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INTRODUCERE
Sarcina este procesul fiziologic caracterizat în acelaşi timp de rezistență
(din majoritatea sarcinilor duse la termen rezultă nou-născuți vii cu structură genetică
integră) și vulnerabilitate (un procent din produșii de concepție prezintă modificări de
număr sau structură ale materialului genetic care, în funcție de amplitudine, pot duce
la pierderea sarcinii). Impactul puternic al patologiei malformative și genetice fetale
atât asupra familiei, cât și asupra societății, a captat atenția medicinei moderne,
făcând din patologia sarcinii un domeniu de interes major pentru specialiști.
Diagnosticul pre- și postnatal urmărește depistarea modificărilor
materialului genetic şi a malformaţiilor congenitale.
Modificările materialului genetic pot fi: benigne, cu potențial patogenic
ridicat, sau letale. În ultimul deceniu, interesul specialiștilor din domeniu s-a îndreptat
spre dezvoltarea metodelor și tehnicilor de screening și diagnostic prenatal al
patologiei genetice fetale. În acest context, acest studiu și-a propus perfecţionarea
cadrului organizatoric al diagnosticului prenatal la nivel regional prin atingerea a
două obiective principale:
1. Evaluarea

prin

tehnici

genetice

(clasice

și

moleculare) a cazurilor cu anomalii depistate prin screening
prenatal și realizarea unor corelații între metodele de screening și
diagnostic.
2. Stabilirea corelaţiei dintre modificările genetice
identificate pre- și / sau postnatal și fenotip, analizând potențialul
folosirii tehnicii de hibridizare genomică comparativă în
diagnosticul genetic prenatal din România.
Implicaţiile de ordin economic, social și psihologic (mortalitate perinatală
crescută, dizabilități motorii sau intelectuale importante, anxietate, depresie,
stigmatizare) justifică scopul și obiectivele studiului.

I. STADIUL CUNOAȘTERII
Capitolul 1, intitulat “Diagnosticul prenatal”, descrie metodele de
screening prenatal, indicațiile diagnosticului genetic prenatal, metodele invazive de
diagnostic prenatal și tehnicile citogenetice, respectiv moleculare, clasice și de nouă
generație, folosite în cadrul testării prenatale.
În cadrul capitolului 2, intitulat “Array-CGH în diagnosticul pre- și
postnatal”, sunt prezentate principiile generale ale tehnicii de hibridizare genomică
comparativă bazată pe microarray, criteriile de alegere ale platformei de array și
tipurile de probe folosite, precum și dificultățile interpretării rezultatelor, în special în
cadrul diagnosticului prenatal.
Capitolul 3, intitulat “Consilierea genetică și diagnosticul prenatal”,
descrie istoricul consilierii genetice, necesitatea consilierii pretestare și obținerii
consimțământului părinților în diagnosticul prenatal și, de asemenea, importanța
abordării multidisciplinare a acestui subiect, prin stabilirea unei bune colaborări între
specialiști (genetician, medic de laborator, obstetrician, etc).

II. CONTRIBUȚII PROPRII
Capitolul 4. Scopul și obiectivele studiului
Ne-am propus evaluarea prenatală sau postnatală prin array CGH și / sau
cariotipare convențională a sarcinilor considerate a avea un risc crescut pentru
anomalii genetice, respectiv a copiilor cu un tablou clinic sugestiv pentru sindroame
genetice.
Capitolul 5. Material și metode
În acest studiu au fost incluse 23 de cazuri prenatale și postnatale cu
suspiciune de afecțiune genetică pe baza rezultatelor evaluării clinice, imagistice,
screening-ului ecografic și biochimic prenatal. Cazurile cuprinse în acest studiu au
fost evaluate în Unitatea de Diagnostic Prenatal a Departamentului de ObstetricăGinecologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, în Clinica de Pediatrie
și în Cabinetul de Genetică Medicală din Ambulatoriul acestei instituții medicale,
precum și în Laboratorul de Genomică Umană al UMF Craiova (LGU).
Probele biologice au fost reprezentate de sânge venos periferic, lichid
amniotic, biopsie de vilozități coriale și fragmente de țesut fetal.
S-a realizat evaluarea fie prin metoda citogenetică clasică (cariotiparea
convențională), fie prin metoda moleculară (array CGH), iar în unele cazuri prin
asocierea celor 2 tehnici (efectuate în Laboratorul de Genomică Umană - LGU).
Evaluarea prin cariotipare convențională a necesitat probe biologice
proaspăt recoltate și păstrate în condiții corespunzătoare pentru a iniția culturile
celulare, în vederea obținerii cromozomilor și analizarea acestora la microscop.
Pentru metoda array CGH s-au folosit atât probe proaspete, cât și probe
congelate, din care a fost izolat ADN-ul, purificat, evaluat apoi din punct de vedere al
calității, marcat fluorescent și hibridizat pe lame speciale pentru microarray.
Capitolul 6. Rezultate și discuții
Primul caz evaluat genetic a prezentat atât modificări biochimice, cât și
ecografice în cadrul screening-ului prenatal. Inițial, a fost investigat prin metoda
citogenetică clasică și apoi evaluat prin array CGH. Pacientul a prezentat o deleție
interstițială a brațului scurt al cromozomului 10.

