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Screening rizika předčasného 
porodu zavedením programu 

QUiPP

Národní screeningové centrum
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Etiologie je multifaktoriální, nejvýznamnějšími podloženými faktory jsou předchozí předčasný porod
a socioekonomický status (v důsledku kterého žena nemá přístup k dostatečné péči)

Děti narozené předčasně jsou i přes pokroky v neonatální péči často nepříznivě ovlivněny po celý život

• specifické poruchy učení

• nižší IQ

• vyšší prevalence vývojových abnormalit, neurologických poruch, vad zraku i sluchu

Úvod do problematiky předčasných porodů
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před 37. tt po 37. tt podíl předčasně narozených

Rok

Zdroj dat: NRRZ (Národní registr reprodukčního zdraví)

Podíl předčasně narozených novorozenců v posledních letech v ČR mírně klesá. V roce 2020 činil tento podíl 7,3 %.

Počet předčasně narozených novorozenců v ČR 
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Projekt je zaměřen na plnoleté těhotné ženy čekající 1 dítě,                                                                 
u kterých je zjištěn alespoň jeden z následujících rizikových faktorů:

• dřívější spontánní předčasný porod či potrat ve 2. trimestru nebo narození mrtvého dítěte

• dřívější prodělané opakované (2 a více) potraty v 1. trimestru

• zkrácené děložní hrdlo pod 25 mm (zjištěno méně přesnou ultrazvukovou metodou)

Ženy splňující daná kritéria podstoupí screeningové vyšetření

• stanovení koncentrace fetálního fibronektinu

• TVU cervikometrie (přesnější zjištění délky děložního hrdla)

• stanovení rizika předčasného porodu dle QUiPP modelu

Při pozitivním výsledku jsou zavedena opatření, která mají za cíl snížit riziko předčasného porodu

Design a cílová populace pilotního projektu
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Model, který je využíván v podobě aplikace stanovující riziko předčasného porodu

Vychází z fetálního fibronektinu, délky děložního hrdla a anamnézy

Model stanoví procentuální riziko předčasného porodu
• před 30+0
• před 34+0
• před 37+0

Dále riziko předčasného porodu
• do 1 týdne
• do 2 týdnů
• do 4 týdnů

Stanovení rizika dle QUiPP modelu
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1. Ověřit proveditelnost metody časného záchytu rizika předčasného porodu. 

2. U pozitivity nabídnout individualizovanou léčbu, režimová opatření nebo odeslání do 
spádového perinatologického centra.

Cíle projektu a screeningový proces

Identifikace 
Prevence
Oddálení porodu
- tokolýza
- kortikosteroidy

Porod 
na správném místě
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Předčasný porod (podíl) Hodnocení přesnosti modelu QUiPP

Zvýšené 
riziko dle 

QUiPP

Ano Ne Celkem Senzitivita Specificita PPV NPV

do 37. tt dle QUiPP ≥ 10 %
Ano 104 (33,7 %) 205 (66,3 %) 309 (100,0 %)

62,3 % 63,1 % 33,7 % 84,7 %
Ne 63 (15,3 %) 350 (84,7 %) 413 (100,0 %)

do 37. tt dle QUiPP ≥ 15 %
Ano 66 (42,9 %) 88 (57,1 %) 154 (100,0 %)

39,5 % 84,1 % 42,9 % 82,2 %
Ne 101 (17,8 %) 467 (82,2 %) 568 (100,0 %)

do 37. tt dle QUiPP ≥ 20 %
Ano 50 (51,0 %) 48 (49,0 %) 98 (100,0 %)

29,9 % 91,4 % 51,0 % 81,3 %
Ne 117 (18,7 %) 507 (81,3 %) 624 (100,0 %)

do 37. tt dle QUiPP ≥ 25 %
Ano 38 (56,7 %) 29 (43,3 %) 67 (100,0 %)

22,8 % 94,8 % 56,7 % 80,3 %
Ne 129 (19,7 %) 526 (80,3 %) 655 (100,0 %)

do 37. tt dle QUiPP ≥ 50 %
Ano 20 (66,7 %) 10 (33,3 %) 30 (100,0 %)

12,0 % 98,2 % 66,7 % 78,8 %
Ne 147 (21,2 %) 545 (78,8 %) 692 (100,0 %)

V rámci detekce optimální cut off hodnoty pro predikci předčasného porodu bylo diskutováno 5 potenciálních variant. Při standardním cut off 15% 
rizika předčasného porodu do 37. tt činí negativní prediktivní hodnota 82,2 %, pozitivní prediktivní hodnota 42,9 %.

Hodnoty znázorněné v tabulce jsou důsledkem intervence, která byla ženám poskytnuta v rámci pilotního projektu. Je pravděpodobné, že u části žen, které byly 
z pohledu modelu QUiPP rizikové, se podařilo porod oddálit po 37. tt. V případě, kdy by se ženy projektu neúčastnily, byl by pravděpodobně podíl předčasných porodů u více rizikových 

žen vyšší. V důsledku toho by se také změnily hodnoty přesnosti modelu QUiPP – zejména senzitivita a specificita. 

Výsledky projektu
Detekce optimální cut off hodnoty modelu QUiPP N = 722



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Uvažovány dva scénáře se stejnou NPV:

• scénář A – screening předčasného porodu dle modelu QUiPP

• alternativní scénář B – odběr fetálního fibronektinu se neprovádí

Závěr: při vyšetření stejného množství žen a zachování NPV testu → náklady na jednu
vyšetřenou ženu nižší při použití alternativního modelu, tj. bez vyšetření fFN.

Modelový odhad nákladů na 1 detekovanou těhotnou 
v riziku předčasného porodu
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Projekt pozitivně přijat odbornou veřejností
Kritické stavy v porodnictví 2022
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Proveditelnost

• model QUiPP se jeví na českou populaci jako dobře nakalibrovaný.

• pro využití v českých podmínkách se jeví alternativní model (bez vyšetření hladiny fFN) 
výhodnější možností. 

Návrh do budoucna 

• výsledky podporují proveditelnost v klinické praxi a potenciální přínos pro těhotné ženy 
díky stanovení rizika a možnosti individualizace preventivní péče. 

• ve spolupráci s odbornou společností bude navržena role této metody v péči o těhotné se 
zvýšeným rizikem.

Doporučení  
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Děkuji za pozornost


