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1.1 INTRODUCCIÓ AL DIAGNÒSTIC PRENATAL 

Els defectes congènits són una causa important de morbiditat i mortalitat neonatal. A 
Europa fins a un 25% dels casos de mort en menors d’un any es deuen a defectes 
congènits (1,2). Segons l’OMS, un defecte congènit és qualsevol anomalia del 
desenvolupament morfològic, estructural, funcional o molecular present al naixement, 
encara que pugui manifestar-se de forma més tardana, externa o interna, familiar o 
esporàdica, hereditària o no, única o múltiple (Comitès de Treball de l’OMS, 1970, 1975, 
1982). L'origen d'aquests defectes congènits pot ser genètic, infecciós o arran de 
l’exposició a teratògens. Existeixen actuacions de prevenció primària com adequar 
l'aportació d'àcid fòlic i iode a la gestant (3). No obstant això, és la prevenció secundària, 
amb la detecció precoç, on el diagnòstic prenatal es desenvolupa plenament fins a 
exercir una important funció. El diagnòstic prenatal agrupa totes aquelles accions 
dirigides a diagnosticar precoçment un defecte congènit fetal (4).  

El diagnòstic prenatal permet l’abordatge de la patologia fetal bàsicament a partir de 
dues aproximacions: les tècniques d'imatge i  les tecnologies de laboratori. La seva 
evolució està íntimament lligada a l'estudi de les cromosomopaties d’ençà que l'any 
1966 Acer i Breg (5) demostren que l'estudi cromosòmic del fetus es pot realitzar a partir 
de l'anàlisi de cèl·lules de líquid amniòtic. L'any 1967, Jacobson i Barter (6) realitzen el 
primer diagnòstic prenatal d'una anomalia cromosòmica. Des de llavors l’estudi del 
cariotip fetal es realitza a partir del cultiu de cèl·lules fetals obtingudes mitjançant tècnica 
invasiva: biòpsia corial (placenta), amniocentesi (líquid amniòtic) o cordocentesi (sang 
fetal). Aquest cariotip o cariotip convencional pot detectar anomalies cromosòmiques 
numèriques així com reordenaments aparentment equilibrats dins dels límits de la 
resolució de la tècnica que es troba en un rang de 7-10 Mb (1Mb=1 milió de parells de 
bases)(7). Microdelecions o microduplicacions no poden ser detectades amb la 
citogenètica convencional. 

L’aparició de tècniques moleculars com la FISH (Fluorescent in situ Hibridation), MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) i la QF-PCR (Quantitative 
Fluorescence Polymerase Chain Reaction) ens permeten la detecció ràpida (2-3 dies) 
de les aneuploïdies més comunes en les mostres prenatals. Aquestes tècniques 
moleculars sorgeixen de la necessitat de disposar d'un coneixement ràpid de l’estat de 
fetal. Rutinàriament s'estudien els cromosomes 13, 18, 21, X, Y que són aquells que 
amb més freqüència provoquen anomalies cromosòmiques (8–13). Malgrat no estar 
dissenyades per detectar una gamma completa d'anomalies cromosòmiques, aquestes 
tècniques moleculars representen un avanç molt valuós dins del diagnòstic prenatal.  
 

El “cariotip molecular”, també anomenat “microarray cromosòmic”, és una tecnologia 
que recentment s'ha incorporat a  l'anàlisi genètica, basat en una hibridació sobre una 
matriu de sondes d’ADN que interroguen diversos “locus” distribuïts al llarg del genoma. 
Té una resolució entre 10 i 1000 vegades superior a la del cariotip convencional (14,15) 
i un temps de resposta més curt, ja que no requereix cultiu cel·lular. Detecta pèrdues i 
guanys de material genètic, però no detecta ni les reorganitzacions equilibrades (a 
diferència del cariotip), ni les mutacions puntuals (que tampoc es detecten amb el 
cariotip convencional). Aquesta tècnica compara el contingut genòmic (ADN) d'un 
individu problema amb la d'un individu control (normal) i detecta no només aneuploïdies 
i grans canvis estructurals, sinó també els guanys o pèrdues submicroscòpiques, i els 
reordenaments desequilibrats.  
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La hibridació genòmica comparada (aCGH) es va començar a utilitzar inicialment amb 
pacients amb càncer (16) per després fer-la extensiva a pacients amb trastorn de 
l’aprenentatge. Sagoo (17) realitza una interessant metanàlisi que inclou dinou estudis i 
un total de 13.926 subjectes, per avaluar el rendiment diagnòstic d'aquesta tecnologia. 
Aquesta metanàlisi proporciona evidència per donar suport a l'ús de la hibridació 
genòmica comparada basada en matrius en la investigació dels pacients amb trastorns 
de l'aprenentatge i anomalies congènites en els quals les proves citogenètiques 
convencionals no han demostrat ser prou sensibles. Però també identifica anomalies 
genètiques que es consideren  no causals o d'importància desconeguda amb una 
freqüència similar a l'increment del diagnòstic. Per aquest motiu, malgrat que ja ha 
quedat definit com a prova diagnòstica genètica de primera línia, es recomana des de 
les Societats Científiques (18–20) precaució a l'hora d'aplicar-ho a la pràctica clínica i 
un bon assessorament genètic, especialment en tot el referent al diagnòstic d'anomalies 
congènites. L’experiència amb  la tecnologia de microarray a la població pediàtrica és 
extensa, no obstant això, és més reduïda en el camp de les anomalies congènites i del 
diagnòstic prenatal on és altament interessant la seva implementació. L’estudi 
cromosòmic fetal és necessari davant un diagnòstic prenatal de malformació fetal per 
descartar anomalies cromosòmiques associades i les dades de la literatura indiquen que 
existeix benefici a l’hora d’aplicar l’anàlisi de microarray cromosòmic com a  part 
estàndard de les proves d’estudi prenatal.                                                                                                                     
  
L'aplicació de l’array-CGH en diagnòstic prenatal és una alternativa atractiva, 
proporcionant una visió àmplia per als desequilibris genòmics amb una resolució 
superior, això permet la detecció de  síndromes microdeleció-microduplicació quan 
s'utilitza una resolució mínima de 500 kb. Més encara, l’array-CGH permet una 
caracterització més precisa dels desequilibris, proporcionant una millor predicció del 
fenotip. La delimitació més precisa d'un desequilibri permet també la comparació del 
fenotip amb altres pacients que presenten desequilibris en la mateixa regió, 
correlacionant el fenotip amb gens. La nostra hipòtesi de treball es basa en aquesta 
capacitat de l'array per detectar canvis molt petits en el genoma proporcionant-nos una 
major taxa de detecció d'anomalies en comparació amb els sistemes convencionals.  

 

 
1.2 TECNOLOGIA DE L'ARRAY 
 
La tecnologia de microarray té com a principi la hibridació de l'àcid nucleic, hibridant la 
mostra problema amb  una mostra control. Les  plataformes inclouen múltiples fragments 
o sondes d’ADN i permeten detectar pèrdues o guanys de material genòmic 
submicroscòpic (< 10 Mb) i per tant no detectables pel cariotip convencional. L'ADN de 
la mostra a estudiar es marca amb un tint verd i l’ADN de referència es marca amb tint 
vermell (depenent de la plataforma d’array el color pot anar a l’inrevés). Mitjançant l’ús 
de fluorescència, diferent a cada mostra, es comparen ambdues amb la finalitat de 
detectar  pèrdues o guanys genòmics. Les dues mostres es barregen i s'hibriden 
competitivament en una matriu de sondes d'ADN genòmic o targets, que han estat  triats 
i col·locats en un portaobjectes de vidre. La relació resultant de les intensitats de 
fluorescència és proporcional a la relació de nombres de còpies de seqüències d'ADN 
en els genomes d'assaig i de referència. Un cop sotmès l'array a l’escàner làser, una 
sortida de l'exploració representa centenars de punts amb diferents proporcions de la 
fluorescència, així les àrees que apareixen verdes indiquen material cromosòmic extra 
(duplicació) en la mostra de prova i en la regió en particular i les àrees que apareixen 
vermelles indiquen pèrdua de material cromosòmic en la mostra de prova en aquesta 
regió en particular (21) (Figura 1).                                                                                                                               
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Figura 1. Metodologia  de l’array-CGH. 
 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.drugdiscoverytoday.com 
 
 
Amb els avenços en les tècniques moleculars, la tecnologia de microarray permet la 
detecció de delecions o duplicacions submicroscòpiques en segments tan petits com de 
desenes a centenars de kilobases (kb), que està molt per sota del nivell de discriminació 
del cariotip convencional amb bandes G. En l'actualitat, l'array-CGH és el mètode 
d'elecció per detectar aquests petits desequilibris cromosòmics, coneguts com a 
síndromes de microduplicació-microdeleció (22).                                                                                                                                                                                                                
 
L'habilitat per a proporcionar un ampli perfil de tots els guanys i pèrdues genòmiques 
conegudes i clínicament rellevants en una sola prova, fan de l’array-CGH una eina molt 
útil per al diagnòstic genètic prenatal. La viabilitat de la tecnologia d’array-CGH per al 
diagnòstic prenatal en els casos amb citogenètica anormal, incloent-hi translocacions 
aparentment equilibrades, ja s'ha demostrat en alguns estudis (23). Encara que l'anàlisi 
d'alta resolució permeti la identificació de petits canvis en el genoma també pot crear 
problemes en la interpretació de les dades donada la possibilitat de detecció de noves 
variants en nombre de còpies de dubtosa significació clínica (VOUS, acrònim de l'anglès 
variants of unknown significance) que es fan evidents amb aquesta tecnologia. És per 
això que el Col·legi Americà de Ginecòlegs i Obstetres (ACOG) recomana l’anàlisi de 
microarray (CMA) per al diagnòstic prenatal en fetus amb anomalies estructurals. No 
obstant això, per a la gestant que opta a un diagnòstic prenatal i  té un fetus 
estructuralment normal, encara es proposa la realització d’un cariotip convencional (24).                       
 
 
 
 
1.3 TIPUS DE MICROMATRIUS 
 
Hi ha diversos tipus de microarray (de dosi, d’expressió, de metilació, de micro-RNA), 
però a la medicina assistencial predomina l’ús de l’array de dosi (comparative genòmic 
hybridization, array-CGH), entre els quals destaquen: BAC array-CGH (BAC, acrònim 
de l'anglès bacterial artificial chromosome) i l’array-CGH d'oligonucleòtids. Les sondes 
poden presentar un elevat nombre de nucleòtids (BACs) o bé un nombre reduït de 
nucleòtids (oligonucleòtids). 
Tipus de micromatrius: 
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- Array-CGH. Consisteix d’una hibridació genòmica competitiva  entre un ADN fetal i un 
ADN control, en una matriu de sondes d’ADN. Les sondes poden ser de grans 
dimensions: BACs (bacterial artificial chromosomes, 75-200 kb) o de mida més petita 
(oligonucleòtids, 25-85 kb).  
 
La resolució de matriu depèn del nombre i dels tipus de sondes utilitzades i la seva 
distribució a tot el genoma. Les sondes BAC (75.000 a 150.000 parells de bases de 
longitud) són més grans que les sondes d'oligonucleòtids que s'utilitzen que solen ser 
de 50 a 60 parells de bases de longitud. L’array-CGH d'oligonucleòtids ofereix una  
resolució més alta que no pas el de BACs, però també és més exigent pel que fa a 
qualitat i quantitat de l´ADN de la mostra (25).  
 
La dificultat de l'obtenció d'ADN a partir de líquid amniòtic no cultivat va propiciar la 
difusió de l’array de BACs, amb una resolució mitjana mínima 1 Mb.                                            
Però actualment aquest tipus de microarray està sent substituït pel microarray 
d’oligonucleòtids. L’array basat en oligonucleòtids té una capacitat diagnòstica més gran 
que l’array basat en BACs (14,83 enfront de 9,76%, respectivament), amb una resolució 
mitjana mínima 0,5 Mb (26).   
 
 
- Array-SNP. L’array basat en polimorfismes de nucleòtid únic (SNP, acrònim de l'anglès 
single nucleotide polymorphisms) té una utilitat creixent. Compara la intensitat 
d'hibridació de l'ADN fetal amb un senyal control prèviament determinat. Aquest array 
basat en polimorfismes de nucleòtid únic (SNP) mostra un rendiment cada dia més 
important a l’assistència mèdica, ja que aporta informació de dosis genòmica i 
addicionalment també és possible detectar la pèrdua d’heterozigositat i els problemes 
de disomia uniparental (27,28). 
 
 
 
La resolució genòmica de les diferents plataformes d’array-CGH es determina per 
l'espaiament i longitud de les sondes o targets d'ADN. La majoria de les plataformes 
d’array-CGH clínicament disponibles han estat dissenyades per detectar aneuploïdies, 
síndromes microdeleció o microduplicació i reordenaments cromosòmics desequilibrats 
subtelomèriques o altres dirigits. Actualment els que són més determinats per al 
diagnòstic prenatal són els d’hibridació genòmica comparada, array-CGH, i 
especialment els d’oligonucleòtids. 
 
 
 
Hi ha 3 dissenys diferenciats de microarray o micromatriu en funció de la disposició de 
les sondes d’ADN: 
 
- Micromatrius dirigides (targeted): totes les sondes estan dirigides a regions causants 
de trastorns coneguts. 
 
- Micromatrius de genoma complet (WGA: Whole Genome Array): tenen una 
distribució uniforme de les sondes d’ADN en totes les regions. 
 
- Micromatrius mixtes: combinen sondes distribuïdes al llarg de tot el genoma amb una 
separació uniforme, amb una major densitat de sondes en les regions causants de 
trastorns coneguts. És l’array  més utilitzat en diagnòstic prenatal. 
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1.4 RESOLUCIÓ DE L'ARRAY CROMOSÒMIC 

L’experiència amb el microarray a la població pediàtrica és extensa. Els nens amb 
discapacitat intel·lectual en múltiples ocasions suposen un repte a les consultes de 
neurologia infantil atès que establir un diagnòstic etiològic no sempre és fàcil.  

Entre les etiologies, el desequilibri cromosòmic és una de les causes més importants. 
No obstant això, molts d'aquests desequilibris cromosòmics són submicroscòpics i no 
poden ser detectats per mètodes citogenètics convencionals. L'array-CGH es considera 
necessari per a la investigació de delecions o duplicacions cromosòmiques en nens amb 
discapacitat intel·lectual, i ha demostrat  millorar la taxa de detecció entre un 5-17% en 
aquests pacients respecte a la citogenètica convencional (29,30). El seu ús,  cada cop 
més extensiu en l’àmbit prenatal, ha fet que ens resulti imprescindible establir  
recomanacions per tal d'assessorar adequadament a la dona gestant amb la finalitat de 
què entengui  l'abast de l'estudi, les limitacions i els beneficis.  

La resolució del microarray depèn del nombre de sondes, la seva mida i sobretot de la 
seva localització. La dificultat de l'extracció d'ADN a partir de líquid amniòtic no cultivat 
va propiciar en un inici la difusió del microarray de BACs, amb una resolució mitjana 
mínima 1 Mb. Però aquest tipus de microarray va ser substituït pel microarray                                   
d’oligonucleòtids, amb una resolució mitjana mínima 0,5 Mb. En diagnòstic prenatal es 
recomana una resolució mitjana no inferior a 0,5-1 Mb. L’array-CGH d’oligonucleòtids 
ofereix una resolució més elevada, però alhora és més exigent pel que fa                                       
a la qualitat i quantitat de l´ADN de la mostra. La majoria de les plataformes clíniques 
actuals d’array-CGH poden detectar canvis en el nombre de còpies amb un límit inferior 
de resolució de 500 kb al llarg del genoma, això representa una  resolució almenys 10 
vegades major que el cariotip convencional (31). Tanmateix aquest nivell de resolució 
ens proporciona un diagnòstic fiable per a les síndromes de microdeleció i 
microduplicació i permet minvar la detecció de variants de significat incert (VOUS).  

Per tal de minimitzar l’impacte de les VOUS en prenatal es pot utilitzar un microarray 
d’alta resolució i filtrar posteriorment els resultats, seleccionant només les variants en 
nombre de còpies patogèniques i les de mida més gran. Qualsevol mostra fetal amb 
prou quantitat d´ADN és vàlida per a realitzar un estudi mitjançant microarray, com ara: 
vellositats corials, líquid amniòtic o sang fetal. En paral·lel a l’extracció de l’ADN, és 
recomanable d’establir un cultiu cel·lular de rescat, que pot ser útil per extreure més 
ADN, realitzar un cariotip o per altres tècniques de confirmació diagnòstica posteriors. 
Per aquest motiu, s'aconsella l'extracció de 15-20 cc de líquid amniòtic o 20-40 mg de 
vellositat corial. En general, és convenient realitzar una QF-PCR prèvia per a descartar 
la contaminació materna de les mostres, determinar el sexe fetal (per seleccionar el sexe 
de l’ADN control) i diagnosticar les aneuploïdies més freqüents i les triploïdies.  

