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Úvod 

̶ spontánní potrat – nejčastější komplikace těhotenství (15-20% párů)

̶ 3 a více potratů do 20. gestačního týdne 

(vyjma biochemické, molární, ektopické gravidity)

….opakovaná reprodukční ztráta  (2-3% párů)

̶ 2 a více potratů již indikací k vyšetření
Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Definition of infertilty and 
recurrent pregnancy loss: a committee opinion. Fertil Steril 2013,99:63-8
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Spektrum těhotenských komplikací

Carmen Garrido-Gimenez, and Jaume Alijotas-Reig
Postgrad Med J 2015;91:151-162
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Příčiny opakovaných těhotenských ztrát 
obecné/nejčastější 

̶ genetické

̶ endokrinologické

̶ anatomické 

̶ imunologické

̶ trombofilní stavy

̶ infekce
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Genetické příčiny
50-60% - chromozomální/molekulárně-genetické vady

̶ genetická abnormalita rodičů 

̶ matka - geneticky balancovaná chromozomální přestavba, 

inverze chromozomů

- polymorfismus genů  (porucha decidualizace, 

apoptóza, inflamatorní procesy)

̶ otec - porucha motility spermie, DNA přestavba
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Genetické příčiny

̶ genetická abnormalita zárodku

̶ do 10.gestační týdne nejčastější příčina (80 %)

̶ trizomie, monozomie X, polyploidie

̶ častější u sporadických reprodukčních ztrát

̶ 30-57% u opakovaných reprodukčních ztrát
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Endokrinologické příčiny

̶ diabetes

̶ thyreopathie

̶ PCO syndrom (hyperandrogenismus, 

hyperinsulinemie)

̶ luteální dysfunkce (???)

̶ hyperprolaktinemie (???)
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Anatomické příčiny

̶ vrozené vady dělohy (uterus septus)

̶ děložní myomatosa (submucosní)

̶ dysreceptivita endometria (polyp?, adenomyosa)

̶ Asherman syndrom
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Imunologické příčiny

̶ coeliakie

̶ thyreopathie (vitamin D deficit)

̶ alloimunní choroby (materno-fetální netolerance -Tbb,NK, cytokiny)

̶ protektivní vliv progesteron, hCG, hGH (redukce aktivity NKbb,KIRs)

̶ antifosfolipidový syndrom (inflamatorní a protrombotické změny -

narušení trofoblastu a bb endotelu)
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Imunologické příčiny

antifosfolipidový syndrom (APS) - systémové autoimunní 

onemocnění definované trombotickou a/nebo porodnickou komplikací 

při současné pozitivitě antifosfolipidových pl

porodnický APS - intrauterinní smrt plodu po 10.gestačním týdnu, 

opakované reprodukční ztráty, IUGR, závažná (časná) preeklampsie
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Imunologické příčiny
APS
schéma patogeneze  klinických 
obtíží na podkladě APS protilátek

David Garcia, Doruk Erkan, Diagnose and Management of the
Antiphospholipide Syndrome
N Engl J Med 2018; 378:2010-2021 OI: 10.1056/NEJMra1705454
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Trombofilie - jako příčina
maternální

̶ fV (Leiden), mutace protrombinu (G20210A), MTHFR mutace

̶ deficit antitrombinu 

̶ deficit S,C proteinu

̶ jiné genetické mutace (inhibitor aktivátoru plasminogenu,…)

paternální

̶ nejsou žádná data
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Infekce - jako příčina

̶ bakteriální (chlamydie, ureaplasma, mykoplasma, 

toxoplazmóza, listerióza) 

̶ virové (rubeola, CMV, parvovirus, herpes virus)

̶ přímá souvislost

̶ nepřímá souvislost (teplota, zánětlivá odpověď organizmu,...)
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Příčiny - různé

̶ vliv prostředí (pracovní riziko, stres,…)

̶ věk matky (9,5% 20-24 let vs 76% 45 let)

̶ toxické návyky (kouření, alkohol, drogy,…)

̶ chronická onemocnění matky

̶ obezita matky (BMI ˃30)

̶ mužský faktor
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Subcellulární příčiny

̶ ↑ cirkulující mikropartikule (provokace zánětlivé odpovědi, 

pohotovost k trombóze)

̶ leptin (nízké hladiny)

̶ downregulace (hCG, glycodelin, galectin-1)

̶ NK bb receptory (NK-KIRs, NKG)
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Management  pacientů 
přístup k pacientovi

̶ psychologická podpora (empatie)

̶ informovat o šanci na úspěšné těhotenství i bez terapie !!!

