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Když moderní genetické testy pomáhají 
v léčbě neplodnosti
Reprodukční medicína je relativně mladý 
obor. Jejím průlomovým mezníkem se stal 
rok 1978, kdy se v anglickém Bourn Hallu 
narodilo historicky první dítě „ze zkumavky“.

U nás došlo ke stejné události o čtyři roky později, kdy 
se díky odborníkům z brněnské fakultní nemocnice na‑
rodil první chlapeček. Bylo to současně také první umělé 
oplodnění ve střední a východní Evropě.

Dnes se díky asistované reprodukci rodí ročně tisíce 
dětí. Moderní technologie však tuto oblast medicíny vý‑
razně posouvají stále dál a díky pokročilým testům snižují 
riziko narození dítěte s genetickými vadami. 

Preimplantační testování embryí 
Lékařská genetika dnes u asistované reprodukce umí 
u embrya zjistit jeho genetický status a rozpoznat, zda 
není nositelem některého ze vzácných onemocnění, 
a předejít tak narození dítěte s vadou. V České republi‑
ce a současně také ve střední a východní Evropě došlo 
k tomuto preimplantačnímu testování embrya poprvé 
v roce 2000, a to na pracovišti kliniky reprodukční me‑
dicíny a preimplantační genetické diagnostiky Repro‑
meda v Brně. 

„Moderní asistovaná reprodukce nabízí v současnosti 
metody preimplantačního genetického testování aneu‑
ploidií (PGT‑A) a monogenních onemocnění (PGT‑M) 
a umožňuje výběr tzv. ‚zdravého embrya‘ bez konkrétní 
genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy. 
Pomocí metody PGT‑M je možné odhalit genetické po‑
ruchy embryí, a to jak u párů, u nichž je historie daného 
onemocnění v rodině, tak i v případech, kdy jsou oba 
rodiče zdraví a jsou pouze tzv. přenašeči dané choroby. 
PGT‑A zase pomáhá v případech opakovaného selhá‑
ní implantace embrya, opakovaného potrácení nebo 
u párů, kde hraje roli tzv. věkový faktor. Tyto postupy 
jsou jedinou spolehlivou metodou, díky které se dá vy‑
loučit narození dítěte se závažnou genetickou vadou. 
Obě diagnostiky provádíme jako jedna z mála klinik 
v ČR a máme s nimi dlouholeté zkušenosti,“ vysvětlu‑
je MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka reprodukční 
kliniky Repromeda.

Genetická kompatibilita s partnerem 
před početím
Prediktivní genetické testování je oblast, 
která pomáhá dozvědět se více o genetic‑
kých predispozicích ke konkrétním nemo‑
cem. Pokud například pár plánuje založit 
rodinu a chce vědět, zda existuje riziko na‑
rození dítěte s genetickým onemocněním, 
je možné preventivně podstoupit testování 
vzájemné reprodukčně‑genetické kompati‑
bility. Díky testu lze u dvojice zjistit, zda hro‑
zí komplikace s otěhotněním, v průběhu tě‑
hotenství, nebo dokonce nebezpečí početí 
postiženého dítěte. „Pokud tento test ukáže, 
že pár není geneticky kompatibilní, nezna‑
mená to, že spolu nemůže počít dítě. Je to 
však důležitá informace, díky které může‑
me páru pomoci eliminovat přenos a vznik 
genetického onemocnění u jejich potom‑
ků. Díky metodě PGT jsme totiž schopni 
vybrat vhodné embryo bez této konkrétní 
genetické zátěže,“ vysvětluje Kateřina Ve‑
selá z kliniky Repromeda. Vyšetření je vhodné pro zdra‑
vé páry, které uvažují o dítěti ať už s pomocí asistované 
reprodukce, nebo spontánně.
Genetickou diagnostikou se Repromeda zabývá od své‑
ho založení, díky tomu má s touto oblastí velmi bohaté 
zkušenosti. Ty aktuálně předává také své nové klinice 
Repromeda IVF Ostrava, která poskytne klientům v Mo‑
ravskoslezském kraji stejný rozsah a kvalitu služeb jako 
brněnská klinika. 

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.
ředitelka reprodukční kliniky 
Repromeda

„Celosvětovým trendem nejkvalitnějších pracovišť asis‑
tované reprodukce je provádění genetických vyšetření, 
ať už embryí, nebo kompatibility párů. U nás už je to 
také samozřejmost. Cílem našeho pracoviště je výrazně 
zlepšovat šance páru na otěhotnění a narození zdravého 
dítěte a současně zkrátit dobu léčby, stejně tak jako cel‑
kové finanční náklady. Tohle je budoucnost asistované 
reprodukce,“ uzavírá Kateřina Veselá.

Domácí hemodialýza uspoří pacientům čas 
a umožní jim věnovat se práci i koníčkům
Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více 
společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné 
pacienty, kteří se rozhodli pro domácí hemodialýzu.

