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ÚVOD
História fetálnej terapie sa začala písať v roku 1963, keď William Liley publikoval prvú
intraperitoneálnu transfúziu u plodu s rhesus alloimunizáciou. Stalo sa to dávno pred
obdobím, kedy sa ultrasonografická technológia, v súčasnosti v modernej gynekológii
a pôrodníctve absolútne nezastupiteľná, stala dostupnou. Revolučné zmeny sa odvtedy stali
nielen v ultrasonografickej diagnostike, ale aj v genetike, molekulárnej biológii, biochémii,
bunkovom výskume a ich laboratórnych technológiách. Celý tento pokrok vytvoril v prvom
rade nevyhnutné základy pre rozvoj základnej subdisciplíny fetálnej medicíny - prenatálnej
diagnostiky. V druhom rade pre rozvoj z nej vychádzajúcich populačných skríningov
a možností prevencie vzniku nežiaducich fetálnych podmienok. Fetálna terapia vzhľadom na
svoje špecifické podmienky a limitácie však tvorí len veľmi malú časť z nej následne
vyplývajúcich možností a ďalších postnatálnych aktivít. Dôvodom k tomuto tvrdeniu je
komplexnosť niekedy až impozantných výkonov (zmysle veľmi raritných a ťažko
dosiahnuteľných indikácií) a limitovanej dostupnosti požadovaných skúseností, zručností
a podmienok na ich vyriešenie.
Vďaka spomínanému progresívnemu rozvoju a používaniu sonografických technológií
v gynekológii a pôrodníctve bola klinickým pracovníkom umožnená priama vizualizácia ich
druhého pacienta – plodu. Toto následne umožnilo fetálnej medicíne realizovať čoraz
ambicióznejšie a zložitejšie výkony. Napriek tomu stále existuje široké spektrum
vedomostných nedostatkov o patogenéze niektorých fetálnych ochorení, čo nám znemožňuje
ich aktuálne adekvátne riešiť.
Počas posledných dvadsiatich rokov sa fetálna medicína stala subšpecializáciou gynekológie
a pôrodníctva a zahrnula v sebe diagnostiku a liečbu od neinvazívnych postupov, až po
„in utero“ výkony. Vo výkonoch dominujú sonograficky riadené „ihlové techniky“, ktoré
umožňujú minimálne invazívnu terapiu s priamou vizualizáciou plodu.
Cieľom tejto práce je predstaviť spektrum intrauterinných problémov plodu a ich možnú
následnú liečbu.
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1 VÝZNAM FETÁLNEJ TERAPIE
Od začiatku vývoja ľudstva bol plod poctený privilégiom „ ukrytého vývoja “. Okrem
niektorých nedokonalých a nebezpečných pokusov o využitie niektorých rádiologických
techník, sa rok 1970 a zavedenie „real – time“ ultrasonografie považujú za skutočný začiatok
vzniku fetálnej medicíny. Konfrontovaní s morbiditou a mortalitou, boli to detskí chirurgovia,
ktorí sa stali hybným motorom ideí v riešení niektorých vrodených chýb, a to ešte počas
pobytu plodu v maternici matky. Neskôr urobili ďalší významný krok perinatológovia.
Samotné zavedenie fetoskopu do praxe malo za následok zníženie perinatologických
komplikácii oproti chirurgickým korekciám cez hysterotómiu. V roku 1982 bola založená
International Fetal Medicine and Surgery Society, ktorá zadefinovala nasledujúce pravidlá
nových fetálnych intervencií:
1) Musí sa jednať o jednoplodovú graviditu, s negatívnym nálezom iných vrodených
vývojových chýb, potvrdených expertným sonografickým vyšetrením, negatívnym
nálezom v karyotype plodu, negatívnym biochemickým a infektologickým nálezom;
2) Rodičia musia byť uzrozumení s rizikami a benefitmi výkonu. Zároveň musia súhlasiť
s neistými krátko a dlhodobo výhľadovými výsledkami liečby;
3) Za účelom liečby musí byť zriadený interdisciplinárny tím, zložený z perinatológa pôrodníka,

ktorý

má

skúsenosti

s prenatálnou

diagnostikou

a intrauterinnou

transfúziou, sonografistu skúseného v detekcii vrodených vývojových chýb, detského
chirurga a neonatológa, ktorý sa bude o dieťa starať po narodení. Tento tím sa musí sa
zhodnúť na inovačnej terapii a získať k nej povolenie od príslušných inštitúcií;
4) Uvedený tím špecialistov musí mať prístup k expertnej hospitalizačnej báze so
skúsenosťami

s vysokorizikovými

pôrodmi

a

neonatálnou

starostlivosťou

a k možnostiam bioetických a psychosociálnych konzultácií.
V neskorších rokoch boli Luksom navrhnuté ďalšie pravidlá, ktorými by sa mali intrauterinné
výkony riadiť:
1) diagnóza stavu plodu je exaktná;
2) príčina stavu plodu je jasne diferenciálno diagnosticky odlíšená od inej etiológie;
3) prirodzený vývoj ochorenia, ak sa nebude liečiť, je predvídateľný a môže viesť ku
smrti, alebo k závažnému ireverzibilnému poškodeniu plodu;
4) morbidita antenatálnej intervencie je akceptovateľná;
5

5) neexistuje adekvátna postnatálna liečba;
6) navrhovaný intrauterinný výkon musí byť technicky realizovateľný.
Počiatočné výkony vo fetálnej terapii, ako napríklad intrauterinná transfúzia pre závažné
hemolytické ochorenie plodu, museli byť založené na fyziologických poznatkoch
a znalostiach základných patofyziologických princípov. Nikdy však nemohli počítať so
skúsenosťami randomizovaných klinických štúdií. Do dnešného dňa ubehlo od prvej úspešnej
intervencie 50 rokov a svet fetálne terapie prešiel dynamickým rozvojom. Inovačné výkony
na plodoch nahrádzajú v súčasnosti štúdie na zvieracích modeloch, technologické skúšky
a randomizované klinické pokusy. Ľudský plod sa skutočne stal kompletným pacientom
a jeho liečba je v ďalšom vývoji. V súčasnosti je zjavné, že terapia plodu sa posunula z viac
do menej invazívnej a z otvorenej chirurgie do endoskopickej alebo perkutánnej pod
sonografickou kontrolou. Dobrým príkladom je manažment cystických lézií pľúc (Witlox
a Oepkes, 2011) a sacroccocygeálnych teratómov (Gucciardo et al., 2011). Pre niektoré
intrauterínne stavy boli vyvinuté medikamentózne terapie matky a tým nepriamo aj plodu.
Napríklad

liečba

fetálnej

a neonatálnej

alloimúnnej

trombocytopénie

podávaním

imunoglobulínu matke (Kamphuis a Oepkes, 2011), alebo liečba matky na zastavenie
produkcie materských protilátok alebo hormónov, ktoré môžu ohroziť vývoj plodu (Hui
a Bianchi, 2011). Výnimkou je návrat otvorenej fetálnej chirurgie myelomeningokély
(Bebbington et al., 2010). Napriek tomu, že táto štúdia poukázala na niektoré predchádzajúce
chyby, bola randomizovaná, multicentrická, využívala výsledky skúsených operatérov
a zahŕňala dlhodobé výsledky. Týmto jasne poukázala na skutočnosť, že dobré fetálne
výsledky sú znevýhodnené signifikantnou materskou morbiditou.
Jedným z hlavných problémov spojených s akoukoľvek invazívnou terapiou, realizovanou či
už prostredníctvom ihly, fetoskopicky, alebo hysterotómiou je predčasný odtok plodovej
vody. Existuje niekoľko terapeutických stratégií, ktoré je možné v týchto prípadoch použiť
(Deprest et al., 2011; Haller et al., 2011), ale to či je účinnejšia trombocytárna zátka amniopatch, alebo mušlové lepidlo musí byť preukázané na väčších súboroch.
Čo môže priniesť fetálna terapia v budúcnosti? Niektoré štúdie popisujú pokroky vo fetálnej
génovej terapii, ktorá môže byť efektívnou liečbou širokého spektra genetických
a negenetických ochorení plodu (Mehta et al., 2011). Bude to cesta k efektívnej liečbe
predčasného odtoku plodovej vody? Umožní použitie kmeňových buniek skorú a menej
invazívnu reparáciu spina bifida a iných štrukturálnych malformácií?
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2 ETICKÝ PRINCÍP VO FETÁLNEJ TERAPII
Etický koncept v ponímaní plodu ako pacienta a riešení jeho vnútromaternicového stavu je
založený na základných princípoch lekárskej etiky aplikovanej u tehotnej. Ide o princíp
výhodnosti pre plod a rešpektovaní autonómnych želaní tehotnej. Uvedené princípy vytvárajú
základné principiálne predpoklady pri aplikácii etického princípu vo fetálnej terapii, či už
v jej výskumnej, alebo klinickej praxi. Tieto princípy sú nevyhnutné, pretože lekári
praktizujúci túto špecializáciu majú etickú povinnosť ochraňovať záujmy oboch, matky
a plodu, aj napriek ich nevyhnutnej integrite. Dependentný morálny stav plodu ako pacienta
vytvára situáciu, v ktorej je potrebné zohľadňovať jeho schopnosť v budúcnosti získať
morálny status dieťaťa (forma dependentného morálneho statusu) a potom ešte neskôr byť
nezávislou dospelou osobou (forma independentného morálneho statusu).
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3 MOŽNOSTI FETÁLNEJ TERAPIE
Počas posledných dvoch desaťročí sa cieľ prenatálnej diagnostiky zmenil. Len z rozhodovania
o ukončení gravidity prípade vážneho problému, na možnú aktívnu liečbu plodu s cieľom
vylepšenia

jeho

dlhodobých

vyhliadok.

V súčasnosti

predstavuje

neinvazívna -

farmakologická a chirurgická terapia plodu významnú možnosť pre manažment viacerých
fetálnych problémov.
1) Ukončenie gravidity predstavuje možnosť riešenia intrauterinného postihnutia plodu
závažným postihnutím, inkompatibilným s ďalším životom. Príkladmi môžu byť
závažné
(napríklad

chromozomálne
trizómie

abnormality,

13 a 18),

niektoré

nezlučiteľné
metabolické

s dlhodobým
ochorenia

prežívaním
a anatomické

malformácie, hlavne mozgu a obličiek.
2) Elektívny cisársky rez je indikovaný v prípadoch, kedy fetálne malformácie môžu pri
vaginálnom pôrode spôsobiť dystokiu. Je využívaný aj v prípadoch, kedy môže
nevyhnutný okamžitý chirurgický výkon u plodu v sterilných podmienkach zlepšiť
vyhliadky plodu, alebo ak postihnutý plod nie je možné vaginálne porodiť (napr.
zrastlice, omfalokéla, sacrococcygenálny teratóm, veľký cystický hygróm a iné).
3) Predčasný indukovaný pôrod je indikovaný z dôvodu ochorení matky alebo plodu,
ktoré by v prípade pokračovania gravidity mohli vážne narušiť funkciu orgánových
systémov alebo samotnú viabilitu plodu a toto riziko je pre plod väčšie ako riziko
predčasného pôrodu. Ideálnym sa javí situácia, ak je možné tento druh pôrodu
realizovať v mieste možnej korekcie fetálneho problému (napr. obštrukcia
uropoetického traktu, progresívny hydrocefalus, fetálny hydrops, progresívny IUGR
s poruchou funkcie fetoplacentárnej jednotky a iné).
4) Prenatálna farmakoterapia je indikovaná v širokom spektre ochorení. Z dôvodu
jednoduchšieho a bezpečnejšieho prístupu k plodu môžu byť využité viaceré nutričné
preparáty, hormóny a farmaká, ktoré môžu byť plodu podávané viacerými spôsobmi.
Primárne je však nutné docieliť exaktnú diagnózu a stanoviť jej závažnosť. Očakávaný
efekt liečby musí byť vyšší ako jej riziká a to pre plod ako aj pre matku. Taktiež pri
liečbe stanovenej diagnózy nemožno opomenúť na jej koincidenciu s ostatnými
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diagnózami. V prípade rizika predčasného pôrodu je potrebné zabezpečovať pľúcnu
zrelosť plodu a následnú adekvátnu popôrodnú starostlivosť.
5) Prenatálna invazívna fetálna chirurgia je indikovaná v prísne selektovaných prípadoch.
V súčasnosti sú jej výkony realizované vo vybranej skupine centier fetálnej terapie.
Terapeutický význam spočíva vo výkonoch, ktoré napomáhajú vývoju orgánových
systémov. Napriek tomu, definitívna korekcia viacerých kongenitálnych malformácií
je dlho výhľadovým výskumným cieľom.

3.1 NEINVAZÍVNA LIEČBA OCHORENÍ PLODU
3.1.1

DEFEKTY NEURÁLNEJ TRUBICE

Asi najznámejšou a najpreštudovanejšou farmakoterapiou vo fetálnej medicíne je podávanie
kyseliny listovej. Je vedecky dokázané, že redukuje incidenciu NTD (neural tube defects –
defektov neurálnej trubice) u žien s jedným, alebo viacerými postihnutými deťmi a u žien,
ktoré nemajú žiadne rizikové faktory. Všetkým ženám je doporučená perorálna denná dávka
4 mg najmenej počas jedného mesiaca prekoncepčne a počas prvých 3 mesiacov gravidity.

3.1.2

KONGENITÁLNA ADRENÁLNA HYPERPLASIA

Najbežnejšia a najlepšie popísaná fetálna porucha funkcie nadobličiek je kongenitálna
adrenálna hyperplázia (angl. congenital adrenal hyperplasia – CAH). Táto porucha zahŕňa
skupinu autozomálne recesívnych porúch, charakterizovaných deficienciou jedného, alebo
viacerých enzýmov, potrebných k biosyntéze nadobličkového kortizolu. Najčastejšou
abnormalitou, pôsobiacou u viac ako 90% pacientov s CAH, je deficiencia enzýmu
21- hydroxylázy

(21-OH).

Ďalšími,

menej

zastúpenými

variantmi

sú

deficiencie

11b-hydroxylázy, 17a- hydroxylázy a 3b-OH-dehydrogenázy. Znížená aktivita 21- OH
zapríčiňuje akumuláciu 17-hydroxyprogesterónu (17- OHP), čo vedie k poklesu jeho
koncerzii na 11- deoxykortikosterón. Zvýšenie hladiny 17- OHP je teda následne
konvertované cestou androstendionu na androgény, ktorých hladiny sa zvyšujú niekoľko
stonásobne. Zvýšenie hladiny androgénov spôsobujú maskulinizáciu ešte nediferencovaného
ženského vonkajšieho genitálu. Stupeň maskulinizácie môže byť od hypertrofie klitorisu až
po kompletné vytvorenie penisu a skróta. Naopak, vzhľad vonkajšieho genitálu u mužských
plodov je normálny, avšak príznaky zvýšených hladín androgénov sa prejavia v postnatálnom
období. Môžu spôsobovať predčasnú maskulinizáciu, akcelerovaný vývoj a rast. „Klasická“
forma CAH spôsobuje takmer kompletný blok enzýmovej OH je vrodená autozomálne
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recesívna porucha, ktorá je lokalizovaná na krátkom ramienku 6. chromozómu. Gén pre
21-OH je zmapovaný aktivity a je klinicky prítomná pri narodení. „Neklasická“ forma
spôsobuje iba čiastočnú blokádu enzymatickej aktivity a jej klinické príznaky sa objavujú
neskôr. Deficiencia 21- a umožňuje priamu diagnostiku tejto mutácie pri molekulárne
genetickom vyšetrení.
Historicky sa prenatálna diagnostika CAH v 70-tych a 80-tych rokoch realizovala pomocou
stanovenia zvýšených hladín 17- OHP v plodovej vode. S vývojom vyšetrenia choriových
klkov (angl. – chorionic villus sampling - CVS) sa v 80-tych rokoch objavila možnosť
diagnostiky tohto ochorenia už na konci prvého trimestra. Objavom a zmapovaním
allelických variantov sa stala priama DNA analýza rutínnym postupom. Doplnkovým
vyšetrením v neskoršom fetálnom období sa javí sonografická diagnostika zväčšeného falusu,
ktorá by mala vyšetrujúceho viesť pátraniu po CAH.
Čo sa týka možnej liečby, funkcia fetálnej nadobličky môže byť farmakologicky ovplyvnená
prostredníctvom aplikácie dexametazonu matke.
Keďže diferenciácia externého genitálu začína v 7. týždni gravidity, liečba po
predchádzajúcej diagnostike prostredníctvom CVS, alebo amniocentézy by bola už
v aktuálnej prebiehajúcej gravidite nezmyselná. Z tohto dôvodu je matkám so zvýšeným
rizikom tohto ochorenia (jeho výskyt v predchádzajúcej gravidite) podávaná perorálna denná
dávka Dexamethazonu 0,25 mg od 7. do 9. týždňa gravidity profylakticky. Z uvedeného
vyplýva, že liečbu je potrebné podávať všetkým rizikovým pacientkam, napriek tomu, že
postihnuté ženské plody sú diagnostikované v pomere 1 ochorenie na 8 rodičovských
prenášačov. Následne je doporučená včasná diagnostika tohto ochorenia CVS. Po získaní
výsledkov však liečba do pôrodu pokračuje len u pozitívne diagnostikovaných plodov
ženského pohlavia. Pri pôrode je podávaná stresová dávka glukokortikoidov a následne je
u matky popôrodne znižovaná. Ak je plod mužského pohlavia, alebo nepostihnutý, liečba sa
prerušuje. Dlhodobé štúdie dokázali, že liečba je v prevencii maskulinizácie úspešná. Napriek
tomu sú naďalej potrebné štúdie skúmajúce dlhodobé postnatálne výsledky jedincov,
vystavených expozícii vysokých dávok steroidov počas celého intrauterinného vývoja.

3.1.3

HYPOTYREOIDIZMUS

Fetálny

hypotyreoidizmus

je

spájaný

s

materským

hypertyreoidizmom,

použitím

rádioaktívneho jódu, drog a excesívneho materského príjmu jódu. Stav plodu je
vyhodnocovaný sonograficky a priamo prostredníctvom kordocentézy. Za účelom liečby
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môže byť intraamniálne podávaný L – thyroxín (od 150 - 600 µg 1 krát za 2 týždne, resp. iná
schéma, v závislosti od stavu plodu – jeho hormonálnych hladín) s dokázaným efektom
regresie fetálnej strumy a normalizácie hormonálnych hladín.
Fetálny hypotyreoidizmus môže mať závažné fetálne a neonatálne následky. Jeho hlavným
symptómom býva fetálna struma. Táto spôsobuje ezofageálnu obštrukciu, čo následne
neumožňuje plodu prehĺtanie plodovej vody a vedie k polyhydramniu, ktorý vedie
k zvýšenému riziku predčasného pôrodu. Okrem toho fetálna struma môže spôsobovať
extenziu krku plodu, čo v pôrodnom mechanizme môže viesť k dystokii. Fetálny
hypotyreoidizmus bez adekvátnej liečby môže mať závažné postnatálne následky, ako
napríklad závažnú rastovú a mentálnu retardáciu. Intrauterinne neliečené deti s kongenitálnym
hypotyreoidizmom aj napriek okamžitej postnatálnej diagnostike a liečbe nasadenej hneď po
narodení, vykazujú v dlhodobom sledovaní v psychomotorických testoch horšie výsledky.
Fetálny hypotyreoidizmus je často spôsobený materským hypertyreoidizmom a jeho liečbou.
Príčinou je sekundárna supresia fetálnej štítnej žľazy propylthiouracilom podávaným matke.
Ďalšou jeho príčinou môže byť transplacentárny prestup materských protilátok. Tieto
protilátky poznáme ako TB1Ab (alebo TBII – block thyroid stimulating hormone (TSH)
binding). Niekedy je možné spôsobiť fetálny hypotyreoidizmus ako nežiaduci efekt podávania
inej materskej farmakoterapie, ako napríklad amidiaron, litium, alebo excesívne používanie
jódu.
Fetálny hypotyreoidizmus, spôsobený ako samostatná fetálna abnormalita, je veľmi
zriedkavý, vyskytuje sa 1: 4000 - 5000 pôrodov. Najčastejšou formou permanentného
hypotyreoidizmu v detskom veku je dysgenéza štítnej žľazy. Táto diagnóza zahŕňa
hypoplastickú alebo ektopickú štítnu žľazu, ale aj totálnu absenciu tkaniva štítnej žľazy
(atyreóza), ktorá je spojená s nedetekovateľnými hladinami tyreoglobulinu. Kongenitálny
hypotyreoidizmus je len veľmi zriedkavo spojený s poruchami syntézy tyreoidálnych
hormónov, TSH insenzivitou, alebo absenciou hypofýzy. Z hľadiska prenatálnej prevencie je
nevyhnutné, aby všetky tehotné s akýmkoľvek ochorením štítnej žľazy (hypotyreóza aj
hypertyreóza)

boli

sonograficky

expertne

sledované

(screening

fetálnej

strumy,

polyhydramnia, alebo fetálnej tachykardie).
Fetálna hypotyreoidická struma je primárne diagnostikovaná sonograficky. V pokročilých
štádiách môže byť indikáciou k sonografickému vyšetreniu extenzívny rast uteru
nezodpovedajúci dĺžke gestačného veku. Tento rast je spôsobený už spomínaným
polyhydramniom, keďže plod má strumou spôsobenú ezofageálnu obštrukciu a obmedzené
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prehĺtanie plodovej vody. Niekedy je fetálna struma diagnostikovaná aj pri rutínnom
sonografickom vyšetrení. V tomto prípade je potrebné detailne vyšetriť anamnézu matky
a vyšetriť jej hormonálny tyreoidálny status. Pred zavedením kordocentézy boli ako
potenciálne ukazovatele funkcie fetálnej štítnej žľazy vyšetrované hladiny TSH a free
tyroxínu (fT4) z plodovej vody. V súčasnosti je metódou voľby kordocentéza, pomocou ktorej
môže byť stav fetálnej štítnej žľazy priamo a presne vyšetrený, tak ako aj jeho následná
reakcia na terapiu. V laboratórnej diagnostike sa stanovujú fetálne sérové hladiny free T4,
total T4, free T3, total T3 a TSH.
Liečba “in utero” bola po prvý raz publikovaná Van Herlem v roku 1973 a bol pri nej plodu
intramuskulárne aplikovaný levotyroxín. Následné štúdie však dokázali že efektívnejšie je
intraamniálne podávanie tyroxínu v obvyklých dávkach 200 - 500 µg raz za týždeň. Môže byť
využité aj dávkovanie v prepočte na fetálnu hmotnosť – 10 mg/kg, podobne ako je
doporučené u novorodencov. Na základe tejto liečby je predpoklad regresie fetálnej strumy
a úpravy fetálnych a neonatálnych hladín TSH.

3.1.4

HYPERTYREOIDIZMUS

Fetálnu tyreotoxikózu je obvyklé diagnostikovať u plodov matiek s Gravesovou chorobou,
alebo s autoimúnnou tyreoiditídou. Diagnóza sa realizuje prostredníctvom kordocentézy.
Materská liečba sa realizuje propylthiouracilom (iniciálna dávka 300 mg/ deň, následne
úprava podľa efektu) alebo methimazolom. Liečba dosahuje dobrý fetálny efekt.
Neonatálny hypertyreoidizmus je zriedkavý, s incidenciou od 1: 4000 do 1: 40 000. Fetálna
tyreotoxická struma obvykle vzniká sekundárne ako príčina Gravesovej choroby, alebo
Hashimotovej tyreoiditídy. Až 12 % detí matiek trpiacich Gravesovým ochorením je následne
postihnutých tyreotoxikózou. Táto situácia môže u plodu vzniknúť aj napriek tomu, že matka
je eutyroická. Je to spôsobené transplacentárnym prechodom materských IgG protilátok.
V tomto prípade sa jedná o protilátky známe ako TSAB (alebo TSI), ktoré sú predominantne
orientované proti TSH receptorom. Je obvyklé, že diagnostika fetálneho hypertyreoidizmu sa
začína po primárnej diagnostike fetálnej strumy. Naopak, niekedy môže byť fetálna struma
sonograficky

zdiagnostikovaná

vzhľadom

na

zvýšené

materské

TSH

protilátky.

