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Preimplantační genetické
testování aneuploidií
Smyslem testování chromozomů je docílit narození
zdravého dítěte v co nejkratším časovém horizontu
a tím nejbezpečnějším léčebným postupem.
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potraceno a povede k narození zdravého dítěte. Po použití
PGT-A je vhodné a doporučené transferovat pouze 1 embryo,
čímž se snižuje pravděpodobnost vícečetných těhotenství, a
tedy i rizik s tím spojených.

Cílem PGT-A je:
Snížit počet spontánních potratů.
Snížit riziko komplikací v těhotenství.
Zabránit narození postiženého dítěte.
Zkrátit dobu léčby a zredukovat finanční náklady spojené s narozením zdravého
dítěte prostřednictvím snížení počtu opakovaných cyklů.
Snížit počet vícečetných těhotenství díky transferu vyšetřených embryí, která mají
šanci, že povedou k narození zdravého dítěte.
Poskytnout pacientovi důležitou diagnostickou informaci, na základě které se může
rozhodnout pro další IVF cyklus, nebo požádat o darování vajíček.

REPROMEDA používá od roku 2015 moderní technologii NGS (Next generation
sequencing), pomocí které lze vyšetřit všechny chromozomy v lidské výbavě.
Pouze tak je možné dosáhnout zvýšení úspěšnosti IVF až na 70 %.

Proč jsou chromozomy tak důležité?
Mnoho IVF cyklů může skončit zklamáním,

Patauovým

protože se nezdaří uhnízdění embrya

chromozom 13).

syndromem

(nadbytečný

v děloze matky. Právě nesprávný počet
bylo

• Se zvyšujícím se věkem ženy roste i

přeneseno do dělohy matky, může být

riziko vzniku aneuploidií, což je i hlavním

jednou z mnoha příčin nezdaru IVF cyklů.

důvodem, proč u žen během třetí a na

Stav, kdy se u embrya vyskytují některé

začátku čtvrté dekády jejich života dochází

chromozomy navíc, nebo kdy některé

k prudkému poklesu plodnosti.

chromozomů

embrya,

které

chromozomy chybí, nazýváme aneuploidií.
Vyšetření

aneuploidií

chromozomů

• Většina těhotenství z aneuploidních

u embryí před jejich přenosem do

embryí skončí spontánním potratem

těla matky, které proběhne v rámci

v prvním trimestru.

IVF, umožňuje vybrat pro transfer jen
embrya bez identifikovatelné genetické

• Některé typy aneuploidií u embryí
mohou

vést

k

narození

abnormality.

dítěte

postiženého

například

Downovým

syndromem

(nadbytečný

chromozom

Smyslem tohoto vyšetření je zvýšit

syndromem

šanci na narození zdravého dítěte.

21),

či

Edwardsovým

(nadbytečný

chromozom

18)

nebo

Pro koho je PGT-A vhodné?

PGT-A je vhodné pro páry, které splňují následující indikace:
Vyšší věk ženy
Opakované potrácení
Opakované neúspěšné transfery embryí v předchozích IVF cyklech
Potrat nebo porod plodu s vývojovou vadou (chromozomální abnormitou)
špatné parametry spermiogramu partnera ( přítomnost patologických forem spermií)
Chromozomální abnormity zjištěné u páru
Použití spermií po TESE, MESA
Stavy po léčbě onkologických onemocnění pomocí chemoterapie nebo ozařování a
další…
Preimplantační testování výrazně zvyšuje úspěšnost IVF cyklu, proto jej kromě párů
s genetickými riziky mohou využít i všechny ostatní páry.

PGT-A můžete podstoupit na klinice REPROMEDA v Brně.
Výhodou je i možnost úhrady ze zdravotního pojištění.
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