), 
Voisina, Medawara Billinnghama, Haška, 
Sokolovské, Rumkeho, Popivanova, Edwardse, 
Coombse a jiných. Bulharsko bylo v podstatě první 
zemí, která už v roce 1967 organizovala První svě
tové sympozium imunologie spermií a fertilizace. 
V roce 1969 v Ženevě při WHO se vytvořil meziná
rodní výbor pro imunologii reprodukce, ve kte
rém zasedali jako prezident organizace prof. Kiril 
Bratanov (Bulharsko), jako viceprezident Sydney 
Shulman (USA), dále Robert Edwards (Anglie), 
Irina Sokolovskaja (Rusko), a  Andrea Eyquem 
(Francie). Chci zdůraznit slovy prof. Gergievy, že 
oficiální organizace reprodukční imunologie byla 
založena právě v Bulharsku prof. Bratanovem, kte
rý poprvé v roce 1949 upozornil na vztah protilátek 
proti spermiím a neplodnosti u domácích zvířat. 
Jen pro doplnění a představu, Americká společnost 
pro imunologii reprodukce byla založena až v roce 
1981 a česká pak v roce 1985, ale plně se projevila 
až na svém prvním zasedání ve Žďáru nad Sázavou 
v roce 1994.

První den kongresu byl atomizován na několik 
hlavních témat, jako jsou opakovaná implantač
ní selhávání, humorální a  buněčně zprostřed
kovaný mechanismus časné gravidity, úloha 

cytokinů v reprodukčním selhávání a imunotera
pie, úloha preimplantačních faktorů a slizniční 
imunita.

Prof. Coulamová charakterizovala opakované 
implantační selhávání a  rozdělila je podle růz
ných příčin. Zmínila se kromě jiného i o možnosti 
zvýšeného počtu NK buněk nejen periferních, ale 
i  uterinních z  důvodu virových infekcí, hlavně 
HHV6. Znovu a opakovaně upozorňovala na to, že 
léčba pacientky s opakovanými ztrátami musí být 
velmi selektivní, upozorňovala i na možnost léčby 
acyklovirem. Dr. Lédée hovořila o  personalizaci 
léčby v asistované reprodukci a zmiňovala se o imu
nologickém profilu sliznice děložní. Její hypotéza 
se opírá o to, že u pacientek opakovaně nepřijímají
cích zdravé embryo se nachází především dysregu
lace imunoendokrinologická v oblasti sliznice dě
ložní. Prezentovala předběžné výsledky sledování 
sliznice děložní a séra s imunoregulací v oblasti Th 1 
nebo Th 2. Také dr. Fukui upozorňoval na změny NK 
buněk u žen s opakovanou těhotenskou ztrátou, 
snažil se vysvětlit rozdílné titry těchto buněk v kr
vi a v endometriu a jejich terapeutické ovlivnění 
pomocí intralipidu nebo imunoglobulinů. V před
ložených tabulkách upozorňoval i na rozdílné hod
noty u žen těhotných – diabetiček a hypertoniček. 
Upozorňoval na to, že IL22 bude zřejmě přímým 
regulátorem embryocytotoxických cytokinů. Na 
tuto hypotézu navazovala přednáška dr. Dambaevy 
o významu IL22 v děloze netěhotné, a to v obdo
bí menstruačního cyklu, zvláště pak uprostřed 
cyklu a v pozdní luteální fázi. Na myším modelu 
prokázala úlohou IL22 v pozdní luteální fázi jako 
spouštěče především endometriální regenerace. 
Prof. Beaman nazval svoji přednášku Imunitní 
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odpověd je nezbytný proponent ne oponent gra
vidity. Na myším modelu studoval neutrofilní 
buňky, NK buňky a IL22 a angiogenezi placenty. 
Souhra endokrinněimunologických parametrů 
vede k rozvíjení fyziologické gravidity. Prolínající 
se přednášky dr. Barney a dr. Fernandéze směřova
ly k preimplantačním protektivním faktorům na 
animálním modelu, jako jsou obecně gestageny 
a PIF (preimplantační solubilní faktor). Profesor 
Wira hovořil o menopauze a její změně především 
v  genitouretrálním traktu. Řekl, že lidí ve věku 
vyšším než 60 let rychle přibylo a očekává se, že 
v roce 2030 jich už bude na celém světě kolem 1,4 
bilionů. Autor se svým týmem studoval sliznice 
děložní menopauzálních žen, které podstoupily 
hysterektomii a analyzoval především buněčnou 
složku sliznice děložní s tím, že analýza buněčné 
imunity prokázala u těchto žen větší senzitivitu 
k lokální infekci. Dr. Fichorova se také zabývala 
slizniční imunitou – vaginální dysbiózou, přeno
sem a ovlivněním porodních cest. O infekcích sub
fertilních žen přednášela i prof. VarlaLefteriotti, 
o účincích bakteriálních endotoxinů a rozvoji ri
zikových faktorů pro spontánní potrat, předčasný 
porod či vývoj preeklampsie.