Figura 6.4. Cariotip: 46,XY,del(10p)

Figura 6.9. Rezultatul evaluării cromozomului 10 prin array CGH
arr 10p12.32p11.22(21,461,075-32,075,988)x1dn

Al doilea caz investigat a fost un pacient cu sindrom Klippel-TrenaunayWeber și retard mental, evaluat postnatal. Cariotiparea convențională a evidențiat
cariotip normal – 46,XY, iar investigația array CGH a identificat o deleție
submicroscopică la nivelul brațului lung al cromozomului 2.

Figura 6.16. Rezultatul evaluării cromozomului 2 prin array CGH

Trei dintre cazurile evaluate prin array CGH au prezentat aneuploidii
frecvente: trisomia 21, trisomia 18 și momosomia X.
La cazul cu trisomie 18, s-a efectuat și investigarea părinților prin metoda
citogenetică clasică. Aceasta a identificat o translocație echilibrată la tată între
cromozomii 8 și 10.

Figura 6.24. Cariotip: 46,XY,t(8;10)(q22;q26)

Un alt caz investigat prenatal prin array CGH a fost cel al unei sarcini la
care evaluarea ecografică a detectat prezența unui defect de tub neural.
Array CGH a evidențiat, printre altele, prezența unei microdeleții la
nivelul comozomului 13, ce include gena GPC5 (Glypican 5). Expresia GPC5 a fost
identificată la nivelul cartilajului fibros. Studiile efectuate pe culturi celulare au
demonstrat importanța GPC5 în calea de semnalizare Hedgehog (Hh), sugerând
implicarea acesteia în procesul de dezvoltare a scheletului și membrelor.

Figura 6.36. Rezultatul evaluării cromozomului 13 prin array CGH
În ceea ce privește celelalte cazuri evaluate prin array CGH, la trei dintre
acestea analiza genetică a fost negativă, iar în alte 12 cazuri au fost descrise
microdeleții sau microduplicații, care nu au implicare dovedită până la momentul
actual în dezvoltarea embrionară.
La un alt caz evaluat s-a identificat monosomia X prin analiza citogenetică
clasică, dar investigația array CGH nu a evidențiat această modificare. O posibilă
explicație ar fi contaminarea probei analizate cu ADN matern, neputând preciza exact
apartenența probei.
Ultimul caz analizat a fost cel al unui cuplu fără copii, cu trei sarcini
consecutive cu trisomii autozomale (trisomia 21, trisomia 9 și trisomia 18). Sarcinile
au fost evaluate prin cariotipare convențională.

Capitolul 7. Concluzii finale
1. În lucrarea de față, metoda array CGH a condus la identificarea unor
modificări genetice la un număr semnificativ de cazuri din cele investigate.
2. Utilizarea array CGH la cazul cu deleția interstițială a brațului scurt al
cromozomului 10, identificată prin cariotiparea convențională, a permis evidențierea
mărimii fragmentului deletat și conținutul genic al acestuia.
3. Rezultatele noastre susțin rapoartele deja existente în literatură conform
cărora array CGH reprezintă o testare foarte utilă în diagnosticul genetic pre- și
postnatal.
4. Cariotiparea convențională rămâne în continuare un instrument extrem
de util în diagnosticul pre- și postnatal al aneuploidiilor și al anomaliilor de structură,
echilibrate și neechilibrate.
5. Analiza array CGH reprezintă o opțiune de diagnostic importantă în
cazurile prenatale cu modificări identificate ecografic și cariotip normal, sau atunci
când analiza de cariotip nu poate fi efectuată.
6. Testarea array CGH nu poate depista toate patologiile genetice, această
limitare fiind dată de imposibilitatea detectării anomaliilor genetice echilibrate, dar și
de rezoluția lamei microarray utilizată pentru efectuarea testării.
7.

Datorită

posibilității

de

identificare

a

microduplicațiilor

și

microdelețiilor la pacienți care prezintă un tablou clinic complex și polimorf, array
CGH constituie un instrument puternic în diagnosticul pre- și postnatal.
8. Analiza suplimentară folosind array CGH permite stabilirea punctelor
de ruptură distale și proximale, definirea dimensiunii genomice și conținutul genic al
microdeleției sau microduplicației.
9. Analiza array CGH poate să nu identifice nicio modificare a
materialului genetic la unele cazuri cu anomalii detectate ecografic, dar acest fapt nu
exclude existența unui substrat genetic al acelor modificări.
10. Aplicarea la scară largă a testării pre- și postnatale prin array CGH a
îmbunătățit capacitatea de detecție a dezechilibrelor genomice responsabile de
apariția manifestărilor clinice, permițând astfel oferirea unui diagnostic corect și
complet, precum și managementul adecvat al individului afectat și al familiei
acestuia.
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