Si parlem de resolució de l'array-CHG no podem deixar d'explicar les variants en  
nombre de còpies (CNV, acrònim de l'anglès copy number variations). Els organismes 
diploides tenen dues còpies de cada regió autosòmica, una per cada cromosoma, però 
hi ha regions genètiques on hi ha una variació en el nombre de còpies, és a dir, menys 
o més de dos. Les variants en nombre de còpies (VNC/CNV) es defineixen com a 
seqüències d'ADN més gran de 1000 parells de bases (pb) que normalment es troben 
només una vegada en cada cromosoma, però en alguns individus aquestes seqüències 
es dupliquen o tripliquen, és a dir, es produeix una variació en el nombre de còpies 
d'aquesta secció d'ADN. Aquest fenomen va ser descobert durant el primer projecte del 
genoma humà, i pot ocórrer com a resultat de delecions o duplicacions, i pot ser produït 
de forma hereditària o de novo (32–35). Encara que aquesta anàlisi d'alta resolució 
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permet la detecció de petits canvis en el genoma també crea problemes en la 
interpretació de les dades donat que moltes noves CNV de dubtosa significació clínica 
es fan evidents.                                                                                                                                                            
 
 
En funció de la seva rellevància clínica, les CNV es classifiquen en 3 tipus:  
 
-Benignes  
 
-Patogèniques  
 
-Incertes o VOUS (variants of unknown significance). Es considera que una variant en 
nombre de còpies és una VOUS quan no hi ha prou evidència en la literatura o en les 
bases de dades per establir associació amb fenotips normals. El fet que algunes variants 
tinguin una penetrància incompleta fa més difícil demostrar la seva patogenicitat. 
                                                                                                                                     

És important distingir si les CNVs que es troben durant l'anàlisi d'array-CGH són CNVs 
heretades dels progenitors (variants de nombre de còpia heretada) o de novo, és a dir,  
que estan absents en els pares i que poden sorgir espontàniament en el fetus/nen 
(variants en nombre de còpies de novo). Les CNVs heretades numèriques són 
relativament comuns i representen polimorfismes benignes en la majoria dels casos, tot 
i que també existeixen CNVs patogèniques heretades amb una penetrància incompleta. 
Recentment es creu que CNVs heretades de progenitors aparentment "normals" poden 
també ser responsables de patologia en la descendència, encara que sempre les CNV 
de novo tenen més probabilitats de ser responsables d’anomalies congènites del 
desenvolupament. Com podem veure la interpretació de les CNVs dista de ser fàcil. No 
obstant això, la creixent experiència clínica amb el conjunt de tot el genoma i el 
desenvolupament de bases de dades de CNVs permetran cada cop més reduir el 
nombre de VOUS millorant l’assessorament a la pràctica clínica d’aquests pacients.  

    

                                                                                                                                                     

1.5 AVANTATGES I LIMITACIONS DE L'ANÀLISI D'ARRAY-CGH 

L'array-CHG és una anàlisi d'alt rendiment i gran resolució. La majoria de les plataformes 
d’array-CGH clínicament disponibles estan dissenyades per detectar els guanys de 
nombre de còpies d'ADN i les pèrdues associades amb alteracions cromosòmiques no 
balancejades. 

Les regions amb una absència o pèrdua d'heterozigositat (AOH), regions d'homozigosi, 
poden detectar-se per les plataformes amb el polimorfisme d'un sol nucleòtid o array-
SNP. Algunes d’aquestes regions amb AOH poden ser indicatives de disomies 
uniparentals i estar associades a síndromes genètiques (imprinting genómic) (36,37).  

Les Societats Científiques recomanen utilitzar l’array-CGH per a la detecció de pèrdues 
i guanys en pacients amb discapacitat intel·lectual i trastorns de l’espectre autista. Més 
recentment també per al diagnòstic prenatal en fetus amb anomalies estructurals 
(21,24). 
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Els avantatges potencials de l’array-CGH inclouen: 

- Presenta una resolució superior al cariotip convencional de bandes-G en l'estudi 
d'anomalies cromosòmiques no equilibrades. 

- No requereix grans quantitats de mostra (ADN) per a l'estudi i el temps de resposta és 
més curt ja que evita el cultiu de cèl·lules fetals. Hi ha la possibilitat de personalitzar la 
plataforma i concentrar les sondes en  àrees d'interès. 

- La interpretació de les dades es realitza d'una forma objectiva.  

- És possible detectar disomies uniparentals amb les plataformes de SNP-array.   

- El procés és susceptible d'automatització i s'escurça el temps de resultat (3-4 dies).                                              

 

D'altra banda, les limitacions són: 

- Només detecta canvis de dosi genètica (guanys o pèrdues),  per aquest motiu no 
detecta translocacions cromosòmiques o altres reordenaments equilibrats com les 
inversions. No estan dissenyats per identificar duplicacions ni delecions per sota del 
nivell de detecció d'acord amb la cobertura i el rendiment de la sonda, tampoc mutacions 
puntuals, l'expressió de gens o anomalies de metilació que poden contribuir al fenotip 
del pacient. No poden detectar poliploïdies, ja que són canvis globals de material 
genètic. 

- El mecanisme cromosòmic  responsable del desequilibri genètic pot no ser dilucidat.                                              

- Un cromosoma marcador podria no ser detectat per l'array-CHG, depenent de la mida, 
del nivell de mosaïcisme, la seva composició i la cobertura de la regió cromosòmica 
específica de  l'array-CHG present en el cromosoma marcador. 

- Igualment podria succeir amb un nivell baix de mosaïcisme per sota de 20%. 
Mosaïcisme de baix nivell de reordenaments desequilibrats i aneuploïdia poden no ser 
detectats. La sensibilitat de l’array-CGH per a la detecció de mosaïcismes es veurà 
influenciada per la plataforma, tipus de mostra, l'estat del nombre de còpies, la qualitat 
de l'ADN, qualitat de les dades, i la mida de desequilibri. 

- CNVs de regions genòmiques no representades a la plataforma no seran detectades. 

- ADN ha de ser de bona qualitat, no ha d’estar fragmentat. 

-Els costos econòmics són significativament superiors als de l'anàlisi de cariotip 
convencional.      
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1.6 MICROARRAY A LA  PRÀCTICA CLINICA 

L'array-CGH té cada cop més un nombre creixent d'indicacions fins al punt que poden 
proporcionar informació completa sobre aspectes d'estatus o funció biològica. A curt 
termini, aquestes tècniques poden proporcionar informació de correlació útil per a 
aplicacions clíniques en oncologia i genètica mèdica, i la informació bàsica sobre les 
característiques fonamentals de l'estructura del genoma. Les aplicacions clíniques de la 
genètica mèdica són particularment convincents i seran extenses en el futur immediat. 
Hem de tenir molta cura en l'anàlisi de les alteracions que es detectin i la seva 
interpretació. A més llarg termini, la combinació de mesuraments de nombre de còpies 
d'ADN, ARN i els nivells d'expressió de proteïnes, pantalles de RNA i la seqüenciació 
massiva conduiran a avenços substancials en la comprensió dels processos biològics 
(38).   

Les alteracions estructurals (delecions, duplicacions, translocacions, inversions i 
cromosomes marcadors) són una causa subjacent de les anomalies congènites, 
dismòrfia, discapacitat intel·lectual, trastorns de l’espectre autista, avortaments 
espontanis i diverses síndromes genètiques. La resolució genòmica de les diferents 
plataformes d’array-CGH permet augmentar la capacitat de detectar CNVs genòmiques 
patogèniques en aquests pacients. S'estan convertint en una bona eina  per al 
descobriment de gens de malalties i en diagnòstic prenatal.  

També està mostrant resultats prometedors en la investigació del càncer, tant en el 
diagnòstic, com en la classificació i pronòstic de diferents processos malignes. Les 
aplicacions clíniques de l’array-CGH en els últims anys han revolucionat el diagnòstic 
dels pacients en múltiples àmbits de la Medicina (26,39).  

El registre d'anomalies genètiques mitjançant bases de dades disponibles i d'ús públic 
està facilitant enormement el treball del clínic en la presa de decisions sobre la 
importància dels desequilibris detectats per microarray. 

 

 

1.6.1 MICROARRAY I CÀNCER 

Actualment, s'està desenvolupant com una veritable eina de recerca  per a la 
investigació genòmica dels desequilibris en càncer i està reemplaçant gradualment als 
mètodes citogenètics en un nombre creixent de laboratoris genètics. Amb freqüència en 
el càncer es produeixen alteracions de dosificació i reordenaments genètics que 
contribueixen a la seva patogènesi. La detecció d'aquestes alteracions per l’array-CGH 
proporciona informació sobre la ubicació dels gens del càncer i pot tenir ús clínic en el 
diagnòstic, la classificació del càncer i el pronòstic (40–42). 
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1.6.2 MICROARRAY EN L’AVALUACIÓ DE LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL  

La discapacitat intel·lectual (DI) és un trastorn del neurodesenvolupament que es 
produeix abans dels 18 anys d'edat, i s'estima que afecta el 2-3% de la població (43,44). 
El terme retard global del desenvolupament (RGD),  s'utilitza sovint en els nens abans 
dels 5 anys d'edat, amb  afectació de la funció motora, la capacitat cognitiva, el 
llenguatge o combinacions (30,45,46). Aquest és  malauradament  un problema comú 
en la salut infantil i un motiu freqüent de derivació a les consultes de neurologia infantil.  

Les estimacions del rendiment dels diferents estudis per esbrinar l'etiologia de la DI 
oscil·len entre el 10% i el 81% en nens amb retard global del desenvolupament, com es 
pot observar l'espectre és molt ampli. L'estudi citogenètic presenta en aquests casos un 
rendiment diagnòstic del 3,5-10% fins i tot en absència de trets dismòrfics (47,48). 
Malgrat això, tot i els nombrosos estudis, encara no està clar si una combinació 
d'examen clínic i la investigació citogenètica rutinària podrien resultar cost-efectiva en el 
maneig d'aquests pacients. Aquesta variabilitat en el rendiment diagnòstic es pot atribuir 
a les diferències en una varietat de factors que inclouen: les característiques de la 
població de la mostra, la gravetat de la discapacitat en els nens estudiats, l’abast de les 
investigacions clíniques per establir un diagnòstic, i els avenços tecnològics, 
especialment pel que fa a les tècniques genètiques i de neuroimatge.                                                         

Malgrat tot això, en un gran nombre d'aquests pacients l'etiologia de la DI pot romandre 
desconeguda. Les causes inclouen trastorns congènits, infecciosos i genètics, entre 
altres. Es considera que entre un 18,6% i un 44,5% dels casos es deuen a causes 
exògenes, com l'exposició a teratògens o les infeccions, i del 17,4% al 47,1% a causes 
genètiques (48). Determinar si la DI està associada a trets dismòrfics permet guiar la 
selecció de proves complementàries necessàries per poder diagnosticar l'entitat 
responsable del quadre de discapacitat cognitiva.  

La importància de les anomalies cromosòmiques com a causa de la DI idiopàtica està 
actualment ben reportada. L'exemple més conegut d'un desequilibri genètic  compatible 
amb la vida és la síndrome de Down, causada per la trisomia del cromosoma 21 i està 
present en 1 de cada 650 nens acabats de néixer. Delecions genòmiques o duplicacions 
també poden donar lloc a fenotips clínics. Síndromes de microdeleció ben conegudes 
inclouen la síndrome de Williams, la síndrome de PraderWilli, la síndrome d'Angelman, 
la síndrome de Wolf-Hirschhorn o la síndrome 22q11.2. L'estudi tradicional dels 
cromosomes amb tècniques de bandeig pot descobrir canvis genòmics a gran escala i 
ha estat una eina de diagnòstic important en la identificació de les causes de la DI. 
S'estima que l'anàlisi del cariotip convencional en els nens amb trastorns del 
neurodesenvolupament diagnostica d'aproximadament un 3,7% dels casos. 
Reordenaments en els extrems dels cromosomes poden ser detectats en el 4-5% dels 
casos. La prevalença d'anomalies telomèriques és més gran en pacients amb DI de 
moderada a severa i en els casos de dismòrfia associada, amb un rang que va des del 
2 al 29%, aproximadament la meitat d'aquests casos són causats per una deleció de 
novo, i l'altra meitat per una translocació equilibrada amb segregació familiar (49–51). 
La identificació de desequilibris telomèrics submicroscòpics per l'aplicació de l'anàlisi de 
FISH dóna un increment diagnòstic respecte al cariotip convencional en el 2,5-7% dels 
pacients (52,53). Malgrat això, desequilibris subtelomèrics també s'han identificat en 
subjectes normals sense cap fenotip alterat aparentment.  

Autors com Joyce no detecten major incidència de desequilibris subtelomèrics en 
pacients amb DI idiopàtica, malgrat que poden ser una troballa poc comú en la població 
general (49). Aquest autor en el seu estudi realitza cariotip convencional-FISH i això ens 
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deixa una porta oberta a la resolució de l’array. Com ja hem mencionat el rendiment 
diagnòstic dels estudis genètics en aquests pacients varia àmpliament, a conseqüència 
de les diferències de població i les diferents eines de diagnòstic utilitzades per a la seva 
avaluació (Taula 1).  

Taula 1. Síndromes genètiques amb DI.            

  
Expresió fenotípica 

Prevalença Anomalia 
cromosòmica 

 
Localització 

Síndrome  
de Down               

Fenotip característic amb plec epicàntic, 
boca, nas i mans petites, hipotonia, DI, 
cardiopatia congènita 
 

 1:650   Trisomia 21  

Síndrome 
d’Edwards   
 

Creixement intrauterí restringit (CIR),llavi 
fes, micrognàtia, microcefàlia i hipotonia 
 

 1:7 000          Trisomia 18  

Síndrome  
de Patau   

CIR, microcefàlia, cardiopatia congènita   1 :12 000      Trisomia 13  

Trisomia 8 
 

Dimorfisme facial, cardiopatia congènita,  
malformacions genitourinàries, DI 
 

 1 :25 000 Trisomia 8  

Síndrome de  
Wolf-Hirschhom 

CIR, dimorfisme facial, DI  1:50 000 Deleció 4p 4p16,3 

Cri-du-chat        
 

CIR, microcefàlia,  plor peculiar   1:50 000 Deleció 5p   5P13-5 

Síndrome   
Williams Beuren  
 

Fenotip característic amb boca gran i nas 
curt,hipotonia, cardiopatia, malformacions 
genitourinàries, autisme, DI 
 

1: 25 000 Deleció 7q 7q11.23  

Dup (9p)    CIR, hipotonia, microcefàlia, cardiopatia 
congènita, hipospàdies, epilèpsia 
 

rara Duplicació 9p  

WAGR      Predisposició a tumor de Wilms, anirídia, 
trastorns genitourinaris 
 

rara Deleció 11p   11p13  

Del (13q)                        Retinoblastoma, dismòrfia, taques de 
Brushfeld a l'iris, trigonocèfalia, pavellons 
auriculars promitents 
 

rara Deleció13q  13q14 

Síndrome 
d’Angelman  

Hipopigmentació, llengua prominent, boca 
gran, dents separades, microcefàlia, 
epilèpsia, mans i peus petits 
 

1:100 000 UBE3A 15q11q13 

Síndrome de 
Smith-Magenis 

CIR, clinodactília, fenotip característic, 
neuropatia sensitivo-motora, hipoacúsia 
 

rara Deleció 17p  17p11 

Síndrome de Miller 
Dieker  

Lissencefàlia, hipotonia, epilèpsia,  DI 
 

rara Monosomia 17p  17p13  

Del (18p)     Dismòrfia facial, clinodactília, talla baixa rara Deleció 18p   

 
Del (18q) 

Fenotip característic, hipotonia, 
microcefàlia, coloboma, cardiopatia, dits 
espatulats 

rara Deleció 18q  

 
S.VeloCardioFacial  

Microcefàlia, cardiopatia congènita,  
sordesa, cataractes, apnees de la son 
 

1:5 000  Deleció 22q 22q11.2 

 
Síndrome de 
Prader-Willi  

 
Hipotonia,fenotip amb mans i peus petits, 
hiperfàgia des del primer any 

1:25 000  SNORD116 15q11q13 

X fràgil 
(S. Martin-Bell)       

Dèficit d'atenció, macrocefàlia, epilèpsia, 
autisme 
 

 1:1 200 FMR1 Xq27 
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Com ja hem exposat amb anterioritat, la citogenètica convencional no pot detectar amb 
fiabilitat els reordenaments de segments genòmics més petits (7-10 milions de pb). Les 
alteracions cromosòmiques submicroscòpiques es diagnostiquen bé per FISH 
específica, que proporciona una resolució superior a la citogenètica convencional 
mitjançant una tècnica microscòpica que utilitza sondes dissenyades específicament per 
a cada locus (o per un relativament petit nombre de locus), per tant, no és el mètode 
d'elecció quan pretenem realitzar una recerca diagnòstica davant un quadre clínic 
d'etiologia desconeguda. Això suggereix que l'aplicació d'una resolució més gran amb 
tècniques de cribratge de tot el genoma potencialment augmentarà el rendiment 
diagnòstic en una proporció significativa dels casos. Calen mètodes d'estudi del genoma 
de forma més complet i amb millor resolució, i és aquí on entra en joc l’array-CGH. La 
hibridació genòmica comparada obre una porta a la detecció de delecions-duplicacions 
submicroscòpiques  que fins ara no podien ser detectats per mètodes citogenètics 
convencionals. 

Veltman en el seu moment estudia 20 pacients amb DI i objectiva que l'array-CGH, a 
més dels canvis citogenètics prèviament identificats, revela reordenaments addicionals 
dels telòmers en 3 dels 20 pacients estudiats, obtenint un 15% d'increment diagnòstic 
addicional respecte al cariotip convencional (54).  

                                                                                                                                             
Altres estudis, amb pacients amb dificultats d'aprenentatge i dismòrfia, troben que fins 
al 10-15% d'aquests malalts mostren petites delecions o duplicacions que podrien ser 
detectades mitjançant array, però no mitjançant cariotip convencional de bandes-G 
(52,55). Estudis addicionals i posteriors amb un major nombre de pacients informen de 
taxes de detecció clínicament significatives respecte a alteracions de novo d’entre el 
10% i el 16% (29,30). Shaw-Smith estudia a 50 pacients amb cariotips normals o 
aparentment equilibrats, els pacients patien alteracions en el neurodesenvolupament, 
juntament amb trets facials dismòrfics i cariotip de bandes G normal i en la majoria dels 
casos reordenaments dels telòmers havien estat exclosos per FISH, encara i així aquest 
autor detecta una pèrdua o guany de material cromosòmic en 12 pacients, amb una taxa 
de detecció de fins al 24% (56). 

L'anàlisi de microarray pot descobrir guanys i pèrdues en les regions del genoma que 
poden tenir importància clínica o fins i tot importància clínica incerta. La interpretació de 
variacions del nombre de còpia com a causa de la discapacitat intel·lectual és complexa. 
La taxa de detecció de reordenaments genòmics en els pacients amb DI és més gran 
quan la DI és severa i/o es combina amb malformacions congènites o trets dismòrfics. 
No obstant això, una estimació global podria ser que amb l'array-CGH (amb resolució 
d'1 Mb) poden detectar-se canvis causals en el 10-15% dels pacients amb DI idiopàtica 
i cariotip  de bandes G normal (29,30). Estudis recents han demostrat que l’array-CGH 
és un mètode eficaç i eficient per al diagnòstic i la investigació de la DI. L’array-CGH té 
una major sensibilitat que el cariotip convencional i pot apuntar més locus que la FISH 
d'una manera rendible. Aquest avanç tecnològic en les proves genètiques ha augmentat 
la probabilitat d'un diagnòstic positiu per als pacients amb DI, facilitant un millor 
assessorament genètic a les famílies.  