Další den byl věnován fetomaternální komuni
kaci lokální i vzdálené. Jednalo se vesměs o velmi 
teoretická pozorování. Přednáškový maraton za
čala prof. SzekeresBartho, která hovořila o intra
celulární komunikaci pomocí signálních molekul 
mezi embryem a  matkou. Na myších modelech 
ukázala na embryonální extracelulární vezikuly, 
které dokážou navýšit periferní lymfocyty právě 
přes vazbu fosfatidylserinu ovlivňující imuno
modulatorní protein PIBF (progesteroninduced 
blocking factor). Ještě podrobnější přednášku na 
podobné téma měl i prof. Markert. O úloze makro
fágů, jejich klíčové roli, aktivaci a diferenciaci na 
fetomaternálním rozhraní hovořil prof. Jeschke. 
Rozebíral hlavně experimentální myší model. Dr. 
Sedlmayer se držel opět svého tématu – enzymu 
(indoleamine 2,3–dioxygenáza), který má antimi
krobiální a imunoregulační efekt. Jeho lokalizace 
na placentární decidue v choriových klcích může 
ovlivnit tonus placentárních cév, perfuzi a posléze 
i růst placenty. Jeho hypotéza o nedostatku tohoto 
faktoru směřovala k následné komplikaci těhoten
ství jako k růstové retardaci plodu a preeklampsii. 
Dr. Piccinni hovořila o úloze Tregulačních cytoki
nů (Th1, Th2, Th17) umožňujících fetomaternální 
toleranci. Deciduální CD4 Treg buňky kontrolují 
homeostázu imunitních odpovědí spolu s decidu
álními Th2 buňkami produkujícími IL4 a  IL10. 
Tyto buňky jsou zodpovědné za imunologickou 
toleranci a částečně i za průběh úspěšné gravidity. 
Buňky Th1 a  Th17 jsou zodpovědné především za 
akutní rejekci aloštěpu, tedy mohou být spojovány 

i s potrácením. Její četné tabulky a grafy znázorňo
valy různě kombinované imunoloregulační vztahy 
především na myším modelu. Prof. Černyšov měl 
velmi zajímavou přednášku o lymfocytárních feno
typech v endometriu a v periferní krvi, poukazoval 
na rozdílnosti a na podobnosti. Došel ale nakonec 
k všeobecnému závěru, že procentové zastoupení 
NK a Tlymfocytů se v obou sledovaných místech 
velmi liší. Podobnost snad je jen v zastoupení CD8 
a CD335 (p46) a Tlymfocytů (CD3+ CD8+ HLA DR+).