Ultrasonografické vyšetrenie plodu však má v týchto prípadoch dominantné postavenie. Aj
keď je to niekedy v prvej línii len primárnou diagnózou polyhydramnia a až následne
expertným vyšetrením diagnózou fetálnej strumy. Po sonografickej diagnostike fetálnej
strumy je nevyhnutné vyšetriť hormonálny stav plodu. V minulosti boli na vyšetrenie funkcie
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fetálnej štítnej žľazy využívané hladiny TSH a fT4 v plodovej vode. Neskôr, vzhľadom na ich
výpovednú nestabilitu v porovnaní s fetálnym sérom sa dospelo k názoru, že aj napriek svojej
relatívnej rizikovosti je indikovaná kordocentéza. V súčasnosti sa výsledky z plodovej vody
vyhodnocujú len v prípadoch, keď výkon kodocentézy nie je na niektorých pracoviskách
dostupný, alebo zlyhá. Kordocentéza umožňuje spoľahlivú diagnostiku a následné
naplánovanie liečby plodu.
Liečba fetálneho hypertyreoidizmu spravidla spočíva v materskej perorálnej liečbe. K dobrým
výsledkom vedie perorálne podávanie propyluracilu, v úvodnej dávke 100 mg tri krát denne,
neskôr je doporučené dávku znížiť na 50 mg tri krát denne. Iní autori publikovali u úspešnú
liečbu methimazolom, išlo hlavne o skupinu pacientok, ktoré netolerovali liečbu
propyluracilom.

3.1.5

METYLMALONICKÁ ACIDÉMIA

Metylmalonická acidémia je spojená s deficienciou účinku vitamínu B 12. Koenzymatická
funkcia vitamínu B 12 je potrebná na konverziu metymalonyl koenzýmu A na sukcinyl
koenzým A. Etiologicky je tento stav vysvetlený viacerými genetickými príčinami, dominuje
porucha mutázy metylmalonyl koenzýmu A alebo metabolizmu koenzymaticky aktívnej
formy vitamínu B 12 – kyanokobaltamínu. Deficiencia metylmalonyl CoA mutázy, alebo jej
koenzýmu adenosylkobalamínu spôsobuje akumuláciu kyseliny metylmalónovej a jej
prekurzorov v telových tekutinách. Klinicky sa novorodenci v prvých týždňoch postnatálneho
života prejavujú nutričnou intoleranciou, zvracaním, hypotóniou, letargiou, dehydratáciou
a acidózou.
Je všeobecne známe, že metylmalonická acidémia plodu je spojená so zvýšeným vylučovaním
kyseliny metylmalonovej do materského moču.
Liečba sa realizuje prenatálnym materským orálnym podávaním titrovanej dávky
kyanokabaltamínu. Niektoré pacientky môžu reagovať tak, že zvyšujú množstvo aktívneho
holoenzýmu (mutáza apoenzýmu plus adenosylkobaltamin). Následne sa u matky prejaví
vysoká koncentrácia hladín sérového B12 a normálne vylučovanie kyseliny metylmalónovej
v moči. Dlhodobý efekt tejto liečby na plod nie je zatiaľ dostatočne preštudovaný.

3.1.6

KARBOXYLÁZOVÁ DEFICIENCIA

Táto porucha je spôsobená deficienciou holokarboxylázovej syntetázy, alebo biotinidázy,
dvoch enzýmov umožňujúcich funkciu karboxyláz. Karboxylázové enzýmy sú začlenené do
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metabolizmu izoleucínu, leucínu a valínu. Klinicky sa pacienti v prvých týždňoch života,
alebo neskôr prejavujú hypotóniou, kŕčami, zvracaním, neprospievaním, dermatitídou,
zaostávaním vo vývoji, stratou sluchu a acidózou. Materské podávanie biotínu môže zabrániť
neonatologickým komplikáciám.

3.1.7

ABNORMALITY METABOLIZMU MINERÁLOV

Špecifická substitúcia minerálov ako je napríklad meď alebo mangán ešte nebola do
preventívnej fetálnej terapie uvedená. Zatiaľ tieto výskumy prebiehajú len na zvieratách
s príslušnými genetickými deficienciami. Publikované výsledky sú sľubné a dávajú
prognostickú nádej na ich zavedenie do analogickej humánnej liečby.

3.1.8

INDUKCIA MATURÁCIE PĽÚC

Účinnosť kortikosteroidnej liečby za účelom indukcie maturácie pľúc a syntézy surfaktantu
u plodu bola potvrdená v mnohopočetných štúdiách. Signifikantne sa potvrdila redukcia
respiratory distress syndrómu (RDS) počas neonatálneho obdobia. Kontrolné štúdie vykázali
redukciu z 20,2 % na 11,2 %. U extrémne prematúrnych plodov znižujú taktiež incidenciu
intraventrikulárnej hemorágie, ktorá je jednou z najväčších príčin mozgovej obrny predčasne
narodených. V graviditách do ukončeného 34. týždňa gravidity, ktorým hrozí predčasný
pôrod sa v liečbe používa Betametazon (12 mg intramuskulárne (i.m.) v 2 dávkach po
24 hodinách), alebo Dexametazon (6 mg i.m. v 4 dávkach každých 12 hodín). Účinok na plod
sa prejaví po 48 hodinách od podania prvej dávky. Opakované podávanie antenatálnych
steroidov však môže viesť k neurologickému postihnutiu dieťaťa, nezávisle od stupňa
prematurity. Predchádzajúce klinické postupy týždňových liečebných kúr kortikoidmi boli
nahradené jednou dávkou, kedykoľvek do 34. týždňa gravidity, v prípade, že sa objavia
klinické prejavy neodvratného predčasného pôrodu. Multicentrické, randomizované
a placebo-kontrolované štúdie ukázali, že jednorazová dávka kortikoidov podaná do
34. týždňa gravidity jednoznačne prevyšuje fetálne, respektíve neonatálne riziká.

3.1.9

MATERSKÁ HIV INFEKCIA

Štúdie potvrdili, že perorálne podávanie Zidovudinu (AZT) od 14. gestačného týždňa počas
celej gravidity a intravenózne počas pôrodu, s následnou liečbou novorodenca počas prvých
6 týždňov, znižuje vertikálny prenos infekcie z 25 % na 8 %.
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3.1.10

FETÁLNY HYDROPS

Fetálny hydrops je kombináciou generalizovaného edému mäkkých tkanív a prítomnosti
tekutiny (efúzie) v jednej, alebo viacerých telesných dutinách. Tento závažný stav plodu
zapríčiňuje vysokú fetálnu úmrtnosť vo viac ako 50 % diagnostikovaných prípadov.
Postnatálna úmrtnosť u živorodených je taktiež okolo 50 %. Jeho príčiny môžu byť rôzne.
Tradičnou klasifikáciou môže byť hydrops rozdelený na imúnny a neimúnny. Viac
zapríčinený intrauterinne klinicky orientované rozdelenie (fetálna medicína) definuje hydrops
fetálnou anémiou a na hydrops spôsobený inými príčinami. Praktický dôvod tejto
kategorizácie je, že fetálna anémia je najbežnejšou príčinou hydropsu a je ľahko intrauterinne
diagnostikovateľná. Jej liečba je relatívne jednoducho liečiteľná intrauterinnými transfúziami.
Z uvedeného vyplýva, že hydrops spôsobený anémiou má lepšiu prognózu ako jeho iné
formy. V rôznych častiach sveta môžu existovať rôzne príčiny fetálneho hydropsu. Napríklad
v rozvojových krajinách je najčastejšou príčinou Rh izoimunizácia a v južnej Číne fetálna
a-talasémia. Naopak, v rozvinutých krajinách sú najčastejšími príčinami fetálneho hydropsu
štrukturálne a chromozomálne anomálie a parvovírus B 19.
3.1.10.1 Hydrops spôsobený anémiou
Je všeobecne známe, že fetálna anémia môže byť ľahko diagnostikovateľná pomocou
ultrasonografického vyšetrenia a špecificky počas neho meraním prietoku v arteria cerrebri
media. Príčiny fetálnej anémie musia byť rozdelené podľa ich závažnosti na prognózu
gravidity a plodu.
Imúny hydrops
Historicky

bol

imúnny

hydrops

(zapríčinený

materskou

anti-D

isoimunizáciou),

najfrekventnejšou príčinou fetálnej anémie a hydropsu. Našťastie, v súčasnosti je možné
ťažké prípady anti-D izoimunizácie vidieť veľmi zriedkavo. Je to vďaka výsledkom anti-D
imunoglobulínovej profylaxie u Rh negatívnych matiek. V prípade absencie profylaxie, sa
môže táto choroba prejaviť. Imúny hydrops je spôsobený hemolytickou chorobou plodu
mediovanou materskou IgG, jej najťažšou formou je fetálna erytroblastóza. Ďalšími
antigénmi, ktoré môžu spôsobiť imúnnu fetálnu hemolytickú chorobu sú: Rhesus, anti –
C,c,E,e, anti-Kell, anti-MNS, anti-Duffy a anti-A, alebo anti-B. Vzhľadom na skutočnosť, že
incidencia Rh-D senzilizácia klesá, stúpajú v súčasnosti izoimunizácie zapríčinené inými
skupinami (Rh, a to Kell, MNS a Kidd). Ochorenie spôsobené anti-Kell má relatívne zlú
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prognózu, pretože anémia je nielen spôsobená hemolýzou ale aj supresiou erytropoézy. Pri
v graviditách s Kell izoimunizáciou je signifikantne vyššia incidencia polyhydramnia.
Diagnostika a liečba imúnneho hydropsu
Hemolytická choroba plodu je stav fetálnej anémie spôsobenej Rh izoimunizáciou. Jej výskyt
môžu u rizikových tehotných zachytiť skríningové vyšetrenia prítomnosti a titra materských
protilátok. Ak je rodičovský antigén pozitívny, je možné diagnostikovať fetálnu krvnú
skupinu pomocou PCR (polymerase chain reaction) amniocentézou, resp. kordocentézou. Za
rovnakým účelom je možné takisto využiť RT-PCR (reverse transcriptase – polymerase chain
reaction) fetálnych buniek v materskej krvi. Rizikové plody by mali byť monitorované
sériovými ultrazvukovými vyšetreniami (prítomnosť hydropsu) a Dopplerovským vyšetrením
flowmetrie v arteria cerebri media (vyšší u anemických plodov). Vyšetrenie sa realizuje do
16. – 18. týždňa gravidity a opakuje každé 1 – 2 týždne do 35. týždňa gravidity. Alternatívne
prichádza do úvahy realizácia sériových amniocentéz od 18. týždňa gravidity (v intervaloch
od 10 do 14 dní), za účelom stanovenia hladiny bilirubínu v plodovej vode. Jeho abnormálne
hodnoty sú posudzované tabuľkami podľa Queenana a Lileyho. Sériové kordocentézy sú
indikované v prípade závažne postihnutého plodu za účelom priameho stanovenia
hematokritu, retikulocytov a bilirubínu. Intrauterinné transfúzie sú indikované na základe
výsledkov diagnostických testov. Ako alternatívy sú využívané nasledovné prístupy. Prístup
pomocou intravaskulárnej transfúzie punkciou do umbilikálnej vény, alebo kombináciou
intraperitoneálnej a intravaskulárnej transfúzie. Kombináciou sa dosahuje stabilnejší
hematokrit a odklad ďalšej transfúzie. Objem na požadovanú intraperitoneálnu transfúziu je
možné vypočítať (gestačný vek v týždňoch mínus 20 x 10) a následne pokračovať v jeho
aplikácii v 2 týždňových intervaloch až do ukončenia fetálnej erytropoézy. Monitoring sa
vykonáva s Kleinhauer Betke testom a sonografickým sledovaním veľkosti fetálnej pečene
a sleziny, ako indikátormi extramedulárnej hematopoézy. Samotná intravaskulárna transfúzia
má za cieľ dosiahnuť hodnoty fetálneho hematoritu 35 – 40 %. Intraperitoneálna transfúzia
vytvára rezervoár krvi a dosahuje finálne hodnoty hematokritu 50 – 60 %. U plodu
s hydropsom je potrebné pokračovať v transfúziách až kým hodnoty hematokritu nedosiahnu
25 %. Transfúzia je opakovaná v dvojdňových a následne v týždňových intervaloch, až kým
sa nedosiahnu požadované hodnoty hematokritu. Ako transfúzny materiál sa používa
0 - negatívna, CMV - negatívna allogénna, alebo materská krv, ktorá je testovaná na infekcie,
následne balená (level hematokritu 75 – 85 %), filtrovaná a ožiarená 2500 Gy. Opakované
transfúzie sú indikované do dosiahnutia pľúcnej zrelosti, alebo 35. týždňa gravidity.
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Geneticky podmienené hemolytické ochorenie plodu
Existuje množstvo geneticky podmienených ochorení plodu, ktoré ojedinele môžu
spôsobovať fetálny hydrops. Medzi ne patrí napríklad deficiencia glukóza fosfát izomerázy,
ktorá vo fetálnej a neonatálnej forme spôsobuje hemolytickú krízu a raritne fetálnu anémiu
a hydrops. Medzi ďalšie príklady patria deficiencia glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
a deficiencia pyruvát kinázy, ktoré môžu spôsobovať hemolytické epizódy.
Neinfekčné poruchy tvorby erytrocytov
Medzi časté príčiny fetálneho hydropsu v čínskej populácii patrí alfa talasémia. Talasémie
predstavuje skupina vrodených abnormalít syntézy hemoglobínu. Hemoglobín má alfa a beta
reťazec. Homozygotná alfa talasémia (delécia oboch reťazcov alel na korešpondujúcom
regióne 16. chromozómu) spôsobuje fetálny hydrops (Bartov syndróm). Klinickú závažnosť
ochorenia vyjadruje klinická klasifikácia s označeniami – talasémia maior, intermedia
a minor. Anémia a talasémia sú spôsobené krátkym vývojom erytrocytov s redukovaným
obsahom hemoglobínu. Ďalšie vrodené formy dyserytropoéz predstavujú raritné ochorenia
(tabuľka č. 1).
Kongenitálna dyserytropoetická anémia

inefektívna erytropoéza a multinukleárna
erytroblastóza

Kongenitálna erytropoetická porfýria
Diamond-Blackfanov syndróm

vrodená hypoplastická anémia

Leukémia

je spojená s Downovým syndrómom

Tab. 1 Raritné formy dyserytropoéz
Fetálna anémia ako následok fetálnej straty krvi
Interná fetálna hemorágia, vzhľadom na veľkosť straty krvi môže viesť k závažnej anémii.
Najčastejšia lokalizácia fetálneho krvácania je intrakraniálny priestor, menej časté sú
krvácania do dutiny hrudnej a brušnej. Spontánne fetálne krvácania musia vždy diagnosticky
viesť k vyšetreniu materských antitronbocytárnych protilátok za účelom vylúčenia aloimúnnej
trombocytopénie. Plod môže postihnúť aj akékoľvek placentárne (subchoriálne, resp.
intervilózne) krvácanie. Časté sú fetomaternálne krvácania (napr. krvácanie plodu do
materskej cirkulácie). Ľahké formy sú pomerne časté, ale masívne krvácanie môže byť
fatálne. Ľahšie, alebo rekurentné formy môžu viesť k anémii a následnému hydropsu.
Základným vyšetrením hydropsu plodu je Kleihauer- Betkeho test.
Raritne môže krvácanie vzniknúť aj v kongenitálnom nekrotickom tumore.
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Infekcia parvovírusom B 19
Parovírus B 19 je najdôležitejším etiologickým faktorom spôsobujúcim fetálnu anémiu
a hydrops. Počas gravidity môže spôsobiť potrat (6,5%), hydrops a intrauterínne úmrtie plodu.
Napriek tomu väčšina infikovaných žien rodí zdravých novorodencov bez akejkoľvek liečby.
V jednej z metaanalýz 165 prípadov antenatálnej infekcie human parovirus B 19 (HPVB19)
bolo zaznamenané 10,2% riziko fetálnej smrti. V ďalšej štúdii bol transplacentárny prenos
potvrdený v 69 (24,1%) prípadoch z potvrdených 286 dokázaných materských infekcií
a v inej infekcia HPVB19 spôsobila neimúnny hydrops v 19,1%. Parvovirus nepostihuje len
erytrocytárne bunky a ich produkciu, ale taktiež infikuje kardiálne myocyty. Z uvedeného
vyplýva, že aj keď je hydrops dominantne spôsobený anémiou, u niektorých chronických
prípadov nie je možné vylúčiť aj priamy efekt na fetálne srdce.
3.1.10.2 Hydrops spôsobený inými príčinami
Infekciou spôsobený fetálny hydrops
Najčastejšie infekcie spôsobujúce fetálny hydrops sú: parvovírus B19, cytomegalovírus,
herpes simplex vírus, toxoplazma gondii, treponema pallidum, coxsackie vírus typu B,
adenovírus. Ako jeho príčina sa popisuje aj Chagasova choroba.
Mechanizmy ktorými infekcie spôsobujú fetálny hydrops sú rôzne. Napríklad herpes simplex
zapríčiňuje poškodenie pečene, zatiaľ čo coxsackie a adeno vírusy spôsobujú myokarditídy
a fetálne tachyarytmie. Vrodený syfilis zapríčiňuje generalizovanú chronickú infekciu
s anémoiu, trombocytopéniou a následným ascitom.
Paradoxom je, že pri niektorých ochoreniach plodu, ako je napríklad syfilis a parvovírus,
môže byť matka séronegatívna.
Štrukturálne anomálie plodu
a) Tumory alebo tumorom podobné (hamartomatózne) lézie v telových dutinách plodu
môžu spôsobovať kompresiu alebo obštrukciu veľkých ciev systémového venózneho
návratu. Tieto lézie sú vymenované v tabuľke č. 2. Lézie pľúc spojené s hydropsom sú
väčšinou letálne.
b) Kardiálne ochorenia, vrátane vývojových chýb, tachyarytmie a bradykardia môžu
spôsobovať fetálny hydrops. Tieto poruchy sú vymenované v tabuľke č. 3.
c) Vaskulárne spojky (shunty) zapríčiňujú kardiálne zlyhávanie a následný hydrops.
Takýmto príkladom môže byť sacrococcygeálny teratóm a iné arteriovenózne
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malformácie na v rôznych orgánových systémoch plodu. V oblasti hlavy plodu bolo
popísaných viacero týchto situácií: aneuryzma Galénovej vény, intrakraniálna
arteriovenózna malformácia a intrakraniálny teratóm. Cervikálny, abdominálny, alebo
kutánny hemangióm, artériovenózne malformácie pečene a pľúc, veľký placentárny
chorioangióm a angiomatóza plodu môžu tiež spôsobovať hydrops.
Hydrops sa často vyskytuje ako komplikácia viacplodovej gravidity, hlavne v prípade
monochoriálnych gemín, často pri kardiálnom zlyhávaní jedného z nich. Pri fetofetálnom transfúznom syndróme (twin-to twin transfusion syndrome – TTTS), vedie
cirkulačný nepomer u recipienta hydropsu a zlyhaniu. U TRAP sekvencie (akardiacké
gemini) je touto príčinou reverzná perfúzia veľkého akardiackeho plodu pumpujúcim
dvojčaťom. Boli popísané aj prípady infarktu myokardu recipienta pri TTTS
a prechodný hydrops donora po amniocentéze.
d) Ostatné cirkulačné problémy - je známe, že dlhodobá obštrukcia pupočníka môže
spôsobiť zvýšenú vaskulárnu rezistenciu, ktorá môže za určitých okolností spôsobovať
fetálne zlyhávanie a následný hydrops.
Thorax
kongenitálna cystická adenomatózna malformácia pľúc – CCAM,
pulmonálna extralobárna sekvestrácia,
veľká diafragmatická hernia,
intratorakálny teratóm,
kardiálny alebo perikardiálny tumor,
atrézia laryngu.
Abdominálny tumor, alebo tumoru podobná lézia
abdominálny teratóm,
cystická oblička,
obštrukčná uropátia,
hepatoblastóm,
ovariálna cysta,
ostatné tumory.
Tab. 2 Obštrukcia systémového venózneho návratu
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Vrodené srdcové ochorenie
Atrézia aorty, alebo pulmonálnych ciev
Rôzne malformácie veľkých ciev
Hypoplázia pravého alebo ľavého srdca
Kardiomyopatie
Fetálna bradykardia: vrodený kardiálny blok, materský SLE, lupus antikoagulans
Fetálna tachykardia s myokarditídou – napr. Adenovírus, coxsckie vírus, parvovírus,
Chagasova choroba, WPW syndróm
Tab. 3 Kardiálne príčiny fetálneho hydropsu
Chromozomálne abnormality
Monozómia X (45,XO – Turnerov syndróm) je najčastejšou chromozomálnou aberáciou,
ktorá vedie k hydropsu. Túto situáciu spôsobuje porucha vývoja lymfatických ciev. Ďalším
zdôvodnením je, že 90 % hydroptických plodov s Turnerovým syndrómom má hmotnosť
srdca pod 2,5 percetil, čo býva aj najväčšou príčinou fetálneho úmrtia.
U trizómie 21 je hydrops a opuch šije diagnostikovaný v 40 %. Cystický hygróm a zvýšené
zhrubnutie záhlavia sa vyskytuje v 30,5 % a hydrops v 9,6 %. Ostatné chromozomálne
aberácie u ktorých sa môže vyskytovať hydrops sú: trizómia 10, trizómia 13, trizómia 15
a mozaicizmus trizomie 10.
Metabolické ochorenia
Metabolické ochorenia zapríčiňujú menej ako 1 % fetálnych hydropsov. Sú raritné, ale
dôležité pretože ich dedičnosť je autozomálne recesívna, takže majú 25% riziko rekurencie.
Príslušné enzýmové deficiencie prezentuje tabuľka č. 4.
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Lyzozómové ochorenia
Mukopolysacharidóza typu VII
Mukolipidóza I (sialidóza III)
Mukolipidóza II (I-cell ochorenie)
Gaucherova choroba
Farberova choroba
GM1 gang liosidóza
Niemann-Pickova choroba
Glykogénové ochorenia
Typ II b (porucha okladania glykogénu v myokarde)
Typ IV

Tab. 4 Lyzozómové a glykogénové ochorenia, ktoré spôsobujú fetálny hydrops
Ďalšie genetické ochorenia
Tabuľka č. 5 predstavuje najfrekventovanejšie genetické syndrómy tejto skupiny, ktoré môžu
spôsobovať fetálny hydrops. Vzhľadom na ich rastúcu početnosť sú veľmi dôležité
osteochondrodysplázie.
Iné príčiny fetálneho hydropsu
Podľa aktuálnych štúdií je fetálna hemochromatóza výsledkom ochorenia fetálnej pečene
v neskorom

druhom

trimestri

gravidity a

spôsobuje závažnú

panhypoproteinémiu

s neimúnnym hydropsom.
Ďalšou príčinou môže byť materská liečba indometacínom, ktorá je schopná spôsobiť
predčasný uzáver ductus arteriosus a následne fetálny hydrops. Publikovaný bol aj prípad
iatrogénneho intrauterinného hypotyroidizmu s následným hydropsom, spôsobeným liečbou
propyltiouracilom materskej Gravesovej choroby. V inom prípade bola fetálna hypertyreóza
a následný hydrops spôsobená antityroidálnymi protilátkami u hypertyreoidickej matky
s Gravesovou chorobou.
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OSTEOCHONDRODYSPLÁZIE
Blomstrandov typ chondrodysplázie – krátke rebrá, polyhydramnion, fetálny hydrops,
tvárové anomálie, zvýšená kostná denzita,
pokročilá skeletálna maturácia
Greenbergova dysplasia
– zjavne krátke rebrá, ektopické osifikačné centrá,
platyspondylitída
Conradi-Hunermannova chondrodysplázia punctata – disorganizácia chrbtice
prematúrna echogenita
femorálnych epifýz,
frontal bossing s vpáčeným
koreňom nosa, polyhydramnion
Osteogenesis imperfecta congenita
Achondrogenesis I A – polyhydramnion, subgaleálny edém, mikrocefália, úzky hrudník,
perikardiálna efúzia, závažný dwarfizmus s krátkymi končatinami
Achondrogenesis typ IB - mutácia sulfát transportného génu, závažná rizomélia, úzky
hrudník, plochá tvár, polyhydramnion, možná umbilikálna
hernia
Achondrogenesis type II – zjavný mikromelický dwarfizmus, malý súdkovitý hrudník,
Polyhydramnion
Krátke rebro polydaktýlia syndróm typ II - krátke rebrá, polydaktýlia, možné
polycystycké obličky, rázštep pery
Krátke rebro polydaktýlia syndróm typ IV – zjavne úzke rebrá, mikromélia, krátke
končatiny, polycystická renálna dysplázia
Fibrochondrogenéza
Kniest like dysplázia
Kampomelická dysplázia
OSTATNÉ GENETICKÉ SYNDRÓMY SPOJENÉ S HYDROPSOM
Artrogrypózis multiplex
Letálny mnohopočetné pterýgium syndróm
Fetálna akinezia
Beckwith-Wiedemannov syndróm
Simpson-Golapi-Behmelov syndróm
Smith-Lemli-Opitzov syndróm
Tuberózna skleróza
Kongenitálna arterálna kalcifikácia

Tab. 5 Osteochondrodysplázie a ďalšie genetické syndrómy spôsobujúce hydrops
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3.1.10.3 Vyšetrenie fetálneho hydropsu
Vyšetrovanie patomechamizmov plodov s fetálnym hydropsom si vyžaduje multidisciplinárny
prístup. Najdôležitejší je makroskopický popis plodu a identifikácia štrukturálnych anomálií.
Vývojové anomálie môžu naznačiť možnosť výskytu chromozomálnych abnormalít, čo môže
vyšetrujúceho nasmerovať k cytogenetickému vyšetreniu. V prípade odberu biologického
materiálu blízkeho plodu, je nevyhnutné vyšetrenie genetikom, resp. patológom. Ak ide
o metabolické

ochorenia,

môžu

byť

užitočné

aj

biochemické

vyšetrenia.