Malgrat aquests avenços, hi ha una escassetat d'informació sobre les correlacions 
genotip / fenotip de molts dels reordenaments subtelomèrics, fet  que complica les 
implicacions diagnòstiques i pronòstiques. Si la importància dels desequilibris 
subtelomèrics en l'etiologia de la DI encara està per determinar, és vital establir la 
freqüència d'aquests desequilibris entre les persones amb fenotípic normal. Encara hi 
ha poca informació sobre l'efecte fenotípic dels reordenaments subtelomèrics, en part 



31 

 

perquè els reordenaments són heterogenis, i en part perquè encara no saben quanta 
monosomia o trisomia pot ser tolerada per l'individu sense efecte fenotípic. Per tant, es 
necessiten més estudis per a totes les regions telomèriques per tal de definir la quantitat 
de monosomia o trisomia que pot ser tolerada sense efectes fenotípics i, per contra, la 
quantitat de monosomia o trisomia que tindrà un efecte fenotípic clar i ajudar així en la 
diferenciació entre els reordenaments dels telòmers que són patogènics davant els que 
són variants benignes que no tenen conseqüències fenotípiques conegudes. Aquestes 
observacions suggereixen que no tots els desequilibris subtelomèrics donen com a 
resultat un fenotip patològic i que la manca d'efecte al fenotip pot estar relacionada amb 
la mida del reordenament i la implicació de les regions del genoma que es veuen 
afectades. D'altra banda queden també anomalies genòmiques com són principalment 
delecions i duplicacions intersticials que es podrien investigar amb més profunditat i el 
seu paper dins de la  patologia.                                                                                                                                            

Tot i que els esdeveniments citogenètics podrien semblar equilibrats «a priori», molts 
tenen un desequilibri submicroscòpic, especialment si s'afegeix un fenotip alterat. Els 
mètodes basats en l’array-CGH proporcionen una resolució superior  i  s'apliquen a tot  
el genoma, especialment a l'estudi de variants en nombre de còpies (CNVs) 
submicroscòpiques. Les delecions i duplicacions submicroscòpiques detectades en                            
aquests estudis  varien en grandària de 0,5 a 15 Mb. No obstant això, delecions i 
duplicacions petites també poden ser causar de DI. La tècnica ideal seria, per tant, 
identificar les CNVs amb una major resolució. L'array-CGH no només estan 
proporcionant explicacions per als casos prèviament no diagnosticats de discapacitat 
intel·lectual, sinó que també estan definint encara més la freqüència dels reordenaments 
subtelomèrics en diferents poblacions clíniques per tal d'aclarir el fenotip associat amb 
aquests reordenaments.  

Sintetitzant, els resultats dels estudis citogenètics demostren que el rendiment mitjà 
d'alteracions cromosòmiques en citogenètica convencional pot arribar a ser del 4,1% en 
la DI lleu i del 13,3% en la DI moderada o severa. L’anàlisi FISH dóna un increment 
diagnòstic respecte al cariotip convencional del 2,5-7%, centrant-se especialment en els 
desequilibris telomèrics com a causa de la DI (57). Pel que fa a la detecció del 
cromosoma X fràgil, els rendiments són del 5,4% en estudis citogenètics i del 2% 
addicional en estudis moleculars. Es considera que l’array-CGH proporciona prop d’un 
10-15% d’increment diagnòstic respecte al cariotip convencional en la DI idiopàtica (58–
60). Un rendiment encara major si el pacient presenta dismòrfia associada al dèficit 
cognitiu, amb oscil·lacions d’entre el 39-81% segons els diferents autors (61,62). La 
incidència de mosaïcismes de baix nivell és relativament petita en comparació a la 
incidència d'altres desequilibris cromosòmic en aquesta població de pacients. Encara 
que es necessiten estudis de validació per a l’array-CGH, l’experiència indica que els 
mosaïcismes són detectables a un nivell d’aproximadament del 20% de cèl·lules de 
mosaic amb la majoria de plataformes d’array. Els SNP-array actualment poden detectar 
nivells fins i tot més baixos de mosaïcisme, per sota de 5% en alguns casos (63,64).  
L’array-CGH té impacte en el diagnòstic i posterior assessorament genètic dels pacients 
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, a un cost raonable.  
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1.6.3 MICROARRAY I TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA 

Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són  condicions del desenvolupament 
neurològic clínicament heterogènies caracteritzades per tres trets bàsics: un 
deteriorament en la interacció social, acompanyats d'un retard o absència de llenguatge 
i comportament amb moviments estereotipats. Els termes sinònims trastorns de 
l'espectre autista fan referència a un ampli espectre dels desordres cognitius i de 
comportament neurològic associats, incloent-hi, però no limitat a, tres característiques 
principals: deficiències en la socialització, deficiències en la comunicació verbal i no 
verbal, i patrons restringits i repetitius de comportament. La complexitat i l'àmplia 
variabilitat dels símptomes de l'espectre autista fa que múltiples etiologies s'agrupin sota 
aquest diagnòstic paraigües a causa del comportament de nucli de similar 
simptomatologia (65,66). Avui dia el terme trastorn de l'espectre autista (TEA) s'utilitza 
comunament per abastar l'autisme, síndrome d'Asperger i PDD-NOS (trastorn del 
desenvolupament no especificat). 

Els trastorns de l'espectre autista no són malalties tan rares com es pensa, poden arribar 
a ser igual de prevalents en la població pediàtrica que el càncer, la diabetis, l'espina 
bífida o la síndrome de Down. Els estudis epidemiològics més primerencs van observar 
una prevalença de l'autisme infantil de 4-5 per 10 000 nens (66,67).  

                                                                                                                                          
La prevalença dels TEA sembla haver-se incrementat les darreres dècades, malgrat que 
alguns autors no ho reportin així (68), els últims informes als EUA i al Regne Unit  
apunten a una prevalença d'aproximadament d'entre 1-11,3 per 1000 nens (68–71). Els 
homes es veuen més afectats que les dones amb una proporció de 4:1 (72). En els 
estudis epidemiològics recents ha augmentat la consciència i preocupació per la 
prevalença d'aquests trastorns. No obstant això, les diferències en la metodologia dels 
estudis, en particular els canvis en la definició de “cas” i la identificació de casos a través 
del temps, han fet que les comparacions entre autors siguin difícils de realitzar i 
interpretar. En una revisió de 32 estudis de diversos països publicats entre 1966 i 2001, 
Fombonne et al. (60)  informen, que si bé investigacions anteriors estimen la 
prevalença de TEA al voltant de 30/10 000,aquesta pot aproximar-se fins al 60/10 000.  

La prevalença de l'autisme avui dia s'estima en 13 per 10 000, el trastorn d'Asperger és 
d'aproximadament 3 per 10.000, i el trastorn desintegratiu infantil al voltant de 0,2 per 
10 000 (72–74). El procés d'avaluació, mida de la mostra, any de publicació, i la ubicació 
geogràfica de tots els estudis tenen un efecte sobre les estimacions de la prevalença. 
Hi ha una gran variació en les taxes de prevalença i això es pot explicar pels 
enfocaments metodològics diferents i  manca d'uniformitat en els  diagnòstics empleats. 
Hi ha una preocupació generalitzada que aquest possible augment. No obstant això, no 
està clar si la tendència a l'alça és real o producte de canvis en les circumstàncies que 
afecten el resultat de diagnòstic o l'avaluació millorada  de les persones en risc (75).  

En l'absència de marcadors biològics, diagnòstics de TEA es basen en la presentació 
clínica i l'aplicació de criteris diagnòstics, juntament amb el suport als resultats de les 
proves psicomètriques. Els dos sistemes de classificació internacionals actuals que 
contenen criteris són el Manual Diagnòstic i Estadístic (DSM) (American Psychiatric 
Association)(76) i la Classificació Internacional de Malalties (CIE) (Organització Mundial 
de la Salut). Tots dos descriuen alteracions qualitatives en els dominis: social, 
comunicació i desenvolupament. No obstant això, aquests instruments, fins i tot quan 
s'apliquen rigorosament, s'associen amb algun grau d'interpretació subjectiva que dóna 
lloc a discrepàncies. A més, a causa de la naturalesa dels TEA, aparició dels símptomes 
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pot variar segons l'edat del nen, el que resulta en una variació considerable dins i entre 
individus. Una complicació addicional és que els criteris del DSM han anat canviant amb 
cada revisió dels manuals, el que ha provocat debat i conjectura sobre els efectes de 
l'ampliació dels llindars de diagnòstic sobre la incidència i la prevalença percebuda.  

En la seva metanàlisi de la influència de la metodologia d'estudi en les estimacions de 
prevalença, Williams i  Wazana troben que l'ús del DSM-IV o DSM-V i la diferencia de 
criteris podrien produir augments de la prevalença del trastorn autista d’entre 2 i 28 
vegades (77–79). Aquests estudis demostren quantitativament l'impacte del canvi dels 
criteris de diagnòstic en les estimacions de la prevalença. No obstant això, autors com  
Blaxill (80) defensen que el DSM-IV es va associar amb una reducció dels criteris en 
relació amb el DSM-III-R i que els canvis en la prevalença s'han produït de forma 
independent dels canvis en els criteris diagnòstics. Per tant, sembla probable que el 
canvi en els criteris de diagnòstic no és l'únic factor que influeix en la prevalença, i que 
les diferències geogràfiques i altres factors locals també poden resultar importants. Amb 
això el que volem deixar patent és que en les últimes dècades, la nomenclatura de 
l'autisme  ha sofert una evolució ràpida i canviant, fet que s'ha afegit a les dificultats per 
establir la prevalença de l'entitat. L'evidència suggereix que els canvis en els criteris de 
diagnòstic i la millora en el coneixement i reconeixement dels trastorns de l'espectre 
autista han tingut impacte en la prevalença, no obstant això, si n'hi ha o no un veritable 
augment de la incidència d’aquests trastorns segueix sent una pregunta oberta avui dia.   

                                                                                                                                             
Les causes dels trastorns de l'espectre autista són desconegudes (76). Sandin estudia 
l'agregació familiar i l'heretabilitat dels TEA i observa que el risc individual de TEA i el 
trastorn autista s'incrementa amb l'augment de la relació genètic-familiar. L’heretabilitat  
dels TEA s'estima que pot arribar a ser de fins al 50% (81). La taxa de recurrència en 
els germans de nens afectats és d'aproximadament 2% a 8%, superior a la taxa de 
prevalença en la població general, però molt menor que en les malalties monogèniques.  

Els estudis amb bessons reporten un 50-60% de concordança per a l'autisme clàssic en 
bessons monozigòtics davant un 0% de concordança en bessons dizigòtics, aquesta 
major concordança en monozigòtics fa pensar que l'herència sigui l'agent causal 
predominant (82). La revaluació d'un fenotip autista ampliat incloent la comunicació i els 
trastorns socials augmenta notablement la concordança d’entre un 60-92% en bessons 
monozigòtics i del 0-10% en dizigòtics. Els trastorns de l’espectre autista s'han relacionat 
també al llarg del temps amb diverses complicacions prenatals i perinatals (83), factors 
ambientals i fins i tot amb les vacunes (84–87). Tot i que s'han postulat moltes hipòtesis 
de patògens ambientals que podrien causar trastorns de l'espectre autista, cap d'ells ha 
estat demostrat científicament (88,89). L'avaluació del paper dels neurotòxics com a 
agents etiològics en TEA tampoc ha donat resultats definitius (90–93). Manquen estudis 
capaços d'establir una associació significativa entre factors ambientals i TEA. Cap de 
les possibles causes ambientals, incloent-hi les vacunes, han estat confirmades per 
l'evidència científica, mentre que hi ha una forta evidència que els factors genètics 
juguen un paper important en l'etiologia, malgrat que és poc probable que sigui el resultat 
d'un sol gen, més aviat una combinació de susceptibilitat genètica (83,88).  

L'heterogeneïtat dins del diagnòstic d'autisme no permet establir la base genètica de la 
malaltia amb claredat. Amb l’objectiu de solucionar això i intentar homogeneïtzar la 
mostra, podem dividir els individus afectats pel TEA en dos grans subgrups: «autisme 
complex» en presència de trets dismòrfics, microcefàlia i/o malformacions cerebrals 
estructurals i «autisme essencial» en absència d'aquests resultats. Entre els anys 1995 
i 2001, Miles examina 260 individus que complien els criteris del DSM-IV per al trastorn 
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autista. El 5% (13/260) presentaven microcefàlia i el 16% (41/260) tenien anomalies 
físiques importants. Individualment, cada tret va predir un pitjor resultat. En conjunt, el 
subgrup "autisme complex", comprenia el 20% (46/233) de la població total de l'autisme. 
Les persones amb autisme complex presentaven coeficients intel·lectuals (CI) més 
baixos, més convulsions, EEG més anormals (46% vs. 30%) i més anomalies cerebrals 
per ressonància magnètica (28% vs. 13%). L'autisme essencial era el grup més 
heretable amb una major recurrència (4% enfront de 0%), més familiars amb autisme 
(20% vs. 9%), i una major proporció home-dona (6,5:1 enfront de 3,2:1) amb un CI més 
alt  i menys convulsions (94).  

Una etiologia clara només pot identificar-se en aproximadament el 10-20% dels individus 
amb TEA (66,95,96). Aquestes causes inclouen anomalies cromosòmiques detectables 
amb els mètodes citogenètics (duplicacions del cromosoma 15q11q12) i malformacions, 
trastorns d'un sol gen (síndrome de X fràgil, la síndrome de Rett, esclerosi tuberosa o 
mutacions en els gens SHANK3, NLGN3, NLGN4), o fins i tot, condicions metabòliques. 
Les anomalies cromosòmiques microscòpiques detectables es troben en un 0,5 -5,8% 
dels casos de TEA (97–102). No obstant això, en la majoria d'aquests pacients amb 
«autisme essencial o idiopàtic», fins al 80-90% la recerca no revela una etiologia 
definitiva. La identitat i el nombre de gens implicats no són del tot coneguts. 
Funcionalment, els gens de risc convergeixen en les vies que modulen la transmissió 
sinàptica, remodelació de la cromatina i la regulació transcripcional. Fins al moment, 
anomalies en la regió 7q31-Q33, de la parla i el llenguatge, semblen ser les més 
fortament relacionades amb l'autisme juntament amb les anomalies citogenètiques en 
el locus 15q11-q13 (1-3% dels casos) (66,97).                                                                                                              

                                                                                                                                            
L’aplicació de l'array-CGH ha permès que el  percentatge de pacients amb anomalies 
cromosòmiques submicroscòpiques diagnosticats sigui encara superior, donada la seva 
major resolució, es poden arribar a  detectar CNVs entre 7-27% dels casos, amb major 
resolució per «l'autisme complex» respecte a «l'autisme idiopàtic» (99–104). El 5-15% 
d'aquestes mutacions són mutacions de novo (105). Aquests estudis demostren que 
l’array-CGH és especialment eficaç en el diagnòstic dels casos «autisme complex». 
Però, autors com Jacquemont, després d'excloure aquests casos, detecten CNVs de 
novo en el 7-10% dels individus amb «autisme idiopàtic»(104). Entre el 5-16% dels 
individus amb TEA presenten CNVs de novo davant de l’1-2% en la població general 
(106). Els treballs d'Eriksson parlen de què d'aquestes CNVs, un 8% serien de significat 
patològic i un altre 8% de significat incert (89).  

L'aplicació més àmplia de l’array-CGH millorarà el rendiment de detecció en pacients 
amb TEA en els pròxims anys.   
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1.7 MICROARRAY EN DIAGNÒSTIC PRENATAL  

En 1959 Lejeune (107) demostra que una còpia extra del cromosoma 21 era la 
responsable de la síndrome de Down. Ford (108) i Jacobs-Strong (109) fan l’equivalent 
amb les síndromes de Turner i Klinefelter respectivament. Aquestes primeres 
observacions de la base citogenètica de les malalties humanes va marcar el 
començament de la genètica clínica. Posteriorment es descriuen altres síndromes, com 
la síndrome d'Edwards (110) causada per una còpia extra del cromosoma 18 i la 
síndrome de Patau causada per una còpia extra del cromosoma 13 (111). Aquestes van 
ser només les primeres de moltes síndromes, identificades com a entitats clíniques, 
sobre la base causal d'una anomalia cromosòmica. 

Encara que posteriorment es va fer evident que l'única monosomia completa compatible 
amb la vida era la del cromosoma X i les trisomies compatibles amb la supervivència a 
terme van ser les relacionades amb els cromosomes sexuals i els autosomes 13, 18 i 
21, moltes monosomies i trisomies parcials ara se sap que són la causa d'una gran 
varietat d’anomalies i síndromes congènites.  

La prevalença global de  les anomalies cromosòmiques és d'aproximadament 9 per 1000 
nadons. S'estima que la majoria dels casos (6 per cada 1000 nounats) hi ha  material 
cromosòmic en excés o en defecte. Les anomalies cromosòmiques  «en desequilibri» 
estan vinculades a diferents nivells de discapacitat física i mental. S'inclouen en aquest 
grup les trisomies 21, 18 i 13, i les anomalies numèriques dels cromosomes sexuals. La 
resta de les anomalies, que es troben en aproximadament el 3 per cada 1000 nounats, 
s'anomenen anomalies cromosòmiques «equilibrades». Les persones amb aquestes 
anomalies no solen tenir cap símptoma. No obstant això, estan en risc de tenir 
descendència cromosòmicament desequilibrada.  