Další přednáškový blok byl věnovaný meta
bolickým onemocněním a  graviditě. O  diabetu 
v  těhotenství hovořil dr. Sharma. Vyzdvihl pře
devším definici gestačního diabetu a hypotézu, že 
Tregs vysoce exprimují receptor PD1 (programmed 
death – 1) „buněčně programovanou smrt“, kterou 
u fyziologické gravidity Treg buňky nevyvolávají. 
Autor tvrdil, že exprese PD1 negativně ovlivňuje 
Treg buňky u gestačního diabetu a že tento faktor 
může být určujícím faktorem pro toto onemoc
nění. Dr. Shimada charakterizoval hormonálně 
i imunologicky stárnutí myších ovarií. Srovnávání 
s lidskou menopauzou se mu příliš nepovedlo. Dr. 
Daher dala ve svém sdělení do souvislosti gestační 
diabetes a  obezitu. Srovnávala toto metabolic
ké onemocnění s nadváhou pacientek a různými 
dalšími faktory (adiponektin, leptin, rezistin, 
TNFalfa, IL6, IL10). Výzkum nebyl dokončen, 
prezentované výsledky byly jen předběžné, orien
tační. Doc. Pěknicová měla velmi náročnou před
nášku o multigeneračním účinku nemoci diabetes 
mellitus v  porovnání se savčími reprodukčními 
parametry. Autorka se velmi detailně zabývala mo
lekulárními a morfologickými změnami myších 
spermií a testikulární tkání jako takovou. Uvedla 
mimo jiné i to, že streptozotocin indukuje diabetes 
mellitus 1 a vysokotučná dieta je schopna u myších 
samců vyvolat diabetes mellitus 2. Velmi pěkná 
dokumentace imunofluorescenčních obrázků zvý
raznila poškození, disrupci v meiotickém dělení, 
změny exprese genových proteinů tak důležitých 
pro spermiogenezi. Dr.Nikolov vlastně přednášel 
o aplikovaném výzkumu v asistované reprodukci. 
Použil k  tomu translační vědu jako multidisci
plinární obor zabývající se přenosem získaných 
poznatků ze základního laboratorního výzkumu 
do lékařské praxe. Uváděl například principy int
racytoplazmatické injekce spermií (ICSI) do oocytu 
nebo způsoby a metody preimplantační genetické 
diagnostiky. Prof. Donat použil velmi deprimující 
obrazovou přílohu výskytu metastatické rakoviny 
prsu u  žen. Současně se zmiňoval o  aktuálních 
preparátech s účinky inhibitorů cyklindependent
ní kinázy (CDK) užívané právě u metastatického 
karcinomu prsu. Dr. Krečetova přednesla výsledky 
buňkami zprostředkované imunity u žen s opako
vanými spontánními potraty léčenými paternál
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ními lymfocyty, které aplikovala dvakrát v preges
tačním období a dvakrát během prvního trimetru. 
Sledovala přitom buněčnou imunitu takto léče
ných žen v souvislosti s pokračující graviditou a ne
bo její ztrátou. Dr. Nikolajeva studovala cytokinová 
složení ejakulátů a buněčnou imunitou u pacien
tek před IVF nebo ICSI léčbou, kdy doporučovala 
nechráněný pohlavní styk den před pickupem 
oocytů a aplikovala seminální plazmu do oblasti 
vaginy těsně po pickupu. Průtokovou cytometrií 
pak sledovala změny celkové buněčné imunity 
u těchto pacientek. Dr. Vinketova přednášela o ex
presi CD90 na lidských deciduálních stromálních 
buňkách, která je ovlivňována i  progesteronem 
a cyklickým adenozin monofosfátem (cAMP). Prof. 
Hayrabedyan přednášel téměř hodinu o výhodách 
molekulárně genetického vyšetření, které nazval 
Výhody Oxford Nanopore sekvenování nativní 
molekuly pro personalizovanou diagnostiku a její 
aplikace v transkriptonů v Sertoliho buňkách pro 
vrozenou imunitu a inflamazomální signalizační 
výzkum. Jedná se sekvenční technologie třetí ge
nerace a musím se přiznat, že po pátém náročném 
schématu jsem ztratila souvislosti. Přednáška 
Prof. Athanassakis byla také imunogenetickým 
přehledem způsobu udržování MHC polymorfismu 
v animálním modelu. Autorka vysvětlila na myším 
modelu účinky androgenů vzhledem k diferenciaci 
Leydigových buněk. 

