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ODBěR PERIFERNí KRVE

ODBěR PLODOVé VODY (AMNIOCENTéZA) A ODBěR PUPEČNíKOVé (FETÁLNí) KRVE

ODBěR CHORIOVé TKÁNě

ODBěR TKÁNě Z POTRACENéHO PLODU

Většina odběrů pro genetická vyšetření se provádí ambulantně. Žádný z odběrů není potřeba provádět nalačno, jídlo ani pití ne-
ovlivňují výsledky zkoušek. Po odběrech plodové vody, fetální krve a choriové tkáně se nedoporučuje fyzická námaha a těhotná 
žena má nárok na několikadenní neschopnost.
Všechny druhy odběrů jsou prováděny na specializovaných pracovištích odborně proškoleným personálem.
Všechna prováděná vyšetření s výjimkou zkoušky otcovství jsou hrazena zdravotními pojišťovnami bez doplatku.

ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ

K odběru periferní krve se nejčastěji používá uzavřený vakuový systém Vacuteiner (firma Becton Dic-
kinson) s barevně rozlišenými zkumavkami s různými přísadami. Pro chromozomální vyšetření je nutno 
zabránit srážení krve, je proto potřeba použít zkumavku s Na-heparinem se zeleným uzávěrem, pro 
izolaci DNA je nutno použít zkumavku s EDTA s fialovým uzávěrem. Pro stanovení karyotypu je optimál-
ní množství 4-5 ml venózní krve, u malých dětí 1-2 ml. Krev je nutno ihned po odběru několika pohyby 
promíchat, aby se nesrazila. Pro vyšetření cystické fibrózy, trombofilních mutací i k vyšetření mikrode-
lecí chromosomu Y jsou dostačující 2 ml venózní krve. Po odběru se místo vpichu zakryje čtvercem z 
buničiny, opatrně se přitlačí a pomalu se vytáhne jehla a čtverec buničiny se přelepí náplastí. Pacient si 
několik minut (cca 2-5) tiskne místo vpichu a po cca 30 minutách si odstraní náplast.

Vlastní odběry se provádí na specializovaném pracovišti odborně proškoleným personálem pod kon-
trolou ultrazvukem, aby nedošlo k poranění plodu. Pacientky přicházejí na odběr zpravidla ráno po 
předchozím objednání.
K vyšetření karyotypu z amniocytů (tj. z buněk v plodové vodě) je potřeba 15-20 ml plodové vody rozdě-
lené už při odběru do 2 sterilních lahviček. Rozdělení vzorku do 2 lahviček umožňuje nezávislé kulti-
vace, a tudíž nezávislé dílčí výsledky, jejichž porovnáním je vydán výsledek definitivní. Z odebraného 
množství plodové vody lze provést všechna další potřebná vyšetření molekulární. K vyšetření karyotypu 
z fetální krve je potřeba 1-2 ml fetální krve odebrané do zkumavky s protisrážlivým činidlem (hepari-
nizovaná zkumavka). K izolaci DNA je potřeba 0,5-1 ml fetální krve odebrané do zkumavky s fialovým 
uzávěrem (EDTA).

Vlastní odběr je náročnější oproti odběru plodové vody, a též se provádí na vysoce specializovaném 
pracovišti v odběrovém sálku odborně proškoleným personálem pod kontrolou ultrazvukem. Odebrané 
kousky choria se vloží do odběrové lahvičky s médiem a ihned se dopraví do laboratoře.

Důvodem odběru potracené tkáně je chromozomální vyšetření buněk potraceného plodu nebo vyšetření 
vrozených genetických trombofilních markerů. K vyšetření je potřeba dodat kousek tkáně o velikosti 
několika mm, který se vloží do sterilní zkumavky, do níž se přidá cca 5-10 ml fyziologického roztoku. 
Vzorek se dopraví do laboratoře nejlépe ihned po odběru. Pokud to není z provozních důvodů možné, 
lze jej uložit do spodního patra ledničky (8-10°C) a do 2 dnů ho dopravit do laboratoře. Vzorek nesmí v 
žádném případě zmrznout!