V České republice je v režimu domácí dialýzy lé‑
čeno nebo se k léčbě právě připravuje celkem 25 
až 30 pacientů. V některých světových zemích 

se prostřednictvím domácí hemodialýzy léčí až 10 % 
dialyzované populace. 

V českobudějovické nemocnici léčíme jednoho paci‑
enta v režimu domácí dialýzy od srpna 2017. V průběhu 
dubna 2018 jsme připraveni zahájit léčbu u dalšího pa‑
cienta se slabozrakostí, který bude mít svého asisten‑
ta, a to po schválení jeho léčby zdravotní pojišťovnou

V Česká republice žije 7000 pacientů, kteří jsou lé‑
čeni pro nezvratné ledvinné selhání „umělou ledvinou“ 
neboli hemodialýzou. Hemodialyzační očisťovací meto‑
dy se nejčastěji provádí ve specializovaných zdravot‑
nických zařízeních – v dialyzačních centrech. Pacienti 
zpravidla navštěvují hemodialyzační středisko třikrát 
týdně, každá procedura trvá 4–5 hodin. V posledních 
letech se stále častěji hovoří o domácí hemodialýze, 
kdy si pacient v domácím prostředí dialyzační péči 
zajišťuje sám nebo s pomocí asistenta – nejčastěji ro‑
dinného příslušníka.

Jednou z největších předností domácí hemodialýzy 
pro pacienta je úspora času za cestování na středisko 
a podřizování se jeho provozu. Nemocní chodí nezřídka 
běžně do práce, tráví čas s rodinou a dialýzu si dělají 
podle toho, kdy se jim to časově nejlépe hodí, a tam, 
kde se jim to hodí, třeba na chatě nebo na dovolené. 
Vše je samozřejmě vedeno v mezích lékaři předepsa‑
ného režimu. Ještě významnější jsou výhody zdravotní.

Díky tomu, že při domácí dialýze je frekvence dialýz 
pětkrát i vícekrát týdně, odpadají komplikace spo‑
jené s hromaděním vody, draslíku, fosforu a dalších 
nežádoucích látek v těle. Pacientovi je lépe regulován 
krevní tlak, může mít volnější příjem tekutin a stravy, 
subjektivně se cítí lépe, je výkonnější. 

Aby léčba domácí hemodialýzou byla úspěšná 
a mohla splnit všechna očekávání, musí být vybrána 
pro vhodného pacienta. Předpokladem pro úspěšnou 
léčbu je také dokonalé přístrojové vybavení, odborné 
zdravotnické zázemí a úhrada zdravotní péče zdra‑
votní pojišťovnou.

Pro koho je domácí hemodialýza 
vhodná
Tato metoda je vhodná pro pacienta, 
který se chce na své léčbě aktivně po‑
dílet. Pacient nebo jeho asistent musí 
být rovněž manuálně zručný, psychicky 
stabilní, schopný naučit se potřebným 
dovednostem – napojit se sám na pří‑
stroj, odpojit se, řešit „alarmové situace“ 
a dokázat se rozhodnout.

Co očekáváme od přístroje pro 
domácí hemodialýzu
Přístroj musí splňovat několik zásadních 
podmínek. Musí být uživatelsky přátel‑
ský – jednoduchý z hlediska učení, ovlá‑
dání a používání. Pro domácí prostředí 
by měl být pohodlný a flexibilní. Instalace 
je obvykle jednoduchá a rychlá, provoz je 
levný a nemívá výrazný dopad na domácí 
rozpočet pacientů. Léčba s přístrojem 
musí být samozřejmě bezpečná a účin‑
ná. Celý koncept je postaven na před‑
cházení rizik spojených s dialyzační 
léčbou v prostředí mimo zdravotnické 
zařízení.

Jak pomáhají pacientovi 
zdravotníci
Zdravotníci musí mít chuť učit se novým 
léčebným metodám v nových podmín‑
kách, aby byli schopni všestranně pacien‑
ta edukovat pro domácí prostředí. Musí 
mít erudici a být pacientovi dostupní kdy‑
koli po 24 hodin denně. Během návštěv 
v domácím prostředí i na dálku jsou paci‑
entovými rádci nejen pro neočekávané a méně obvyklé 
situace. Lékaři a dialyzační sestry samozřejmě pravidel‑
ně pacienta kontrolují a upravují jeho léčebný režim, aby 
splňoval požadavky k účinné léčbě a umožnil pacientovi 
pokračovat v plnohodnotném životě.

Kdo hradí domácí hemodialýzu
V České republice je výkon chronické hemodialýzy pro‑
váděné mimo dialyzační středisko uveden v Seznamu 
zdravotních výkonů od roku 2015. Je hrazen zdravot‑
ními pojišťovnami po splnění podmínek pro úhradu. 

MUDr. Marie Pešková
primářka interního oddělení

„V České republice žije 
7000 pacientů, kteří jsou 
léčeni pro nezvratné 
ledvinné selhání »umělou 
ledvinou« neboli 
hemodialýzou.“
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