Poslední den byl věnován endokrinněimunit
nímu dialogu, imunologickým problémům, jako 
je infertilita, potrácivost a implantační selhávání. 
Dr. Trecieva prakticky shrnula výsledky četných 
výzkumných skupin teroreticky i klinicky zaměře
ných na definici a principy imunologické tolerance 
a změny, které vedou k imunologické dysbalanci 
až k  autoimunitnímu onemocnění. Zmínila se 
především o úloze T regulačních buněk a jeho tran
skripčním faktoru (FoxP3). Prof. UlčováGallová 
upozornila na vysokou denzitu endometriálních 
NK buněk CD56+ a CD16+ u infertilních pacientek. 
Zcela normální hodnoty v krvi NK bb. nekopírovaly 
stejné hodnoty v sekrečním endometriu. Vyslovila 
podmínky pro velmi selektivní léčbu imunoglo
buliny a předběžné výsledky imunoterapie. Prof. 
Antsiferova pozorovala určité autoimunitní změny 
u snížené plodnosti žen z důvodu endometriózy. 
Domnívá se, že výskyt autoprotilátek u žen s en
dometriózou je výsledkem nebalancované aktivace 
Blymfocytů nebo jako přirozený produkt zánětlivé 
reakce. Dr.Susurkova uvedla zhoršení funkční 
aktivace T reg buněk u  potrácejících pacientek. 
Srovnávala zdravé ženy a pacientky s opakovanou 
ztrátou plodu panelem antiCD3/CD4/CD25/FoxP3/
HLADR. Předběžné výsledky sice ukázaly určitou 
deviaci, ale sama autorka je přesvědčena o tom, že 
musí pokračovat dalšími přesvědčujícími experi

menty. Sekce posterů obnášela 54 nástěnkových 
sdělení, v nichž převážily výsledky experimentální 
i klinická pozorování. Postery obsahovaly informa
ce o sledování NK buněk, o imunologických rozdíl
nostech u žen s opakovanými potraty, prezentovaly 
imunologické analýzy pacientek s preeklampsií, 
účinky progesteronu, sledovaní protilátek proti 
spermiím a PCO, sledování mitochondrií s kvalitou 
ovariální tkáně, výskyt vysokého počtu apoptotic
kých spermií a úspěšnost andrologické léčby s ohle
dem na IVF, sledování hladin leptinu u  matek 
a novorozenců po porodu, imunologická vyšetření 
u poruch štítné žlázy a její význam u asistované 
reprodukce, další práce pojednávaly o kmenových 
pupečníkových a mezenchymálních buňkách a je
jich využití, sledování, analýze koncentrace se
minálních proteinů s  ohledem na pohyblivost 
a rychlost spermií při in vitro kapacitaci a jiné. 

Pro 125 účastníků z 19 zemí světa představitelé 
Bulharské akademie věd a  Institutu pro repro
dukční medicínu připravili velmi pěkný galavečer 
s  tradičními bulharskými tanci a kulinářskými 
specialitami. Na úplný závěr tohoto sympozia 
vystoupil i 98letý prof. André Voisin (zakladatel 
reprodukční imunologie a  spolupracovník dr. 
Radslava Kinského), který vnímal celý odborný 
i kulturní program s nebývalým zájmem. Jedná se 
o posledního žijícího zakladatele Mezinárodního 
koordinačního výboru reprodukční imunologie, 
který má v tomto roce padesáté narozeniny. Velmi 
si vážím toho, že od roku 1982 jsem na meziná
rodní sympozia organizovaná bulharskou stranou 
zvána, aktivně vystupuji, a mohu tak dál odborně 
přispívat, i  když si uvědomuji, že podvědomě 
nostalgicky vzpomínám na velikány reprodukční 
imunologie, ke kterým jsem jako elévka vzhlížela 
s obrovským respektem a kteří tu už s námi, bo
hužel, nejsou. 

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.
Genetika-Plzeň a Gynekologicko-porodnická 

klinika LF UK Plzeň

Profesor André Voisin
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Zápis z jednání volební komise pro volby výboru Sekce 
pro otázky menopauzy České gynekologické a porodnické 
společnosti ČLS JEP

Volební komise ve složení Vít Unzeitig (předseda), Jan Nový a Alexandra Stará se sešla dne 9. června 
2018 a vyhlašuje následující výsledky korespondenčních jednokolových voleb výboru Sekce pro otázky 
menopauzy ČGPS ČLS JEP.

Řádně registrovaným členům Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP bylo rozesláno 156 hlasova
cích lístků a volebních obálek. Do 25. května 2018 bylo vráceno 53 obálek s 52 platnými hlasovacími lístky.