L'anàlisi mitjançant cariotip convencional a partir de les cèl·lules cultivades ha estat 
considerat el «gold standard» del diagnòstic prenatal durant més de trenta anys. Aquest 
procediment ha demostrat ser altament fiable per identificar anomalies del nombre de 
còpies de cromosomes i grans reordenaments estructurals. Una limitació important 
d'aquesta tècnica és la resolució, en general, les reorganitzacions estructurals de 7-10 
Mb es poden detectar de forma fiable, malgrat que avui dia mètodes d'alta resolució 
permeten la detecció d'anomalies més petites. Una altra limitació addicional i molt 
important del cariotip convencional és la necessitat de cultiu cel·lular, això vol dir que el 
temps mitjà d'obtenció de resultats d'una anàlisi de cariotip convencional oscil·la entre 
2-3 setmanes i aquest interval de temps entre la presa d'una mostra prenatal i l'informe 
dels resultats representa un moment de gran ansietat per als pares durant un embaràs 
i és vital a l'hora de prendre decisions. Per tant, hi ha una necessitat de tècniques 
alternatives més ràpides, que no requereixin cultiu cel·lular i d'aplicació a l'àmbit 
prenatal. Tècniques com la FISH i la QF-PCR han demostrat ser molt útils i s'han 
introduït en aquest camp per tal de respondre a les preguntes de diagnòstic 
específiques, escurçant els temps de resposta. L'array-CGH en contrast és una 
estratègia de cribratge de tot el genoma complet per a la detecció de variants en nombre 
de còpies d'ADN, ràpida i susceptible d'automatització. L'array té el potencial de ser 
utilitzat per al diagnòstic prenatal i pot fer front a moltes de les limitacions de les anàlisis 
citogenètiques microscòpiques convencionals fins ara mencionades. 
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1.7.1. MICROARRAY I AVORTAMENT ESPONTANI 

Aproximadament el 10-15% de tots els clínicament reconeguts els embarassos acaben 
en un avortament involuntari, la majoria durant el primer trimestre de la gestació (112).  

L’any 1963, Carr publica el primer estudi citogenètic de material de fetus avortats de 
forma espontània i demostra que una proporció notablement elevada de les pèrdues 
gestacionals s'associen amb anomalies cromosòmiques incompatibles amb la 
supervivència (113). Estudis posteriors revaliden les observacions de Carr i actualment 
s'accepta que aproximadament el 50% de tots els embarassos que sobreviuen el temps 
suficient per ser clínicament reconeguts i que són posteriorment avortats de forma 
espontània abans de la setmana 24 tenen alguna anomalia cromosòmica (114,115). La 
majoria d’aquestes anomalies genètiques, un 86% aproximadament, són anomalies 
cromosòmiques numèriques, incloses trisomies, monosomies i poliploïdies. Anomalies 
cromosòmiques estructurals, duplicació o delecions visibles mitjançant cariotip 
convencional, representen un 6% més i altres anomalies com són les mutacions d'un 
gen i mosaïcismes un 8% (116,117). 

Diferents estudis reporten resultats després de l’aplicació de l’array-CGH en l'anàlisi 
d'anomalies cromosòmiques en avortaments espontanis (118). Schaeffer (119) després 
d’analitzar avortaments espontanis amb cariotip convencional de bandes-G i array-CGH, 
descriu un increment del rendiment diagnòstic per l’array-CGH del 9,8%. Benkhalifa, 
entre altres autors, troba anomalies submicroscòpiques detectables per array-CGH en 
un 15% dels avortaments espontanis amb cariotip normal (120,121). 

                                                                                                                                   
Aquests resultats es mantenen també en els avortaments espontanis després d'una 
tècnica de reproducció assistida (TRA). Les dades donen suport a l'opinió de què 
l’anomalia cromosòmica és una de les principals causes d'avortament espontani 
després d'una fecundació in vitro. També s'ha estudiat l'associació entre els canvis 
cromosòmics en aquests fetus avortats espontàniament i l'edat materna, els patrons 
d'infertilitat, les causes de la infertilitat, i les diferents tècniques de fecundació in vitro 
(incloent-hi la injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides, la donació d'òvuls i la 
donació d'embrions). No s'ha trobat cap correlació significativa,  no s'han pogut establir 
diferències analitzant les causes que provoquen l'avortament en la gestació espontània 
i l'avortament en la gestació aconseguida per TRA. L’anomalia cromosòmica és la causa 
principal que provoca la pèrdua del producte de la gestació en ambdues situacions 
(122,123). 

La comprensió de la causa de la pèrdua fetal pot ser molt valuosa, ja que pot condicionar 
la realització d’altres proves diagnòstiques i proporcionar una millor estimació del risc de 
recurrència per a la parella en qüestió. La informació clínica s'obté habitualment per 
l’anatomia patologia i l'anàlisi citogenètica de les restes abortives. L'estudi citogenètic 
convencional requereix teixit viable i fins al 40% dels casos pot ser deficient per 
problemes de cultiu (124,125). L'array-CGH és capaç de superar alguns dels 
inconvenients del cariotip convencional, especialment pel que fa al cultiu de teixits, ja 
que no requereix cromosomes en metafase i per tant evita els problemes tècnics 
associats amb el cultiu cel·lular, com fallides de cultiu, creixement excessiu de cèl·lules 
maternes, qualitat subòptima del material genètic, i també el límit de la resolució, 
superior respecte al cariotip convencional. En el present estudi, Fritz (125) aplica l'array-
CGH per identificar anomalies cromosòmiques en 60 avortaments espontanis de primer 
trimestre, on havia fracassat el cariotip convencional per problemes amb el cultiu. En 57 
dels 60 casos l'array-CGH va ser un èxit. La taxa d'aneuploïdia total detectada va ser 
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del 72%. La trisomia era l'anomalia cromosòmica predominant representant el 68% dels 
avortaments, seguida de la triploïdia (17,1%) i monosomia X (9,8%). Una reorganització 
estructural desequilibrada es va trobar en un avortament (2,4%). Els cromosomes més 
freqüentment implicats eren els cromosomes 16 (32,1%), 7 i 22 (10,7% cadascun), 4, 
13, 15, i 21 (7,2% cadascun). La contaminació cel·lular materna i la qualitat subòptima 
de preparacions cromosòmiques són factors que poden limitar l'anàlisi de cariotip.  

D'altra banda, la possibilitat que avortaments involuntaris poden ser deguts a alteracions 
cromosòmiques submicroscòpiques s'ha plantejat sovint a la literatura. Estudis recents 
(126) demostren que l’array-CGH és una eina molt útil per a detectar aquests canvis 
submicroscòpics que no són visibles per anàlisi citogenètica de rutina.  Alteracions 
submicroscòpiques es troben en un 4-13% dels avortaments involuntaris (119,121,127). 
L'anàlisi de microarray en productes de la concepció té un bon rendiment diagnòstic, 
molt especialment en els casos on no hi ha creixement del cultiu cel·lular quan es realitza 
un cariotip convencional. L'array-CGH en els casos d’avortaments espontanis sense 
creixement en el cultiu cel·lular revela anomalies cromosòmiques en el 29-58% dels 
casos. Aquests estudis  indiquen que CNVs petites estan presents en un 1-13% de les 
mostres (120,127). Treballs més recents informen de la detecció de CNVs 
submicroscòpiques patogèniques en el 6-12% dels casos,  predominantment heretades, 
tot i que un 10% de les CNVs eren de novo (126–128). Per tant, l'estudi amb tecnologia 
d’array dels avortaments espontanis amb cariotip normal té el potencial afegit 
d'identificar CNVs que podrien conduir a la pèrdua de la gestació. Autors com Zhan, 
entre altres, reporten un increment diagnòstic de l'array per a les pèrdues gestacionals 
espontànies amb cariotip normal del 10-18%, a expenses de CNVs indetectables en el 
cariotip convencional (127,129,130).  

Curiosament, la majoria de les CNVs identificades fins al moment en avortaments 
involuntaris amb un cariotip normal són d'origen familiar. CNVs heretades de pares 
normals són menys probablement causants de fenotips anormals, però, poden arribar a 
ser igualment patogèniques. Cal tenir en compte que heretar un desequilibri pot conduir 
a diferents resultats fenotípics a conseqüència d’una penetrància incompleta. 
Tanmateix, un desequilibri de novo és més probable que sigui la causa responsable 
d'una ecografia anormal o d'una anomalia del desenvolupament. CNVs parentals poden 
provocar un avortament si afecten els gens necessaris per a la funció reproductiva, 
incloent-hi, per exemple, els gens necessaris per a la funció òptima de la placenta, la 
preparació endometrial per al manteniment de l'embaràs i l'estabilitat genòmica dels 
espermatozous. Aquests processos són essencials per a la viabilitat  de l'embaràs, però 
no necessàriament poden posar en perill la salut dels pares. Recentment, autors com 
Nagirnaja, suggereixen un paper destacat per a la  regió cromosòmica 5p13.3, regió que 
podria representar un factor de risc de complicacions durant l'embaràs, ja que conté els 
gens expressats predominantment en la placenta (131). 

Tanmateix succeeix amb altres gens que comencen a destacar en la patogènesi de 
l'avortament, especialment en casos d'avortament recurrent. L'avortament recurrent 
afecta el 3-5% de les parelles (132). Factors clàssics associats inclouen translocacions 
cromosòmiques dels progenitors, factors uterins, endocrins i autoimmunes. Malgrat una 
extensa avaluació, fins a un 40% de les parelles amb antecedents d’avortivitat recurrent 
no tenen factors identificables. Per tant, es classifiquen com infertilitat idiopàtica (132). 
L'avanç de les noves tecnologies d'ADN, l'avaluació de tot el genoma a resolucions més 
gran, facilita l'estudi d'aquestes parelles. S'ha investigat la possibilitat que els canvis 
cromosòmics submicroscòpics, no detectables per anàlisi citogenètica convencional, 
estiguin implicats en avortaments involuntaris amb cariotip normal de les parelles amb 
avortivitat recurrent idiopàtica.  L'origen matern d’algunes CNVs pot ser d'interès, 
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especialment aquelles en les que participen els gens TIMP2 i CTNNA3, que s'expressen 
normalment només des de la còpia materna en la placenta (126). El perfil genòmic  dins 
del grup d’avortivitat recurrent va ser significativament enriquit per a les CNVs que 
afecten principalment als gens relacionats amb la senyalització de la immunitat i les 
interaccions immunorreguladores. Mencionar, com una troballa important, la 
identificació d'una CNV en 5p13.3 que confereix gairebé cinc vegades més risc 
d'avortament, i dos nous gens candidats (PDZD2 i GOLPH3) associats amb el 
manteniment de l'embaràs (131). Aquests estudis demostren que l'array-CGH és útil per 
detectar CNVs també en els casos d’avortivitat recurrent.  

Per tal d'investigar més a fons el paper potencial d'aquestes CNVs en avortaments 
involuntaris recurrents s'estan realitzant estudis d'anàlisi funcional (ARN i proteïnes 
d'expressió) de gens implicats. Canvis en l'expressió d’alguns gens podrien ser 
rellevants per l'avortament involuntari a causa del seu paper en  processos importants 
per al creixement de l'embrió i la preparació endometrial pel suport de l'embaràs (133). 
Tot i que el paper d'aquestes CNVs segueixen sent incert, investigacions emergents 
apunten al fet que alguns d’aquests gens estan implicats en la transcripció, la regulació 
del cicle cel·lular, l'apoptosi, la metilació de l'ADN, la modificació d'histones i la 
diferenciació cel·lular. Aquestes dades poden conduir a la identificació d’altres CNVs 
patogèniques implicades en l'avortament espontani o recurrent. Això seria d'interès per 
tal de comprendre millor les etapes precoces del desenvolupament humà  i adequar la 
gestió de les parelles amb aquest problema.  

 

La contribució genètica a la pèrdua de l'embaràs encara se subestima avui dia. Les 
investigacions dels teixits d'avortament suggereixen que la contribució de les alteracions 
cromosòmiques a la pèrdua de l'embaràs a primer trimestre és d’almenys el  50% en 
casos d’avortaments espontanis i de fins al 89% en casos de gestacions anembrionades 
(134). L'anàlisi de microarray en productes de la concepció és una tecnologia útil. 
Diferents autors (119,121,127) reporten un increment diagnòstic per l’array-CGH d’entre 
9,8-18,6% addicional per a les anomalies cromosòmiques en els casos d'avortament, 
augmentant així la taxa de detecció en comparació amb el cariotip convencional. L’array-
SNP està indicat a l’hora d’estudiar la disomia uniparental  (128,135).                                                         
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1.7.2. MICROARRAY i ÒBIT FETAL  

Existeix alguna similitud quan analitzem les pèrdues gestacionals en setmanes 
avançades. Totes les morts fetals ≥ 500 g han de ser enregistrades; quan el pes no està 
disponible, s'utilitza l'edat gestacional, ≥ vint-i-dues setmanes, com a criteri per a distingir 
una mort fetal d'un avortament. A escala mundial, la taxa de mort fetal ha disminuït des 
del 35/1000 nascuts vius en 1980 al 15/1000 nascuts vius en 2015 (136). La reducció 
s'ha associat amb un millor accés i utilització de l'atenció prenatal i una major atenció 
als riscos materns associats a la mort fetal. Les taxes de mort fetal en països amb baix 
índex sociodemogràfic són substancialment majors (al voltant de 21/1000 nascuts vius) 
que als països amb índexs sociodemogràfics més elevats (al voltant de 3/1000 
naixements vius) (136–138). La mort fetal és el resultat final d'una varietat de trastorns 
materns, fetals i placentaris. Les causes que acaben provocant una mort fetal semblen 
diferir entre els països en desenvolupament i els països desenvolupats (139,140), i entre 
principis i finals de la gestació.  

La preeclàmpsia i la infecció s'han reportat com a causes comunes de mort fetal en els 
països en desenvolupament, mentre que les anomalies congènites, els problemes 
placentaris associats amb la restricció del creixement, i les malalties mèdiques maternes 
semblen ser les causes més comunes en els països desenvolupats (140). La mortalitat 
fetal precoç sembla estar relacionada amb anomalies congènites, infeccions, restricció 
del creixement intrauterí, i condicions mèdiques maternes subjacents, mentre que la 
mortalitat fetal tardana sembla es deu tant a trastorns mèdics materns com a trastorns 
obstètrics, que en general, es desenvolupen al voltant del moment del part, com ara el 
despreniment  prematur de placenta normalment inserta (DPPNI) i la placenta prèvia, el 
prolapse del cordó o altres complicacions presents en el part. 

Una mort fetal no explicada és una mort fetal que no pot atribuir-se a una causa 
identificable. Del 25 al 60 per cent de totes les morts fetals són inexplicables (141–144). 
La variació en la proporció reflecteix si la mort fetal s'ha avaluat completament (143) i 
del sistema de classificació que s'ha utilitzat per a la seva avaluació;  ReCoDe sembla 
que disminueix el percentatge de mort fetal de causa desconeguda a un 15% enfront 
altres sistemes com ara Wigglesworth (145). Man (144), en el seu treball en 2016, 
estudia 1064 morts fetals (246 morts fetals intrauterines de < 20 setmanes, 179 entre 
les 20-23 setmanes i 639 de ≥ 24 setmanes de gestació) i troba un 40% dels casos de 
mortalitat amb una causa identificable (412 casos), mentre que al voltant del 60% dels 
casos de mortalitat van ser classificats com a "morts fetals de causa desconeguda" (652 
casos). Aquí juga un paper important l'estudi postmortem, eines com l'array ens poden 
ajudar a conèixer la causa de morts fetals fins al moment no a atribuïbles a causes 
conegudes. Malgrat que la majoria de les aneuploïdies són letals intraúter, algunes 
aneuploïdies, com ara la trisomia 21, 18, i 13 i monosomia X, confereixen un major risc 
de mort fetal. Tot i que la mort d'un fetus amb cariotip alterat és més comú en el primer 
trimestre de l'embaràs, pot ocórrer en qualsevol  etapa de la gestació (146). La 
freqüència de cariotip anormal en nascuts morts i morts neonatals és d'aproximadament 
un 16 i 6 per cent, respectivament, davant de 0,7 per cent en nascuts vius. La combinació 
d'una anomalia congènita i mort fetal augmenta la probabilitat d'una anomalia 
cromosòmica. En un estudi (147) de 750 fetus nascuts morts, les anomalies 
cromosòmiques es van identificar en el 38 per cent dels nascuts morts amb anomalies 
en comparació amb el 4,6 per cent dels nascuts morts que eren morfològicament 
normals.  
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La taxa diagnòstica per a les anomalies citogenètiques és significativament major per a 
les proves invasives (85%) que per a l'anàlisi de teixits postpart (28%). L’anàlisi 
citogenètica va ser valuosa en la determinació de la causa en el 19% de les morts fetals 
(147). La majoria de les anomalies cromosòmiques en la pèrdua de l'embaràs són 
aneuploïdies i es detecten tradicionalment a través d'anàlisi citogenètica convencional. 
Però, es requereix cèl·lules vives en divisió, i els problemes en l’estudi dels casos d’òbit 
fetal poden aparèixer, a conseqüència de la manca de creixement en el cultiu cel·lular, 
el creixement excessiu de cèl·lules maternes, la contaminació microbiana o una mala 
morfologia cromosòmica. Aquests fets sovint dificulten l'obtenció de resultats d'alta 
qualitat a partir dels embarassos no viables. L'anàlisi de microarray pot eludir molts 
d'aquests problemes. Pocs estudis s'han centrat en l'ús d'aquestes plataformes d'array 
per a la identificació d'alteracions genòmiques en material de fetus mort. Això pot ser 
degut, en part, als estrictes requisits de recollida de teixit i aïllament d'ADN associats 
amb l’array-CGH. Una gran quantitat de variacions poden condicionar la viabilitat del 
material procedent de la mort fetal, en particular en casos de fetus macerats. En 
conseqüència, la capacitat d'aïllar l'ADN de pes molecular suficient i la qualitat pot limitar 
la utilitat d'aquest tipus de mostra. En una investigació de 15 casos de mort fetal 
intrauterina, Raca et al. (148) utilitzant l’array-CGH  troba un 13% de resultats patològics 
en fetus amb anomalies en almenys dos òrgans diferents. L'aïllament d'ADN es va 
intentar en 26 casos de teixit congelat i cèl·lules cultivades però l'ADN genòmic no va 
poder ser recuperat en tots els casos.  Malgrat tot, els resultats suposen una millora 
sobre l'anàlisi citogenètica tradicional d'espècimens morts. 