Osteochondrodysplázie nemôžu byť exaktne diagnostikované bez pomoci skúseného
rádiológa a bez pomoci moderných zobrazovacích metód. Veľmi dôležité sú molekulárna
biológia a vyšetrenie DNA, tak isto ako mikrobiologické vyšetrenie s bakteriologickými
a virologickými kultiváciami.
V súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou vyšetrenie za pomoci PCR. Aj napriek všetkým
vymenovaným moderným vyšetrovacím metódam, často zostáva vyšetrenie svetelným
mikroskopom základnou nutnosťou. Prítomnosť infekcií CMV, parvovírusu, adenovírusu je
možné overiť z fetálnych tkanív, fetálnych tekutín a materského séra.
Napriek tomu, že presnú diagnózu niekedy finalizuje až patologická pitva plodu, je vyšetrenie
hydropsu plodu prenatálnou úlohou. Anamnestické a klinické údaje sú nevyhnutné, či už pre
špecializované vyšetrenia v imunohistochémii, elektrónovým mikroskopom, v cytogenetike
alebo biochémii.
Z uvedeného vyplýva, že multidisciplinárny prístup je základom pre stanovenie presnej
diagnózy fetálneho hydropsu a jeho následnú možnú intrauterinnú liečbu.

3.1.11

FETÁLNA TROMBOCYTOPENIA

Materská trombocytopénia má množstvo príčin, mnohé z nich však nevystavujú plod priamo
riziku krvácania. Idiopatická trombocytopenická purpura má nízke riziko intrakraniálnej
hemorágie. Napriek tomu nie je počas pôrodu doporučené využívanie skalpových elektród,
forcepsu a vacum extraktora. Na začiatku pôrodu môže byť realizovaná kordocentéza a ak je
počet trombocytov nižší ako 20 000, je ako primárny spôsob pôrodu doporučený cisársky rez.
Najbežnejším typom trombocytárnej izoimunizácie je alloimúnna trombocytopénia, ktorá sa
vyskytuje u PLA1 Ag – negatívnej matky s incidenciou 1:5000. V prípade, že má plod týmto
ochorením postihnutého súrodenca, je potrebné realizovať kordocentézu, za účelom
vyhodnotenia počtu trombocytov. V prípade potreby sa takisto kordocentézou vykoná
transfúzia materských trombocytov. Nevýhodou je krátka životnosť trombocytov, čo zvyšuje
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potrebu frekventnejších transfúzií a možnosť následnej senzibilizácie. S dobrými výsledkami
je spojené simultánne podávanie imunoglobulínu G s kortikosteroidmi.

3.1.12

FETÁLNA TRANSPLANTÁCIA KMEŇOVÝCH BUNIEK

Transplantácia hematopoetických kmeňových buniek (HKB) in utero sa javí ako zaujímavá
teoretická možnosť liečby vrodených ochorení. Tieto ochorenia môžu byť diagnostikované
prenatálne a následne liečené podávaním HKB. Fetálna kostná dreň nemá do 14. týždňa
gravidity vyvinutú schopnosť hematopoézy a je vnímavá na vplyv cirkulujúcich kmeňových
buniek. Týmické vytváranie autoprotilátok v tomto období ešte nie je aktivované
a diferencované T lymfocyty ešte nie sú uvoľnené do cirkulácie. V tomto období sa teda
teoreticky môžu cudzorodé HKB uchytiť bez vyvolania imunitnej rejekcie, alebo ochorenia
“graft versus host”, a to bez potreby myeloablácie. Vyhľadávanie podľa HLA nie je potrebné,
naopak je vyvolaná špecifická tolerancia pre antigén donora, ktorá umožní nasledujúce
postnatálne transplantácie od toho istého donora. Táto terapia in utero však môže zapríčiniť
množstvo klinických komplikácií. Príkladmi sú rekurentné infekcie, neprospievanie
a neurologické poškodenie. Nevýhodami tejto liečebnej modality je materské a fetálne riziko
spojené s výkonmi potrebnými k diagnostike a terapii (samotná transplantácia), extrémne
náročné technické zabezpečenie a vysoké náklady. Ochorenia vhodné na transplantáciu HKB
sú hemoglobinopatie (napríklad kosáčikovitá anémia a talasémie), imunodeficientné stavy
a vrodené poruchy metabolizmu.

3.1.13
Exaktná

VRODENÉ SRDCOVÉ CHYBY
diagnostika

vrodených

srdcových

porúch

za

pomoci

najnovších

echokardiografických techník vytvorila potenciál pre prenatálnu kardiochirurgiu a intervenčné
katetrizačné techniky. V súčasnosti je hlavným cieľom prenatálnej diagnostiky vrodených
srdcových chýb genetické poradenstvo a zabezpečenie dispenzarizácie tohoto typu pôrodov
v terciárnom centre, schopnom poskytovať včasný a optimálny manažment v neonatálnom
období.
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3.1.13.1 Vývoj plodov so srdcovými chybami
3.1.13.1.1 Štruktúrne defekty srdca
Defekt komorového septa (VSD)
Z hľadiska prognózy sa viac ako 90 % malých defektov komorového septa (VSD) spontánne
uzatvorí počas prvého roka života. Veľké defekty môžu spôsobiť zlyhanie srdca v 2. – 8.
týždni života novorodenca a vyžadujú medikamentóznu liečbu (digoxin a diuretiká).
Extrémne veľké defekty, spojené s masívnym ľavo-pravým shuntom, môžu spôsobiť zlyhanie
srdca krátko po narodení. Ak zlyhá medikamentózna liečba je potrebné chirurgické riešenie.
Úspešnosť býva viac ako 90% a spája sa s očakávaním normálneho života a tolerancie
normálnej námahy.
Átrioventrikulárny septálny defekt (AVSD)
Átrioventrikulárne septálne defekty sa často vyskytujú u plodov s chromozómovými
aberáciami (v 50 % pri aneuploídii, v 60 % pri trizómii 21, a v 25 % pri trizómii 18) alebo
u plodov s kardiosplenickým syndrómom. AVSD sa často vyskytujú spolu s extrakardiálnymi
anomáliami alebo ako súčasť komplexnej srdcovej anomálie. AVSD principiálne závažne
neovplyvňuje fetálnu cirkuláciu, prítomnosť insuficiencie AV chlopní však môže viesť
k intrauterinnému srdcovému zlyhaniu. Prognóza AVSD je spravidla zlá u plodov, ktorým sa
tento defekt diagnostikoval in utero, pravdepodobne pre vysokú frekvenciu pridružených
anomálií. Okolo 50 % neliečených detí zomiera do jedného roka života na srdcové zlyhanie,
arytmie a pľúcnu hypertenziu. Prežívanie po chirurgickom riešení (obvykle vo veku
6 mesiacov) je viac ako 90 %. U 10 % pacientov je potrebná druhá operácia. Dlhodobá
prognóza je dobrá.
Jednokomorové srdce (SVH)
Chirurgické riešenie (Fontanova operácia) pozostáva zo separácie systémovej cirkulácie
anastomózou venae cavae inferior et superior priamo do pulmonálnej artérie. Prežívajúci majú
z dlhodobého hľadiska komplikácie zahŕňajúce arytmie, vytváranie trombov a podobne.
5-ročné prežívanie je okolo 70 %.
Aortálna stenóza (AS)
Prognóza závisí od závažnosti aortálnej stenózy, rýchlosti diagnostiky a následného
manažmentu. Tak, ako u všetkých obštrukcií ľavého srdca (LHO), aj tu je kľúčová prenatálna
diagnostika.

Subvalvulárna

a

subaortálna

forma

sa

vo

všeobecnosti

neprejavuje

v neonatálnom období. Naopak, valvulárna forma môže spôsobiť zlyhanie srdca nielen
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v neonatálnom období, ale aj in utero. Neonatálne výsledky závisia od závažnosti obštrukcie.
Ak je postačujúca, v neonatálnom období sa robí balóniková valvoplastika. Napriek tomu je
v prvých 10 rokoch života potrebné ďalšie chirurgické riešenie pre aortálnu insuficienciu
alebo reziduálnu stenózu.
Koarktácia aorty (CoA)
Koarktácia aorty je fatálna v neonatálnom období po uzatvorení ductus arteriosus. Z hľadiska
terapie je nevyhnutné podanie prostaglandínov na zabezpečenie ductus patens. Chirurgické
riešenie spočíva v excízii zúženého segmentu a end-to-end anastomóze. Mortalita spojená
s výkonom je asi 10% a incidencia restenózy u prežívajúcich je 15 %.
Prerušený aortálny oblúk
Stredný vek pri úmrtí neoperovaných novorodencov je 4 dni. Iniciálna liečba je rovnaká, ako
u mnohých iných anomálií, prostaglandíny na zabezpečenie ductus patens. Súčasné štúdie
uvádzajú prežívanie po chirurgickom riešení približne 70 %.
Syndróm ľavého hypoplastického srdca (HLH sy)
Hypoplastické ľavé srdce plod in utero dobre toleruje. Otvorený ductus arteriosus umožňuje
adekvátnu perfúziu hlavových a krčných ciev. Intrauterinný rast môže byť normálny, výskyt
symptómov vzniká najčastejšie po narodení. Prognóza detí s HLH syndrómom je extrémne
zlá. Tento defekt je zodpovedný za 25 % kardiálnych úmrtí v prvom týždni života. Takmer
všetci novorodenci, ak sú bez liečby, zomierajú do 6 týždňov. Po narodení sa podávajú
prostaglandíny. Možnosti chirurgického riešenia sú transplantácia srdca v neonatálnom
období (80 % 5–ročného prežívania) a tri stupne Norwoodovej operácie. 1. stupeň zahŕňa
anastomózu pulmonálnej artérie do aortálneho oblúka na systémový výtok a arteriálnu
septektómiu na umožnenie pulmonálneho venózneho návratu. Mortalita tohto výkonu je asi
30%. 2. stupeň sa robí v 6. mesiaci života, zahŕňa anastomózu z vena cava superior do
pulmonálnych artérií. Všeobecné dvojročné prežívanie po Norwoodovej operácii je okolo
50 %, viac ako 50 % prežívajúcich má však oneskorený neurologický vývoj. V liečbe
hypoplastického ľavokomorového syndrómu bola vyskúšaná katerizácia umbilikálnej cievy
s následnou in utero balónikovou valvuloplastikou aortálne stenózy. Výsledky tejto techniky
však sú rozpačité.
Pulmonálna stenóza (PS) a pulmonálna atrézia (PA)
Pacienti s ľahkou stenózou sú asymptomatickí a nevyžadujú liečbu. U pacientov so závažnou
stenózou hrozí zlyhanie srdca a vyžadujú balónikovú valvoplastiku v neonatálnom období.
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Tento výkon má vynikajúcu prognózu aj pokiaľ ide o dlhodobé prežívanie. Plody
s pulmonálnou atréziou a zväčšeným pravým srdcom majú veľmi vysoké percento
perinatálnej mortality. Deti s pravou ventrikulárnou hypopláziou vyžadujú biventrikulárnu
intervenciu a ich mortalita je približne 40 %. V prípade ťažkej formy pulmonálnej stenózy je
za účelom prevencie hypoplázie pravej komory takisto možné realizovať in utero
experimentálnu valvotómiu.
Ebsteinova anomália (EA) a dysplázia trikuspidálnej chlopne (DTV)
EA diagnostikovaná prenatálne má zlú prognózu, prakticky všetci pacienti zomierajú. Z toho
vyplýva, že tieto prenatálne diagnostikované defekty majú väčšiu závažnosť ako tie, ktoré sa
diagnostikujú u detí a dospelých.
3.1.13.1.2 Konotrunkálne malformácie
Transpozícia veľkých ciev (TGA)
Vychádzajúc z modelu fetálnej cirkulácie, kompletná transpozícia veľkých ciev je in utero
asymptomatická. Prežívanie po pôrode závisí od množstva a kvality miešania dvoch inak
nezávislých cirkulácií. Pacienti s transpozíciou a intaktným ventrikulárnym septom majú
krátko po pôrode cyanózu a srdcové zlyhanie. Ak je prítomný veľký komorový defekt,
cyanóza je ľahká. Klinické príznaky môžu byť oneskorené až o 2 – 4 týždne a obvykle sa
prejavia kongestívnym zlyhávaním srdca. Ak je prítomná pulmonálna stenóza a VSD,
symptómy sú podobné Fallotovej tetralógii.
Chirurgické riešenie sa obvykle robí počas prvých dvoch týždňov života. Operačná mortalita
je asi 10% a 10-ročné follow up štúdie prezentujú normálnu funkciu. Títo pacienti majú
z dlhodobého výhľadu zvýšené riziko aterosklerózy.
Fallotova tetralógia (TOF)
Zlyhanie srdca, či už prenatálne, alebo postnatálne sa u tejto malformácie nevyskytuje.
Dokonca aj v prípadoch závažnej pulmonálnej stenózy alebo atrézie široký VSD vykonáva
adekvátny ventrikulárny výdaj a plúcne riečisko je zásobované retrográdnym spôsobom cez
duktus. Jediná výnimka z uvedeného pravidla sa vyskytuje u prípadov s chýbajúcou
pulmonálnou chlopňou, čo môže zapríčiniť masívnu regurgitáciu do pravej komory
a predsiene. Ak je prítomná závažná pulmonálna stenóza, tesne po pôrode sa začína vyvíjať
cyanóza. Pri nižších stupňoch obštrukcie pulmonálneho krvného toku sa cyanóza môže
prejaviť až v priebehu prvého roka života .
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Prežívanie po kompletnej chirurgickej rekonštrukcii (realizuje sa obvykle počas prvých troch
mesiacov života) je viac ako 90% a približne 80 % prežívajúcich má normálnu záťažovú
toleranciu.
Dvojitý výtok z pravej komory (DORV)
Hemodynamika postihnutého plodu závisí od anatomického typu DORV a od pridružených
intrakardiálnych anomálií. Keďže fetálne srdce pracuje na princípe spoločnej komory, kde sa
krv mieša a pumpuje, DORV nezapríčiňuje intrauterinné zlyhanie srdca. Na rozdiel od
ostatných konotrunkálnych malformácií je DORV často spojený s extrakardiálnymi
anomáliami a (alebo) s chromozómovými aberáciami. Skorá pooperačná mortalita je okolo
10 %.
Truncus arteriosus communis (TAC)
Podobne ako ostatné konotrunkálne anomálie truncus arteriosus neovplyvňuje fetálnu
hemodynamiku. Jednoznačne spôsobuje emergentné stavy v neonatológii. U väčšiny
pacientov sa prejaví srdcovým zlyhaním počas prvých 2 týždňov života.
Chirurgické riešenie (obvykle pred 6. mesiacom života) zahŕňa uzáver VSD a vytvorenie
spojky medzi pravou komorou a pulmonálnymi artériami. Prežívanie pacientov je asi 90%, po
určitom čase je však potrebný opakovaný výkon kvôli preloženiu vytvorenej spojky.
3.1.13.1.3 Kardiosplenické syndrómy
Prognóza závisí od množstva a závažnosti kardiálnych anomálií, zvyčajne však býva zlá.
AV insuficiencia a závažná fetálna bradykardia vedie k AV blokáde, výsledkom čoho môže
byť intrauterinné zlyhanie srdca .
3.1.13.1.4 Echogénne fokusy
Obvykle nemajú patologický význam, niekedy sa však zachytia u plodov s kardiálnymi
anomáliami a chromozómovými aberáciami. Potvrdilo sa, že pre izolované hyperechogénne
fokusy platí trikrát väčšie riziko trizómie 21 v porovnaní s rizikom viazaným na vek matky
počas gestácie.
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Obr. 1 Hyperechogénne fokusy
Zdroj: Ferianec, USG prístroj ATL 5000

3.1.13.2 Fetálne arytmie
Väčšina fetálnych arytmií sú benígne a v 90 % sa jedná o predsieňové extrasytoly. Napriek
tomu je doporučené sledovať ich 2 krát týždenne, za účelom vylúčenia pretrvávajúcich
supraventrikulárnych extrasystol, alebo atriálneho fluttera. V prípade ventrikulárnych
extrasystol je potrebné vylúčiť ischémiu myokardu a kardiálne tumory (napríklad
rabdomyóm).
Pretrvávajúca tachykardia je spojená so suboptimálnym ventrikulárnym plnením a zníženým
kardiálnym výdajom. To spôsobuje átriálny pretlak a kongestívne zlyhanie. Plody so
supraventrikulárnou tachykardiou túto situáciu zvládajú dobre vzhľadom na skutočnosť, že
často konvertujú na sínusový rytmus. Pretrvávajúca tachykardia viac ako 200/min často
spôsobuje fetálny hydrops. Kombinácia hydropsu a dysrytmií má zlú prognózu (mortalita je
80 %) nezávisle od pôvodu tachykardie.
3.1.13.2.1 Terapia fetálnych arytmií
Po 32. týždni gravidity sa môže plod porodiť a liečiť ex utero. Prenatálna liečba je
štandardom liečby prematúrnych plodov, ktoré majú tachykardiu viac ako 200/min, hlavne ak
je prítomný hydrops a (alebo) polyhydramnion. Liečba závisí od typu tachykardie. Cieľom je
buď znížiť excitabilitu, alebo znížiť prevodový čas. Napriek tomu, že niekedy môže stačiť
manéver, ako jednoduché stlačenie pupočníka, je potrebná medikamentózna liečba
antiarytmikami. Medikamenty obsahujú propanolol, verapamil, procainamid, quinidine,
flecainide, amiodarone a adenosine; je možná aj ich kombinácia. Medikamenty sa obvykle
podávajú matke, môžu sa však podať aj priamo plodu (intraperitoneálne, intramuskulárne do
stehna alebo intravaskulárne do pupočníka). Obvyklá odpoveď na liečbu je konverzia na
normálny rytmus, s nasledujúcimi krátkymi epizódami tachykardie a nakoniec prítomnosť
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ojedinelých extrasystol. Plody s normálnym rytmom srdca a perzistujúcim hydropsom sú stále
v ohrození života. Prežívanie plodov s tachyarytmiami liečenými in utero je viac ako 90 %.
Pred zahájením antiarytmickej liečby je potrebné:
•

Porozumieť elektrofyziologickým základom abnormálneho rytmu a jeho vzniku.

•

Mať dobré znalosti farmakokinetiky liečebného agens pre matku, plod a placentu.

•

Získať súhlas matky pre liečbu.

•

Prítomnosť fetálneho hydropsu s pretrvávajúcou supraventrikulárnou arytmiou.

•

Včasná gravidita s pretrvávajúcou arytmiou, u ktorej je veľký predpoklad vzniku
hydropsu.

Nevýhody liečby zahŕňajú včasnú a neskorú mortalitu matky a plodu.
3.1.13.2.2 Kongenitálna kompletná srdcová blokáda
Asi v 50 % prípadov je spojená so závažnou vrodenou srdcovou chybou. Diagnózy zahŕňajú
ľavopredsieňový izomérizmus, fyziologicky korigovanú transpozíciu, atriovetrikulárny
septálny defekt, a vetrikulárny septálny defekt. Táto skupina diagnóz má vysokú incidenciu
kongestívneho zlyhávania srdca, cyanózu a postnatálne vyžaduje permanentný postnatálny
pacemaker. Zostávajúcich 50 % je spojených s materskými autoimúnnymi ochoreniami
(systémový lupus erytematosus, Sjőgrenov syndróm). Ako experimentálna liečba sa
využívajú imunosupresíva, ß – mimetiká a iné.
Prognóza závisí od prítomnosti kardiálnych defektov, ventrikulárnej frekvencie a prítomnosti
hydropsu. Plody s ventrikulárnou frekvenciou vyššou ako 55/min majú normálny
intrauterinný vývoj a nevzniká u nich srdcové zlyhanie. Hydrops je vždy známkou vyšších
stupňov ventrikulárnej bradykardie. Ako intrauterinná liečba sa, na zvýšenie elektrickej
excitability buniek myokardu (a tým aj ventrikulárnej frekvencie), podávali beta-mimetiká,
výsledky však boli sklamaním. Diskutabilný význam má aj podávanie steroidov
(Dexamethasone 8mg/d) na elimináciu materských protilátok. Pri pokusoch o invazívny
fetálny kardiálny pacing plody neprežívali.
Správa Smythea a spol. jednoznačne poukazuje na zlé výsledky vývoja plodov s intrauterinne
diagnostikovanými kardiálnymi abnormalitami. Opisuje súbor 3016 plodov, z nich sa v 170
prípadoch identifikovali kongenitálne kardiálne abnormality. Tehotnosť sa ukončila v 45 %,
pokračovala v ostávajúcich 55 %. 15 (9 %) fétov sa narodilo mŕtvych, 78 (46 %) bolo
živonarodených. Zo 78 živonarodených, 43 (25 %) novorodencov zomrelo, prežilo iba 35
(21 %) novorodencov. Narodené deti sa sledovali od 1 do 80 mesiacov. Pri 43 úmrtiach sa
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vždy opisovala kardiálna insuficiencia, 4 plody mali neimúnny hydrops, 5 plodov bolo
postihnutých ťažkými chromozómovými abnormalitami, 13 plodov malo extrakardiálne
malformácie. Podľa frekvencie výskytu sa u plodov vyskytovali tieto extrakardiálne
malformácie: intrakraniálne ventrikulárne abnormality, neurologické abnormality, cystický
hygróm, renálne poruchy, siamské dvojčatá, atrézia ezofágu, biliárna atrézia a mnohopočetné
systémové abnormality. Podobné výsledky sa vyskytujú aj v súboroch iných autorov.
Incidencia úmrtí je najvyššia u plodov s nálezom kardiálnych defektov spojených
s neimúnnym hydropsom. Veľmi zlá prognóza prežitia plodu je aj pri združení štruktúrnej
abnormality s átrioventrikulárnou chlopňovou regurgitáciou a kompletnou srdcovou
blokádou.
3.1.13.2.3 Supraventrikulárna tachykardia
V prípade pretrvávania musí byť supraventrikulárna tachykardia liečená, ak je spojená
s hydropsom. Plod je liečený hospitalizáciou tehotnej a jej liečbou po 12 – 24 hodinovom
fetálnom kardiálnom monitoringu. U matky sa realizuje EKG za účelom vylúčenia W-P-W
syndrómu (Wolff-Parkinson-White) a vyšetrenia hemogramu, elektrolytov a biochemických
parametrov (urea, kreatinín, kyselina močová). Následne sa nastavuje na liečbu digoxinom.
Digoxin je liekom prvej voľby, taktiež je možné využiť Propanolol, procainamid a quinidine.
Všetky antiarytmiká používané na liečbu fetálnej arytmie majú zvýšené ryziko dysrytmií
a mortality pre matku a plod. Preto je nevyhnutné predvídavé selektovanie nevhodných
pacientok a prísny monitoring hladín farmák a ich toxicity. Pacientky so štrukturálnymi
defektami srdca, Ebsteinovou anomáliou a mitrálnou insuficienciou musia byť z liečby
vylúčené.

3.1.14

VPLYV NA PÔRODNÍCKY MANAŽMENT

Prenatálna diagnostika kardiálnych abnormalít môže podstatne ovplyvniť následný
pôrodnícky manažment

gravidity.