Výsledky hlasování (bez titulů):
1. Tomáš Fait 38 hlasů
2. Jaroslav Jeníček 37 hlasů
3. Taťána Rešlová 21 hlas
4. Peter Koliba st. 18 hlasů
5. Vanda Hořejší 14 hlasů
6. Peter Koliba ml. 11 hlasů
7. Roman Chmel 10 hlasů
Olga Hlaváčková a Jaroslav Živný oba 9 hlasů (náhradníci)

Členové nového výboru byli o svém zvolení informováni a předseda volební komise svolal na středu 
12. září 2018 ustavující jednání výboru Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP. V jeho průběhu byl 
tajnou volbou zvolen předsedou MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

13. září 2018

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Jan Nový

MUDr. Alexandra Stará

ZPRÁVY

proLékaře.cz | 12.7.2021



478 ČESKÁ GYNEKOLOGIE       2018, 83, č. 6

Zápis z jednání volební komise pro volby výboru Sekce 
ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické 
společnosti ČLS JEP

Volební komise ve složení Vít Unzeitig (předseda), Aleš Skřivánek a Jiří Štěpán se sešla dne 26. června 
2018 a vyhlašuje následující výsledky korespondenčních jednokolových voleb výboru Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP.

Řádně registrovaným členům Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP bylo rozesláno 726 hlaso
vacích lístků a volebních obálek. Do 22. června 2018 bylo vráceno 236 obálek s 232 platnými hlasovacími 
lístky.

Výsledky hlasování (bez titulů):
1. Daniela Fišerová 180 hlasů
2. Ladislav Krofta 159 hlasů
3. Marek Lubušký 146 hlasů
4. Radovan Vlk 138 hlasů
5. Jan Nový 113 hlasů
6. Adam Hudec 110 hlasů
7. Vít Weinberger 107 hlasů
8. Petr Sudek 97 hlasů
9. Ivana Kacerovská – Musilová 95 hlasů
Pavel Calda 60 hlasů (první náhradník)
Miroslav Břešťák 42 hlasy
Marian Kacerovský 32 hlasy
Veronika Frisová 29 hlasů
Dagmar Smetanová 28 hlasů
Ishraq Dhaifalah 22 hlasy
Karel Hodík 20 hlasů

Členové nového výboru byli o svém zvolení informováni a souhlasí s prací ve výboru. 
Na  prvním jednání nového výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP dne 5. října 2018 

byl zvolen předsedou Marek Lubušký a místopředsedou Ladislav Krofta.  

6. října 2018

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek

prim. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

ZPRÁVY
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Hematopoetické kmenové buňky mají potenciál na obnovení každého typu buněk krve, na záchranu dětí s nádorovými onemocněními 
a u jiných typů chorob ohrožujících život(1). Pupečníková krev představuje jedinečný zdroj buněk určený nejen na transplantaci s cílem 
obnovit krvetvorbu po selhání kostní dřeně, ale i na účely regenerativní medicíny. Je to bohatý zdroj hematopoetických kmenových 
buněk a progenitorů – 10× vyšší než v krvi dospělých jedinců(2). Do roku 2017 se provedlo více než 35 000 transplantací hematopo-
etických kmenových buněk s použitím pupečníkové krve(1). V Evropě tvoří autologní transplantace hematopoetických kmenových 
buněk 57 %(3) a tento počet se každý rok zvyšuje.

Stárnutí buněk a jedinečné vlastnosti kmeno
vých buněk z  pupečníkové krve: Jeden z  nejlépe 
popsaných mechanismů zahrnutých ve stárnutí buněk je postupné 
zkracování délky telomer s každým buněčným dělením(4). Aktivita te-
lomerázy v hematopoetických kmenových buňkách je však nízká, a tak 
stále dochází ke zkracování telomer během stárnutí a omezuje se jejich 
schopnost proliferace(5,6,7). Bylo prokázáno, že telomery v kmenových/
progenitorových buňkách z pupečníkové krve jsou delší než ty, které 
pocházejí z kostní dřeně dospělého člověka. Ztráta telomer v hemato-
poetických kmenových buňkách je rychlá v prvním roce života a klesá 
do 50.–60. roku věku(8). Nahromaděná produkce reaktivních forem 
kyslíku a akumulace poškozené DNA pozorované v hematopoetických 
kmenových/ progenitorových buňkách izolovaných z kostní dřeně star-
ších zdravých jedinců (72–84 let)(9) signifikantně ovlivňuje repopulační 
aktivitu stárnoucích kmenových buněk(10). 

