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Metódy prenatálnej Metódy prenatálnej 
diagnostikydiagnostiky

•• Analýza plodovej vodyAnalýza plodovej vody
•• Analýza amniocytov (buniek plodovej vody)Analýza amniocytov (buniek plodovej vody)
•• Analýza vzorky choriových klkovAnalýza vzorky choriových klkov
•• Analýza fetálnej krviAnalýza fetálnej krvi
•• Ultrazvukové vyšetrenieUltrazvukové vyšetrenie
•• FetoskopiaFetoskopia
•• Kombinácia metódKombinácia metód



Možnosti prenatálnej diagnostiky Možnosti prenatálnej diagnostiky 
pomocou analýzy plodovej vodypomocou analýzy plodovej vody

•• Určenie fetálneho karyotypuUrčenie fetálneho karyotypu

•• Detekcia metabolických ochoreníDetekcia metabolických ochorení

•• Detekcia NTDDetekcia NTD

•• Detekcia defektu prednej brušnej stenyDetekcia defektu prednej brušnej steny



Prenatálna diagnostika Prenatálna diagnostika 
metabolických ochorenímetabolických ochorení

•• HomocysteinúriaHomocysteinúria

•• Morbus GaucherMorbus Gaucher
•• Morbus FabryMorbus Fabry

•• Hurlerov syndrómHurlerov syndróm
•• Hunterov syndrómHunterov syndróm
•• Sanfilipov syndrómSanfilipov syndróm
•• Morquiho syndrómMorquiho syndróm

•• GalaktozémiaGalaktozémia



Musí byť overené USG!Musí byť overené USG!

Defekt neurálnej trubiceDefekt neurálnej trubice
Defekt prednej brušnej stenyDefekt prednej brušnej steny



Možnosti prenatálnej diagnostiky Možnosti prenatálnej diagnostiky 
pomocou analýzy choriových pomocou analýzy choriových 

klkovklkov

•• Určenie karyotypu ploduUrčenie karyotypu plodu
•• Detekcia metabolických ochoreníDetekcia metabolických ochorení
•• Detekcia monogénovo podmienených Detekcia monogénovo podmienených 

ochorení pomocou DNA analýzyochorení pomocou DNA analýzy



Metódy DNA analýzyMetódy DNA analýzy

•• Hybridizácia membránHybridizácia membrán
•• PCR – polymerázová reťazová reakciaPCR – polymerázová reťazová reakcia
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Choroby detekovateľné Choroby detekovateľné 
antenatálnou DNA analýzouantenatálnou DNA analýzou

•• Cystická fibrózaCystická fibróza
•• FenylketonúriaFenylketonúria
•• Morbus DuchenneMorbus Duchenne
•• Morbus BeckerMorbus Becker
•• Hemofília A, BHemofília A, B
•• Huntingtonova choreaHuntingtonova chorea
•• Syndróm fragilného X chromozómuSyndróm fragilného X chromozómu
•• Muskulárna atrofiaMuskulárna atrofia
•• NeurofibromatózaNeurofibromatóza
•• Wiskot-Aldrichov syndrómWiskot-Aldrichov syndróm



Poruchy najčastejšie Poruchy najčastejšie 
detekované USG vyšetrenímdetekované USG vyšetrením

•• AnencefalusAnencefalus

•• HydrocefalusHydrocefalus

•• Defekty neurálnej trubiceDefekty neurálnej trubice