̶ 50% etiologie neznámá

̶ 40% live birth rate po opakovaných reprodukčních ztrátách

̶ vyšetření možné příčiny

Raj Rai, Lesley Regan: Recurrent miscarriage
Lancet 2006 Aug 12;368(9535):601-11.doi: 10.1016/S0140-6736(06)69204-0.
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Vyšetření k odhalení možné příčiny

anamnéza

̶ rodinná (TEN, genetické postižení, vrozené vady)

̶ osobní (pracovní riziko,  životní styl, abusus,…)

̶ onemocnění štítné žlázy, diabetes, PCO sy, TEN

̶ porodnická (gestační stáří abortu, těhotenské komplikace –

preeklampsie, IUGR, IUD) 
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Vyšetření k odhalení možné příčiny

fyzikální vyšetření

̶ gynekologické (+ ultrazvuk)  (submucosní myom, vada dělohy, 

inkompetence děl. hrdla)

̶ pohled na pacienta (obezita, hyperandrogenismus, PCO sy)

̶ jsou klinické známky autoimunního onemocnění ???

(vzhled kůže – zarudnutí, pigmentace, alopecie, teleangiektasie,…)
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Vyšetření k odhalení možné příčiny

laboratorní vyšetření

̶ screening poruch štítné žlázy (subklinická hypothyreosa, AIT)

̶ testování protilátek (aPL panel – opakovaná pozivita)

̶ lupus anticoagulans, anti-cardiolipin, anti-β2 glykoprotein, anti-TPO)



Opakované těhotenské ztráty20

Aktuální pohled na rutinní vyšetření

̶ ultrazvuk malé pánve (sono HSG, 3D UZ)  ANO

̶ karyotypizace páru NE, embrya ANO, ALE (mozaicismus nelze)

̶ vyšetření spermiogramu (morfologie,  DNA spermatu) NE

̶ rutinní doporučení PGS NE (nezlepšuje live birth rate)

̶ vyšetření na trombofilie ANO, ALE

̶ vyšetření na APS (lupus anticoagulans test) ANO
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Aktuální pohled na rutinní vyšetření

NEMÁ smysl rutinně vyšetřovat

̶ hladiny progesteronu v luteální fázi

̶ AMH

̶ antipaternální cytotoxické pl

̶ HLA testování

̶ vyšetření NKbb, NK KIRs
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Terapie pacientek s reprodukční ztrátou
podle vyvolávající příčiny

̶ genetická - preimplantační genetická diagnostika 

̶ anatomická - submucosní myom – odstranění

- < 25mm čípek do 24.týdne cerclage/pesar

̶ endokrinologická - subklinická hypothyreosa -substituce 

- optimální (prekoncepční) kompenzace diabetu

̶ autoimunní - APS - ASA + LMWH v profylaktické dávce

- hydroxychlorochin (?)  kortikoidy (?)  
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Terapie pacientek s reprodukční ztrátou
podle vyvolávající příčiny

̶ idiopatická - změna životního stylu (kouření, omezení toxinů)

- zdravá strava

- redukce hmotnosti

- LMWH a ASA

- imunomodulační terapie ???

- kortikoidy ???
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Terapie pacientek s reprodukční ztrátou
gestageny

substituce progesteronu v I. trimestru

u žen s krvácením nemá efekt 
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Terapie pacientek s reprodukční ztrátou

PROgesterone in reccurent MIScarriagE

PRogesterone In Spontaneous Misccariage
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Terapie pacientek s reprodukční ztrátou

PROgesterone in reccurent MIScarriagE

PRogesterone In Spontaneous Misccariage
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Otázky pro další výzkum

̶ schéma optimální tromboprofylaxe u pacientek s anamnézou 

trombofilie ???
̶ efekt LMWH a/nebo ASA u pacientek s ↑ hladinou cirkulujících

mikropartikulí ???

̶ úloha komplementu, NK bb, NK bb receptorů, cytokinů ???

̶ imunoterapie paternálními bb ??? 
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Závěrem

̶ problém malé skupiny reprodukčních párů 

̶ vyšetření/léčba frustrující pro obě strany

̶ heterogenní skupina (různé etiologie)

̶ individualizace přístupu k vyšetření, léčbě

̶ další úspěšná gravidita i bez léčby