Rosenfeld et al. (149) identifiquen un 12,8% de resultats patològics en fetus morts amb 
anomalies morfològiques i cariotips normals o desconeguts i un 6,9% en el grup de fetus 
sense anomalies morfològiques amb cariotip normal. Aquesta taxa de detecció no va 
variar significativament amb l'edat gestacional, el que suggereix que, a diferència 
d'aneuploïdia, la contribució de les anomalies cromosòmiques submicroscòpiques a la 
mort fetal no varia amb l'edat gestacional. L'array-CGH  fracassa en el 8,3% dels seus 
casos per problemes amb la qualitat de l'ADN, una notable millora si pensem que els 
resultats per citogenètica convencional s'obtenen només en el 45% a 65% dels  nascuts 
morts a causa de problemes amb els cultius cel·lulars (148). Mentre que autors com 
Pinar (150) no troben un augment significatiu de la detecció d'anomalies de cariotip quan 
comparen fetus fenotípicament normals amb fetus amb anomalies, altres presenten 
taxes de detecció d'anomalies cromosòmiques  significativament majors, de fins al 38%, 
sobretot en nascuts morts dismòrfics (148,149). Cal afegir que Pinar treballa, en l’estudi 
presentat, amb cariotip convencional mentre que altres autors ho fan amb tecnologia de 
microarray. Per tant, la resolució més gran proporcionada per l’array-CGH suggereix 
que es pot utilitzar aquesta tecnologia com una alternativa, o almenys, com un mètode 
complementari a l’anàlisi del cariotip convencional per a l'examen d'alteracions 
genòmiques en morts fetals no explicades. Si bé el cost de l’array-CGH és encara més 
gran que el d'un cariotip normal, s'espera que continuï disminuint a mesura que el seu 
desenvolupament millori l'automatització. A més de la seva capacitat per detectar canvis 
clínicament significatius en el nombre de còpies, l'array-CGH també evita la baixa taxa 
de detecció d'anomalies citogenètiques que resulten de la manca de creixement de les 
cèl·lules del fetus o la placenta in vitro (148).  

En general, les causes intrínseques fetals (malformacions, deformacions, síndromes, i 
displàsies) representen fins al 25% dels nascuts morts. La taxa d'anomalies 
cromosòmiques varia del 5-16% a la mort fetal intrauterina sense anomalies físiques i 
del 35%-40% a la mort fetal intrauterina amb anatomia anormal (146,151,152).  Aquesta 
taxa varia d'un país a un altre i està molt influenciada per la disponibilitat del diagnòstic 
prenatal i la interrupció de l'embaràs.  
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El diagnòstic d'una anomalia cromosòmica com a causa de la pèrdua de l'embaràs 
proporciona informació important per al consell en el risc de recurrència i ajuda a 
identificar reordenaments cromosòmics familiars que poden predisposar a les parelles 
a pèrdues recurrents o al naixement de nens amb anomalies congènites o discapacitat 
intel·lectual. D'altra banda, arribar a un diagnòstic pot alleujar els sentiments de culpa 
amb freqüència associats amb la pèrdua de l'embaràs i proporcionar opcions de 
diagnòstic prenatal, o fins i tot diagnòstic genètic preimplantacional en embarassos 
futurs. Els pares han de ser aconsellats sobre els aspectes de l'anàlisi citogenètica 
després de la mort del fetus. Fins i tot s'aconsella realitzar proves invasives, després de 
la mort del fetus i abans del part, en tots els casos que no tenen estudi de cariotip previ. 
L'array pot ajudar en aquest sentit, tant en els casos en què no hi ha cariotip com en els 
casos associats a anomalies morfològiques en presència d'un cariotip normal.  
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1.7.3. MICROARRAY I MALFORMACIONS CONGÈNITES  

Les anomalies congènites són anomalies morfològiques, estructurals, funcionals o 
moleculars que ocorren durant la vida intrauterina i es detecten durant l'embaràs, en el 
part o en un moment posterior de la vida. Els defectes congènits formen un grup 
heterogeni de trastorns d'origen prenatal que poden obeir a la presència d'un sol gen 
defectuós, a alteracions cromosòmiques, poden ser esporàdics o deguts a una 
combinació de factors hereditaris, o fins i tot, a teratògens presents en el medi ambient 
o a mancances de micronutrients.    

Els trastorns congènits són una patologia freqüent. L'OMS calcula que l’any 2004 unes 
260 000 morts al món (al voltant d'un 7% de totes les morts de nounats) van ser 
causades per anomalies congènites. A Europa fins a un 25% dels casos de mort 
neonatal es deuen a anomalies congènites. En l'actualitat no hi ha estimacions sòlides 
del nombre de nens nascuts amb un trastorn congènit greu atribuïble a causes 
genètiques o ambientals. Els més freqüents d'aquests trastorns greus són els defectes 
cardíacs congènits, els defectes del tub neural i la síndrome de Down (152). 
Subsisteixen importants incerteses respecte a la prevalença i la mortalitat atribuïbles a 
trastorns congènits, sobretot en països que no tenen un sistema adequat de registre de 
defectes congènit i de defuncions. 

Els trastorns congènits es produeixen en aproximadament un 2-4% dels nascuts vius 
(153). La prevalença global de la majoria dels principals defectes de naixement no varia 
molt entre els diferents grups ètnics (154). No obstant això, el risc de diferents tipus de 
malformacions és variable i pot estar relacionat amb susceptibilitats genètiques, així com 
d’ambientals o socioculturals. Malformacions d’etiologia desconeguda són 
probablement la manifestació de condicions monogèniques, mutacions que sorgeixen 
en etapes primerenques del desenvolupament o multifactorials, resultat de la interacció 
de múltiples gens i factors ambientals.  

Les anomalies citogenètiques són una de les principals causes d'anomalies congènites, 
especialment quan estan associades a alteracions en el desenvolupament neurològic o 
afecten a més d'un òrgan o sistema. La presència d’alteracions en l'ecografia fetal, com 
l’augment de la translucència nucal, el creixement fetal restringit de forma precoç o les 
anomalies estructurals, dibuixen un escenari molt adequat per a l'ús de l'array-CGH en 
el diagnòstic prenatal.                                                                                                                                            

La majoria dels embarassos amb anomalies a l’examen ecogràfic mostren un cariotip 
convencional normal i per tant són susceptibles de beneficiar-se de l’anàlisi d'array. Tant 
Tyreman et al. (155) com Faas et al. (156) utilitzant tecnologia d’array-CGH, en fetus 
amb anomalies ultrasonogràfiques i cariotip convencional normal, detecten entre un 
10% i un 16% de CNVs clínicament rellevants, respectivament.  

Una altra raó que requereix l'aplicació de l'array és la presència en el cariotip fetal d'una 
translocació recíproca de novo o un cromosoma marcador supernumerari de novo. Les 
translocacions recíproques són dels reordenaments cromosòmics més freqüents en els 
éssers humans; 1/500 segons Jacobs et al. (109). D'aquestes translocacions que són 
aparentment equilibrades, aproximadament el 6% s’associen a anomalies fenotípiques. 
S’han demostrat l’existència de delecions críptiques en els punts de trencament de la 
translocació o en un altre lloc en el genoma en aproximadament un 40% de 
translocacions recíproques, siguin de novo o heretades, detectades en pacients amb 
anormalies fenotípiques, explicant perfectament la correlació fenotip-genotip (157). Atès 
que els punts de ruptura de la gran majoria de les translocacions recíproques són de 
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caràcter no recurrent, és raonable pensar que només les plataformes que cobreixen la 
major part del genoma són adequades per detectar-les. Una situació similar s'aplica a 
marcadors cromosòmics, la gran majoria són de caràcter no recurrent,  i poden 
localitzar-se tant en regions pericentromèriques com en qualsevol altra regió genòmica. 
Evidentment només plataformes que cobreixen la major part del genoma poden  detectar 
aquestes duplicacions o amplificacions que poden caure en qualsevol lloc al llarg del 
genoma.  

Aproximadament el 6% dels portadors d'una translocació recíproca aparentment 
equilibrada i al voltant d'una quarta part dels pacients amb reordenaments cromosòmics 
equilibrats complexos (que impliquen 2 cromosomes o més de 2 punts de trencament) 
tenen fenotips anòmals. El fenotip anòmal suggereix que els desequilibris cromosòmics, 
que causen la interrupció dels gens, són comuns en aquests pacients. L'aplicació de 
l’array-CGH revela que el 40% dels pacients amb fenotips afectats i translocacions 
recíproques de novo equilibrades per citogenètica convencional  presenten resultats 
patològics, i el 18% d’ells tenen reordenaments complexos amb > 3 punts de trencament 
(157). Aquestes dades posen en relleu la necessitat de realitzar l’array-CGH en 
qualsevol nen amb fenotip afectat que presenti un reordenament cromosòmic 
aparentment equilibrat per mètodes citogenètics convencionals. Aquest mateix estudi 
demostra que el 8,4% dels pacients amb malformacions congènites i/o discapacitat 
intel·lectual tenen desequilibris cromosòmics clínicament rellevants (157). Les dades 
d'aquests i altres estudis generen un interès creixent en la utilització de l’array-CGH. En 
qualsevol cas, una definició precisa de la magnitud del desequilibri i el coneixement del 
seu contingut de gens ens pot ajudar a donar un assessorament genètic més exhaustiu. 

En aquests últims anys, l'array-CGH s’ha introduït en la rutina clínica per a l'estudi 
postnatal de diferents desequilibris cromosòmics. De fet, està acceptat el seu ús com a 
primera prova en lloc del cariotip convencional, en pacients amb discapacitat 
intel·lectual, malformacions congènites múltiples, autisme, tal com ja hem exposat en 
apartats anteriors. El Col·legi Americà de Ginecòlegs i Obstetres (ACOG), l’any 2009 
(24), estableix una sèrie de recomanacions al respecte, i assenyala que l’array-CGH en 
concert amb un adequat assessorament genètic, pot oferir-se  en aquells casos 
prenatals amb troballes anatòmiques anormals i un cariotip convencional normal, així 
com en els casos de mort fetal amb anomalies congènites. El Col·legi de Ginecòlegs 
Canadencs (SOGC), en el seu número 270 de desembre de 2011 (158), arriba a 
conclusions similars, sempre comptant amb assessorament genètic adient a l'hora 
d'informar. Recentment, l’ACOG juntament amb la Societat de Medicina Materno-Fetal 
(SMFM)  recomanen utilitzat la tecnologia de l’array (CMA) en casos amb anomalies 
estructurals fetals o mort fetal, i reemplaça la necessitat de cariotip fetal en aquests 
casos (Nivell Evidència 1A) (159). 

L’experiència de l'array-CGH en el camp de diagnòstic prenatal està centralitzada 
especialment en fetus amb anomalies ecogràfiques (160). En general, la major part 
d'estudis sobre l'ús de l’array-CGH prenatal aplicat a poblacions d’alt risc estableixen el 
percentatge de detecció d’alteracions cromosòmiques al voltant del 6% (5,8-7,6%) 
(14,15,161–163). Aquesta taxa de detecció augmenta quan s’analitzen només aquells 
fetus amb malformacions estructurals ecogràfiques arribant a ser del 8% (5,2-13,3%) 
(15,162–167). Quan revisem la bibliografia amb la idea de valorar l’increment diagnòstic 
de l’array respecte al cariotip convencional en mostres prenatals, trobem que l’array-
CGH detecta una mitjana de 3,6% (1,5-8,5%) de desequilibris genòmics addicionals en 
mostres amb cariotip normal, pel que sembla d'una manera global sense especificar la 
indicació per l’estudi de cariotip (14,15,164,168,169). No obstant això, aquest 
percentatge augmenta a una mitjana de 5,2%  (1,9-13,9%) quan la indicació per fer 
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l’estudi és una malformació estructural fetal diagnosticada per ecografia (14,15,167,170) 
i del 9,5% quan es veien afectats més de dos òrgans o sistemes (171). Tal  com era 
d’esperar, el cariotip convencional en aquests estudis no va detectar reordenaments 
cromosòmics addicionals quan el resultat de l'array-CGH va ser normal, suggerint que 
les àrees en què aquesta tecnologia no és informativa (translocacions equilibrades, 
inversions i una menor sensibilitat per triploïdies o mosaïcismes) no semblen ser tan 
comuns en una població de referència, si bé cal assenyalar que es tractava de població 
molt seleccionada en la major part dels estudis.  

Per tant, s’estableix una major taxa de detecció d'anomalies cromosòmiques amb 
l’array-CGH, tant en mostres amb indicacions generals com en aquelles obtingudes  
amb indicació d’alteracions ecogràfiques, si bé en aquests últims casos, els 
percentatges de detecció són superiors. Respecte a altres condicions: edat materna, 
ansietat parental, la taxa de detecció per l’array en els embarassos amb fetus 
estructuralment normals per ecografia i cariotip normals és d’aproximadament un 1,7%  
(15). Una revisió de quatre estudis  informa de CNVs clínicament significatives en el 1% 
(50/5108 casos) dels casos amb l'edat materna avançada, i el 1,1% (44/4164 casos) 
dels casos en què l'amniocentesi o la biòpsia corial es va dur a terme per un altre motiu, 
incloent l'ansietat dels pares o la història d'una anomalia cromosòmica prèvia (172). 
Breman (162) reporta dades molt semblants en el seu treball, al igual que altres autors 
(161)(173). Alguna cosa semblant succeeix quan s’aplica un array de SNPs al diagnòstic 
de fetus amb anomalies ecogràfiques, la prevalença i naturalesa genètica dels resultats 
patològics no va variar, detectant-se un 7,4% d’anomalies cromosòmiques (174,175), 
amb un increment diagnòstic respecte al cariotip convencional del 3,6% en aquests fetus 
(176).                                                                                                                                               

Del conjunt d'aquests estudis prospectius s’extreu una major evidència sobre la viabilitat 
d'introduir l’array-CGH en la rutina del diagnòstic prenatal com a prova de primera línia 
en indicacions seleccionades tal i com recomana l’ACOG (159)(172). 

 

En el cas de cariotip prenatal després de la detecció d’una malformació fetal en l’examen 
ecogràfic, la probabilitat a priori per a detectar una anomalia cromosòmica responsable 
és gran, especialment si hi ha anomalies molt específiques. Quan analitzem la literatura 
respecte a la presencia d’alteracions a l’array-CGH segons les troballes ecogràfiques 
trobem que els autors es centren sobretot en l’increment diagnòstic que l’array ens 
aporta davant el cariotip convencional, però pocs estudien quines d’aquestes anomalies 
ecogràfiques presenten més freqüentment associacions amb array-CGH alterats, de fer-
ho les series presentades son curtes o fins i tot trobem referencies a casos aïllats, tal 
com era d’esperar per la innovació pròpia de la tecnologia i la prevalença de les 
malformacions fetals de diagnòstic prenatal. Les cardiopaties congènites i les 
malformacions del sistema nerviós central (SNC) són les més freqüentment associades 
a CNVs (177,178).  
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1.7.3.1. MICROARRAY I CARDIOPATIES CONGÈNITES 

Les cardiopaties congènites (CC) són les malformacions congènites severes més 
freqüents. Afecten aproximadament al 0,8-1% (179) dels nadons i en la meitat dels 
casos corresponen a defectes severs. Els primers estudis de prevalença informen de 4-
8 casos per cada 1 000 nascuts vius (180–183), però autors com Hoffman reporten xifres 
superiors de fins a 19/1000 nascuts vius (184). La  taxa de detecció prenatal global és 
del 25%, d'entre 14 i 45% en funció de la CC i del grup de treball (185). Hi ha una 
considerable variació en la taxa de detecció prenatal entre els països. L’Eurofetus Study 
(185)  reporta taxes de detecció prenatal de CC del 38,8%. L’Euroscan Group (183) 
documenta taxes de detecció més baixes als països de l'est d'Europa (Croàcia, Lituània 
i Ucraïna; 8%) que a l'Europa occidental on la taxa de detecció va oscil·lar entre 19-
48%. La prevalença de la CC en els diferents estudis varia enormement des 
d'aproximadament 4/1000 a 50/1000 nascuts vius (185). La freqüència relativa de les 
diferents CC també difereix molt d'un estudi a un altre. A més, altres 20/1000 nascuts 
vius presenten: vàlvula aòrtica bicúspide, anomalia aïllada de venes pulmonars o 
conducte arteriós permeable de forma asimptomàtica. Hoffman (184) realitza una revisió 
exhaustiva de 62 estudis publicats des de 1955, i observa que la prevalença total de la 
CC està relacionada amb la freqüència relativa dels defectes septats ventriculars (DSV), 
el tipus més comú de CC. Exposa que si les formes principals de CC s'estratifiquen en 
categories: lleu, moderada i greu, la variació en la prevalença depèn principalment del 
nombre de lesions lleus incloses. La prevalença de formes moderades i severes de CC 
és d'aproximadament 6/1000 nascuts vius (19/1.000 nascuts vius si s'inclou la vàlvula 
aòrtica bicúspide potencialment greu), i arriba a augmentar fins a 75/1000 nascuts vius 
si els defectes menors, especialment DSV musculars presents en el naixement, 
s’inclouen.  

Els defectes congènits del cor diagnosticats prenatalment amb més freqüència són els 
defectes del septe ventricular (31,41%). Altres CC diagnosticades són: estenosi aòrtica  
(7,64%), estenosi pulmonar (7,13%), coartació de l'aorta (5,77 %), transposició de les 
grans artèries (5,43%), ductus arteriós persistent (4,75%), defecte del septe atrio-
ventricular (4,07%), síndrome del cor esquerre hipoplàsic (4,07%), tetralogia de Fallot 
(3,56%) i atrèsia pulmonar (2,38%) (186,187).                                                                                                             

La CC és la principal causa de mortalitat neonatal no infecciosa. La mortalitat global 
davant una CC diagnosticada en vida fetal se situa entre el 25-35% i en l'actualitat, el 
15% dels nens nascuts amb una CC greu no arribaran a l'adolescència (188). La 
prevalença d'anomalies cromosòmiques associades a les CC fetals és també alta i pot 
arribar a ser de fins al 28-40% (189). Les més descrites són: trisomia 21 (43,6%), 
trisomia 18 (19,1%), trisomia 13 (9,6%), monosomia X (7,4%) i deleció 22q11.2 (7,4%) 
(189). Autors com Chaoui (190) documenten altes taxes d'associacions de CC amb 
anomalies cromosòmiques: defecte del septe auriculoventricular (55%), defecte del 
septe ventricular  amb associació amb coartació aòrtica (43%), tetralogia de Fallot i 
doble sortida del ventricle dret conjuntament (36%). En comparació, els fetus amb  
transposició de les grans artèries i atrèsia/estenosi pulmonar que presentaven baix risc 
de cromosomopaties.  