Vzhľadom

na

schopnosť

posúdenia

závažnosti

jednoduchých alebo komplexných štruktúrnych abnormalít srdca môže pomôcť pri
rozhodovaní o elektívnom ukončení tehotnosti alebo o liečbe pred narodením, resp. po
narodení. Hovoríme o jej selektívnom a terapeutickom efekte.
Detekcia závažných kardiálnych defektov môže byť dôvodom pre ukončenie tehotnosti. Ide
prevažne o plody s pridruženými extrakardiálnymi defektmi a chromozómovými aberáciami,
ktoré sú nezlučiteľné so životom. Úloha rozhodnutia o ukončení tehotnosti prináleží po
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pozitívnom selektívnom efekte v druhom trimestri rodičom plodu, po adekvátnom objasnení
všetkých alternatív vývoja plodu kvalifikovaným lekárom.
Úloha cielenej prenatálnej diagnostiky abnormalít srdca, a zvlášť prenatálnej echokardiografie
je teda do veľkej miery komparabilná s amniocentézou alebo kordocentézou, ktoré sa
využívajú ako diagnostické nástroje pri zisťovaní závažných chromozómových alebo
vrodených metabolických porúch. V súčasnosti tieto neinvazívne a invazívne postupy
predstavujú kompaktné zložky cieleného algoritmu, či v diagnostike, alebo terapii.
Ak nie je ukončenie tehotnosti prípustné, pri určení vhodného terapeutického manažmentu má
dôležitú úlohu fetálna echokardiografia. Faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú prognózu
postihnutého plodu sú: štruktúrna srdcová chyba spojená s chromozómovou abnormalitou
alebo arytmiou, kongestívne zlyhávanie srdca spojené so supraventrikulárnou tachykardiou,
kompletný AV blok (hlavne u predčasného pôrodu), fetálny hydrops a átrioventrikulárna
chlopňová regurgitácia. Plánovať pôrod by malo byť pravidlom v centrách umožňujúcich
kardiologický a kardiochirurgický manažment. Detekcia typu kardiálnych defektov a ich
kombinácie s extrakardiálnymi malformáciami môže ovplyvniť spôsob pôrodu; napríklad, ak
prolongovaný pôrod môže spôsobiť ischémiu myokardu, je vhodné plánovať ukončenie
tehotnosti cisárskym rezom. Význam fetálnej echokardiografie by mohol byť väčší, ak by sa
stala akceptovanejšou a zaužívanejšou vyšetrovacou metódou sonografistov primárnej
starostlivosti. Keďže fetálna echokardiografia je komplexnejšia ako vyhodnotenie
„normálneho” 4D obrazu treba, aby pôrodnícki sonografisti absolvovali špeciálne školenie
o vyšetrovaní štruktúrnych abnormalít fetálneho srdca. Vyšetrenie fetálneho srdca by sa malo
postupne stať rutinnou časťou primárneho USG vyšetrenia, čo by malo okrem medicínskospoločenského aj závažný ekonomický efekt. Jeho cieľom by mala byť skorá záchytnosť
vrodených srdcových ochorení a ich následný manažment. Prenatálna diagnostika vrodených
vývojových chýb srdca môže vyvinúť a ovplyvniť nové terapeutické postupy. Prenatálna
chirurgia, realizovaná už v prípade hydronefróz, sa môže stať alternatívnou liečbou
kongenitálnych srdcových chýb. Experimentálne údaje dokazujú možnosť vykonávania
určitých typov fetálnej kardiovaskulárnej chirurgie. Ide o odstraňovanie závažných
pravostranných obštrukčných lézií, čo umožňuje lepší vývoj týchto malformovaných sŕdc.
Z rovnakého dôvodu sa u fétov uvažuje o možných terapeutických katetrizačných zákrokoch.
Prenatálna echokardiografia je jediná technika, ktorá môže v súčasnosti zachytiť vrodené
srdcové chyby in utero. Monitorovanie fetálnej kardiovaskulárnej funkcie prostredníctvom
echokardiografie počas liečby arytmií alebo kongestívnej srdcovej chyby je v súčasnosti
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bežné a v budúcnosti určite zaznamená expanzívny rozvoj. Naviac, je veľmi užitočné
echokardiografické

sledovanie

nežiaducich

vedľajších

účinkov

liekov,

podávaných

z indikácie matky, na plod.
Vitálnou indikáciou je sonografické monitorovanie plodov, ktoré absolvovali chirurgický
výkon.

Ide

o

prípady

fetálnej

chirurgie

pri

diafragmatických

herniách

alebo

sakrokokcygeálnych teratómoch. Monitoruje sa srdcová frekvencia, prietok v pupočníku,
arteriálny pulsatility index v pupočníku a abdominálnej aorte, efekt indometacínu na uzáver
duktu a trikuspidálna regurgitácia.
Prenatálna diagnostika poskytuje nové informácie o vývoji srdca s prítomnou štruktúrnou
a funkčnou chybou; tieto poznatky vedú k lepšiemu pochopeniu vývoja vrodených srdcových
ochorení.
Manažment rizikovej skupiny má veľký význam aj z hľadiska „rodinno–psychologického“
v rodinách s pozitívnou anamnézou. Počas gravidity poskytuje možnosť výrazného poklesu
anxiozity matiek s negatívnym výsledkom vyšetrenia, ako aj včasnú možnosť rozhodovania
rodičov o ďalšom manažmente gravidity v prípade pozitívneho nálezu.

3.2 CHIRURGICKÁ LIEČBA PLODU
3.2.1

ANESTÉZA

Ako sa vyvíjali nové intrauterinné operačné techniky, spolu s nimi sa vyvíjala aj anestézia. Jej
hlavnými cieľmi sú bezpečnosť matky a plodu. Špecifickými cieľmi sú prevencia materskej
hypoxie a hypotermie, spolu s udržiavaním optimálneho uterinného prietoku. Výhodnými sa
javia nižšie dávky epidurálnych a spinálnych anestetík podávaných tehotnej, ktoré sú
podávané z dôvodu zvýšeného epidurálneho tlaku a nižšieho objemu cerebrospinálneho
liquoru.
Anestéza pri fetálnej terapii sa riadi nasledujúcimi pravidlami:
•

Za účelom fetálnej bezpečnosti sú výkony, vzhľadom na potenciálnu teratogenitu
anestézie, obvykle realizované v druhom trimestri.

•

Prevenciou fetálnej asfyxie je udržiavanie normálneho materského PO2, udržiavanie
tlaku krvi (intravenoznou aplikáciou roztokov a podľa potreby efedrínom, resp.
vazopresormi s centrálnym adrenergným stimulačným účinkom).
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•

Incízia uteru stimuluje kontrakčnú činnosť, ktorá musí byť eliminovaná pred nástupom
predčasného pôrodu. Ako tokolytiká sa používajú: indometacin, magnézium sulfát
a terbutalín.

•

Indometacín je podávaný predoperačne a pooperačne počas 3 - 5 dní. Jeho nepriaznivé
vedľajšie účinky môžu spôsobiť predčasný uzáver ductus arteriosus.

•

Ako celkové anestetiká sú často používané inhalačný isofluran s 100 % kyslíkom
spolu so svalovými relaxantmi. Pri chirurgických výkonoch zahŕňajúcich priamu
fetálnu manipuláciu je intrafetálne intramuskulárne podávaný fentanyl a pancuronium
(svalový relaxant a vagolytikum). Fetálna aplikácia sa realizuje pred hysterotómiou,
alebo výkonmi pod sonografickou kontrolou.

3.2.2

MONITORING POČAS VÝKONOV

Počas výkonov je potrebné sledovanie nasledovných parametrov:
•

Kontrakcie myometria a intrauterinný tlak

•

Materský tlak krvi, EKG, pulzná oxymetria a hodnoty krvných plynov

•

Fetálna pulzná oxymetria (potrebná 50 – 60 % saturácia), fetálna srdcová frekvencia,
krvné plyny a EKG

•

Ultrazvukové nálezy v prípadoch fetoskopickej chirurgie

•

Fetálna teplota (udržiavanie teploty kontinuálnou
fyziologického roztoku a zvýšenie teploty okolia).

3.2.3

irigáciou

temperovaného

CHIRURGICKÉ VÝKONY VO FETÁLNEJ TERAPII

Ideou fetálnej chirurgie je ochrániť plod ako taký, zabrániť ireverzibilnému poškodeniu
orgánov a skorému postnatálnemu úmrtiu. Fetálne intervencie predstavujú rôzne výkony na
plodoch s kongenitálnymi štrukturálnymi anomáliami, pokiaľ je plod spojený s placentárnou
cirkuláciou. Inrauterinná chirurgická intervencia je zameraná na problémy, ktoré ak by boli
riešené postnatálne, boli by oveľa závažnejšie. Benefit pre plod i matku musí prevýšiť riziká
spojené s týmito procedúrami. Otvorená fetálna chirurgia sa častejšie vykonávala v centrách
v Severnej Amerike. Fetálne intervenčné centrá v Európe v súčasnosti častejšie používajú
techniky minimálnej invazívnej fetoskopickej chirurgie. Michael Harrison z University of
California (San Francisco, USA) bol v roku 1980 prvým, ktorý prispel k rozvoju fetálnej
chirurgie použitím zvieracieho modelu. Nasledujúci rok jeho tím uskutočnil prvú otvorenú
fetálnu chirurgiu na ľudskom plode vo svete. Do močového mechúra plodu s výraznou
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hydronefrózou zaviedol drén a definitívne chirurgické riešenie potom nasledovalo
postnatálne. Rozvojom prístrojového vybavenia a techniky sa fetálna chirurgia postupne
stávala menej invazívnou.
Fetálna chirurgia využíva širokú škálu chirurgických techník a všeobecne ju možno podľa
nich rozdeliť viacerých kategórií.
3.2.3.1 Otvorená fetálna chirurgia
Po viac než dvadsiatich rokoch výskumných a klinických prác sa otvorená fetálna chirurgia
(open fetal surgery) stala akceptovanou liečebnou metódou. Prenatálne sa diagnostikuje čoraz
väčší počet fetálnych, život ohrozujúcich anomálií, z ktorých niektoré sú vhodné na liečbu
fetálnou chirurgiou. V Európe sú viac akceptované fetoskopické intervencie, na rozdiel od
prijatia otvorenej fetálnej chirurgie. Bezpečnosť fetálnej chirurgie pre matku je relatívne
vysoká, ale veľkým rizikom pre plod je PPROM alebo predčasný pôrod. Fetálne pľúcne
útvary asociované s hydropsom sú zvyčajne fatálne. Ak sú tieto lézie prevažne solídneho
alebo multicystického charakteru je možné ich resekovať in utero. Taktiež fetálny
sacroccygeálny teratóm komplikovaný progresívnym srdcovým zlyhávaním môže profitovať
z in utero resekcie tumoru. Pri otvorenej fetálnej chirurgii sa vykoná rez matkinou brušnou
stenou a odhalí na utere sa vykoná hysterotómia mimo placenty. Cez hysterotómiu sa plod
parciálne premiestni tak, aby sa na ňom sprístupnila oblasť pre chirurgický výkon. Po
vykonaní chirurgického zákroku, sa plod navráti do pôvodnej polohy a uterus sa uzavrie.
Na kontrolu krvácania relaxovaného uteru sa používa špeciálny hemostatický stapler. Plod
dostáva okrem transplacentárnej anestézie, aj anestéziu injekčnú. Je monitorovaný pulzným
oxymetrom (monitoruje srdcovú frekvenciu a saturáciu kyslíkom) a kontinuálnym fetálnym
echokardiogramom. Uterus sa plní fyziologickým roztokom telesnej teploty za účelom
udržania relaxácie, prevencie placentárnej separácie a kompresie pupočnej šnúry.
Indikácie pre otvorenú fetálnu chirurgiu
a) kongenitálna cystická adenomatoidná malformácia (congenital cystic adenomatiod
malformation - CCAM). Otvorená chirurgická resekcia lézie fetálnych pľúc sa vykonáva
v menšom počte vo fetálnych centrách hlavne v USA. Najväčšia skupina bola publikovaná
skupinou z Children’s Hospital of Philadelphia. Výsledky po fetálnej lobektómii masívnej
multicystickej alebo predominantne solídnej CCAM opisuje Adzick v 24 prípadoch medzi
21. - 31. týždňom gestácie.
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b) sacrocooccygeálny teratóm (SCT). Rozvíjajúci sa hydrops u plodu so sacrococcygeálnym
teratómom je zvyčajne príznakom včasného exitu plodu. Graft et al. v r. 2000 publikovali
úspešný prípad in utero resekcie fetálneho SCT v 23. týždni tehotenstva u plodu s hydropsom.
Rast reziduálneho SCT sa po operácii zastavil a hydrops ustúpil. Po piatich týždňoch od
operácie, bol plod predčasne porodený. Fetálna liečba SCT bola úspešná s dlhodobým
prežívaním pacienta po postnatálnej resekcii reziduálneho SCT.
c) meninmyelogokéla (MMC) - je najčastejšou indikáciou na „open fetal surgery“. Klinické
údaje poukazujú na to, že táto metóda redukuje množstvo hydrocefalov závislých na
ventrikuloperitoneálnych shuntoch, obnovuje normálnu konfiguráciu cerebella a mozgového
kmeňa, zlepšuje Chiariho malformácie typu II, a zlepšuje neurologické funkcie v porovnaní
so štandardnou postnatálnou operáciou. Úspešná fetálna chirurgia vyžaduje aktívnu účasť
a interakciu niekoľkých klinických tímov v rozličných bodoch liečebného plánu. Fetálna
chirurgia so sebou prináša signifikantné riziko pre matku a plod, ktoré treba opatrne zvážiť
pred definitívnym rozhodnutím sa pre liečbu. Teoretickou výhodou fetálnej operácie
meningomyelokély je skutočnosť, že neurálna rúra je väčšinou pred pôrodom chránená
obalmi. Základným predpokladom zlepšenia neurologických funkcií je vrátenie dysplastickej
nervovej časti do vnútra spinálneho kanála, čo by malo umožniť ochranu pred progredujúcim
intrauterinným poškodením. Prvotné skúsenosti s fetálnou chirurgiou pri MMC u ľudí
dokázali redukciu potreby shuntu a znížili abnormality rhombencefala. Veľký počet nálezov
MMC sa diagnostikuje medzi 18.-22. týždňom gravidity počas rutinného USG a tiež pri
pozitívnom skríningu z matkinho séra (zvýšené hladiny alfa – fetoproteínu, AFP). Úspešná
fetálna chirurgia vyžaduje niekoľko rozhodujúcich technických krokov:
1. optimálnu lokalizáciu hysterotómie,
2. otvorenie vysoko prekrvenej maternice, minimalizovanie krvácania a súčasné
zamedzenie separácii chorioamnionových membrán,
3. stabilizovanie plodu,
4. udržanie relaxovanej maternice tokolýzou,
5. vodotesné uzatvorenie hysterotómie a následnú reinfúziu ringer laktátu do amnionovej
dutiny na obnovu normálneho objemu plodovej vody.
Incízia na maternici je zvyčajne dlhá 6 až 8 cm. Po hysterotómii a zastavení krvácania sa do
uteru umiestni katéter s kontinuálnou infúziou temperovaného Ringer laktátu. Zabezpečuje
termoreguláciu plodu a zabraňuje kompresii pupočnej šnúry. Aby sa zabránilo zbytočnej
manipulácii, dehydratácii, hypotermii, alebo kompresii pupočnej šnúry, plod sa nevyberá
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z uteru. Bezprostredne pred dosiahnutím vodotesného uzavretia poslednými stehmi, sa do
amniotickej dutiny podajú antibiotiká.
Technika otvorenej korekcie fetálneho defektu
Celkový operačný postup používaný pri fetálnej korekcii je podobný ako pri postnatálnych
operáciách. Zahŕňa identifikáciu neurálnej lišty, jej separáciu z okolitého epitelu, identifikáciu
a uzatvorenie dury, eleváciu okolitého mäkkého tkaniva a uzatvorenie kože. Hlavný rozdiel
medzi pre a postnatálnymi procedúrami je v krehkosti fetálneho tkaniva. V prvých
pooperačných dňoch je dôležitý kľudový režim a podanie tokolytík. Aj keď je benefit pre
dieťa väčší ako riziká, konečný výsledok nie je známy ani po rokoch.

Obr. 2 Otvorená korekcia meningomyelokély plodu
A - fetálna MMC exponovaná cez hysterotómiu, nad laterálnymi okrajmi vaku je extrémne
tenká a priehľadná arachnoidea, B - sutúra fetálneho defektu, C - po pôrode je koža kompletne
zahojená.

3.2.3.2 Výkon realizovaný mimo maternice - The ex utero intrapartum treatment
(EXIT) procedure
EXIT je modifikovaný spôsob cisárskeho rezu, ktorý vyžaduje prítomnosť skúseného
multidisciplinárneho tímu. Preferuje sa nízka tranzverzálna hysterotómia, ktorá je vhodnejšia
pre potenciálny vaginálny pôrod v budúcnosti. Na zníženie krvácania z okrajov uteru sa
využíva špeciálne vybavenie vrátane hemostatického staplera. Chirurgický zákrok by mal byť
vykonaný po cisárskom reze, ale ešte pred preťatím pupočnej šnúry, aby bol plod naďalej
vyživovaný matkinou placentou a nemusel tak dýchať vlastnými pľúcami. EXIT dáva
chirurgom dostatočný čas na vykonanie množstva procedúr potrebných na zaistenie dýchacích
ciest dieťaťa. Kým sa pupočná šnúra pretne a dieťa začne dýchať, lekársky tím uvoľní jeho
dýchacie cesty. Matka je v celkovej anestézii. Používa sa anestézia s izofluranom alebo
sevofluranom, v kombinácii s intravenóznou nitroglycerínovou infúziou na zaistenie plnej
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relaxácie uteru. Plod dostáva anestéziu transplacentárne a dodatočne aj intramuskulárne. Po
ukončení operácie plodu a jeho stabilizácii sa prestrihne pupočná šnúra a dieťa sa porodí.
Následne je korigovaná anestézia matky a medikamentózne sa vyvolajú kontrakcie uteru.
Odrazom výmeny krvných plynov plodu počas procedúry sú ich hodnoty v umbilikálnej
artérii v čase pôrodu.
EXIT procedúra je vhodná pre prenatálne diagnostikované fetálne anomálie, ktoré spôsobujú
kompresiu dýchacích ciest plodu. Možno ju využiť pri fetálnych anomáliách ako cystický
hygróm alebo teratóm. V literatúre je tiež opísané jej použitie pri rušení tracheálnej oklúzie
pri kongenitálnej diafragmatickej hernii. Štandardne sa po výkone využíva orotracheálna
intubácia. Pri jej neúspechu sú využité bronchoskopické metódy. Ak aj tieto taktiky zlyhajú,
je nutná tracheostómia.
3.2.3.3 Perkutánna fetálna chirurgia
Perkutánna fetálna chirurgia sa využíva najmä vo vhodných prípadoch obštrukčnej uropatie,
pleurálneho výpotku a cystických útvarov hrudníka. Tekutina sa drenuje z fetálneho
hrudníka, alebo močového mechúra do amniovej dutiny špeciálne navrhnutým katétrom.
Operačný výkon sa realizuje pod spinálnou anestéziou matky, alebo v niektorých prípadoch
v lokálnej anestézii kombinovanej s intravenóznou premedikáciou. Po malej incízii na koži
sa cez abdominálnu stenu matky a uterus pod ultrazvukovou kontrolou zavedie do určeného
3miesta plodu veľmi malý trokar spolu s drenážnym katétrom.
Kongenitálna cystická adenomatózna malformácia (CCAM) a veľké pleurálne efúzie sú
spojené s polyhydramnionom, pulmonálnou hypopláziou, hydropsom a vysokou mortalitou.
Jednorazová alebo epizodická aspirácia týchto lézií naplnených tekutinou in utero je
prospešná vo vhodných prípadoch. Dlhotrvajúca drenáž s inzerciou torako-amniálneho shuntu
je vhodným spôsobom liečby pri veľkých efúziách a makrocystických CCAMs, ktoré sa po
jednorazovej punkcii rýchlo opakujú. Dlhodobá drenáž môže vyriešiť polyhydramnion,
redukovať riziko predčasného pôrodu, zvrátiť fetálny hydrops a umožniť normálny rast pľúc.
„Shunt” výkony
Po lokálnej anestézii a sedácii matky a dieťaťa sa realizuje postupne incízia na prednej
brušnej stene matky. Následne sa cez ňu zavedie troakar so shuntom a zavádzačom cez stenu
maternice a plodové obaly do intraamnálneho priestoru. Následne sa cez určené miesto na
plode zavedie a umiestni do priestoru vyplneného tekutinou (močový mechúr, výpotok,
cystický útvar). Celý výkon je nevyhnutne kontinuálne kontrolovaný sonograficky. Počas
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výkonu je matke podávaná tokolýza a uterinná aktivita sa sleduje ešte 4 hodiny po zákroku.
Nevyhnutný je aj kontinuálny monitoring frekvencie srdca plodu staršieho ako 24 týždňov.
Pri správnom umiestnení shunt prechádza fetálnym hrudníkom alebo brušnou stenou
a dekomprimuje cystickú dutinu alebo močový mechúr.

Obr. 3 Technické vybavenie pri shunt výkone
Hore - fetálny shunt je dutý, stočený a poskytuje jednosmernú drenáž tekutiny do amniového
priestoru, dole - viacero trokarov, ktoré sa používajú pri inzercii do plodu.
Zdroj: Gregory et al., 2012

3.2.3.4 Fetoskopická chirurgia
Fetoskopická chirurgia patrí medzi minimálne invazívne techniky. Používa sa častejšie ako
otvorená chirurgia. Využíva fetoskop a špeciálne navrhnuté inštrumenty, ktoré prechádzajú
uterom cez malý otvor. Operácia na plode sa uskutočňuje bez väčšieho rezu na maternici
a bez vytiahnutia plodu mimo nej. Fetoskopická chirurgia je menej traumatická a znižuje
riziko predčasného pôrodu.
Minimálne invazívna fetoskopická chirurgia alebo „Fetendo“ pomocou videozobrazenia
z fetoskopu, eventuálne pomocou USG, usmerňuje veľmi malé chirurgické inštrumenty do
uteru, kde sa realizuje samotný chirurgický zákrok na plode. Tieto minimálne invazívne
procedúry sa často vykonávajú v lokálnej anestézii. Na rozdiel od otvorenej fetálnej chirurgie,
minimálne invazívny prístup nesie menšie riziko morbidity pre matku i plod. Avšak aj napriek
používaniu troakarov a inštrumentov v súčasnosti už s veľmi malým priemerom (3 mm), sú
bežné

komplikácie

ako

krvácanie

z poranených

ciev

alebo

placenty,

separácia

chorioamniotických membrán, odtok plodovej vody, chorioamniotitída, alebo predčasný
pôrod.

