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Badanie prenatalne to: 
    badanie zarodka/płodu w okresie 

rozwoju wewnątrzmacicznego 
wykonane na poziomie 
anatomicznym,  
biochemicznym  
i genetycznym 

 



Badania nieinwazyjne 
- USG (przezierność karku – NT) 
- badania biochemiczne: test podwójny 
(PAPP-A i beta HCG), test potrójny 
(beta-HCG, alfa-fetoproteina, estriol) 
- badania wolnego płodowego DNA  
cff-DNA (NIFTY, Harmony itp.) 
- diagnostyka preinplantacyjna 



Badania inwazyjne: 
- biopsja kosmówki – 11-12 tydz. ciąży 
- amniopunkcja        – 14-16 tydz. ciąży 
- kordocenteza         – 19-20 tydz. ciąży 



 Wystąpienie choroby uwarunkowanej 
genetycznie w rodzinie 

 Stwierdzone nosicielstwo mutacji patogennej 
 Wiek pacjentki powyżej 35 roku życia 
 Nieprawidłowy obraz USG  
 Wykryte w badaniu nieinwazyjnym 

zwiększone prawdopodobieństwo trisomii  
 



 Analiza rodowodu (przypadek rodzinny/sporadyczny) 

 Wykrycie molekularnego podłoża 
choroby – mutacja patogenna 

 Poszukiwanie wykrytej mutacji u 
potencjalnych nosicieli (delecja, 
duplikacja, mała mutacja) 
 



Ryzyko nosicielstwa przy sporadycznym 
wystąpieniu DMD/BMD wynosi:  

 ok. 55% gdy mutacją jest delecja 
 ok. 80% gdy mutacją jest duplikacja 
 ok. 80% gdy mutacją jest mała mutacja 



Brak molekularnego potwierdzenia 
choroby. 
 
Szacowanie prawdopodobieństwa 
nosicielstwa na podstawie:  
- analizy rodowodu 
- wyniku analizy sprzężeń (rekombinacja) 



Nosicielki objawowe – 2,5-20,0% 
wśród nosicielek 

 Podwyższony poziom CK 
 Pogrubienie łydek 
 Mialgia (bóle) 
 Kardiomiopatia rozstrzeniowa 
 Asymetryczne osłabienie siły 

mięśniowej 



Po zidentyfikowaniu mutacji u 
chorego syna (w badaniu komórek somatycznych) 

wykluczenie tej mutacji u matki – 
„nienosicielka” 
 
5-10% ryzyko mozaikowości 
germinalnej tj. ukrytego nosicielstwa 



Kiedy wykonać badanie nosicielstwa? 
 Przed zajściem w ciąże 
 We wczesnym etapie ciąży – przed 10 tyg. 
 Równolegle z badaniem prenatalnym  

 
W jakim wieku badać, poinformować córkę  

o potrzebie badania nosicielstwa? 



Prekoncepcyjne badania 
nosicielstwa: 
 W Polsce       53% kobiet 
 W Holandii   70% kobiet 



Techniki badań: 
 PCR-amel 
 MLPA 
 Sekwencjonowanie sangerowskie 
 Analiza sprzężeń 



Badane kobiety ciężarne: 
 I grupa – nosicielki (25% ryzyko 

urodzenia chorego dziecka) 
 II grupa – nienosicielki (5-10% ryzyko 

mozailowości germinalnej) 
 III grupa – nieznany status nosicielstwa 

(brak badań, wynik nieinformatywny)  



Informatywne wyniki: 
W grupie I        100% 
W grupie II       100% 
W grupie III    nieznana mutacja 60% 
       brak DNA chorego 44% 



Wiek ciężarnej:   około 30 lat (17-38) 
Wiek ciąży:          12,4 tydz. trofoblast 
   15,5 tydz. amniocyty 



Technika pobrania materiału: 
 
biopsja trofoblastu       65,0% 

 amniocenteza                34,5% 
 kordocenteza                   0,5% 









W badaniu prenatalnym uzyskujemy 
informację o nosicielstwie dziewczynki 
 Czy taką informację ujawniać? 
 W jakim wieku badać nosicielstwo córek? 
 Czy wykonywać diagnostykę prenatalną w 

bezobjawowych/skąpo-objawowych BMD? 