Hartman (191) reporta una associació especialment elevada d’anomalia cromosòmica 
amb la  interrupció de l’arc aòrtic (tipus B; 69,2%). Aquesta taxa augmenta per a les 
síndromes i les malformacions múltiples associades arribant a ser del 51,9% i 48,6% 
respectivament (192). Per a la majoria dels casos de CC,  és possible la reparació o la 
pal·liació quirúrgica, amb resultats que han anat millorant al llarg del temps. En aquells 
casos, però, on hi ha malformacions o cromosomopaties associades sovint són 
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aquestes les que marquen el pronòstic. La taxa de mortalitat és major si hi ha una 
anomalia citogenètica o malformacions associades, unes 2,4 vegades més, 
independentment de la complexitat de la CC (193). A més, els fetus amb CC presenten 
risc d’altres anomalies genètiques addicionals, incloent-hi les síndromes de microdeleció 
o microduplicació com ara la síndrome de deleció 22q11.2, que afecta aproximadament 
1/2000-4000 nascuts vius i és la síndrome de microdeleció més comuna en els éssers 
humans (194–197), la síndrome de Williams-Beuren i Potocki-Lupski, o anomalies 
monogèniques com la síndrome de Noonan. Tanmateix presenten major risc 
d’alteracions en el neurodesenvolupament inclús en absència d'anomalies genètiques, i 
independentment del risc quirúrgic (198). Una alta proporció de fetus amb CC tenen 
biometries cefàliques petites respecte a l’edat gestacional amb un augment de la 
perfusió cerebral ja en el segon trimestre de l’embaràs, fet que suggereix un inici precoç 
dels mecanismes que condueixen a neurodesenvolupament més pobre en aquests nens 
(199–204). Proporcionar informació sobre l'associació de CC amb problemes 
addicionals és important per a l’assessorament prenatal de les parelles afectades (205).  

La presència d'una CC incrementa el risc de presentar una altra malformació, entre un 
11,7%-31,2% (193,206–208). Les CC, amb la més alta incidència d'anomalies 
extracardíaques (>25%) són: l’heterotàxia, l'atrèsia tricuspídica, la síndrome del cor 
esquerre hipoplàsic i la tetralogia de Fallot (189). Les malformacions més freqüentment 
associades són les urinàries i gastrointestinals. La majoria (> 90%) de CC apareixen en 
fetus procedents de la població general, és a dir sense antecedents o factors de risc 
coneguts. Per això, el paper de l'ecografia prenatal de screening és fonamental per al 
seu diagnòstic i la sospita de CC en l'ecografia constitueix en l'actualitat l'eina principal 
per al diagnòstic de les CC fetals. Van Velzen (209) reporta una congruència entre el 
diagnòstic ecocardiogràfic prenatal i postnatal del 82,1%. Està actualment acceptat que 
el diagnòstic prenatal de les CC té un efecte clarament beneficiós sobre el pronòstic, 
adequant el control de la gestació i planificant el part. Això té un impacte positiu en el 
pronòstic postnatal de gran part de les CC, especialment en aquelles ductus dependent. 
El diagnòstic prenatal redueix la necessitat de trasllat postnatal i l'ús de prostaglandines 
en aquests nens (210,211).                                                                                                                             

Detectar CNVs patogèniques és crucial per al pronòstic de la CC. L’array-CGH detecta 
la presència de CNVs amb una major resolució que el cariotip convencional. Jansen 
(179) en la seva metanàlisi demostra que existeix un rendiment diagnòstic incrementat 
de fins a un 7,0% per a la detecció de CNVs quan es fa servir l’array-CGH, excloent els 
casos de microdeleció 22q11.2 i aneuploïdia, amb  un 3,4% de rendiment incrementat 
en els casos de CC aïllades, i un 9,3% quan s’hi detecten malformacions 
extracardíaques associades. Aquestes dades són semblants a les publicades per a 
altres autors (212). En general, l’array aplicat al diagnòstic de les CC presenta un 
rendiment diagnòstic d’entre el 6,6-12%, amb un rendiment addicional de 3,4-5,3% per 
a la detecció de variants de significat desconegut (VOUS) (213). Mademont-Soler (208) 
presenta xifres discretament inferiors, amb un increment de rendiment diagnòstic per 
l’array del 2% respecte a la citogenètica convencional. Mentre que autors com Schmid 
(214) presenten dades més optimistes amb detecció de CNVs patogèniques en el 16-
25% dels casos de CC amb cariotip normal, especialment quan se centren els esforços 
a investigar específicament regions d’interès. Factors de risc ambientals específics 
sembla que poden interactuar i donar lloc a polimorfismes i mutacions de gens específics 
(NKX2-5, NOTCH1, NSD1, EHMT) vinculats a la CC (215,216) i altres de nous, com el 
gen PROSIT240 (217) identificat en alguns pacients amb transposició de grans arteries 
i el gen LVOTD (218) relacionat amb les cardiopaties congènites conotruncals. 
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1.7.3.2 MICROARRAY  I MALFORMACIONS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL  

Al voltant del 3-4% dels nascuts vius presenten algun tipus d'anomalia, però aquesta 
xifra s'incrementa fins al 4-7% a l'any de vida (153). Les anomalies del sistema nerviós 
central (SNC) són de les anomalies congènites fetals més freqüents.  S'estima que 
podrien presentar-se en 1 de cada 1000 nadons (0,14-0,16% en nascuts vius i  3-6% en 
mortinats) (219), fet que suggereix que la freqüència d’anomalies del SNC en embrions 
difereix de la observada en fetus i nadons. Tanmateix, la incidència d'anomalies 
intracranials amb tub neural íntegre és un pèl incerta, ja que es creu que moltes 
d'aquestes malformacions poden passar desapercebudes al naixement i manifestar-se 
de forma més tardana, motiu pel qual encara podríem estar parlant d’una incidència 
superior, fins a un 1% segons alguns autors (220). 

Les anomalies del SNC són un grup de defectes congènits greus associats amb altes 
taxes de mort o discapacitat infantil. Encara que l'etiologia de les anomalies fetals del 
SNC és molt heterogènia: dèficits d’àcid fòlic, malalties maternes com per exemple 
aquelles que comprometen la producció d’hormones tiroïdals, malalties fetals com la 
trombopènia al·loimmune, agents contaminats mediambientals, drogues com l’alcohol, 
fàrmacs com els antiepilèptics, entre molts altres (221–228). Els agents infecciosos 
també tenen el seu protagonisme com succeeix per exemple amb el toxoplasma (229–
231), el citomegalovirus (CMV)(232–234) o el virus Zika (225,235–239). La transmissió 
vertical d’aquests virus pot donar com a resultat nens nascuts amb deteriorament 
cognitiu, o en risc de presentar deficiències en el neurodesenvolupament a llarg termini. 
Si s'ha produït infecció fetal, la microcefàlia, les anomalies corticals, les calcificacions 
periventriculars i els quists intraparenquimatosos mostren una forta correlació amb un 
resultat neurològic deficient (226,240).  

Les condicions genètiques són igualment reconegudes com una causa important de 
malformacions cranioencefàliques (241). Els defectes neurològics fetals poden ser 
causats per desequilibris genòmics submicroscòpics o mutacions d’un sol gen en el                            
període neonatal. L’anàlisi de microarray permet avaluar molts trastorns cromosòmics 
submicroscòpics responsables de malformacions neurològiques fetals. La rellevància de 
les mutacions genètiques també se subratlla pel fet que molts factors ambientals                              
donen lloc a malformacions del sistema nerviós central a través dels seus efectes 
mutagènics. El diagnòstic etiològic es converteix sovint en un repte en els fetus i nounats 
amb malformacions del SNC donat que les presentacions clíniques poden ser atípiques, 
poden tenir característiques fenotípiques poc específiques, compartir  trastorns genètics 
diferents,  aparèixer en  edats gestacionals tardanes o fins i tot manifestar-se 
postnatalment. L’etiologia és complexa i el diagnòstic prenatal difícil en molts casos.  

                                                                                                                                             
Els estudis demostren que les malformacions del SNC detectades per ecografia estan 
fortament associades amb anomalies cromosòmiques, especialment la trisomia 13 i 18 
(242–244). El potencial dels ultrasons per al diagnòstic prenatal d'anomalies en la mida 
o forma del crani (macrocefàlia, microcefàlia, craniosinostosi), defectes del tub neural 
(DTN), ventriculomegàlia, hidrocefàlia, defectes de fossa posterior (anomalies en la 
grandària de la cisterna magna, anomalies del cerebel), anomalies de la línia mitjana 
(holoprosencefàlia, anomalies del cos callós), lesions isquèmiques o hemorràgiques, 
tumors i imatges hiperecogèniques intraparenquimatoses, difereix del primer al segon 
trimestre. A causa dels avenços en la tecnologia i l'augment de l’expertesa de 
l’ecografista amb l'exploració en la gestació primerenca, moltes malformacions fetals ara 
poden ser detectades en el primer trimestre. L’avaluació al primer trimestre del SNC del 
fetus és difícil (245). No obstant això, amb un bon coneixement de neuroembriologia, es 
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poden arribar a sospitar anomalies del SNC ja en el primer trimestre (246–250). En 
general, les anomalies letals com ara l’anencefàlia o la hidrocefàlia són fàcilment 
diagnosticades per l’examen ecogràfic prenatal, i gairebé sempre com a resultat del 
diagnòstic la gestant decideix la interrupció de l'embaràs (251). Una majoria dels casos 
amb mielomeningocele també són diagnosticats prenatalment, els darrers anys s’ha 
millorat l’assessorament prenatal i les teràpies aplicables en aquests casos, fins i tot per 
fetoscòpia (252–257). Però un nombre creixent d'anomalies més subtils, incloent-hi 
problemes a la línia mitja o defectes de la fossa posterior, poden ser diagnosticats per 
ecografia prenatal però la seva evolució postnatal no sempre es pot predir amb 
exactitud, malgrat l'ús d’altres proves complementàries com la ressonància magnètica 
fetal (258–262). En aquests casos, un enfocament interdisciplinari, amb perinatòlegs, 
radiòlegs pediàtrics, neuropatòlegs, neurocirurgians i neuròlegs, és crucial per 
aconsellar adequadament als pares. Hem de considerar l’aportació de la ressonància 
magnètica fetal (RMf) a l’estudi de les malformacions del SNC, particularment útil en la 
detecció dels trastorns de la migració neuronal (263–266). Algunes anomalies cerebrals, 
no obstant això, segueixen sent extremadament difícil o fins i tot impossible de 
diagnosticar prenatalment malgrat els  avenços en la imatge ecogràfica. Això es deu al 
fet que el deteriorament neurològic greu pot ser el resultat de condicions que no afecten 
substancialment la morfologia del cervell. Les peculiaritats del desenvolupament del 
mateix SNC el fan diferent de la resta d’òrgans. El seu desenvolupament es manté 
durant tota la gestació i prossegueix després del naixement, és per aquesta raó que 
situacions de risc de diferent naturalesa poden presentar-se en qualsevol edat 
gestacional i causar alteracions. 

La sensibilitat diagnòstica de l’ecografia varia segons l'edat gestacional, i també una 
funció de l'experiència de l'operador. A les 12-13 setmanes, les anomalies greus poden 
ja ser detectades. A les 22 setmanes, s’incrementa la sensibilitat de l’ecografia per a 
altres anomalies com el mielomeningocele, l’agenèsia del cos callós, la 
ventriculomegàlia, i les anomalies de la fossa posterior.                                                                                                

No obstant això, en alguns casos, el seguiment pot ser necessari fins al tercer trimestre 
per establir el pronòstic. Carvalho (267) va identificar  en una sèrie de 2853 gestants 
entre les 11-14 setmanes un 4,6% defectes prenatals amb una taxa de detecció de 
defectes fetals per ultrasò prenatal del 71,5%. La detecció prenatal de l’ecografia de 
rutina al segon trimestre a la població de baix risc és del  60-78,3% (268,269). Al primer 
trimestre, 11-14 setmanes, la sensibilitat de l’ecografia per al diagnòstic de les 
malformacions fetals disminueix i es troba al voltant del 31,2-51% (248,267,270,271)  si 
s’exclouen els diagnòstics de TN incrementades com a troballa aïllada, donat que no és 
una malformació com a tal. Aquest percentatge disminueix dràsticament quan es valoren 
defectes menors, fins al 4,7%. La detecció per malformacions del sistema nerviós central 
va ser del 14,4% i del 6,1 % per als DTN a l’ecografia de les 11-14 setmanes segons 
Carvalho (267) i del 45% i 16% respectivament, segons Blaas (251). A l’ecografia de 
rutina del segon trimestre la sensibilitat reportada per l’Eurofetus Study és del 88% (269). 
L’experiència de l’ecografista és igualment important, Taipale (272) va percebre 
variacions en la detecció precoç de malformacions segons  l’expertesa del professional, 
fins al punt que la sensibilitat per al diagnòstic ecogràfic precoç de malformacions fetals 
es va incrementar de 22% a 79% durant els sis anys que va durar el seu estudi fet que 
novament emmarca el diagnòstic acurat de les malformacions en mans expertes i fa 
referència a la corba d’aprenentatge i al seu impacte. 

L’anàlisi dels cromosomes per cariotip convencional ha estat el mètode estàndard per a 
la detecció d'una àmplia gamma d'anomalies cromosòmiques en les últimes dècades. 
Estudis recents avaluen específicament l'ús de l’array-CGH en el diagnòstic prenatal 



49 

 

dels fetus amb anomalies estructurals de diagnòstic prenatal ecogràfic, especialment 
del sistema nerviós central. Els avenços en les tecnologies genòmiques han conduït a 
la identificació de gens crítics per al desenvolupament normal del cervell. Estudis 
citogenètics i de genètica molecular han  identificat anomalies cromosòmiques 
numèriques i estructurals, així com mutacions en gens importants per a l’etiologia dels 
trastorns neurològics fetals. Autors com Sun L. (273) informen d’un 10.9% de CNVs 
patogèniques en fetus que presenten malformacions del SNC i cariotip convencional 
normal. Les taxes de detecció de CNVs patogèniques reportades per als diferents tipus 
de malformacions del SNC són diferents. Cal destacar, per exemple, que els fetus amb 
una malformació de Dandy-Walker presenten amb més freqüència anomalies 
cromosòmiques submicroscòpiques (33%), així com delecions en els cromosomes 13q 
i 7p (273,274). Aquest autor identifica també l’holoprosencefàlia com la segona 
malformació del SNC més freqüentment associada amb CNVs patògeniques (28,6%). 
Tot l’exposat suggereix que les CNVs podrien ser una causa important d'aquest tipus 
d’anomalies del SNC. Shaffer (171) realitza una anàlisi retrospectiva per tal d’establir la 
taxa de detecció de CNVs patogèniques en 2858 embarassos diagnosticats de diferents 
malformacions del SNC amb cariotips de bandes normals i troba que els defectes de la 
fossa posterior (incloent-hi la malformació de Dandy-Walker i la hipoplàsia cerebel·lar) i 
l’holoprosencefàlia són les malformacions associades a taxes de detecció més elevades 
per CNVs clínicament significatives (14,6% i 10,6%, respectivament). La taxa de 
detecció de CNVs significatives va ser del 6,5% en els fetus amb una sola anomalia 
SNC i de l’11% en els casos amb malformacions del SNC associades a altres anomalies.                                                                                                               

Aquestes dades són inferiors a les descrites per Schuman que reporta un 11,4% de 
CNVs patogèniques i 25,7% de CNVs de significat incert per a la malformació aïllada 
del SNC, detectant la implicació de regions específiques que incloïen regions 
cromosòmiques 6p25.1-6p25.3 (FOXC1), 6q27, 16p12.3, Xp22.2-Xp22.32 (MID1) i 
Xp22.32-Xp22.33 (275). Krutze (276) reporta fins a un 45,4% de CNVs en anomalies del 
SNC associades a altres malformacions. 

 

Pel que fa a la ventriculomegàlia (VMG) lleu aïllada no progressiva és una troballa 
bastant comuna que en absència de cariotip anormal associat i altres anomalies 
ecogràficament demostrables, la ventriculomegàlia generalment es comporta com una 
condició benigna amb un  pronòstic favorable: neurodesenvolupament neonatal normal 
del 87-93% (277–279) que es redueix a un 79% si s’incrementa el temps de seguiment 
d’aquests nens a dos anys (280). Amb la presència de malformacions associades o en 
el cas de ventriculomegàlies moderades o greus, el desenvolupament neurològic a llarg 
termini es pot veure compromès en un 25-38% dels casos (279). El diagnòstic sonogràfic 
prenatal de la ventriculomegàlia fetal és relativament senzill (281) i finalment s’ha 
acceptat que l’amplada atrial mesurada en un tall axial transventricular continua sent la 
millor manera de reconèixer la dilatació ventricular (282,283). Amb una incidència del 
0,3-2,5/1000 nascuts vius (284), la VMG com a tal, és un signe ecogràfic d’obstrucció 
del flux del líquid cefalorraquidi, que pot estar present en defectes del tub neural, dany 
cerebral derivat d'infeccions congènites, hemorràgia cerebral, trastorns del 
desenvolupament, malformació de Dandy-Walker (MDW), agenèsia del cos callós  i  
anomalies cromosòmiques o genètiques. Així doncs, el pronòstic dels fetus amb VMG 
pot variar depenent de l'etiologia, el grau d'ampliació ventricular, les anomalies 
associades i la presència d'anomalies cromosòmiques. La incidència d'anomalies 
cromosòmiques en els casos de  ventriculomegàlia està fortament relacionada amb la 
presència de malformacions associades. Així, només el 3% dels fetus amb 
ventriculomegàlia aïllada enfront del 36% d'aquells amb malformacions addicionals 
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presentaven defectes cromosòmics (285). Recentment, Hu (277) publica una sèrie de 
154 casos de VMG aïllada amb una taxa de CNVs patogèniques del 9,09% i un 35% de 
resultat perinatal advers en aquest grup, respecte al 87,2% de bon pronòstic neurològic 
quan la VMG no s’associa a CNVs patogèniques.  