39

S pokrokmi v technológiách a endoskopických metódach bolo uplatnenie sa tejto metódy vo
fetálnej chirurgii prirodzeným krokom. Všeobecný zmysel spočíva v menšom reze na utere
a v menšom riziku komplikácií v nasledujúcom tehotenstve. Prvýkrát bola operačná
fetoskopia použitá v operáciách diafragmatickej hernie, obštrukčnej uropatie a twin to twin
transfusion syndome. Počiatočné metódy využívali minilaparotómiu maternice s jej priamym
odhalením. Tak isto bolo nutné používať niekoľko troakarov a svoriek. V súčasnosti sa veľa
výkonov realizuje vykonáva za pomoci len jedného troakara, cez ktorý sa zavádza endoskop
s operačným kanálom. Nevyhnutná je celková anestézia a tokolýza. V závislosti od
lokalizácie placenty a polohy plodu sa miesto operačného vstupu sa určuje sonograficky.
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VRODENÉ

VPLYV NA VÝVOJ

DÔSLEDOK

VÝVOJOVÉ CHYBY

(ODVÔVODNENIE

BEZ LIEČBY

ODPORÚČANÁ LIEČBA

LIEČBY)
Obštrukčná uropatia

Kongenitálna

Hydronefros

Renálne zlyhanie,

Perkutánny katéter

Respiračná

Fetoskopická vezikostómia

Hypoplázia pľúc

insuficiencia

Fetoskopická resekcia chlopne

Hypoplázia pľúc

Respiračná

Fetoskopická tracheálna oklúzia

insuficiencia,

Tracheálny kliping

diafragmatická hernia

Pulomnárna
hypertenzia
Cystická

Hypoplázia pľúc

Respiračná

Fetoskopické odstránenie tumoru

adenomatoidná

insuficiencia,

Perkutánna laserová ablácia

malformácia

Fetálny hydrops

Radiofrekvenčná ablácia

Sacrococcygeálny

Hemodynamické

Fetálny hydrops

Radiofrekvenčná ablácia

teratóm

zlyhanie

Fetálne úmrtie

Fetoskopická vaskulárna oklúzia
Otvorená resekcia

Vaskulárne anomálie

Vaskulárny steal

Fetálny hydrops

placenty

fenomén cez placentu

Fetálne úmrtie

Stenózy aqueduktu

Hydrocefalus

Poškodenie mozgu

Fetoskopická laserová ablácia ciev

Ventrikuloamniotický shunt
Otvorený ventrikuloperitoneálny
shunt

Kompletné srdcové

Hemodynamické

Fetálny hydrops

blokády

zlyhanie

Fetálne úmrtie

Pulmonálno-aortálna

Ventrikulárna

Zlyhanie srdca

Perkutánna valvuloplastika

obštrukcia

hypertrofia

Syndróm vrodenej

Pľúcny edém

Fetálny hydrops

Fetoskopická tracheostómia

Fetálne úmrtie

EXIT

Miechové poškodenie

Paréza

Fetoskopické krytie

Hydrocefalus

Ortopedické

Otvorená oprava

Chiariho malformácia

anomálie

Defekt tváre

Trvalé deformity

obštrukcie horných

Perkutánny pacemaker

dýchacích ciest
Myelomeningokéla

Rázštep pery
a podnebia
Fetálny hydrothorax

Fetoskopická korekcia
Postnatálna otvorená korekcia

Hypoplázia pľúc

Respiračné

Thorako - amniotický shunt

zlyhanie
Syndróm amniových

Amputácia prsta,

Perzistujúce

pruhov

končatiny

deformity

Konflikt s pupočníkom

Fetálne úmrtie

Fetoskopické odstránenie pruhov

Tab. 6 Vrodené vývojové chyby ktoré sú vhodné na intrauterinnú chirurgickú liečbu
Zdroj: Danzer et al., 2003
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Prínos minimálne invazívnej fetálnej chirurgie je v súčasnosti veľmi sľubný. Pred je
zavedením na ľudských plodoch však bolo nevyhnutné prekonať početné prekážky
vyžadujúce experimenty na zvieracích modeloch. Pokroky v technickom vybavení
a v operačných technikách umožnili používanie nových typov trokarov, zmenšených
inštrumentov, intransuterinných fetálnych fixačných techník a nových metód monitorovania
plodu. V porovnaní s otvorenou chirurgiou sú výhody použitia miniinvazívnej fetálnej
chirurgie okrem iného aj v udržaní fetálnej homeostázy, v menšej spotrebe tokolytík a z toho
vyplývajúcich komplikácií.
Problém

Riešenie

Slabá vizualizácia v zakalenej amniotickej tekutine

Výmena

amniotickej

tekutiny

fyziologickým

roztokom
Prekrytie zasunutého trokara plodovými obalmi

Špeciálne navrhnutá ihla zakončená špeciálnym
hrotom presne pretínajúcim plodové obaly

Fetálna hypotermia

Vymenená tekutina sa udržiava na fyziologickej
teplote

Predná lokalizácia placenty

Elevácia uteru so vstupom cez fundus, alebo zadnú
stenu,
flexibilný fetoskop

Kontrahovaný uterus

Tokolýza

Malý intraamniálny operačný priestor

Úprava operačných techník a technického vybavenia
pre

jednoportový

zákrok

pod

ultrazvukovou

kontrolou,
Amnioinfúzia
Uterinné krvácanie počas vsunutia troakaru

Kompresia uterinných ciev,
zaistenie trokara

Tab. 7 Komplikácie pri miniinvazívnych výkonoch
Zdroj: Danzer et al., 2003
Inštrumenty v endoskopickej fetálej chirurgii sa rýchlo rozvíjajú. Počiatočné multiportálne
troakary veľkosti 10 mm nahradili súčasné, jednoportové s veľkosťou 1,2 až 3,5 mm. Bežne
sú viacúčelové endoskopy dlhé 18 cm. Endoskopy majú rôznu dĺžku a zakrivenie, čím
umožňujú ľahší vstup a následný prístup ku všetkým oblastiam amniovej dutiny. Naviac majú
ľahšiu ovládateľnosť a optimálnu vizualizáciu. V závislosti od lokalizácie placenty a plodu
bola niekedy v minulosti potrebná minilaparotómia pre získanie prístupu z bezpečnej časti
uteru. Súčasné flexibilne zatočené fibroskopy sa môžu dostať k prednej placente bez potreby
hysterotómie.
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K samotným výkonom je potrebný multidisciplinárny tím, zložený z perinatológov,
neonatológov, radiológov, detských chirurgov, anesteziológov, ako aj vyškolených sestier.
Komplikácie fetoskopickej chirurgie
a) predčasný prematúrny odtok plodovej vody (PPROM)
Asi najväčším problémom fetálnej chirurgie je PPROM, najbežnejšia komplikácia spojená
s fetoskopiou. V jeho predchádzaní je cieľom minimalizovať poranenie maternice počas
fetálnej intervencie. Napriek novým uzatvoreným technikám, trhlina v plodových obaloch
vedie k funkčnému oslabeniu a k doposiaľ ešte neobjasneným biochemickým zmenám
vedúcim k PPROM. Pri jednoportových procedúrach sa vyskytuje v 6 – 10 % prípadov a pri
viacportových procedúrach s dlhším operačným časom komplikuje 40 – 60 % operácií.
b) predčasný pôrod
Predčasný pôrod je Achillovou pätou intrauterinnej terapie. Používaním fetoskopických
techník a tokolýzou sa riziko predčasného pôrodu znížilo. Príčinou predčasného pôrodu je
najčastejšie infekcia, zmeny objemu maternice, hormonálne zmeny, fetomaternálny stres
a ruptúra plodových obalov.
c) krvácanie
Krvácanie nie je hlavným problémom endoskopickej fetálnej chirurgie. Šetrná manipulácia
vyhýbajúca sa placente pri vstupe do uteru a používanie radiálne špeciálnych troakarov
významne redukuje možné komplikácie. Malé krvácanie zo steny uteru alebo placenty je
možné zastaviť.
3.2.3.5 Chirurgické riešenie jednotlivých fetálnych diagnóz
3.2.3.5.1

Obštrukčná uropathia

Obštrukčná uropatia sa vyskytuje u 1 z 1000 živonarodených detí. Obštrukcia môže
postihovať rozličné úrovne traktu: ureteropelvickú junkciu (horná časť), vezikouretrálnu
junkciu (stredná časť), alebo uretru (dolná časť). Pri obštrukcii alebo abnormalite jednej
obličky postačí pre normálny život druhá oblička s neporušenou funkciou. Ak sa obštrukcia
vyskytuje bilaterálne, alebo v úrovni uretry, prognóza je nepriaznivá. Obštrukcia dolnej časti
močového traktu - lower urinary tract obstruction (LUTO) je spojená s postnatálnym
zhoršením obličkových funkcií a s vysokou mierou perinatálnej mortality. Následkom
zníženej tvorby fetálneho moču a jeho retencie, dochádza k oligohydramniu až anhydramniu
a renálnemu poškodeniu. Obštrukcia urinálneho traktu s oligohydramniom pred 18. - 24.
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týždňom spôsobuje, že plod nemá dostatočne vyvinuté pľúca na to aby prežil. Ak obštrukcia
zabraňuje odtoku moču do amniálneho priestoru, fetálne pľúca sa nevyvíjajú. Vzniknutá
hypoplázia a aplázia pľúc môže byť náhlou príčinou úmrtia po narodení. Mieru poškodenia
oboch pľúc a obličiek môže do určitej miery určiť USG vyšetrenie, v niektorých prípadoch aj
spolu s aspiráciou fetálneho moču pod USG kontrolou. Pri unilaterálnej lézii so zdravou
druhou obličkou je potrebná len pravidelná sonografická kontrola.
Sonograficky diagnostikovaná závažná obštrukčná uropathia s bilaterálnou hydronefrózou
a oligohydramniom je jednoznačnou indikáciou na fetálnu terapiu.
•

Pred výkonom je nevyhnutné vylúčiť ostatné fetálne anomálie a realizovať
amniocentézu, resp. kordocentézu za účelom stanovenia karyotypu.

•

Výkon často nasleduje po sériových aspiračných punkciách močového mechúra, ktoré
napomáhajú stanoviť závažnosť renálneho postihnutia (analýza moču) a odľahčujú
uropoetický systém, hlavne pred 20. týždňom gravidity.

•

Vezikoamniálny shunt je indikovaný v prípade perzistujúcej megaveziky, po exaktnej
ultasonografickej diagnostike a biochemickej renálnej analýze, za účelom redukcie
tlaku v uropoetickom trakte a zlepšenia podmienok pľúcneho vývoja.

•

Fetoskopické techniky sú využívané na odstránenie zadnej uretrálnej chlopne,
umiestnenie vezikoamniálnych shuntov a vezikotómie. Ak všetky tieto techniky
zlyhajú, prichádza do úvahy ešte otvorená vezikotómia, s marsupialinizáciou
močového mechúra o stenu abdomenu.

•

Otvorená chirurgia má vysokú mieru mortality (45%). V štúdii, ktorá posudzuje
dlhodobý postnatálny efekt sa poukazuje na skutočnosť, že fetálny výkon môže
predĺžiť graviditu do termínu, ale následky porúch renálnej funkcie nemusia byť
odstránené. Plody s uretrálnou atréziou majú napriek vezikoamniálnym shuntom zlú
prognózu, pravdepodobne vzhľadom na závažnosť lézie.

Diagnostika obštrukčnej uropatie
Prenatálne určenie diagnózy LUTO vyžaduje detailné USG vyšetrenie a návrh na vyšetrenie
fetálneho karyotypu. Plody, ktoré okrem LUTO majú diagnostikované aj ďalšie anomálie so
zlými vyhliadkami, nie sú vhodné pre fetálnu terapiu. LUTO môže byť presne
diagnostikovaná prenatálnou ultrasonografiou s vysokou senzitivitou (95%) a špecificitou
(80%). Na USG typicky nachádzame dilatovaný močový mechúr so zhrubnutou stenou,
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bilaterálny megaureter a hydronefrózu, ktoré sú často asociované s oligohydramniom alebo
anhydramniom. Pre dilatovanú zadnú uretru je charakteristický znak kľúčovej dierky.

Obr. 4 Ultrasonografický obraz dilatovaného močového mechúra so zhrubnutou stenou a
dilatovanou zadnou uretrou u plodu v 18. týždni
Zdroj: Ruano, 2011

Pri obštrukcii oboch obličiek sa musia starostlivo sledovať zmeny plodovej vody, dilatácia
močových ciest a zmeny parenchýmu obličiek (zvýšená echogenita poukazuje na
pretrvávajúce poškodenie obličiek). Pri stabilnom objeme plodovej vody, nezmenenej
echogenite

obličiek,

nedilatovanom dutom

systéme,

sa

preferuje

vaginálny pôrod

s postnatálnou urologickou reparáciou. Bilaterálna obštrukcia s dilatáciou močového mechúra
a ureterov, so zvýšenou echogenitou obličiek je závažná. Najzávažnejšie sú prípady
s anhydramniom pred 18. týždňom gravidity s hyperechogénnymi dysplastickými alebo
polycystickými obličkami. Kandidáti na fetálnu intervenciu sú vyberaní podľa stupňa
funkčného renálneho poškodenia hodnotením elektrolytov a beta 2 mikroglobulínu z aspirácie
renálneho moču vykonávanou pod sonografickou kontrolou.
Terapia obštrukčnej uropatie
Liečba závisí od typu obštrukcie (lokalizácie), jej závažnosti, ovplyvnenia renálnych funkcií
a zmien v množstve plodovej vody. Výber plodov k intervencii ovplyvňuje zhodnotenie
fetálneho karyotypu, detailné sonografické vyšetrenie a zhodnotenie moču na zistenie rozsahu
renálneho poškodenia. Kritériami sonografického vyšetrenia je nález dilatovaného močového
mechúra so znakom kľúčovej dierky, bilaterálna hydronefróza, oligohydramnion alebo
anhydramnion a pozitívny rozbor moču. Fetálne intervencie sa vykonávajú pri závažných
formách LUTO z dôvodu vysokej miery mortality (90%) a morbidity (60%). Podstatou liečby
je uvoľnenie obštrukcie a zvýšenie objemu amniotickej tekutiny (Ruano, 2011).
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Vezikoamniálne shunty nie vždy úspešne dekomprimujú obštrukciu močového mechúra.
Komplikácie sa vyskytujú približne v 25% a sú prevažne spôsobené posunutím shuntu
(Danzer et al., 2003).
Pri liečbe obštrukčnej uropatie sa využíva vezikocentéza, veziko - amniálny shunting
alebo fetálna cystoskopia. Fetálna cystoskopia je okrem liečebnej aj diagnostickou metódou.
Postnatálne sú po fetálnej cystoskopii renálne funkcie normálne v 65%, komplikácie sú
menšie a prežívanie je okolo 70%.
Vezikocentéza
Vezikocentéza je najjednoduchším postupom. Vykonáva sa aspiráciou moču po punkcii
močového mechúra. Na udržanie trvalej dekompresie je potrebné vykonať vezikocentézu
niekoľkokrát do týždňa, čím sa značne zvyšuje riziko infekcie, potratu alebo predčasného
pôrodu. Vezikocentéza sa používa ako diagnostická metóda rozboru fetálneho moču s rizikom
podobným ako pri amniocentéze.
Veziko-amniotický shunting
Je najbežnejšou metódou uvoľnenia obštrukcie močového traktu. Vykonáva sa pod
ultrazvukovou kontrolou veziko - amniotickým shuntom.

Obr. 5 Technika veziko-amniotického shuntu pod ultrasonografickou kontrolou
Zdroj: Ruano, 2011

Klasická technika spočíva v umiestnení katétru pod USG kontrolou. Distálny koniec sa
umiestni do močového mechúra fétu a proximálny koniec do amniovej dutiny. Hlavným
technickým problémom pri umiestňovaní katétru je oligohydramnion alebo anhydramnion.
Z toho dôvodu je zvyčajne nevyhnutné pred umiestnením veziko- amniotického shuntu
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realizovať amnioinfúziu. Taktiež je dôležité umiestniť shunt v močovom mechúre čo
najnižšie, aby sme predišli posunu katétra po dekompresii močového mechúra. Veziko amniálny shunting sa za posledných 25 rokov veľmi rozšíril. Celkové prežívanie
novorodencov po zákroku je približne 40% z toho 50% má poškodené obličky. Komplikácie
sa vyskytujú do 45%, predovšetkým zablokovanie shuntu (25%), jeho vysunutie (20%),
močový ascites, predčasný pôrod, chorioamnionitída a iatrogénna gastroschíza. Pri týchto
komplikáciách je nevyhnutné opätovne realizovať výkon a umiestniť shunt na správne miesto.
Najzávažnejšou komplikáciou pre matku je infekcia, ktorá môže viesť k úmrtiu plodu. Ďalším
problémom môže byť, že shuntingom močového mechúra nedochádza k fyziologickej drenáži
moču, čím nie je umožnené normálne močenie plodu a tým správny vývin močového
mechúra.
Fetálna cystoskopia
Výhodou fetálnej cystoskopie je fyziologickejšia drenáž zablokovaného močového mechúra.
Endoskopické vyšetrenie dilatovanej zadnej uretry umožní priamu diagnostiku príčiny
obštrukčnej uropatie (chlopňu zadnej uretry - posterior urethral valve- PUV alebo anomálie
uretry). Ďalšou výhodou je, že pred výkonom nie je nutná amnioinfúzia. Fetálnu cystoskopiu
sa odporúča vykonávať perkutánne, po matkinej (epidurálnej alebo lokálnej anestézii)
a fetálnej anestézii (injekciou fentanylu a pankuronia do umbilikálnej vény alebo do
ramenného svalu fétu). Troakar je potrebné pod USG kontrolou zaviesť do proximálnej časti
močového mechúra.

Obr. 6 Technika fetálnej cystoskopie
Zdroj: Ruano, 2011

Troakar (2,2 mm) je trochu hrubší než tie, ktoré sa používajú pri drenáži (1,6 mm). Po
správnom zavedení troakara do močového mechúra je nevyhnutné vyšetriť jeho sliznicu
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a odobrať vzorky moču na analýzu renálnych funkcií. Ďalej postupuje fetoskop cez hrdlo
močového mechúra a dilatovanú zadnú uretru. Diagnózu PUV potvrdí membráne podobná
obštrukcia v lumene uretry.

Obr. 7 Cystoskopický pohľad na dilatovanú zadnú uretru
PUV - posterior urethral valves, LF- laser fiber.
Zdroj: Ruano, 2011

Na perforáciu chlopne sa využívajú rôzne metódy: hydroablácia, vodiaci drôt (guide - wire),
laserová ablácia tkaniva. Využíva sa laser s veľmi nízkou energiou (30 W a 100 J). Po
kompletnom rozrušení chlopní moč odteká cez novootvorený otvor do uretry, čoho
výsledkom je vyprázdnenie močového mechúra. Cystoskopia objasní príčinu v približne
94,7 % prípadov. Hydroablácia a laser sú najlepšou možnosťou na spriechodnenie uretry,
s neonatálnym prežívaním približne 70-75 %.
3.2.3.5.2

Fetálny urinóm

Nozologická jednotka „fetálny urinóm“ je relatívne novým pojmom v prenatálnej diagnostike.
Z patologicko - anatomického hľadiska predstavuje nahromadený extravazát moču uzavretého
v perirenálnej kapsule. V literatúre sa niekedy uvádza pod názvom pseudocystonefróza alebo
pseudocysta. Príčiny vzniku fetálneho urinómu nie sú presne známe. Je ale zrejmé, že pre
vznik urinómu musia byť splnené nasledovné podmienky: existujúce funkčné poškodenie
obličky, prítomnosť renálnej obštrukcie a ruptúra dutého zberného systému vyvíjajúcej sa
obličky. Výskyt urinómu súvisí s prítomnosťou renálnej obštrukcie, akou je napríklad zadná
uretrálna chlopňa (posterior uretral valve, PV) alebo ureteropelvická junkčná obštrukcia
(UPJO). Urinóm je diagnostikovaný u 3-17 % novorodencov s prítomnosťou zadnej uretrálnej
chlopne. Ide o tzv. únikový mechanizmus, ktorý sa objavuje v prípadoch zvýšeného renálneho
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tlaku. Podobnými únikovými mechanizmami môžu byť vezikálne divertikulitídy alebo vznik
močového ascitu. Sú spojené so znížením renálneho tlaku a snahou o zachovanie funkcie
postihnutej obličky. Tento mechanizmus sa objavuje aj počas fetálneho obdobia. Viaceré
práce však poukazujú na to, že ak sa urinóm objaví in utero, prognóza zachovania renálnych
funkcií je veľmi neistá až infaustná. Diagnóza fetálneho urinómu je veľmi zriedkavá. V 80 %
prípadov spôsobil urinóm dysplastické poškodenie obličky a jej následné znefunkčnenie.
Výskyt diagnózy nie je viazaný na pohlavie. Ani jeden z plodov ženského pohlavia
popisovaných v literatúre však nemal postihnutú obličku funkčnú postnatálne, v porovnaní
s 45 % čiastočne zachovanej funkcie postihnutej obličky u chlapcov. V 60 % prípadov sa
fetálny urinóm vyskytuje unilaterálne a je spôsobený ureteropelvickou junkčnou obštrukciou.
Prognóza zachovania renálnej funkcie je lepšia ak sa urinóm vyskytuje na podklade zadnej
uretrálnej chlopne (71 %). V porovnaní s touto príčinou vzniku je funkcia postihnutej obličky
zachovaná pri ureteropelvickej junkčnej obštrukcii len v 7 %. Prognóza taktiež závisí priamo
úmerne od stupňa postihnutia jednej alebo oboch obličiek. Diferenciálno - diagnosticky je
možné uvažovať o hydronefróze, cystickej renálnej dysplázii, duplikácii intrarenálneho
zberného

systému,

cystickom

renálnom

tumore,

cystickom

lymfangióme,

neuroblastóme, mezenterickej alebo ovariálnej cyste. V prípade ženského pohlavia plodu a ak
sa jedná o bilaterálny nález, obličky sú vizualizované, močový mechúr je naplnený a je
prítomný normohydramnion, je nutné uvažovať aj o ovariálnych cystách. Z diferenciálno diagnostického hľadiska k stanoveniu finálnej diagnózy výrazne napomáhajú intauterinné
invazívne výkony, biochemická, cytologická a cytogenetická analýza punktátov a kompletné
spektrum zobrazovacích vyšetrení vrátane MRI.
Z etiologického hľadiska sa predpokladá, že diagnóza vzniká na obličkách postihnutých
určitým typom dysplázie, ktorý ich predisponuje pre vznik fetálneho urinómu. Podľa
literárnych údajov je intervencia v zmysle punkcie alebo drenáže urinómu indikovaná len
v prípadoch, kedy svojou veľkosťou utláča ostatné vitálne orgány (kontralaterálnu obličku,
srdce, pľúca) alebo hrozí jeho torzia. O opakovaných punkciách a následnom zavedení shuntu
býva rozhodnuté z dôvodu výrazného útlaku abdominálnych a torakálnych orgánov plodu
s možným vývojom hypoplázie pľúc. Výkony napomáhajú zároveň zabezpečiť biologický
materiál na cytogenetické a biochemické vyšetrenia za účelom diferenciálnej diagnostiky.
Definitívne potvrdenie diagnózy však môže poskytnúť až komplexné vyšetrenie plodu
pomocou MRI. Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že na presnú diagnózu fetálneho urinómu je
jednoznačne potrebný multidisciplinárny prístup. Vo všetkých publikovaných prácach
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opisujúcich fetálny urinóm, vyskytujúci sa unilaterálne alebo bilaterálne, bola prognóza
zachovania funkcie postihnutej obličky zlá. Prognóza pre postihnutú obličku zostáva zlá aj pri
zastavení sa rastu urinómu, jeho spontánnej regresii alebo punkcii. Postihnutá oblička má
20 % šancu na návrat fyziologickej funkcie. Po punkcii urinómu dochádza často k jeho
opätovnému rastu. Punkcia resp. drenáž urinómu zostáva preto možnosťou len
v individuálnych situáciách, kedy je potrebné zachovanie aspoň jednej obličky. Zastavenie
rastu alebo spontánne vymiznutie urinómu predstavuje prognosticky nepriaznivý faktor pre
funkciu obličky. V literatúre sú však popísané prípady aj úspešnej invazívnej liečby fetálneho
urinómu. Z dôvodu redukcie počtu a minimalizácie intrauterinných intervencií je možné
rozhodnúť sa pre zavedenie permanentného shuntu do urinómu.

Obr. 8 Sonografický obraz punkcie urinómu plodu
Vľavo: Sonografický obraz punkcie urinómu plodu, šípka ukazuje hrot 22G ihly; Vpravo:
Sonografický obraz stavu po punkcii urinómu plodu u toho istého plodu.
Zdroj: Ferianec et al., 2009

Prognóza zachovania renálnej funkcie je priaznivejšia pri výskyte zadnej uretrálnej chlopne
než pri ureteropevickej junkčnej obštrukcii. Dôvody tohto rozdielu nie sú presne známe.
Možným vysvetlením by mohlo byť, že urinóm vznikajúci pri prítomnosti zadnej uretrálnej
chlopne má väčší “únikový” mechanizmus na zníženie intrarenálneho tlaku než pri
ureteropelvickej junkčnej obštrukcii.
Zo skúseností vyplýva, že v prenatálnej diagnostike a intrauterinnom manažmente fetálneho
urinómu je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Kľúčovým je taktiež plné informovanie
rodičov o nejasnej až infaustej prognóze plodu, vyplývajúcej zo zníženej funkcie obličiek
a vyvíjajúceho sa oligohydramnia hypoplázie pľúc.
Fetálny urinóm je zriedkavá prenatálna diagnóza plodu s náročnou diferenciálnou
diagnostikou. Jej následný terapeutický manažment vyžaduje široké spektrum klinických
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možností a skúseností. Využitie invazívnych fetálnych výkonov v manažmente tejto diagnózy
je raritné, avšak po zvážení celkového benefitu pre plod výrazne užitočné.

Obr. 9 Fetálny shunting realizovaný pod USG kontrolou u plodu s bilaterálnym fetálnym
urinómom
Vľavo: Fetálny shunting realizovaný pod USG kontrolou u plodu s bilaterálnym fetálnym
urinómom; Vpravo: Inštrumentárium používané pri perkutánnom fetálnom shuntingu.
Šípkou je označený double pigtail shunt.
Zdroj: Ferianec et al., 2009

Obr. 10 Sonografický obraz fetálneho shuntingu u plodu s bilaterálnym fetálnym urinómom
Vľavo: Sonografický obrázok bilaterálneho fetálneho urinómu pred fetálnym shuntingom.
Šípka označuje dominantný urinóm pred výkonom. Vpravo: Sonografický obrázok
dominantného fetálneho urinómu u toho istého plodu po realizácii shuntingu. Šípka označuje
zavedený dougle pigtail shunt.
Zdroj: Ferianec et al., 2009

3.2.3.5.3

Hydrocephalus

Ventrikuloamniálne shunty používané na dekompresiu obštrukčného hydrocefalu majú zlé
výsledky a spôsobujú časté komplikácie. Z týchto dôvodov je ich používanie neindikované.
•

Na korekciu myelomeningocoele in utero sa používajú otvorené a endoskopické
chirurgické výkony. Otvorený chirurgický prístup sa realizuje v 24. – 30. týždni
gravidity. Jej efekt spočíva v prevencii herniácie mozgového kmeňa a redukcii počtu
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pacientov, ktorí postnatálne vyžadujú liečbu hydrocefalu. Jedna z randomizovaných
štúdií dokázala, že ak bol tento chirurgický výkon realizovaný pred 26. týždňom
gravidity, spájal so zníženým rizikom smrti plodu a znížením počtu pacientov
vyžadujúcich ventrikulárny shunting pred dovŕšením 12. mesiaca postnatálneho
života. Taktiež boli pozorované lepšie psychomotorické funkcie v 30. mesiaci života.
Ďalšie výsledky poukazovali na menší stupeň herniácie mozgového kmeňa a väčšiu
schopnosť

nezávislej

chôdze.