Vydané jednotky autologní a  sourozenecké 
pupečníkové krve z Cord Blood Center Group
Do dnešního dne bylo vydáno 76 jednotek do různých zemí světa 
(graf  1). Autologní a  sourozenecká pupečníková krev z  naší rodinné 
banky Cord Blood Center Group byla použita u pacientů v 62 % s dětskou 
mozkovou obrnou, 11 % s hematoonkologickými onemocněními, 11 % 
s poruchami krvotvorby, 5 % s neuroblastomem, 3 % s nádory mozku, 
3 % s metabolickými onemocněními a 5 % tvoří jiné nemoci, jako např. 
apraxie, osteopetróza (graf 2).

Zvláštní zájem v použití buněk z pupečníkové krve ve vytváření multipo-
tentních kmenových buněk vedl ke zkoumání nových možností ve vývoji 
nových terapií, speciálně v oblasti regenerativní medicíny(11). Terapie kme-
novými buňkami nejen z pupečníkové krve, ale zvláště z tkáně pupečníku 
a placenty se významně posouvá do oblasti léčby kardiologických, 
neurologických, autoimunitních a jiných onemocnění. V současnosti 
probíhají desítky klinických studií, které sledují potenciál kmenových 
buněk z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty na regeneraci  
různých tkání organismu.

Jana Šottová, DMV, Ph.D.
Medical specialist

Stárnutí kmenových buněk – 
kdy je nejvhodnější jejich odběr?
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graf 1   Vydané jednotky dle země léčby

graf 2   Vydané jednotky dle typu onemocnění
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Kmenové buňky z pupečníkové krveKmenové buňky z pupečníkové krve

Rodinná banka pupečníkové krveRodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center
nabízí více než odběr a uchování kmenových buněk...

Kmenové buňky představují unikátní léčebný zdroj při léč-
bě závažných onemocnění v dětském věku i v dospělosti.

Narození děťátka nabízí neopakovatelNarození děťátka nabízí neopakovatel-
nou možnost uchovat kmenové buňky nou možnost uchovat kmenové buňky 
nacházející se v jeho pupečníkové krvi nacházející se v jeho pupečníkové krvi 
nebo tkáni pupečníku. Tyto buňky nebo tkáni pupečníku. Tyto buňky 
nejsou zatíženy životním stylem nejsou zatíženy životním stylem 
nebo získanými onemocněními ornebo získanými onemocněními or-
ganismu, z něhož pocházejí. Mají ganismu, z něhož pocházejí. Mají 
mimořádné schopnosti – dokážou mimořádné schopnosti – dokážou 

se přeměnit na další typy buněk, a to zejména na buňky 
krve, ale i na buňky svalů, kostí, chrupavek, buňky jater 
či srdečního svalu. Jejich složení je neopakovatelné.či srdečního svalu. Jejich složení je neopakovatelné.

Cord Blood Center má na svém kontě nejen úspěšné Cord Blood Center má na svém kontě nejen úspěšné 
příběhy ze Slovenska, Rumunska či Maďarska, ale příběhy ze Slovenska, Rumunska či Maďarska, ale 

i četné vydání jednotek pupečníkové krve na zái četné vydání jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě. Podařilo se tak pochranu pacientů ve světě. Podařilo se tak po-

moci například pacientům v USA, Holandmoci například pacientům v USA, Holand-
sku, Německu či v České republice.

Bezplatná Infolinka 800 900 138
www.cordbloodcenter.cz              zeptejse@cordcenter.cz                          CordBloodCenterCZ

STABILITA – funguje více než 20 let. Je součástí druhé největší evropské banky pupečníkové krve Cord 
Blood Center Group, která uchovává kmenové buňky pro více než 165 000 dětí. Disponuje aktivními 
pobočkami v 6 zemích (Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Itálie) a její součástí jsou 
licencovaná tkáňová zařízení (laboratoře a sklady) nacházející se i v České republice.
KOMPLEXNÍ SLUŽBY – zajišťuje odběr, přepravu, zpracování, vyšetření, uchování i vydání pupečníkové 
krve. V rámci komplexních služeb nabízí podpůrné programy pro své klienty.
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