Alguna cosa semblant succeeix amb l’agenèsia de cos callós (ACC), on la detecció de 
CNVs és del 12% (286). Schumann (275) suggereix la implicació dels gens: CNTN6 i 
KLHL15 en l'etiologia de l’agenèsia del cos callós, RASD1 i PTPRD en la malformació 
de Dandy-Walker i ERMARD en la ventriculomegàlia.  

Pel que fa als defectes de tub neural, les anomalies cromosòmiques es reporten en el 
2,5-16,3% dels fetus (287,288). Les anomalies cromosòmiques es diagnostiquen en el 
0,66-5,56% dels casos d'anencefàlia, el 2,08-12,29% dels casos d'encefalocele i el 4,38-
17,31% dels casos d'espina bífida (289–291). La duplicació 3q26.1 i la deleció 5p13.33 
s’han identificat en casos recurrència de espina bífida (291). 

L’anàlisi de microarray permet avaluar els desequilibris genòmics submicroscòpics que 
causen anomalies neurològiques fetals, especialment en holoprosencefàlia, 
lissencefàlia, i agenèsia del cos callós. Per tant, pot ajudar en el diagnòstic, la intervenció 
neonatal primerenca i l'assessorament genètic, proporcionant informació addicional en 
els fetus amb malformacions del sistema nerviós central i cariotip normal. L’array ha de 
considerar-se com a part de l’estudi de diagnòstic prenatal en fetus amb malformacions 
del sistema nerviós central.  

Durant l'última dècada, enormes volums de dades s'han generat a través d'enfocaments 
genòmics integrats per entendre la genètica molecular de les malformacions cerebrals 
fetals.                                                                                                                                              

Aquests esforços han avançat significativament la nostra comprensió de la patogènesi 
de les malformacions del SNC, i han permès traçar els subtipus moleculars diferents 
dels trastorns neurològics en el fetus. Hem estat capaços de mapejar i clonar gens de 
malalties humanes, incloent-hi els gens causants de malformacions cerebrals humanes 
com ara holoprosencefàlia (SHH, SIX3, TGIF, NODAL, FOXH1 i ZIC2), lissencefàlia 
(DCX i LIS1), ACC (ZNF238), MDW (RASD1 i PPTPRD) i DTN (MTHFR, MTR, MTRR, 
DACT, VANGL1 i VANGL2) (241,275,292–294). A més la caracterització d'aquests 
subtipus moleculars permetrà la identificació dels que tenen un mal pronòstic, d’aquells 
amb un pronòstic favorable. 
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1.7.3.3. MICROARRAY EN FETUS AMB ALTRES MALFORMACIONS 
ESTRUTURALS 

Diverses organitzacions com l'American College of Obstetricians i Gynecologists 
(ACOG), el Royal College of Obstetricians i Gynecologists (RCOG), la Society of 
Obstetricians i Gynecologists of Canada (SOGC) i  la International Society of Ultrasound 
in Obstetrics (ISUOG) han resolt que l'ultrasonografia de segon trimestre s'ha d'oferir 
rutinàriament a totes les dones embarassades i ha de seguir directrius específiques 
(295–298). L'estudi Eurofetus (185,269), projecte multicèntric en 61 unitats obstètriques 
de 14 països europeus, examina la sensibilitat de l’ecografia de rutina del segon 
trimestre en poblacions no seleccionades, per al diagnòstic de les malformacions fetals, 
que va resultar ser d’un 56,2%. Un 55% de les malformacions majors eren detectades 
abans de la setmana 24 de gestació i per aquestes la sensibilitat augmentava fins al 
77%. L’estudi Eurofetus demostra que les anomalies del SNC i del tracte urinari 
presenten millors taxes de diagnòstic que les cardiopaties congènites (CC) o anomalies 
de grans vasos. La sensibilitat diagnòstica de l’exploració ecogràfica varia en funció de 
l’òrgan examinat. 

 

Els defectes congènits del tracte urinari presenten elevades taxes de detecció prenatal 
(84% Eurofetus), malgrat això les anomalies genètiques responsables continuen sent 
desconegudes. Variacions del nombre de còpies (CNVs) s’han detectat en un 10,1% 
dels pacients, el 3,9% eren de patogenicitat coneguda i el 6,2% de significació 
desconeguda. El pocs estudis presents a la literatura manifesten que els pacients 
diagnosticats amb ronyó displàsic multiquístic i aquells afectes de valves uretrals 
posteriors són els que presentaven una major incidència de CNVs (299). La displàsia 
multiquística renal malgrat no ser una entitat massa prevalent (1/4300 naixements) 
presenta associació amb CNVs en un 13% dels casos (300). Les mutacions genètiques 
responsables de la majoria dels casos de continuen sent desconegudes. La duplicació 
22q11.1, la microdeleció 4q35.2, la duplicació 22q13.33 i la duplicació de 1p33 s’han 
associat amb la displàsia multiquística fetal. Mutacions dels gens PEX26, ELN, HNF1B, 
ALG12, FRG1, FRG2 i CYP4A11 semblen estar implicades en l’etiopatogènia d’aquesta 
patologia (301). 

 

Alguna cosa similar succeeix amb altres defectes fetals on manca informació a la 
literatura envers la utilitat del microarray. L'hèrnia diafragmàtica congènita (HDC) és 
fenotípica i genèticament un trastorn heterogeni. Es dóna en aproximadament un de 
5000 naixements (0,2 per 1000)(302). Es pot produir com una anomalia aïllada, 
associada a múltiples defectes o com a part d'una síndrome definida. S’han detectat 
desequilibris genòmics associats en pacients amb HDC aïllats en un 4% dels casos. 
Encara que l'etiologia exacta de la majoria dels casos de HDC es desconeguda, hi ha 
una evidència creixent de que els factors genètics tenen un paper important en el 
desenvolupament de la HDC. Diferents anomalies cromosòmiques estan associades a 
l’hèrnia diafragmàtica congènita, prop del 10% dels casos detectats de forma prenatal. 
S'identifiquen sovint amb aneuploïdies (303). Amb l'aparició de noves tècniques 
moleculars, un nombre creixent de anomalies cromosòmiques submicroscòpiques 
estructurals han estat descrites en associació amb aquesta malformació. Les principals 
regions crítiques relacionades són: 15q26.2, 15q24, 15q22, 1q41-q42, 8p23.1 i 4p16.3 
(304,305), que contenen gens candidats (NR2F2 i CHD2), que contribueixen a una via 
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alterada de senyalització de l'àcid retinòic implicada en el desenvolupament del pulmó i 
el diafragma (304,306,307).  

 

Cada cop més veiem com es relacionen gens amb malalties, síndromes genètiques i 
malformacions fetals. Malgrat tot encara manquen treballs que relacionin CNVs amb 
anomalies fetals específiques, degut a que la prevalença de cadascuna d’aquestes 
malformacions és baixa i trobar associacions resulta dificultós.  
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1.7.4 MICORARRAY EN FETUS AMB INCREMENT DE LA TRANSLUCÈNCIA 
NUCAL 

Durant l'embaràs, les indicacions per l’anàlisi prenatal invasiu cromosòmic generalment 
s’estableixen tenint en compte el risc a priori d’alteracions cromosòmiques detectables 
en el fetus i el risc d'avortament involuntari associat amb el mostreig fetal. Les proves 
de detecció, basades en l'edat materna (308–310), paràmetres bioquímics sèrics 
materns (311,312), i paràmetres ecogràfics fetals (313,314), són les utilitzades fins avui 
dia  per proporcionar una avaluació del risc de trisomies (especialment 21, 18 i 13). 
Actualment, diferents estratègies de cribratge i mètodes de diagnòstic s'apliquen en 
diferents països (245,315). 

La translucència nucal (TN) és un paràmetre important a tenir en compte dins d’aquestes 
estratègies de cribratge. Es defineix com un patró ultrasonogràfic de l'acumulació de 
fluid subcutani darrere del coll fetal (316). L'augment del gruix de translucència nucal 
fetal (TN) entre les 11-14 setmanes de gestació és una expressió fenotípica comuna 
d'anomalies cromosòmiques, inclosa la trisomia 21 (317,318). En el fetus el gruix de la 
TN augmenta amb la longitud crani-caudal (CRL). En un estudi (319) en 96.127 
embarassos, la mitjana i el  percentil 95 per un CRL de 45 mm va ser d’1,2 i 2,1 mm, 
respectivament. El percentil 99 no va canviar significativament amb el CRL i era d'uns 
3,5 mm. L'augment de la TN es refereix a una mesura per sobre del p95, i el terme 
s'utilitza independentment de si està o no septada, en fetus de menys de 14 setmanes. 
La possibilitat de lliurar un nadó sense trisomies és del 97% quan la TN està per sota 
del percentil 95 i del 93% per TN entre els percentils 95 i 99. En els fetus amb TN entre 
els percentils 95 i 99, aproximadament un 4% del total dels embarassos, s'ha de tenir 
especial cura a l’hora d’examinar l'anatomia donat que la prevalença d'anomalies 
importants és d'un 2,5%, en comptes d'un 1,6% en aquells amb TN per sota del percentil 
95, especialment s’ha de ser exhaustiu amb l’exploració del cor fetal. TN fetals superiors 
a 3,5 mm es troben en aproximadament 1% de les gestacions. El risc d’anomalies 
cromosòmiques en aquests casos és molt elevat i augmenta d'aproximadament un 20% 
per TN de 4,0 mm, 33% per TN de 5,0 mm, 50% per TN de 6,0mm i 65% per TN de 6,5 
mm o més. En conseqüència, la primera línia de maneig d'aquests embarassos hauria 
de ser oferir l’estudi del cariotip de fetus (320). 

El terme "higroma quístic" en el primer període d'embaràs es refereix a la visualització 
simultània de septes i augment de la TN. No obstant això, no hi ha un consens general 
a la literatura sobre com definir amb precisió l’higroma quístic ni tampoc si l’higroma és 
factor independent de la TN. Malone (321) defineix l’higroma quístic com un augment de 
l’espai hipoecoic a la part posterior del coll fetal, que s'estén al llarg de la part posterior 
del fetus, i on els septes són clarament visibles; en canvi, Kharrat (322) van proposar 
que el terme “higroma quístic” s'utilitzés per descriure els sacs limfàtics jugulars 
bilaterals del coll fetal sense necessàriament ser visibles els septes de separació interna, 
informant que la prevalença d'higroma quístic era del 0,62% en exàmens ecogràfics 
consecutius de primer trimestre amb l'ús de sonografia transabdominal i transvaginal. 
L’estudi FASTER (323) realitzat a 15 centres dels Estats Units, dissenyat per determinar 
la visualització dels septes en aquells fetus amb TN incrementada a l’ecografia del 
primer trimestre de l’embaràs, conclou que la visualització dels  septes en els fetus amb 
TN incrementada per sobre del percentil 95 per a la longitud crani-caudal corresponent, 
quan es va examinar en el pla transversal suboccipital, depenia d'obtenir el correcte pla 
transversal del cap i d’utilitzar ecògrafs d’alta resolució. No obstant això, aquests autors 
no especifiquen si tots els fetus van ser examinats amb les mateixes condicions. A més, 
els autors no van indicar si la visualització era igualment establerta per via 
transabdominal o transvaginal, i com influeix la prevalença de l'obesitat materna en 
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l’observació d’aquests paràmetres. En  publicacions posteriors, diferents autors arriben 
a  conclusions similars, els septes van ser observats en tots els fetus amb augment de 
la TN si l’ecografia es realitzava segons recomanacions específiques (pla ecogràfic 
correcte) i s’utilitzaven ecògrafs d’alta resolució (324).  

A l'estudi FASTER (323), els fetus informats inicialment com a higroma quístic van ser 
analitzats separadament d'aquells amb TN augmentada i van obtenir resultats 
significativament pitjors per als casos d’higroma en comparació amb els fetus que només 
presentaven incrementada la TN.  Altres autors arriben a conclusions similars, un estudi 
retrospectiu de cohorts en 944 fetus amb higroma quístic del primer trimestre, informa 
que el gruix de la TN augmentava en els fetus amb higroma quístic així com les 
probabilitats d'un cariotip anormal o d’una anomalia congènita (325). Recentment, Mack 
(326), sobre el paper dels septes nucals al primer trimestre, determina que  el fet que hi 
siguin presents augmenta el risc de cromosomopaties, independentment de l'augment 
de la TN.  

 

La tècnica de mesura de la TN necessita una formació adequada (327) i permet 
l'aplicació d’un cribratge eficaç per a les anomalies cromosòmiques al primer trimestre. 
La mida del gruix de les TN, mitjançant l'examen ecogràfic entre les 11-14 setmanes de 
gestació, és una eina de detecció efectiva per a la trisomia 21 i pot arribar identificar un 
75% dels embarassos trisòmics. Amb l'associació d'alguns marcadors bioquímics com 
la gonadotropina coriònica (beta-hCG), la proteïna plasmàtica A (PAPP-A), l’alfa-
fetoproteïna i el factor de creixement placentari, és possible identificar més del 95% de 
gestacions amb fetus trisòmics amb una taxa de falsos positius de l’1-2% (328). 

 

Més recentment, s’han introduït a l’exploració ecogràfica del primer trimestre el flux 
sanguini de ductus venós (DV) i la regurgitació tricuspidíca com a paràmetres marcadors 
d’aneuploïdies i defectes cardíacs (329–332). Les taxes de detecció de la trisomia 21 en 
el primer trimestre de la gestació són substancialment majors si es valoren aquests tres 
marcadors en comptes d'un sol amb taxes de detecció d'aproximadament 80%, 87% i 
94%, respectivament, per una taxa de falsos positius del 3% (333). La combinació 
d’aquests marcadors (especialment TN amb DV revers o absència d’ona A) són forts 
indicadors d’aneuploïdia. L'efectivitat dels estudis Doppler de DV en una població 
general sense selecció prèvia per TN s'ha avaluat recentment en diferents estudis, que 
estableixen resultats no del tot concloents pel que fa al valor predictiu del flux sanguini 
de DV en els fetus amb TN normal. Mentre que autors com Oh i Martínez afirmen que 
el DV patològic és un factor de mal pronòstic per la gestació independentment de la TN, 
especialment en els casos de CC i mort perinatal (334,335). Altres autors manifesten 
que el DV patològic com a marcador aïllat és una eina de cribratge insuficient per 
l’aneuploïdia i la CC (336) i apunten que en fetus amb dotació cromosòmica normal, la 
suma d'un DV patològic a l'augment de TN no millora les prestacions de la TN en si 
mateixa pel que fa a la detecció de defectes cardíacs majors en el primer trimestre 
(329,337,338). Malgrat això, Martínez (335) conclou que l'avaluació del flux sanguini de 
DV augmenta en un 11% la detecció de CC respecte a l'ús de TN aïllada i que ha de ser 
indicació per a practicar una ecocardiografia fetal precoç. D’aquí neix la recomanació 
d’incorporar un nou algoritme per estimar el risc de defectes cardíacs, que inclogui  
l'avaluació de TN i DV en el primer trimestre.  
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Ghi (339) descriu una prevalença de defectes cardíacs majors en fetus amb un gruix de 
translucència nucal en el rang de 2,5-3,4 mm del 2,5% i en aquells amb un gruix de 
translucència nucal ≥ 3,5 mm del 7%. Makrydimas (331) troba fins a un 31% de detecció 
de defectes cardíacs per una TN en el percentil 99 o superior i Galindo (340) informa 
d’un 24% de CC quan el gruix de la TN > o = 6 mm. Com veiem, a major TN major risc 
tant d’aneuploïdia com de CC. No obstant això, fins i tot en absència d’aneuploïdia i CC, 
l’engruiximent de la TN és clínicament rellevant perquè s'associa amb un augment de 
resultat perinatal advers, malformacions fetals, síndromes genètiques i un major risc 
d'avortament involuntari i mort fetal intrauterina (341)(342).  

 

El risc de síndromes genètiques i d’alteracions del neurodesenvolupament en els fetus 
amb TN incrementada a les 11-14 setmanes i cariotip normal no està ben establert 
encara. La prevalença de trastorns genètics quan és TN > 3,5 mm o > percentil 99 pot 
ser tan baixa com del 0,5% o tan alta com del 6,6% (343). S'han descrit més de 50 
condicions genètiques associades amb una TN augmentada, encara que algunes, com 
l'atròfia muscular espinal, no han estat confirmats en altres estudis. Entre els trastorns 
més freqüentment coneguts destaquen la síndrome de microdeleció 22q11, la síndrome 
de Noonan, la síndrome de Zellweger, la síndrome de Smith-Lemli-Opitz, la seqüència 
de deformació d’acinèsia fetal (o síndrome de Pena-Shokeir tipus I), la síndrome de 
Fanconi, la displàsia septo-òptica i l’associació de VACTERL, entre altres (344–346). La 
incidència total d'un resultat desfavorable en el grup de fetus cromosòmicament normal 
amb translucència nucal augmentada pot arribar a ser de fins al 32%. Per contra, en el 
grup de fetus amb una translucència nucal normal, la incidència d'un resultat 
desfavorable és del 7,5% (347). Tanmateix, si es descarten aneuploïdies i CC, i si 
l’ecografia específica de les 20-22 setmanes no revela cap  anomalia, els riscos d'un 
resultat perinatal advers o de presentar trastorns del neurodesenvolupament 
postnatalment no augmenten estadísticament respecte a la població general, risc de 
discapacitat intel·lectual o autisme inferior a l'1% (320,348–352).  