Táto

štúdia

bola

po

dosiahnutí

štatistickej

signifikantnosti zastavená.
•

Vanderbiltova skupina realizovala endoskopický prístup. Spočíval v materskej
laparotomii a následnom umiestnení štepu materskej kože ponad postihnutú časť
spinálneho kanála a neurálneho tkaniva plodu. Kožný štep bol prichytený fibrínovým
lepidlom pripraveným z autológneho materského kryoprecipitátu. Výkon bol
realizovaný v 22.- 24. týždňoch gravidity s terapeutickým cieľom, redukovať
neurologické postihnutie, ktoré vzniká obnaženým vystavením neurálneho tkaniva do
plodovej vody a kontaktom so stenou uteru.

3.2.3.5.4

Pleurálny výpotok

Fetálny hydrotorax je závažný pleurálny výpotok, ktorý je izolovaným nálezom alebo
súčasťou generalizovanej retencie tekutín (hydropsu). Príčinou primárneho fetálneho
hydrotoraxu môžu byť štrukturálne malformácie lymfatického systému. Sekundárny fetálny
hydrotorax je asociovaný s imúnnym alebo nonimúnnym hydropsom.

Obr. 11 Pleurálny výpotok u plodu v 21. týždni gravidity
Šípka označuje kolekciu voľnej tekutiny v hrudníku a kolabované pľúca plodu.
Zdroj: Ferianec, 2014
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Môže byť spôsobený rôznymi ochoreniami matky alebo plodu, vrátane infekcie, srdcových
chýb, anémie, malformácií placenty a pupočnej šnúry, alebo aneuploidiou (abnormálnym
počtom chromozómov). Incidencia izolovaného pleurálneho výpotku je 1:15 000 tehotenstiev.
Fetálny hydrotorax obmedzuje prehltávanie plodu, čo vyúsťuje do vzniku polyhydramnia
a kompresie pľúc s následnou pľúcnou hypopláziou. Výpotok sa môže zväčšovať, spôsobiť
kaválnu kompresiu, hydrops, a napokon fetálne úmrtie. Následky fetálneho hydrotoraxu sú
výraznejšie pri prematurite (menej ako 32. týždeň gestácie) a prítomnom hydropse. Na
ultrazvuku sa pleurálny výpotok zobrazí ako hypoechogénna zóna obklopená normálnym
pľúcnym tkanivom. Možnosti liečby zahrňujú: konzervatívny prístup, torakocentézu alebo
pleuroamniotický shunting s dlhodobou drenážou in utero. Torakocentéza poskytuje vzorku
na cytologické a biochemické vyšetrenie, ako aj úľavu pri intratorakálnej kompresii. Je však
častým fenoménom, že po prvotnej torakocentéze sa zvyčajne opätovne vytvorí hydrotorax
alebo až hydrops plodu. Fetálny pleuroamniotický shunting bol prvýkrát publikovaný
Boothom et al. v 1987. Tento výkon, na rozdiel od torakocentézy, môže drenovať fetálny
pleurálny výpotok dlhší čas. Hoci sú potrebné ďalšie randomizované kontrolované štúdie,
umiestenie pleuroamniotického shuntu je efektívnou metódou drenáže fetálneho pleurálneho
výpotku, ktorou možno zvrátiť hydrops.

Obr. 12 Sonografický obraz torakoamniálneho shuntu (šípka)
Shunt prechádza z fetálneho hrudníka do amniového priestoru.
Zdroj: Gregory et al., 2012
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Používanie torakoamniálnych shuntov je indikované v prípadoch, ak po torakocentéze
pleurálny výpotok plodu recidivuje a spôsobuje deviáciu mediastína. Cieľom umiestnenia
shuntu je dekompresia hrudníka, zabezpečenie pľúcneho vývoja a liečba hydropsu.
3.2.3.5.5

Chylothorax

Chylotorax plodu je vzácna a závažná komplikácia. Vyskytuje sa v 1:12 000 tehotností.
Rozlišujeme dva stupne chylotoraxu. Mierna forma má len drobné hrudné kolekcie tekutiny,
ktoré neovplyvňujú vývoj plodu. Ťažká forma má príznaky s ohrozením intrauterinného
života, najmä na základe kompresie hrudných orgánov s vývojom pľúcnej hypoplázie,
hydropsu plodu a predčasného pôrodu. Etiologické faktory tohto ochorenia sú zápalové alebo
genetické. Pri zápalovej etiológii pochádzajú lymfocyty z exudátu. Táto forma má lepšiu
prognózu. Pri genetickej etiológii boli detegované alely zodpovedné za lokálne poškodenie
lymfatického systému (VEGFR3, FOXC2, PTPN11 a ITGA9). Táto forma má horšiu
prognózu.
Terapeutických možností je niekoľko. Najčastejšou je intrauterinná terapia torako-amniálnym
shuntom. K ďalším patrí jednorazová torakocentéza. Novým sľubným prístupom sa javí
intrauterinná pleurodézia. Ako sklerotizačný agens sa používa OK-432 z baktérií
Streptococcus pyogenes. Viacerí autori uvádzajú 100% efektivitu liečby. Špecifickou terapiou
sú dietetické opatrenia. Diéta pozostáva zo suplementácie trygliceridov so stredne dlhým
reťazcom. Mechanizmus účinku nie je jasný. Možnosťou je aj expektačný postup. Chylotorax
sa môže na základe liečby úplne zresorbovať s následným fyziologickým vývojom dieťaťa.
Pri jeho liečbe je však potrebné starostlivo zvážiť riziká a výhody a intervenciu vykonať pred
rozvojom hydropsu. Do pozornosti sa dostávajú nové možnosti liečby, napríklad pleurodézia.

Obr. 13 Sonografické obrazy hrudníka plodu s chylotoraxom
Tranverzálne (vľavo), sagitálne (vpravo). Šípkami sú označené kolekcie voľnej tekutiny
v hrudníku a kolabované pľúca plodu.
Zdroj: Ferianec et al., 2014
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Obr. 14 Sonografické obrazy stavu po torakocentéze u toho istého plodu
Tranverzálne (vľavo), Sagitálne (vpravo).
Zdroj: Ferianec et al., 2014

Obr. 15 Získaný exudát hrudníka plodu
90 ml z pravého hemitoraxu a 20 ml z ľavého hemitoraxu.
Zdroj: Ferianec et al., 2014

3.2.3.5.6

Fetálny ascites

Fetálny ascites býva dominantne prejavom generalizovaného hydropsu plodu. Ojedinele môže
vznikať aj pri niektorých diagnózach, ktoré s hydropsom, resp. niektorými obstrukčnými
fetálnymi problémami nesúvisia. Často sa jedná o genetické syndrómy. Prenatálna punkcia
fetálneho ascitu má okrem terapeutickej (odľahčenie intraabdominálneho tlaku na diafragmu
plodu a tým prevencia hypoplázie pľúc), aj výrazne diferenciálno-diagnostickú funkciu
(biochemické, mikrobiologické, cytologické a genetické vyšetrenie.
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Obr. 16 Sonografický obrázok fetálneho ascitu u plodu s Beckwith-Wiedemannovým
syndrómom
Vľavo: pred aspiráciou (sagitálne). Vpravo: Sonografický obrázok toho istého plodu
(transverzálne). Šípky označujú ascitickú tekutinu.

3.2.3.5.7

Feto – fetálny transfúzny syndróm (Twin to twin transfusion syndrome,
TTTS)

Monochoriálna placentácia vzniká asi u 20% gemín a asi v 5% gravidít dosiahnutých
asistovanou reprodukciou. Monochoriálne biamniálne plody sú vďaka spoločnej placente
vystavené unikátnym intrauterinným podmienkam. Tieto podmienky môžu vytvárať
špecifické komplikácie:
1) feto-fetálny transfúzny syndrome (twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS),
2) fetus-anemia-polycytémia sekvencia (twin-anemia-polycythemia sequence, TAPS),
3) selektívna intrauterinná rastová retardácia (selective intrauterine growth retardation,
s-IUGR).

56

Obr. 17 Feto-fetálny transfúzny syndróm (twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS)
Zdroj: Fetal Care Center of Cincinnati, 2007

Tieto komplikácie jednoznačne vysvetľujú 6 až 12 násobné zvýšenie perinatálnej mortality
u monochoriálnych gemín v porovnaní s geminami bichoriálnymi.
TTTS, ktorá sa tiež nazýva “ twin oligohydramnios-polyhydramnios sequence” (TOPS)
komplikuje okolo 15% monochoriálnych gravidít, nezávisle na spôsobe počatia (spontánne –
asistovaná reprodukcia). Samotný problém vzniká v hemodynamike nerovnomerných
placentárnych prietokov krvi cez vaskulárne anastomózy. Neliečený TTTS finálne vedie
k intrauterinnému alebo perinatálnemu úmrtiu až v 90%. Poškodený neurologický vývoj je
zaznamenaný až 50% prežívajúcich dvojčiat. Vzniká ako následok prematurity, alebo
intrauterinného úmrtia druhého dvojčaťa (intrauterine fetal demise, IUFD). Z uvedeného
vyplýva, že včasná diagnostika a liečba je na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku takto
komplikovanej gravidity absolútne nevyhnutná.
Možnosti liečby
V súčasnosti sa na základe randomizovaných štúdií javí ako liečba voľby fetoskopická
laserová koagulácia placentárnych cievnych anastomóz. Počas vývoja liečby TTTS sa
používali viaceré postupy: amnioredukcia, septostomia a v neposlednom rade aj expektačný
manažment. Selektívna feticída nie je indikovaná.
Amnioredukcia
Vzhľadom na skutočnosť, že polyhydramnion je asi najnebezpečnejší symptóm TTTS,
amnioredukcia bola dlho považovaná za jeho liečbu. Pozostávala z drenáže masívne
vytvorenej plodovej vody tak často, ako to klinický stav pacientky vyžadoval. Amnioredukcia
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(amniodrenáž) mala za cieľ zníženie vertikálneho stĺpca plodovej vody ≤5 cm. Sériová
amniodrenáž redukovala riziko predčasného prematúrneho odtoku plodovej vody (preterm
premature rupture of membranes, PPROM) a predčasného pôrodu znížením intraamniálneho
tlaku. Bohužiaľ, amnioredukcia nerieši podstatu problému, ako sú perzistujúce placentárne
vaskulárne anastomózy, ale odstraňuje len jeho následky. V rámci algoritmu jej vykonávania
sa odporúčajú viaceré dvojtýždňové intervaly amniodrenáže, nie viac ako 3 litre plodovej
vody počas nie viac ako 30 minút. Opakované výkony sú sprevádzané s vysokým rizikom
PPROM, placentárnej abrupcie a chorioamnionitídy. Ako bolo už spomenuté, celková
prognóza TTTS liečená sériovými amnioredukciami je dokumentovaná veľmi variabilnými
údajmi od 40% - 80% v prežívaní, s neurologickou morbiditou prežívajúcich od 5 - 50%
a nízkym priemerným gestačným vekom čase pôrodu – 28 týždňov.
Septotómia
Septotómia spočíva v prerušení interfetálnej časti amnia ihlou. Vykonáva sa za účelom
umožnenia voľného prúdenia plodovej vody z jedného amniálneho vaku do druhého, čo má
mať za efekt zlepšenie dynamiky tvorby plodovej vody v niektorých prípadoch TTTS.
Predpokladaným mechanizmom účinku bolo vyrovnanie tlaku na placentu. Po dvoch
randomizovaných štúdiách sa potvrdilo, že septotómia má podobné nevýrazné výsledky ako
amniodrenáž. Okrem toho táto technika jatrogénne mení biamniálnu graviditu na
pseudomonoamniálnu so všetkými jej nevýhodami (pupočníkový konflikt, signifikantne
vyššie riziko intrauterinného úmrtia, predčasný pôrod a PPROM). Tiež bolo potvrdené, že
uvoľnené plodové obaly v amniálnej dutine môžu spôsobiť syndróm pseudoamniálnych
pruhov (pseudo-amniotic band syndrome) s občasnými amputáciami končatín plodu. Na
základe týchto skutočností bol výkon tejto techniky zastavený.
Laserová liečba
Táto technika ako liečba voľby uvedeného problému bola potvrdená viacerými
randomizovanými štúdiami. Fetoskopická laserová koagulácia komunikujúcich placentárnych
ciev odstráni intraplacentárnu vaskulárnu nerovnováhu medzi recipientným a donorským
dvojčaťom. Laserová terapia TTTS cez laparotómiu matky bola prvýkrát publikovaná v roku
1990 na pracovisku University of Utah. V roku 1992 Nicolaides a jeho tím v Londýne
vykonali perkutánnu laserovú operáciu všetkých ciev prechádzajúcich membránou medzi
dvojčatami. Neskôr, v roku 2000 Quintero navrhol selektívnu koaguláciu iba komunikujúcich
ciev aby čo najviac zachoval zvyšné placentárne riečisko do donorského dvojčaťa. V rovnaký
rok Harrison navrhol selektívnu abláciu arterio-venóznych anastomóz z darcovského dvojčaťa
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na udržanie potenciálne protektívnych arteriálnych a venóznych anastomóz. Aktuálne
najdominantnejší postoj sa prikláňa k selektívnej koagulácii komunikujúcich ciev.
Kandidátkami na laserovú terapiu sú ženy so závažným TTTS medzi 15. - 26. týždňom
gravidity. Laserová terapia TTTS je väčšinou jednorazová procedúra, ktorá sa vykonáva iba
v špecializovaných centrách. Veľa centier si vyberá transkutánny prístup s použitím fetoskopu
hrubého 2 mm.
v lokálnej alebo regionálnej anestézii. Perioperačne sa profylakticky podávajú antibiotiká
a tokolytiká. Amnioredukcia sa vykonáva po laserovej procedúre. Pri laserovom zákroku
s amnioredukciou je vyššie perinatálne prežívanie a gestačný vek pri pôrode. Prežívajúce deti
dosahujú lepšie neurologické výsledky vo veku šiestich mesiacov. Možnou komplikáciou
laserovej terapie je potrat do 7 dní od procedúry (12%), PPROM (9%), abrupcia placenty
(1%) alebo intrauterinné úmrtie jedného alebo oboch plodov (12%). Morbiditu a mortalitu
v súvislosti s PPROM možno redukovať následne po fetoskopii reparácie plodových obalov
intrauterinnou aplikáciou trombocytov a kryoprecipitátu (amniopatch). Bez liečby je TTTS
asociovaný s 80 - 100% mortalitou a 15 - 50% rizikom postihnutia u živonarodených detí. Pri
ťažkom TTTS sa ukázala najefektívnejšou fetoskopická laserová ablácia vaskulárnych
anastomóz s amnioredukciou. Celkové prežívanie po laserovej terapii je 60 - 70%, avšak toto
percento je závislé od štádia ochorenia v čase terapie. Riziko závažného poškodenia medzi
živonarodenými po laserovej terapii je 5%. Celkové dlhodobé prežívanie iba pri
amnioredukcii je podobné, ale miera postihnutia je značne vyššia (viac ako 25%).
V niektorých prípadoch TTTS môže byť indikovaná oklúzia pupočníka jedného z plodov.
3.2.3.5.8

Akardiacke dvojčatá, fetus acardiacus – (Acardiac twin, Trap sekvencia)

„Acardiac twin“, stav známy aj ako „Twin Reversed-Arterial Perfusion (TRAP) sequence“, je
zriedkavou, ale závažnou komplikáciou monochorionických dvojčiat. Hoci príčina syndrómu
nie je presne známa, predpokladá sa, že významnú úlohu zohrávajú veľké cievy na povrchu
placenty. Pri TRAP sequence sú medzi plodmi arterio - arteriálne a veno - venózne
anastomózy. Takzvané „pump twin“ (plod donor) získava oxygenovanú krv cez umbilikálnu
vénu a namiesto jej spätného návratu do placenty prechádza deoxygenovaná krv cez
anastomózy do „acardiac twin“. Takto „dvojito použitá krv“ sa následne vracia späť do
placenty. Krv tak tečie z jedného dvojčaťa („pump twin“ - donor) do druhého („acardiac
twin“ - akceptor) retrográdnym (spätným) tokom. Neadekvátny prietok krvi do akardiackého
plodu je zodpovedný za život ohrozujúci stav, vrátane akardie, anencefalu, závažného
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nesprávneho vývoja hornej časti tela s výrazne edematóznym zmnožením spojivového
tkaniva. Akardiacke dvojča nie je schopné prežiť mimo maternice.

Obr. 18 Akardiacke gemini
Zdroj: Fischer, 2007

Fetus acardius je zriedkavá anomália viacpočetných tehotností. Jeho incidencia je 1 : 35000
(zodpovedá

1%

všetkých

monozygotných

gemín)

a

výskyt

je

trikrát

častejší

u monozygotných trigemín ako u monozygotných gemín. Väčšina akardiackých plodov a ich
„zdravých“ dvojčiat sú ženského pohlavia. V minulosti sa výskyt akardiackých gemín
považoval za možný len u monochoriálnych gravidít, avšak v súčasnosti bol popísaný aj
výskyt

u biamniálnych

a bichoriálnych

gravidít.

Väčšina

akardiackých

gemín

je

chromozomálne v poriadku, bolo však publikovaných niekoľko kazuistík popisujúcich
chromozomálne abnormality.
Anatomicky fetus acardius predstavuje závažné redukčné anomálie, prevažne v hornej časti
tela a charakteristický subkutánny edém. Vnútorné orgány spravidla variabilne absentujú.
Kľúčovým diagnostickým momentom je absentujúci, alebo rudimentárny vývoj srdca.
Akardiacke plody sa rozdeľujú do 4 morfologických kategórií (viz, anceps, acephalus,
amorphus), tieto kategórie však nemajú žiadny efekt na manažment a prognózu gravidít.
Patogenéza tejto anomálie vzniká na podklade reverznej arteriálnej perfúzie. Akardiacký plod
nemá srdce, ktoré by vykonávalo zabezpečovanie cirkulácie, takže jeho funkciu preberá srdce
“zdravého” plodu so všetkými následnými konzekvenciami. Celý tento mechanizmus sa
nazýva TRAP sekvencia (Twin Reversed Arterial Perfusion sequence). Arteriálna krv
z pupočníka je odvádzaná k normálnemu geminu a potom derivovaná k abnormálnemu
geminu prostredníctvom anastomózy s jeho umbilikálnou artériou. Z hľadiska vzniku tohoto
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stavu sú popisované dve hypotézy. Prvá hypotéza predpokladá primárnu poruchu vývoja
srdca abnormálneho gemina a jeho samotný intrauterinný rast pokračuje len vďaka vyvinutej
anastomóze medzi umbilikálnymi anastomózami. Druhá hypotéza predpokladá vznik
normálneho plodu u ktorého atrofia srdca a ostatných orgánov vzniká následkom reverznej
cirkulácie krv.
Okrem skutočnosti, že akardius je ireverzibilná anomália postihnutého plodu, jeho výskyt
jednoznačne postihuje graviditu ako celok. Môže zapríčiňovať polyhydramnion, predčasný
pôrod, pupočníkové komplikácie, intrauterinné úmrtie plodu, prematuritu, zlyhanie srdca,
anémiu, feto - fetálny transfúzny syndróm. Mortalita normálneho gemina bez adekvátneho
výkonu sa popisuje až 50 %. Vážne môže byť aj „sekundárne“ poškodenie normálneho plodu.
Vzhľadom na patologickú záťaž plodu, ktorý funguje ako „pumpa“ pre akardiacký plod, sa
často popisujú závažné neuropatologické zmeny na mozgu zapríčinené možnými hypoxicko ischemickými léziami. Taktiež sú popísané mnohé závažné funkčné kardiopatie a nefropatie.
Zaujímavým faktom sú niektoré literárne zdroje, ktoré uviedli rozdielne cytogenetické
výsledky u plodov pochádzajúcich z jednej gravidity. Vo väčšine prípadov je karyotypovo
postihnutý abnormálny plod – napríklad 47,XX,+2.
Možnými komplikáciami pre zdravé dvojča sú: obehové zlyhanie vedúce k zlyhaniu srdca,
polyhydramnion, predčasný pôrod až intrauterinné úmrtie. Mortalita u „acardiac twin“ je
100% a 50 - 75% u zdravého „pump twin“. Príčinou sú dva dôležité faktory:
•

Srdce pump twin podporuje tok krvi v oboch dvojčatách. Poškodenie srdca „pump
twin“ môže byť natoľko veľké, že dôjde k jeho zlyhaniu

•

Polyhydramnion a/alebo prudký rast akardiackeho plodu môže spôsobiť predčasný
pôrod alebo potrat

Rizikové faktory pri ktorých je vhodné ukončiť tehotenstvo sú: polyhydramnion, veľké
„acardiac twin“, kardiálne zlyhávanie u pump twin, alebo kriticky abnormálny obraz toku krvi
na dopplerovskom sonografickom vyšetrení.
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Obr. 19 Placenta akardiackých gemín s graviditou vedenou konzervatívnym manažmentom
Vľavo: Placenta akardiackých gemín po pôrode cisárskym rezom v 32. týždni gravidity
s cievnym shuntom medzi pupočníkmi (označené šípkou). Vpravo: Sonografický obraz
farebného dopplerovského módu – vizualizácia toho istého shuntu.
Zdroj: Ferianec, 2005

Diagnostika akardiackych gemín
Na diagnózu acardiac twin pri monochorionickom tehotenstve poukazuje prítomnosť jedného
dvojčaťa (pump twin) ktoré vyzerá štrukturálne normálne a druhého dvojčaťa (acardiac twin),
ktoré má množstvo ťažkých vrodených vývojových chýb, ktoré nie sú zlučiteľné so životom.
Diagnóza sa potvrdí použitím kombinácie prietokového a farebného Doppler USG. Táto
metóda umožňuje zobraziť retrográdny arteriálny tok krvi v „acardiac twin“.

Obr. 20 Fetus acardius acephalus
Vľavo: Sonografický intrauterinný obraz reverzného prietoku cez akardiacky plod – farebný
dopplerovský mód. Vpravo: Ten istý fetus acardius acephalus po narodení v 32. týždni
gravidity.
Zdroj: Ferianec, 2005

Indikácie liečby
•

Gravidita medzi 16 - 26. týždňom gestácie;

•

Veľkosť acardiac twin presahuje pump twin (abdominal circumference acardiac twin
je väčší než u pump twin);

•

Polyhydramnion (maximum vertical pocket of amniotic fluid (MVP) > 8cm);
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•

Kriticky abnormálne dopplerovské vyšetrenie “pump twin” (amputácia enddiastoly,
alebo reverzný diastolický tok v umbilikálnej artérii, patologický prietok
v umbilikálnych vénach a/alebo reverzný tok v ductus venosus);

•

Fetálny hydrops “pump twin”;

•

Monochorionické - monoamniotické dvojčatá;

•

Cervikálna insuficiencia.

Typ

Acardius: donor
AC ratio

Zmeny donora

Manažment

Ia

< 50%

neprítomné

kontrola o 2 týždne

Ib

< 50%

prítomné

- kontrola o 2 týždne
- liečba pri náraste a
zmene prietoku

II a

≥ 50%

neprítomné

odvratná intervencia

II b

≥ 50%

prítomné

urgentná intervencia

Obr. 21 Doporučený terapeutický manažment akardiackých gemín
Zdroj: Wong a Sepulveda, 2005

Kontraindikácie liečby
•

Prítomnosť väčších kongenitálnych anomálií v “pump twin”,

•

Abnormálny karyotyp,

•

PPROM,

•

Chorioamnionitída.

