Testele de screening
prenatal
În ultimii ani au fost introduse \n
Rom`nia o serie de teste care
evalueaz/ starea de s/n/tate
a copiilor \nc/ din timpul vie[ii
intrauterine, teste devenite deja de
rutin/ pentru majoritatea spitalelor de
profil din str/in/tate ]i care au
menirea de a reduce stresul
emo[ional din toat/ perioada sarcinii.

M/d/lina B/dila
Biochimist specialist
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Aceste teste se împart în douã categorii:
 teste genetice de screening (neinvazive) - testul combinat ºi triplul test - realizate dintr-o cantitate
micã de sânge recoltatã de la mamã ºi care oferã informaþii despre gradul de risc pentru anumite anomalii fetale ºi
 teste genetice de diagnostic (invazive) - biopsia de vilozitãþi coriale ºi amniocenteza urmate de
efectuarea cariotipului fetal.
TESTUL DUBLU (COMBINAT) se realizeazã în sãptãmânile 11-13,6 de sarcinã ºi constã în mãsurarea
ecograficã a translucenþei nucale ºi în dozarea din
sângele matern a nivelurilor free ß–hCG (subunitatea ß a hormonului gonadotrofinei corionice
umane) ºi PAPP-A (proteina plasmaticã A asociatã
sarcinii). Acest test permite identificarea feþilor cu
risc crescut pentru sindrom Down (trisomia 21) nivelul seric de free ß-hCG este crescut, în timp ce
nivelul seric de PAPP-A este mai mic ºi pentru sindrom Edwards (trisomia 18) - nivelurile serice ale
celor doi hormoni sunt semnificativ reduse.
Testul combinat detecteazã 91% din fetuºii cu
sindrom Down (cu o ratã de 2,5% rezultate fals pozitive) ºi 97% din cei cu sindrom Edwards (cu o rata de
0,2% rezultate fals pozitive). Sindromul Down ºi sindromul Edwards sunt douã dintre cele mai frecvente
anomalii cromozomiale, având o incidenþã de 1/700
ºi respectiv 1/6000 de nou-nãscuþi.
TRIPLUL TEST se realizeazã în sãptãmânile 14,121 de sarcinã ºi se bazeazã pe determinarea nivelurilor alfa-fetoproteinei (AFP), estriolului neconjugat
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(uE3) ºi ale gonadotrofinei corionice umane (HCG)
din sângele matern. Aceºti markeri au valori modificate în anumite afecþiuni, cum ar fi defectele de tub
neural (nivelul de AFP creºte foarte mult) sau anomalii cromozomiale, ca trisomia 21 (creºte peste limita
acceptabilã nivelul de HCG, iar nivelurile de AFP ºi
uE3 sunt mai scãzute decât media) ºi trisomia 18
(nivelurile celor trei markeri serici sunt mult scãzute
faþã de minimul acceptat).
Datele cantitative obþinute sunt introduse într-un
soft special alãturi de o serie de informaþii despre
gravidã ºi sarcina respectivã (vârsta maternã, vârsta
gestaþionalã, sarcina gemelarã sau FIV, rasa, greutatea înaintea sarcinii, numãr de þigãri fumate pe zi,
diabet) pentru a calcula estimativ riscul individual al
unei femei pentru o sarcinã cu sindrom Down sau
sindrom Edwards.
Dacã riscul estimat depãºeºte un anumit nivel
mediu de risc acceptat, testul se considerã a fi pozitiv. Acest rezultat nu înseamnã obligatoriu cã sarcina
este afectatã, deoarece aceste teste au o valoare orientativã pentru diagnostic, însã necesitã o urmãrire
ecograficã mult mai atentã, consiliere geneticã ºi
efectuarea unor teste prenatale cu valoare de diagnostic. Dacã rezultatul este negativ, înseamnã cã
existã o probabilitate mult mai micã de a da naºtere
unui copil afectat, neexcluzând acest risc în totalitate.
Triplul test are o ratã de detecþie de 85% pentru
defectul de tub neural, 75% pentru sindromul Down
ºi 60% pentru sindromul Edwards, procentaje rezonabile pentru a se recomanda acest test ca procedurã
de screening pentru toate gravidele. Singura modalitate de a obþine un diagnostic este amniocenteza
(efectuatã în sãptãmânile 15-21 de sarcinã) cu
realizarea cariotipului fetal FISH sau QF-PCR din
celulele amniotice.
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