Možnosti liečby
Liečba TRAP sequence môže byť konzervatívna alebo invazívna.
a) Konzervatívna liečba
Konzervatívna liečba zahŕňa podanie digitálisu matke s cieľom liečby kongestívneho zlyhania
srdca a hydropsu plodu. Prenatálna liečba môže zahŕňať aj sériu amniodrenáží, alebo symptomatické
podanie indometacínu matke pri polyhydramniu.

b) Invazívna liečba
•

Oklúzia pupočníka: Pupočník acardiac twin sa pod USG kontrolou, alebo
v kombinácii s endoskopom preruší;

•

Laserová oklúzia ciev placenty;

•

Oklúzia pupočníka laserom: Artéria a následne véna pupočníka sa uzavrie pomocou
lasera riadeného operačným endoskopom;
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•

Intrafetálna ablácia akardiackeho plodu: Cievy v bruchu “acardiac twin” sa uzavrú
použitím rôznych metód:
– radiofrekvenčná ablácia,
– alkoholová ablácia,
– koily,
– embolizačné látky (Histoacryl).

Obr. 22 Intrafetálna alkoholová ablácia akardiackeho plodu
Vľavo: Sonografický obraz akardiackého plodu. Šípkou je označené miesto
alkoholovej intrafetálnej ablácie. Vpravo: Akardiacké gemini – stav po indukovanom
aborte v 22. týždni gravidity po úspešnej alkoholovej intrafetálnej ablácii. Šípkou je
označené miesto intrafetálneho vpichu. Plod donor exitoval do 24 hodín po výkone.
Zdroj: Ferianec et al., 2014

Ak majú dvojčatá oddelené vaskulárne riečiská, osvedčenou liečebnou metódou je použitie
selektívnej fetocídy intrakardiálnym alebo intratorakálnym podaním chloridu draselného.
U monochorionických dvojčiat, kde sú prakticky vždy medzi plodmi vaskulárne komunikácie,
môže látka preniknúť do zdravého plodu. Oklúziu pupočníka je možné realizovať
embolizáciou, fetoskopickým podviazaním pupočníka, laserovou koaguláciu, bipolárnou,
alebo monopolárnou diatermiou. Všetky tieto metódy sú vykonávané pod fetoskopickou alebo
USG kontrolou.
Techniky intrafetálnej ablácie využívajú alkohol, monopolárnu diatermiu, intersticiálny
laser, alebo radiofrekvenčnú abláciu. Intrafetálna ablácia je v porovnaní s technikou oklúzie
pupočníka technicky ľahšia (menej technických porúch) a bezpečnejšia (menej predčasných
pôrodov alebo PPROM pred 32 týždňom). Zároveň je aj efektívnejšia (dosahuje dlhší interval
medzi liečbou a pôrodom) a má vyššiu mieru celkového klinického úspechu. Riziko
intrauterinného úmrtia “pump twin” je však pri intrafetálnej ablácii rovnaké ako pri oklúzii
pupočníka. Deprest et al. považujú za najúčinnejšiu možnosť intersticiálnej koagulácie
pupočnej šnúry použitím laseru, ktorá je menej zložitá a menej invazívna než iné fetoskopické
64

metódy. Pred 21. týždňom gravidity sa preferuje použitie laseru pri placentárnom odstupe
pupočníka. Po 21. týždni gravidity alebo pri neúspechu laseru sa preferuje využitie bipolárnej
diatermie pupočníka. Rozhodnutie o type liečby je často podmienené gestačným týždňom,
aktuálnym stavom a stupňom jej poškodenia – zaťaženia a dostupnosťou liečebných výkonov.
Napriek tomu, že sa u liečby tejto diagnózy pokladá za “zlatý štandard” fetoskopická laserová
ablácia akardiackého plodu, nie je možné ju využiť u každého pacienta. Ďalšou nevýhodou
fetoskopických techník sú ich veľké vstupné operačné porty (vstupy) do intraamniálneho
priestoru. Tie majú v porovnaní s miniivnazívnymi ihlovými technikami za následok vyššiu
mieru PPROM. Výkony sa dajú realizovať za pomoci 22 gauge ihly, ktorá je štandardne
využívaná v prenatálnej invazívnej diagnostike (amniocentéza, kordocentéza). Jednotlivo je
možné uvažovať aj o využití medicínskych “lepidiel”, napríklad v rádiológii využívaným
Histoacrylom. Bezpečnosť a jednoduchosť efektu Histoacrylu pôvodne potvrdzovali
intervenční rádiológovia, avšak v tejto indikácii bol tento originálny postup úspešne
realizovaný a následne publikovaný autormi z II. gynekologicko - pôrodníckej kliniky LFUK
a UNB Bratislava.

Obr. 23 Technické vybavenie a placentárny model na abláciu Histoacrylom
Vľavo: Jednoduché vybavenie na abláciu Histoacrylom. Vpravo: Placentárny
model pri in vitro testovaní vlastností Histoacrylu. Šípkami je v hadičke označená
jeho bolusová dávka.
Zdroj: Ferianec et al., 2014
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Obr. 24 Sonografický záznam ablácie akardiackeho plodu Histoacrylom
Vľavo: Sonografický záznam pred abláciou akardiackeho plodu Histoacrylom.
Žltá šípka označuje miesto aplikácie embolizačnej látky. Červená označuje
aktívny reverzný prietok. Vpravo: Sonografický záznam po ablácii akardiackeho
plodu Histoacrylom. Červená šípka označuje miesto aktuálne uzatvoreného
a predtým aktívneho reverzného prietoku
Zdroj: Ferianec et al., 2014

Obr. 25 Akardiacky plod po úspešnej ablícii Histoacrylom
Vľavo: Postnatálny preparát mumifikovaného akardiackeho plodu. Vpravo:
Postnatálny rádiogram akardiackeho plodu
Zdroj: Ferianec et al., 2014

Včasná sonografická diagnóza a starostlivý echokardiografický monitoring donora sú
základnými

princípmi

sledovania

takto

postihnutej

gravidity.

Je

nevyhnutný

multidisciplinárny prístup, v zmysle úzkej spolupráce pôrodníka, neonatológa a detského
kardiológa.
3.2.3.5.9

Syndróm amniálnych pruhov

Incidencia syndrómu amniových pruhov je 1 : 1200 až 1 : 15000 živonarodených detí.
Mezodermálny pruh ktorý vychádza z chorionickej strany amnia sa pripája na telo plodu,
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pričom môže viesť k amputácii, konstrikcii a posturálnym deformitám, ktoré sekundárne vedú
k imobilizácii. Čím skôr pruh vznikne, tým je lézia závažnejšia. V prvom trimestri tehotenstva
môže spôsobiť kraniofaciálne a viscerálne defekty. V druhom trimestri spôsobuje syndaktílie
až amputáciu končatiny. Tieto abnormality môžu byť fatálne pri konstrikcii pupočnej šnúry.
Nevyhnutné je jej skoré fetoskopické uvoľnenie. Mierne formy tohto syndrómu nie sú vhodné
na fetoskopickú intervenciu (Danzer et al., 2003).
3.2.3.5.10 Kongenitálna diafragmatická hernia
Incidencia kongenitálnej diafragmatickej hernie (CDH) je 1 : 2000 - 5000 živonarodených
detí. Incidencia medzi súrodencami alebo rodičmi, ktorí mali CDH je 2%. CDH je
anatomickým defektom, pri ktorom abdominálne útroby prestupujú (herniujú) do hrudníka
cez posterolaterálny otvor v diafragme. Prepojenie medzi brušnou dutinou a hrudníkom sa
fyziologicky uzatvára membránou medzi 2. - 8. týždňom gravidity. Etiológia CDH zostáva
neznáma. V 80% sa vyskytuje na ľavej strane hrudníka. Bilaterálna diaphragmatická hernia je
zriedkavá. Chyba posterolaterálnej, vonkajšej alebo zadnej membrány bránice vplýva na
vytvorenie diafragmatickej hernie. Ako náhle nedôjde k uzavretiu bránice, brušný obsah
herniuje do hrudnej dutiny. To vplýva na vývoj pľúc, ktoré sú na oboch stranách menšie,
výraznejšie však na strane herniácie. Ľavostranná CDH je tvorená 2,5 - 5 cm otvorom, ktorým
môže prechádzať časť pečene, sleziny, žalúdka, tenkého, alebo hrubého čreva. Pečeň je
zväčša obsahom pravostrannej diafragmatickej hernie. Kompresia herniovaným obsahom
zapríčiňuje vývoj malých a nezrelých pľúc (hypolázia až aplázia pľúc). Množstvo funkčných
bronchiolov a alveolov je v takýchto pľúcach značne redukované. Naviac, pľúcne krvné
riečisko je limitované, v cievnej stene prevažuje svalovina. Tendencia k vazospazmom
prispieva k poruchám oxygenácie.
In - utero je diagnostikovaných približne 44% diaphragmatických hernií. 60% pacientov
narodených s diaphragmatickou herniou nebolo prenatálne sonograficky diagnostikovaných.
Zvyčajným USG nálezom, ktorý poukazuje na diagnózu CDH je posun srdca na stranu od
hernie a prítomnosť žalúdka, alebo intestinálnych kľučiek v ľavej časti hrudníka. Postnatálne
je u novorodencov typicky znížená saturácia kyslíkom, cyanóza, ťažkosti s dýchaním po
narodení. Niektorí novorodenci však nevykazujú žiadne symptómy. RTG hrudníka dokazuje
prítomnosť čriev, alebo iných častí brušnej dutiny v hrudníku. Umiestnenie endoskopu do
žalúdka umožní jeho presnú lokalizáciu. V nevyhnutných prípadoch môže diagnózu spresniť
kontrastná látka vstrieknutá do žalúdka. Pridružené môžu byť aj iné abnormality. Pacienti s
diafragmatickou herniou majú typicky menšie srdce, následne problémy s krvným tlakom
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a okysličením tkanív. Srdce je možné zhodnotiť echokardiograficky. Pri fyzikálnom vyšetrení
často nachádzame ploché bruško z dôvodu neúplnej prítomnosti vnútorností v brušnej dutine.
Klinický obraz varíruje od minimálneho postihnutia až po závažne postihnuté deti, ktoré
zomrú aj napriek intervencii. Identifikácia tejto závažnej skupiny je možná sonografickým
hodnotením pozície pečene a meraním pomeru pľúc k hlavičke (the lung-to-head-ratios).
Postupy prenatálnej liečby CDH sa kontinuálne rozvíjali od prvých pokusov v roku 1986.
Operačná korekcia diafragmy sa vykonávala u plodu otvorenou cestou priamo po
hysterotómii. Metódy otvorenej fetálnej chirurgie boli asociované s veľkými technickými
problémami. V súčasnosti sa veľmi rýchlo vyvíjajú novšie techniky uzatvárania trachey.
Prvým spôsobom bola aplikácia externe umiestnených titánových klipov. Prvotné úspechy
tejto metódy kompromitoval najmä dlhý operačný čas (1,5 - 5 h) a bilaterálne poškodenie
nervus recurrens. Kvôli uvedeným komplikáciám boli vyvíjané ďalšie spôsoby. V početných
prípadoch sa využíval endoluminálny prístup, výmenné silikónové balóniky, samorozopínajúce sa štíty a penové zátky. Výhodou endoluminálneho prístupu je nižšie alebo
žiadne riziko poranenia krku, trachey alebo laryngeálneho nervu, kratší operačný čas, jeden
uterinný port a jednoduchšia metóda zákroku. Vzhľadom na tieto výhody sa od klipovej
procedúry upustilo. V novších metódach sa na vstup do amniovej dutiny používa fetoskop s 5
mm troakarom. Po prieniku do intraamniálnej dutiny sa určí poloha plodu. Chirurg je
navigovaný do úst plodu pomocou USG. Jemným tlakom a hydrodisekciou sa otvoria ústa,
fetoskopom sa postupuje cez hypofarynx a tracheu. Výmenný okluzívny balónik sa prevlečie
cez endoskop a rozvinie 2cm proximálne nad karinou. Balónik sa odstráni ešte pred
narodením počas EXIT procedúry, kým je ešte plod na placentárnej cirkulácii. Fetálne pľúca
secernujú do dýchacích ciest tekutinu, ktorá sa vymieňa s amniotickou tekutinou. Fetálna
tracheálna oklúzia znemožňuje cirkuláciu tekutiny, ktorá následne zapríčiní roztiahnutie pľúc,
čo stimuluje rast dýchacích ciest a ciev. Fetoskopická endoluminálna tracheálna oklúzia
z veľkej časti nahradila iné metódy oklúzie fetálnej trachey.
Intrauterinná liečba je indikovaná iba prípade kongenitálnej diafragmatickej hernie (CDH),
ktorá má veľmi zlú prognózu.
•

K tomuto výkonu sú indikované plody, ktoré majú vzhľadom k tejto diagnóze pečeň
lokalizovanú v hrudníku a plody s nízkym ultrasonografickým indexom pľúca - hlava
(< 1,0).
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•

Dodatočné kritériá zahŕňajú jednoplodovú graviditu, normálny karyotyp, včasnú
diagnostiku do 25. týždňa gravidity a absenciu iných asociovaných anomálií.

•

Pokusy o výkony začali v 90. rokoch minulého storočia. Zahŕňali definitívne riešenia
v zmysle presunutia brušných orgánov z dutiny hrudnej a uzavretie bránice. Tieto
postupy však prinášali vysokú mieru mortality a veľmi rýchlo boli odmietnuté.

•

Súčasnou fetálnou chirurgickou liečbou CDH je tracheálna oklúzia. Jej výsledkom je
zlepšenie podmienok na prirodzený vývoj pľúc. Často má aj pozitívny efekt zatláčania
abdominálnych orgánov späť do dutiny brušnej. Trachea je okludovaná fetoskopicky
zavedenými kovovými svorkami, alebo otvorenou metódou, cez hysterotómiou
vybavenú hlavičku a krk. Obe metódy majú porovnateľné výsledky. Prežívanie
u týchto vysokorizikových pacientov je približne 33 %, v porovnaní s 10 % po
konvenčnej postnatálnej terapii. Hlavnými príčinami mordity sú prematurita, atriálna
perforácia, pulmonálna insuficiencia a neurologické komplikácie. EXIT (ex utero
intrapartum procedure) je výkon, kedy sa počas pôrodu, keď je plod ešte v spojení
s placentou odstránia tracheálne svorky, odsajú pľúca, podá surfaktant a intubuje
trachea. Následne pokračuje dokončenie pôrodu dieťaťa. EXIT sa vykonáva
v 36. týždni gravidity, alebo skôr, ak sa objaví fetálny hydrops, alebo známky
predčasného

pôrodu.

Sľubné

výsledky

v

súčasnosti

prinášajú

pokusy

s intratracheálnou oklúziou pomocou balóna zavedeného jednoduchým portom cez
uterus a následne umiesteným pomocou fetálneho bronchoskopu. Výkon sa realizuje
pod ultrasonografickou kontrolou. Výhodou tejto techniky je, že je technicky menej
náročná a predstavuje menšie riziko pre poškodenie nervus recurens a samotnej
trachei.
3.2.3.5.11 Syndróm vrodenej obštrukcie horných dýchacích ciest
Ak je syndróm vrodenej obštrukcie horných dýchacích ciest (congenital high airway
obstruction syndrome – CHAOS) komplikovaný hydropsom, ako riešenie môže byť technika
EXIT. Jej účelom je realizácia tracheostómie. V nižších gestačných týždňoch je možné využiť
fetoskopický výkon. Príčinami tohto syndrómu sú laryngeálna, alebo tracheálna stenóza.
3.2.3.5.12 Sacrococcygeálny teratóm
Sacrococcygeálny teratóm (SCT) je jedným z najčastejších tumorov u novorodencov
s prevalenciou 1 : 21700 – 27000 narodených detí. SCT je často asociovaný s abnormalitami
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nervového, kardiovaskulárneho, urogenitálneho alebo muskuloskeletálneho systému. Presná
etiológia SCT nie je známa. Sacrokokcygeálny teratóm je kongenitálny tumor, ktorý možno
diagnostikovať ultrasonograficky. Doppler USG je stále kľúčovou zobrazovacou metódou na
zistenie lokalizácie, obsahu a potencionálneho vplyvu tumoru na hemodynamiku. Môže byť
cystickej, solídnej alebo zmiešanej povahy. Realizácia NMR (nukleárna magnetická
rezonancia) je nevyhnutná na presné zhodnotenie anatomických rozmerov. V neoplázii sa
typicky nachádzajú kalcifikácie, hemorágie alebo nekróza. Vplyv tumoru, bez alebo spolu
s polyhydramniom,

môže

viesť

k dystokii

alebo

predčasnému

pôrodu.

Vysoko

vaskularizovaný tumor môže byť príčinou kardiálneho zlyhania, eventuálne hydropsu plodu.
Ďalšími

komplikáciami

asociovanými

so SCT

môže

byť

fetálna

hydronefróza,

placentomegália, ruptúra tumoru, krvácanie až úmrtie plodu. Vo väčšine prípadov sa odhalí
pri rutinnom sonografickom skríningu. Rýchlo rastúce a vysoko vaskularizované tumory majú
vážny vplyv na celkovú hemodynamiku plodu. Hydrops plodu je zvyčajne zlým
prognostickým faktorom a potencionálnym dôvodom pre fetálnu intervenciu.
Väčšina tumorov je benígna. Ak sa resekcia vykoná v skorom neonatálnom období, recidíva
je nízka. Všeobecne platí, že po narodení má tumor väčší malígny potenciál. Včasná resekcia
SCT je dôležitá kvôli riziku zvyšujúcej sa malignity pri odkladaní resekcie. Tumory včasne
nediagnostikované sú malígne v 92% prípadov.
V prípade prenatálne neliečeného SCT môže byť tento pre svoju veľkosť a konfiguráciu
príčinou ťažkého pôrodu. Počas vaginálneho pôrodu môže dôjsť k traumatickej hemorágii,
ktorá môže byť pri nesprávnom prístupe letálna. Indikáciou na operačný pôrod cisárskym
rezom je teratóm väčší ako 5 cm alebo s objemom väčším ako 750 cm3. Rýchlo rastúce
tumory môžu spôsobiť vážne komplikácie. Výrazne zvyšujú metabolické požiadavky,
zaťažujú cirkuláciu a môžu spôsobiť vznik anémie, ktorá neskôr vedie k extramedulárnej
hematopoéze. Prenatálnym ukazovateľom zlej prognózy je veľkosť tumoru, jeho štruktúra,
rýchlosť rastu, stupeň vaskularizácie, známky zníženej funkcie srdca, rozvoj polyhydramnia
ako aj komplikácie u matky.
Terapia sakrokokcygeálneho teratómu
Tumory väčšie ako 7 cm alebo vysokovaskularizované tumory by mali byť starostlivo
sledované. Dôležité je pravidelné meranie veľkosti tumoru, sledovanie jeho rastu,
vaskularizácie, množstva plodovej vody a hodnotenie kardiovaskulárnych funkcií.
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Symptomatické zákroky zahrňujú drenáž polyhydramnia (znižuje diskomfort matky a je
prevenciou predčasného pôrodu), dekompresiu intratumorálnej cysty pred pôrodom, shunting
pri sekundárnej obštrukcii močového systému a abláciu alebo sklerotizáciu hlavných ciev.

Obr. 26 Sacrococcygeálny teratóm – sonografické obrázky
Vľavo: USG plodu so sacrococcygeálnym teratómom s relatívne malou prevažne
cystickou léziou. Vpravo: Vyšetrenie pomocou Doppler USG
Zdroj: Gucciardo et al., 2011

Obr. 27 NMR (T2 váženie) obraz sacrococcygeálneho teratómu v 21. týždni gravidity,
v 31. týždni gravidity a v novorodeneckom období
Zdroj: Gucciardo et al., 2011

a) Ablatívne procedúry
Príkladom je in utero resekcia. Vyžaduje tumory anatomicky vhodné na resekciu a vykonáva
sa otvoreným prístupom. Prvá úspešná operácia bola realizovaná v r. 1977.
b) Devaskularizácia tumoru
Miniinvazívne metódy zasahujúce do krvného zásobovania tumoru môžu zastaviť jeho rast,
zvrátiť hemodynamické zlyhávanie srdca a predchádzať ďalšiemu rozvoju fetálnej anémie.
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Perkutánna laserová ablácia využíva koaguláciu superficiálne lokalizovaných ciev.
Intersticiálny laser je efektívnejší pri ablácii hlbšie lokalizovaných vyživujúcich ciev. Tieto
cievy zobrazujeme sonograficky. Realizované výkony môžu spôsobiť intratumorálnu nekrózu
a hemorágiu vedúcu k aktivácii koagulačnej kaskády. Tento proces môže viesť
k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii, ktorá môže zapríčiniť fetálne úmrtie. Možnou
alternatívou je použitie monopolárnej termokoagulácie cez ihlu priamo k vyživujúcim cievam.
Komplikáciou môže byť vzduchová embólia, hyperkalémia z tkanivovej nekrózy, hemorágia
a hypertermia, ktoré tiež môžu viesť k úmrtiu plodu. Novšia je metóda rádiofrekvenčnej
ablácie, ktorá však taktiež nie je bezriziková. Napriek tomu, že pri rádiofrekvenčnej ablácii sa
dá rozloženie použitej energie lepšie korigovať, nepredvídateľná difúzia energie do priľahlých
štruktúr značne vplýva na morbiditu. Iné alternatívne embolizačné metódy využívajú
aplikáciu embolizačnej látky ako histoacryl alebo alkohol, no ich účinok a vedľajšie účinky
nie sú dostatočné preskúmané.
U plodov s sacrococcygeálnym teratómom sa vzhľadom na nadmerný výdaj môže vyvíjať
hydrops. Prvé pokusy o otvorenú resekciu teratómu, alebo rádiofrekvenčnú abláciu tumoru
mali vysoké percento fetálnej mortality a materskej morbidity.
•

V súčasnosti sa používa postup laserovej fetoskopickej koagulácie alebo ligácie
prívodných ciev na báze tumoru. Táto liečba spomaľuje zlyhávanie plodu
z nadmerného výdaju.

•

Efektívna je takisto cielená perkutánna radiofrekvenčná ablácia prívodných ciev pod
ultrasonografickou kontrolou. Potenciálne riziká zahŕňajú embóliu, hyperkalémiu,
trombózu, hemorágiu, popálenie okolitých tkanív a predčasný odtok plodovej vody.

•

Po ligácii je potrebné okamžite sledovať hemodynamický stav plodu, vzhľadom na
zvyšujúci sa afterload predtým nízkoodporového okruhu tumoru.

3.2.3.5.13 Vrodená cystická adenomatózna malformácia
Kongenitálna cystická adenomatoidná malformácia (CCAM) je benígnym cystickým
tumorom pľúc, ktorý sa zvyčajne nachádza v jednom pľúcnom laloku. V 2% sa vyskytuje
bilaterálne. Presná incidencia CCAM nie je známa, pretože viac než dve tretiny novorodencov
je pri narodení asymptomatických. U väčšiny plodov s prenatálnou identifikáciou CCAM sa
zmenší jej veľkosť v treťom trimestri a podstúpia normálny vaginálny pôrod s postnatálnou
resekciou hmoty v 5. - 8. týždni života. Niektoré plody vyžadujú liečbu in utero. Súčasný
prístup k in utero manažmentu CCAM vyžaduje ultrazvukové vyšetrenie, fetálny
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echokardiogram, NMR a vyšetrenie fetálneho karyotypu. Plod s pridruženými vývojovými
alebo chromozomálnymi anomáliami nie je pre intrauterinnú terapiu vhodný. Kandidátmi na
liečbu sú hlavne plody s makrocystickými CCAM. Tieto masy spôsobujú intratorakálnu
kompresiu fetálneho pľúcneho tkaniva a znižujú rast pľúc v závislosti od veľkosti lézie
a gestačného týždňa (18-24. týždeň). Neskôr môžu komprimovať fetálny ezofagus, ktorý zníži
alebo zabráni plodu prehĺtať plodovú vodu. Následok toho je vznik polyhydramnia, s ktorým
je asociované riziko predčasného pôrodu. Okrem toho môže zvýšený intratorakálny tlak
oslabiť venózny návrat a vyvolať neimúnny hydrops.
Makrocystická forma CCAM sa na ultrazvuku zobrazí ako hyperechogénna hmota
pozostávajúca z veľkej dominantnej cysty alebo členitej makrocysty. Objem CCAM sa meria
a porovnáva s obvodom fetálnej hlavičky. Pomer je známy ako CCAM volume ratio (CVR).
CVR > 1,6 svedčí pre zvyšujúce sa riziko rozvoju fetálneho hydropsu plodu. Potreba
shuntingu nie je stanovená len CVR ale aj stupňom ohrozenia plodu a matky. Primárna liečba
pleurálnej efúzie a CCAM zahrňuje drenáž ihlou. Zhoršujúci sa hydrops alebo rýchla
reakumulácia pleurálnej tekutiny alebo zložky cysty CCAM po drenáži sú indikáciou na
shunting.

Obr. 28 Sonografický obraz kongenitálnej cystickej adenomatoidnej malformácie (pravá
šípka) pred thorakoamniotickým shuntingom
Zdroj: Gregory et al., 2012
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3.3 MOŽNOSTI LIEČBY PREDČASNÉHO PREVIABILNÉHO ODTOKU
PLODOVEJ VODY
Predčasný odtok plodovej vody predstavuje jeden z najväčších problémov v pôrodníctve. Čo
sa týka obdobia jeho vzniku je možné rozdeliť ho na predčasný odtok plodovej vody v období
krátko do termínu pôrodu po 37. týždni gravidity (t.g.) (TPROM) a prematúrny predčasný
odtok plodovej vody pred 37. t.g. (PPOPV). Etiologicky je zaraďovaný do dvoch základných
skupín – spontánny a iatrogénny. V každom prípade je však spájaný s krátkym latenčným
obdobím medzi odtokom plodovej vody a pôrodom, resp. potratom plodu. Z uvedeného
vyplýva, že PPOPV predstavuje klinickú situáciu, kde je potrebné adekvátne konať za účelom
aktívne ovplyvniť perinatálny výsledok.

3.3.1

SPONTÁNNY PREDČASNÝ ODTOK PLODOVEJ VODY (SPPOPV)

V termíne gravidity je odtok plodovej vody normálnou súčasťou procesu pôrodu a môže
vzniknúť pred alebo po nástupe kontrakčnej činnosti uteru. Vzniká výsledkom kombinácie
celulárnej

apoptózy

(programovanej

bunkovej

smrti),

zvýšenej

aktivity

kolagénu

a odlučovania amniochoriónovej extracelurárnej matrix, pričom spúšťací mechanizmus
predstavuje kontrakčná činnosť uteru.
So znižujúcim sa gestačným vekom v období PPOPV je zrejmé, že jeho mechanizmus bol
negatívne ovplyvnený patologickým procesom. S SPPOPV sa často spája intrauterinná
infekcia, dokázaná pozitívnymi kultiváciami plodovej vody a histologickým dôkazom
chorioamnionitídy. Bolo dokázané, že intrauterinná infekcia spôsobená ascendentnou
bakteriálnou kolonizáciou z genitálneho traktu vedie k zvýšenej aktivite cytokínov, ktoré
spôsobujú membránovú apoptózu, produkciu proteáz a odlučovanie membránovej
extracelulárnej matrix. Mechanický ťah, aký je možný zaznamenať u viacplodových gravidít
a u gravidít s polyhydramniom taktiež môže spôsobovať lokálnu expresiu cytokínov.
Následne sa zvyšuje produkcia proteáz, čím sú priamo ohrozené plodové obaly. Ďalšie
faktory ovplyvňujúce vznik PPOPV sa nachádzajú v tabuľke č. 8.
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Faktory ovplyvňujúce vznik PPOPV
cerclage
cervikálna insuficiencia
chronická abrupcia placenty
tabakizmus
konizácia
nízky socio - ekonomický status
nízky body mass index (< 19,8)
nutričný deficit (Cu, Vit. C)
predchádzajúci predčasný pôrod
predchádzajúci PPOPV
STD
distenzia uteru
vaginálne krvácanie v gravidite
práca počas gravidity
ochorenie pľúc v gravidite
poruchy spojivového tkaniva
(Ehlers Danlos sy.)

Tab. 8 Rizikové faktory ovplyvňujúce vznik PPOPV

3.3.2

IATROGÉNNY PREDČASNÝ ODTOK PLODOVEJ VODY (IPPOPV)

Iatrogénny predčasný odtok plodovej vody vzniká prevažne po invazívnych výkonoch
prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie. Pri amniocentéze vzniká v približne 0,8 – 1 %,
v 4 % po amniodrenáži,
v 6 % po fetoskopii pri twin-to-twin transfúznom syndróme, v 30 – 50% po komplexe
ostatných fetoskopických výkonov. Spontánny odtok plodovej vody je celkovo častejší.
Oba typy PPOPV prehľadne spracováva tabuľka porovnávajúca hlavné charakteristiky
spontánneho a iatrogénneho PPPPV (tabuľka č. 9).
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Charakteristika

spontánny PPOPV

iatrogénny PPOPV

Príčina

multifaktoriálna, často infekčná

veľkosť defektu

veľký

invazívne výkony
(amniocentéza, fetoskopia)
závisí od veľkosti inštrumentu

typ defektu

často zle ohraničený

ostro ohraničený

lokalizácia defektu

nad vnútornou bránkou

často anteriorne, na funde

spontánne vyhojenie

zriedkavé
najčastejšie v pokročilom GV
(III. trimester)

Časté
často po invazívnom výkone
(II. trimester)
1% - 2% po amniocentéze
5% - 30% po fetoskopii

výskyt v gravidite

1% - 4%

Výskyt

Tab. 9 Hlavné charakteristiky spontánneho a iatrogénneho PPOPV
Zdroj: podľa Devlieger et al.

3.3.3

SPONTÁNNE VYHOJENIE A ZLEPENIE PLODOVÝCH OBALOV

Pri problematike PPOPV je potrebné spomenúť aj raritnú možnosť tzv. “spontánneho
vyhojenia, resp. zlepenia plodových obalov”. Podľa literárnych údajov sa absolútna väčšina
týchto situácií týka iatrogénnych lézií po amniocentéze. Údaje potvrdzujú schopnosť
plodových obalov spontánne zaceliť malý defekt, ide však skôr o retrakciu, kontrakciu
a zjazvovatenie myometriálnej a deciduálnej vrstvy, ako o aktívny hojaci mechanizmus na
úrovni plodových obalov.

3.3.4

PPOPV PRED VIABILITOU PLODU

V oboch typoch PPOPV sa následne vyskytuje vysoké percento fetálnej morbidity a mortality
(intraamniálny infekt, potrat, predčasný pôrod, neonatálna pľúcna hypoplázia). Perinatálna
mortalita je asi 60 %, jedna tretina plodov odumiera in utero. Prežívajúci novorodenci sú
postihnutí oftalmologickými, respiračnými a mozgovými komplikáciami.
Defekt amniálnych blán spôsobený iatrogénne obyčajne vzniká na prednej stene uteru.
Najčastejším následkom danej situácie v II. trimestri je potrat, ktorý vzniká niekoľko dní po
výkone (80 % prípadov potráca do 7 dní) a je spojený s ascendentou amniálnou infekciou –
chorioamnionitis.
Spontánny PPOPV obvykle vzniká v kaudálnej časti plodových obalov pri vnútornej bránke
cervikálneho kanála. Odtok plodovej vody spôsobuje oligohydramnion, alebo až
anhydramnion, čo vážne postihuje vývoj a prognózu gravidity. Ak gravidita pretrváva, jej
možnosť pokračovania do obdobia dostatočnej zrelosti pľúc plodu je veľmi malá, stredná
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dĺžka latenčného obdobia pri expektačnom manažmente je 10,6 – 21,5 dní. Najzávažnejšie
riziko u plodu predstavuje pulmonálna hypoplázia, nakoľko rast alveolov nie je ešte do konca
24. týždňa gravidity ukončený, čoho dôkazom je skutočnosť, že letálna hypoplázia sa po
tomto období vyskytuje veľmi zriedka. Najväčšie riziká vzniku pulmonálnej hypoplázie je
včasný II. trimester, závažný oligohydramnion až anhydramnion a latencia od PPOPV dlhšia
ako 14 dní. Okrem pľúcnej nezrelosti a pľúcnej hypoplázie bývajú plody postihnuté
aj intraventrikulárnou hemorágiou mozgu a deformitami tváre a končatín. PPOPV často
spôsobuje materské komplikácie: intraamniálnu infekciu, endometritídu, abrupciu placenty,
retenciu placenty a postpartálnu hemorágiu.

3.3.5

PPOPV A INFEKCIA

Veľmi závažným problémom pri PPOPV je intramaniálna infekcia, ktorá je klinicky
evidentná v 13 – 60 %. Incidencia infekcie rastie so zníženým gestačným vekom v období
PPOPV ako aj s počtom vaginálnych vyšetrení absolvovanými tehotnou po PPOPV.
Častejšími sú tiež postpartálne infekcie matky a plodu, a to v 2 – 13 % .

3.3.6

PPOPV A ANTIBIOTIKÁ

Použitím antibiotík (ATB) po PPOPV sa štatisticky signifikantne znižuje:
-

chorioamnionitída,

-

počet plodov narodených do 48 hodín,

-

neonatálna infekcia a pozitívna hemokultúra,

-

potreba použitia surfaktantu,

-

počet novorodencov vyžadujúcich oxygenoterapiu,

-

dĺžka pobytu na novorodeneckej JIS,

-

počet patologických sonografických nálezov mozgu novorodencov.

Uvedené fakty sú výsledkom spracovávania klinických údajov používania ATB po PPOPV
Kenyonom a spol., ktorí vypracovali systematický prehľad 14 štúdií počas 11 rokov
(tabuľka č. 10).
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Počet
(n)

Gestačný
týždeň pri
vstupe do
štúdie

Viacplodová
tehotnosť

Almeida a kol.
(1996)

110

30-36

neznáme

Amoxicilin 750mg 3x denne alebo placebo 7 dní

Cox a kol.
(1995)

62

24-29

neznáme

Amoxicilin/klavulanát 3g á 6 hodín 4 dávky, potom 500mg á
6 hodín 5 dní alebo placebo

Ernest a kol.
(1994)

148

21-37

zahrnutá

Benzylpenicilin i.v 1 mil.j á 4 hodiny 12-24 hodín, per os
penicilin 250mg 2x denne až do pôrodu alebo placebo

GarciaBurguillo a kol.
(1995)

60

<36

nezahrnutá

Erythromycin 500mg á 6 hodín až do pôrodu alebo placebo

Grable a kol.
(1996)

60

<36

nezahrnutá

Ampicilin 2g á 6 hodín i.v. Počas 24 hodín, potom 500mg až
do pôrodu alebo vysadiť, alebo placebo

Johnston a kol.
(1990)

85

20-34

zahrnutá

Mezlocilin i.v. 24 hodín, potom ampicilin per os až do pôrodu
alebo placebo

Kenyon a kol.
(2001)

4829

<37

zahrnutá

Amoxicilin/klavulanát 250mg, erytromycin 250mg á 6 hodín
počas 10 dní alebo až do pôrodu

101

23-36

zahrnutá

2 dávky penicilin i.v. (5 mil.j) alebo placebo

75

24-34

nezahrnutá

Piperacilin 3g i.v. á 6 hodín počas 72 hodín alebo placebo

McGregor a kol.
(1991)

65

23-34

nezahrnutá

Erytromycin 333mg 3x denne počas 7 dní alebo placebo až
do aktívneho pôrodu

Mercer a kol.
(1992)

220

20-35

zahrnutá

Erythromycin 333mg á 8 hodín až do pôrodu alebo placebo

Mercer a kol.
(1997)

614

24-32

zahrnutá

Ampicilin 2g á 6 hodín a Erythromycin 230mg á 6 hodín i.v.
počas 48 hodín, potom amoxicilin 250 mg per os
erythromycin 333mg á 8 hodín počas 5 dní alebo placebo

Ovale Salas
a kol. (1997)

88

24-34

nezahrnutá

Klimicin 600mg á 6hodín i.v. počas 48 hodín, potom 300mg á
6 hodí per os počas 5 dní a Gentamicin 4g/kg 1x denne počas
7 dní alebo placebo

nezahrnutá

Ampicilin 2g i.v á 6 hodín i.v. Počas 24 hodín, potom 500mg
per os á 8 čas 7 dní a metronidazol 500mg á 8 hodín počas 24
hodín, potom metronidazol 400mg per os á 8 hodín počas 7
dní alebo placebo

Štúdia

Kurki a kol.
(1992)
Lockwood a kol.
(1993)

Svare a kol.
(1997)

67

26-34

Testované antibiotiká

Tab. 10 ATB a PPOPV
Zdroj: podľa Kenyon et al.
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3.3.7

MOŽNOSTI LIEČBY PPOPV

3.3.7.1 Konzervatívna liečba PPOPV
Z terapeutického hľadiska je možné zvoliť viacero prístupov. Predstavujú spektrum od
expektačného prístupu po antibiotickej profylaxii až po radikálnu indukciu abortu.
Do expektačného manažmentu patria už uvedené rutinné podávanie ATB, podávanie
kortikoidov matke podľa gestačného veku plodu a kľudový režim. Manažment konzervatívnej
liečby PPOPV podľa gestačného veku plodu spracováva tabuľka č. 11.
37. t.g. a viac
34. – 36. t.g.
32. – 33. (dokončený) t.g.

24. – 31. (dokončený) t.g.

24. t.g. a menej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pôrod, indukcia pôrodu
GBS profylaxia – odporúčané
idem ako predchádzajúce
expektačný manažment
GBS profylaxia - odporúčané
kortikosteroidy - nie je koncenzus
ATB - odporúčané na predĺženie latencie
exspektačný manažment
GBS profylaxia - odporúčané
kortikosteroidy - odporúčané
tokolýza - nie je koncenzus
ATB - odporúčané na predĺženie latencie
poučenie rodičov
expektačný manažment, indukcia
GBS profylaxia - nie je odporúčané
kortikosteroidy - nie je odporúčané
ATB - nie je známe či predlžujú latenciu

Tab. 11 Manažment konzervatívnej liečby PPOV podľa gestačného veku plodu (GBS – Gram
negat. B-hemolyt. streptokok)
3.3.7.2 Aktívna liečba PPOPV
Amnioinfúzia
Medzi aktívne postupy patria pokusy obnoviť normálny objem plodovej vody intraamniálnou
aplikáciou temperovaného fyziologického roztoku (amnioinfúzia). Opakovaná amnioinfúzia
je úspešne využívaná na predlžovanie gravidity po 17. gestačnom týždni, avšak jej hlavným
problémom je vysoké riziko amniálnej infekcie. Tento intrauterinný výkon je možné v prípade
nejasných príčin anhydramnia v II. trimestri využívať aj na diferenciálno - diagnostické účely
pri kongenitálnych defektoch uropoetického traktu plodu, diferenciálnej diagnostike PPOPV
a prevencii komplesie fetoplacentárnej jednotky.
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Aktívna liečba PPOPV – lepenie plodových obalov (amniopatch)
Ďalšími možnosťami, ako aktívne terapeuticky pristupovať k predčasnému odtoku plodovej
vody v II. trimestri gravidity sú metódy lepenia plodových obalov. Používané techniky však
predstavujú malé klinické súbory s limitovanými skúsenosťami a spornou úspešnosťou.
Žiadna s uvedených techník zatiaľ nepredstavuje rutinnú klinickú prax. Z hľadiska
mechanizmu vzniku PPOPV sa hodnotia výsledky lepenia plodových obalov po spontánnom
PPOPV (SPPOPV) a po iatrogénnom PPOPV (IPPOPV).
Prvé literárne zdroje referujúce o úspešnej transcervikálnej aplikácii fibrínového lepidla boli
publikované už v roku 1986. Ďalej nasledovali pokusy s využívaním biologických, prevažne
fibrínových lepidiel, rôznych krvných derivátov a plnej materskej krvi, či v kombinácii
s transcervikálnym alebo transabdominálnym prístupom a s, alebo bez cervikálnej serkláže.
Vo svetovej literatúre sa objavujú aj mnohé in vitro technológie: fetoskopické aplikácie
fibrínových lepidiel, kolagénových zátok a želatínových špongií. V roku 1998 LouisSylvestre publikovala in vitro štúdiu o interakciách trombocytov a plodových obalov, ktorá
histologicky dokázala úspešnosť tejto metodiky a následne Bilic v roku 2003 in vitro štúdiu
o reparačných schopnostiach buniek ľudského amnionu. V roku 1996 publikoval Quintero po
prvýkrát intraamniálne využitie koncentrátu krvných doštičiek a kryoprecipitátu. Odvtedy už
uvedený americký autor publikoval viacero prác na danú problematiku. Úspešné výsledky
využitia tejto terapeutickej techniky (amniopatch) publikovala v roku 2004 skupina
talianskych autorov a úspešne liečený klinický prípad prezentoval v roku 2006 aj rakúsky tím.
Je však nutné pripomenúť, že väčšina publikovaných výsledkov na tému „amniopatch“ sa
týkala iatrogénneho odtoku plodovej vody. Iba v spomenutej práci talianskych autorov
z piatich prípadov sa dva týkali spontánneho odtoku plodovej vody. Z toho jeden skončil
3 týždne po aplikácii „amniopatchu“ v 22. týždni potratom a druhý po štyroch týždňoch po
aplikácii v 27. týždni gravidity cisárskym rezom s dobrým výsledkom. Quintero dokonca
vzhľadom na neuspokojivé výsledky amniopatch po SPPOPV neaplikuje. V roku 2001
publikuje prácu, kde okrem iného opisuje aj 12 neúspešných prípadov využitia tejto techniky
pri spontánnom odtoku plodovej vody medzi 16. – 24. týždňom gravidity. Tabuľky č. 12
a č. 13 zobrazujú prehľad jednotlivých techník lepenia plodových obalov po IPPOPV
a SPPOPV. Na Slovensku bolo úspešne využitých viacero techník a terapeutických postupov
aktívnej liečby PPOPV hlavne na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a FNsP
v Bratislave, čoho dôkazom sú dobré klinické výsledky ako aj zahraničné ohlasy.
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Štúdia

Quintero
(2001)

Young a kol.
(2000)

Young a kol.
(2004)

Sener a kol.
(1997)

O'Brien
a kol. (2002)

Lewi a kol.
(2004)

N

22

1

3

1

1

2

Gestačný
týždeň pri
predčasnom
PROM

15,6-24,0

17,3

15-23

16,2

17,0

17,2 a 22

Gestačný
týždeň
v čase
liečby

Intervencia

Výsledky

18,7

Intra-amniálna
instilácia rôznych
objemov a koncentrácií
materských
trombocytov a
kryoprecipitátu

Zlepenie membrán
v 10/22 prípadov;
18/32 prežívajúcich

20,6

Fetoskopická aplikácia
materských
trombocytov a
fibrinogén/trombín

Pôrod v 32,3. tg

16 - 24

Fetoskopická aplikácia
materských
trombocytov a
fibrinogén/ trombín

Pôrod živých detí v
26., 32. a 34. tg; 1
TT po neúspešnej
procedúre

17,0

Extra-amniálna
instilácia 4 ml
materskej krvi

Spontánny pôrod v
37.tg

19

Transabdominálna
instilácia želatínovej
huby (Gelaspon) v 19.
a 21.tg; McDonaldova
serkláž v 21.tg

Pôrod v 36.tg

Unilaterálny pes
equino- varus

18,5 a 23

Intra-amniálna
instilácia materských
trombocytov a
kryoprecipitátu

Bezproblémový
neonatálny výstup u
prežitých

Chorioamnionitída

TT –
terminácia
tehotentva

Tab. 12 Aktívna liečba IPPOPV
Zdroj: podľa Devlieger et al.
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Komplikácie

1 Záchranná
chirurgia pre
reziduálne
pruhy; 2 náhle
fetálne úmrtia

–
–

Počet
(n)

Gestačný
týždeň pri
predčasnom
PROM

Gestačný
týždeň v
čase liečby

Genz a kol.
(1979)

24

17–32

17–32

Anger
(1988)

4

26–29

26–34

Passloer
(1989)

2

24.5 and 29

26 a 29

26

16–36

16–36

1

21

21,5

1

24

24

Štúdia

Baumgarten
a Moser
(1986)
Delzanno
a Gaudiano
(1994)
Uchide a kol.
(1994)

Sciscione
a kol. (2001)

O’Brien
a kol. (2002)

Quintero
(2001)

Quintero
a kol. (2002)

Young a kol.
(2004)

12

14

12

1

4

19.4 (rozsah,
13–23)

17.9 (rozsah,
13–21)

16–24

16,4

15–23

20.5 (rozsah,
17–23)

20,1

16–24

17

16–24

Intervencia
Cervikálna aplikácia
faktora XIII a
trombínu + aprotinínu
Intracervikálna
instilácia fibínového
lepidla
Intracervikálna
aplikácia fibrínového
lepidla s alebo bez
serkláže
Intracervikálna
instilácia fibrínového
lepidla a serkláž
Intracervikálna
instilácia fibínového
lepidla
Intracervikálna
instilácia fibrínového
lepidla a serkláž
Intracervikálna
instilácia fibínového
lepidla
Intraamniálna
(12 prípadov) alebo
transcervikálna
(2 prípady) instilácia
želatínovej huby a
amnioinfúzia
Intraamniálna
instilácia materských
trombocytov
a kryoprecipitát
Endoskopicky
umiestnený
transplantovaný
kolagén cez defekt
plodových obalov
Fetoskopická
aplikácia materských
trombocytov
a fibrinogén/trombín

Tab. 13 Aktívna liečba SPPOPV
Zdroj: podľa Devlieger et al.
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Výsledok

Komplikácie

50% prežívanie

–

100% prežívanie

Chorioamnionitíd
a v 28.tg
(1 prípad)

Pôrod v 29. a 39. tg

RDS a závažná
prematurita
(1 prípad)

30% prežívanie

–

Pôrod v termíne

–

Pôrod v 31. tg

–

7/13 prežitých

Chorioamnionitíd
a (1 prípad),
ľahká pľúcna
hypoplázia (1
prípad)

6/14 prežívajúcich

Zlyhanie zastavenia
odtoku plodovej
vody vo všetkých
prípadoch

–

Opakovaný odtok
plodovej vody po
2 týždňoch, pôrod
v 30,5 tg

Bilateralálna
dysplázia bedier

Okamžitý PROM
(2 prípady);
intrauterinná smrť
plodu (1 prípad);
živé dieťa
(1 prípad)

Vážny RDS iba
u zachránených

Obr. 29 Amniopatch – histopatologický snímok a placenta po pôrode s hmotami amniopatchu
Vľavo: (20x zväčšenie, HE): Oblasť amniopatchu s čiastočne arteficiálne odtrhnutou
amniovou vrstvou. Nižšie v zábere je miesto amniopatchu bez obnovenej amniovej
vrstvy, na povrchu s amniopatchom a pod ním chorion. Vpravo: Placenta s voľne
uloženými hmotami amniopatchu.
Zdroj: Ferianec et al., 2011

Obr. 30 Sonografické obrázky gravidity pred a po aplikácií amniopatchu
Vľavo: Sonografický obrázok plodu s anhydramniom pred amniopatchom.
Stred: Sonografická cervikometria. Medzi krížikmi je nameraný cervikálny kanál
normálnej dĺžky. V dolnom segmente sú prítomné masy amniopatchu s plodovou
vodou. Vpravo: Sonografický obrázok toho istého plodu po amniopatchi s prítomnou
zadnou plodovou vodou.
Zdroj: Ferianec et al., 2011

Možnosti liečby predčasného prematúrneho odtoku plodovej vody majú vzhľadom na
gestačný vek plodu v období jeho vzniku rôznu prognózu úspešnosti. Algoritmy jeho
doporučených terapeutických postupov sú relatívne výťažne spracované pre obdobia po
dosiahnutí viability plodu.
Avšak podľa aktuálnych literárnych zdrojov a našich skúseností, v súčasnosti neexistuje
žiadny jednoznačne odporučený terapeutický postup riešenia veľkého perinatologického
problému, ktorý predstavuje predčasný prematúrny odtok plodovej vody do obdobia viability
plodu.
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4 BUDÚCNOSŤ FETÁLNEJ TERAPIE
V ideálnom svete je každé dieťa chcené a pre rodičov je príchod zdravého dieťaťa nádherným
zážitkom. Pre tých menej šťastných je prenatálna diagnostika intrauterinného „problému“
nesmierna výzva. Cieľom fetálnej liečby je napomôcť rodičom nájsť pre nich tú najlepšiu,
alebo najprijateľnejšiu možnosť. Pre rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú pokračovať
v tehotnosti s problémovým plodom môže byť veľmi prínosná. Situácie, ak je plod následne
vyliečený, alebo výsledok patologického stavu minimálne zmiernený, sú pre fetálnu medicínu
a jej realizátorov veľkým víťazstvom.
Definícia hraníc fetálnej terapie bude vždy kontroverzná a jej efektívnosť posudzovaná nielen
vo svetle vplyvu na výsledný efekt u plodu, ale aj na materské zdravie. Fetálna terapia
v súčasnosti je vždy aj bude realizovaná skupinou ľudí, ktorí sa pohybujú na „hrane“ a musia
stále pátrať po príčinách jej neúspechu. V ich konaní musí dominovať etika in utero terapie.
Etika fetálnej terapie je dynamická, dôležitá a stále sa meniaca téma, ktorá je založená na
kontinuálnom audite a výskume v tejto oblasti.
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