Les associacions entre l'augment de la translucència nucal, les malformacions 
congènites, les anomalies cromosòmiques i les síndromes genètiques s’han demostrat 
en nombrosos estudis (319,353). D’aquí la importància d’analitzar l’impacte del 
microarray en els fetus amb TN augmentada. Diferents autors conclouen que l’estudi 
amb microarray proporciona informació addicional clínicament valuosa sobre el cariotip  
convencional en un 2,5-12,8% d’aquests fetus, un cop descartada les trisomies, amb 
una càrrega mínima del 0,8-3% de VOUS (354–357). El microarray s’hauria de realitzar 
en els casos amb TN augmentat després que les aneuploïdies més freqüents s'hagin 
descartat per QF-PCR. 

Afegir que en bessons monocorials, la discordança en la mesura del TN representa un 
signe precoç de la síndrome de transfusió feto-fetal (STFF) (358–360).  

Hi ha heterogeneïtat de les condicions associades a l'augment de la TN, el que 
suggereix que pot no existir un únic mecanisme subjacent per a aquesta condició. Els 
mecanismes inclouen disfunció cardíaca associada amb anomalies del cor i grans 
artèries, alteració de la composició de la matriu extracel·lular, fracàs del drenatge limfàtic 
causat per anomalies en el desenvolupament del sistema limfàtic, anèmia fetal o 
hipoproteïnèmia i infecció congènita. L'evidència recolza l'associació d'una major TN en 
el primer trimestre de l'embaràs amb anomalies cromosòmiques, síndromes genètiques, 
defectes congènits i anomalies estructurals fetals, a més de resultats perinatals 
adversos. No s’ha trobat relació entre la mida de la TN en el primer trimestre i les 
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complicacions maternes que es podrien produir durant l'embaràs, com la diabetis 
materna o la malaltia hipertensiva de l’embaràs (361).  

 

L'augment de la TN sol resoldre’s, però en alguns casos pot persistir en el temps, fet 
que indubtablement empitjora el seu pronòstic. L'absència de qualsevol anomalia 
cromosòmica i ecogràfica si es produeix la normalització de la TN, ens permet assegurar 
que les probabilitats de tenir un nadó sense anomalies importants són més del 95%. Els 
pares poden ser aconsellats que el risc de tenir un nadó amb una anomalia greu o 
alteració del desenvolupament neurològic no ha de ser superior al de la població general 
en aquests casos. No obstant això, la persistència de l'augment inexplicable de TN a 
partir de les 14-16 setmanes, o l'evolució a hidrops fetal, planteja la possibilitat d'una 
infecció congènita o una síndrome genètica amb major risc de mort perinatal i de 
presentar trastorns en el neurodesenvolupament. En molts casos, els estudis prenatals, 
incloent-hi el cariotip convencional o molecular del fetus, l’estudi ecogràfic de la 
morfologia fetal, l’ecocardiografia fetal, així com altres proves genètiques, permeten 
completar el diagnòstic, distingint entre els embarassos amb un resultat perinatal advers 
d’aquells que conduiran al naixement d’un nounat sense defectes.  
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1.7.5 IMPORTÀNCIA DELS MARCADORS DE SEGON TRIMESTRE. PAPER DEL 
PLEC NUCAL DESPRÉS DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA TN A L’ECOGRAFIA DEL 
PRIMER TRIMESTRE 

Abans de l'aparició del cribratge de primer trimestre, el cribratge de segon trimestre per 
a la síndrome de Down amb marcadors sèrics materns va ser l'estàndard de l’atenció 
clínica. Actualment s’ofereix a la població de dones gestants el cribratge combinat 
(bioquímic i ecogràfic) de primer trimestre per a trisomies 21, 18 i 13 presenta una taxa 
de detecció de trisomia 21 del 90% per a una taxa de falsos positius del 4% (362,363). 
Amb la intencionalitat d’augmentar el rendiment d’aquest cribratge s'han suggerit 
diferents protocols que combinen les dades del cribratge de primer trimestre amb dades 
de segon trimestre, i marcadors ecogràfics (PN, intestí hiperecogènic, fèmur curt, focus 
ecogènic intracardíac i èctasi pièlica renal), segons ràtios de versemblança, per a 
posteriorment ajustar el risc previ assignat (364).  

S’han descrit diferents tipus de protocols de cribratge (365): (1) selecció integrada 
(sense divulgació) en què els resultats de cribratge del primer trimestre de la pacient no 
s’informen fins que els resultats de cribratge del segon trimestre estan disponibles, i els 
riscos es calculen en funció dels marcadors del primer i el segon trimestre; (2) cribratge 
seqüencial independent, en el qual es proporcionen riscos tant del primer trimestre com 
del segon trimestre a la pacient i els riscos en el primer i segon trimestre es calculen de 
forma independent; (3) seqüencial progressiu, en el qual es proporcionen riscos del 
primer trimestre a la pacient, a totes les pacients amb resultat negatiu s'ofereix un 
cribratge del segon trimestre i els riscos del segon trimestre es basen tant en els 
marcadors del primer trimestre com del segon trimestre; (4) cribratge contingent, en el 
qual els riscos es calculen de la mateixa manera que el cribratge seqüencial pas a pas, 
però en el cribratge del primer trimestre, els pacients es classifiquen en tres subgrups, 
un grup amb resultat positiu, un grup amb resultat negatiu i un grup límit, aplicant el 
factor de correcció segons marcadors de segon trimestre als subgrups de baix risc o de 
risc intermedi poden veure modificat el seu risc inicial. El cribratge integrat sense 
revelació dels resultats del primer trimestre generalment es considera poc ètic, mentre 
que el cribratge seqüencial independent presenta taxes de falsos positius 
inacceptablement elevades. Per tant, els protocols seqüencials progressius i contingents 
s'han proposat com els més idonis. Aquestes eines de cribratge es basen en 
enfocaments estadístics i es poden modificar o ajustar fàcilment segons marcadors 
ecogràfics. Krantz (366) demostra amb el seu estudi que el sonograma genètic de segon 
trimestre és una alternativa viable i vàlida al cribratge sèric del segon trimestre dins dels 
protocols seqüencials o contingents avançats. Aquest autor estableix que en protocols 
seqüencials progressius, el sonograma genètic presenta taxes de detecció del 94,6% 
per una taxa de falsos positius del 5,4% enfront del 6,2% per a la detecció de paràmetres 
sèrics materns de segon trimestre, mentre que les taxes de detecció són similars (94,6% 
vs. 94,8%). De manera semblant, en protocols contingents, el sonograma genètic 
presenta una taxa de falsos positius baixa, del 4,9% enfront del 5,3% per a marcadors 
sèrics, amb les taxes de detecció similars: 93,3% per al sonograma genètic vs. 93,7% 
per a marcadors sèrics materns de segon trimestre. 

S’han definit una àmplia varietat de troballes ecogràfiques en fetus amb una síndrome 
de Down, de forma més prevalent que a la població general, que inclouen malformacions  
i anomalies  anomenades "marcadors ecogràfics". Les troballes ecogràfiques 
acceptades com a marcadors potencials de trisomia 21 durant el segon trimestre 
inclouen: plec nucal, intestí hiperrefringent, ventriculomegàlia, artèria subclàvia dreta 
aberrant, os nasal hipoplàsic, focus hiperecogènic intracardíac, fèmur o húmer curt i 
èctasi pièlica renal. Aquests marcadors no són específics, també estan presents en fetus 
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sense anomalies cromosòmiques, però així i tot és més freqüent trobar-les a la població 
de fetus amb trisomia 21.  

Benacerraf (367), l’any 1992, estudia més de 5000 fetus entre les 14-20 setmanes i 
diagnostica  quaranta-tres casos de trisomies autosòmiques per cariotip convencional 
(32 amb trisomia 21, nou amb trisomia 18 i dos amb trisomia 13). Aquest autor avalua i 
compara les característiques ecogràfiques d’aquests 43 fetus trisòmics enfront de la 
resta de fetus normals: les longituds de fèmur i húmer, plecs nucals, dimensions de 
pelvis renals i defectes estructurals importants en els fetus normals i trisòmics. Sobre la 
base d’aquests resultats, desenvolupa una puntuació ecogràfica ponderada per tal 
d’optimitzar la detecció de fetus amb risc d’aneuploïdia: PN= 2, defecte estructural major 
= 2, i fèmur curt, húmer curt i èctasi pièlica renal = 1 cadascuna. La selecció de fetus 
amb una puntuació de > o = 2 identificaria el 81% de fetus amb la síndrome de Down i 
el 100% de fetus amb trisomies 18 i 13, però també un 4,4% dels fetus normals. D’aquí 
el concepte de marcador ecogràfic, encara vigent.  

Agathokleous (368) realitza una metanàlisi sobre el rendiment de cribratge dels 
marcadors ecogràfics de segon trimestre per a la trisomia fetal 21 i calcula les 
estimacions independents ponderades de la taxa de detecció, la taxa de falsos positius 
i les ràtios de probabilitat positiva i negativa (LR) dels marcadors. Les estimacions 
conjuntes resultants de LR positives i negatives van ser, respectivament: 5,83 i 0,80 per 
al focus hiperecogènic intracardíac; 27,52 i 0,94 per a la ventriculomegàlia; 23,30 i 0,80 
per a l’augment del PN; 11,44 i 0,90 per a l'intestí hiperecogènic; 7,63 i 0,92 per a l’èctasi 
pièlica renal; 3,72 i 0,80 per al fèmur curt; 4,81 i 0,74 per a l'húmer curt; 21,48 i 0,71 per 
a l'artèria subclàvia dreta aberrant (ARSA); i 23,27 i 0,46 per a l’os nasal absent o 
hipoplàsic. Les malformacions majors s'observen en aproximadament el 25% dels fetus 
afectats, i els marcadors ecogràfics de segon trimestre en més del 50%. En el cas de la 
majoria dels marcadors aïllats només hi ha un petit efecte en la modificació del risc previ, 
però la ventriculomegàlia, el PN augmentat i l’ARSA comporten un augment del risc de 
3-4 vegades, i l’os nasal hipoplàsic augmenta el risc fins a 6-7 vegades. 

La fisiopatologia de l’increment del PN no és del tot coneguda, però sabem que hi ha 
una correlació entre les mesures de TN i PN (369). El gruix del PN, igual que la TN del 
primer trimestre, correspon a una expressió fenotípica comuna dels desequilibris 
genètics, com ara aneuploides (trisomia 21, 18 i 13, triploïdia i monosomia X). El PN de 
segon trimestre ja s’associa amb la síndrome de Down des de l’any 1985 (370). Aquesta 
troballa la confirma posteriorment autors com Ginsberg (371) i Crane (372). La mesura 
del gruix del PN en el segon trimestre es considera un dels marcadors ecogràfics més 
sensibles i específics per a la identificació de casos sospitosos de trisomia 21 (372–
374). L’associació entre el PN i les CNVs patogenètiques està menys reportada.  Lushan 
Li (375) estudia 72 fetus amb PN patològic amb cariotip i array-CGH, els seus resultats 
mostren que la trisomia 21 es troba en el 2,8%, la síndrome de Turner en el 2,8%, la 
trisomia 13 en l’1,4% i CNVs patogèniques en el 6,9%. 

Independentment de l’aneuploïdia o de les alteracions estructurals cromosòmiques, el 
PN també s’associa a diverses anomalies estructurals. Hi ha descrites associacions amb 
malformacions estructurals fetals. A mesura que augmenta el PN, la taxa de 
malformacions fetals també augmenta, fins al 29,5% dels fetus amb mides de PN entre 
5-7,9 mm presenten malformacions estructurals, arribant al 76,4% quan la mida del PN 
≥ 10 mm, (375). Amb un PN p > 99 (6 mm) hem de valorar també altres riscos addicionals 
com el risc d’evolució a hidrops, el risc de mort fetal intraúter, el risc d’associació a 
síndromes genètiques (que arriba a ser de fins a un 10%), el risc de defectes congènits, 
d’un 10-15%, sobretot de cardiopatia congènita, hèrnia diafragmàtica, omfalocele, 
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fissura palatina, displàsia esquelètica, síndrome de Smith-Lemli-Opitz i síndrome de 
Noonan. La síndrome de Noonan es presenta en el 5% dels PN patològics persistents. 
Si apareix algun altre signe ecogràfic addicional suggestiu afegit al PN patològic que 
augmenti la sospita diagnòstica haurem de valorar la realització d’un estudi específic per 
aquesta entitat (estenosi pulmonar, miocardiopatia hipertròfica, fèmur curt, anomalies 
facials, pectum excavatum, vessament pleural, hidrops, polihidramnis) (376). També risc 
de trastorns en el neurodesenvolupament, d’un 3-5% (320).  

En definitiva, subratllar la importància d'un PN p > 99 al segon trimestre, especialment 
en un fetus amb estudi anatòmic i cromosòmic normal, atès que hauria d'impulsar un 
assessorament genètic específic. 
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1.7.6 L’ARRAY I EL CREIXEMENT INTRAUTERI RESTRINGIT 

En primer lloc, i abans de diagnosticar un fetus de restricció del creixement intrauterí 
(RCIU) o creixement intrauterí restringit (CIR), hem de determinar l’edat de la gestació 
a partir d’una correcta datació de l’embaràs. El diagnòstic dels trastorns del creixement 
per defecte d’un fetus s’estableix a partir de discrepàncies entre les mesures 
biomètriques ecogràfiques reals i esperades per l’edat gestacional. Tradicionalment, 
s'ha definit com a pes fetal < percentil 10 per a l'edat gestacional i això inclou el 
diagnòstic de fetus petits per a l'edat gestacional (PEG) i fetus amb creixement intrauterí 
restringit (CIR). Els paràmetres de velocimetria Doppler ens permeten diferenciar el fetus 
petit constitucionalment del fetus que presenta un desenvolupament restringit. Una 
evolució normal del creixement, la velocimetria Doppler normal de l'artèria umbilical i el 
volum normal de líquid amniòtic suggereixen que un fetus és constitucionalment petit i 
que l'impacte de la insuficiència uteroplacentària serà lleu i el diferenciarà d’aquell altre 
fetus amb major risc de resultats adversos. Es considera un fetus PEG el que té un pes 
fetal estimat (PFE) inferior al percentil 10 i major al percentil 3 per l’edat gestacional amb 
l’estudi Doppler dins de la normalitat. Per altra banda, el fetus amb creixement intrauterí 
restringit presenta un PFE < al percentil 3 o un PFE inferior al percentil 10 amb alteració 
del Doppler.  

El diagnòstic del CIR és ecogràfic. L'estimació ecogràfica del pes fetal requereix: la 
correcta assignació d'un fetus a la seva edat gestacional, l'estimació del pes a partir de 
les biometries fetals, i el càlcul del percentil de pes per a l'edat gestacional. Calculem el 
PFE segons algoritme que inclou diàmetre biparietal (DBP), perímetre cefàlic (CC), 
perímetre abdominal (CA) i longitud del fèmur (LF) (377). El PFE s’ajusta segons el sexe 
del fetus i el nombre de fetus (378,379). L’estudi Doppler normal diferencia el fetus 
constitucionalment petit, que no està en major risc de resultats adversos, d’aquell altre 
fetus petit amb el potencial de creixement restringit que si té un major risc de morbiditat 
perinatal i mortalitat (380).  

Distingir el fetus constitucionalment petit del fetus amb restricció patològica del 
creixement pot ajudar a evitar intervencions innecessàries (381–384). L'ús d'aquest 
llindar per definir el fetus amb PEG/CIR està recolzat per les troballes d'un gran assaig 
observacional prospectiu (385) que va incloure més de 1100 embarassos amb fetus amb 
pes fetal inferior al percentil 10. Només el 2% dels fetus en els percentils entre 3-10 van 
experimentar un resultat perinatal advers, mentre que el 6,2% dels fetus amb pes 
estimat en el percentil < 3 van tenir un resultat advers i totes les morts enregistrades van 
ser en aquest darrer grup. La combinació de pes fetal estimat inferior al percentil 10 i 
Doppler umbilical anormal va ser un fort predictor de resultats adversos: el 16,7% 
d'aquests fetus van desenvolupar hemorràgia intraventricular, leucomalàcia 
periventricular, encefalopatia isquèmica hipòxica, displàsia broncopulmonar, sèpsia o 
mort. El Doppler anormal en aquest estudi va incloure tant l'índex de pulsatilitat patològic 
(> 95 percentil) com el flux diastòlic absent o revers.  

La restricció fetal del creixement és un factor determinant del resultat perinatal advers 
(386–388). Els procediments de detecció dels defectes del creixement fetal han de 
diferenciar els fetus petits, i que després són sans, dels que són patològicament petits. 
L’estudi POP (389) demostra a partir de l’estudi prospectiu de dues cohorts de dones 
nul·lípares amb un embaràs viable de fetus únic, una cohort de dones de baix risc on 
l’ecografia del tercer trimestre es realitza de rutina i una segona cohort on l’ecografia de 
tercer trimestre es realitza quan hi ha indicació mèdica, que l’ecografia universal 
presenta una taxa de detecció superior per al diagnòstic de fetus petit. L'anàlisi 
combinada de la biometria fetal i la velocitat del creixement fetal va identificar un 
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subconjunt de fetus amb un major risc de morbiditat neonatal. La sensibilitat per a la 
detecció de fetus PEG/CIR va ser del 20% per a la cohort d’ecografia selectiva i del 57% 
per a la cohort d’ecografia universal. Un 14,1% dels fetus van ser identificats amb un 
pes fetal estimat inferior al 10è percentil. En embarassos de baix risc, ecografia rutinària 
durant el tercer trimestre es va associar a una taxa de detecció de fetus petits per l’edat 
gestacional superior però no necessàriament amb una reducció en la incidència 
d’efectes perinatals adversos greus. 

L’ecografia universal presenta una major sensibilitat diagnòstica per a la detecció del 
PEG/CIR però són molts els autors que posen en dubte l’impacte d’aquest diagnòstic en 
població de baix risc (390). Ewigman (391) realitza un assaig aleatoritzat amb 15.151 
dones embarassades amb gestacions de baix risc per determinar si el cribratge 
d'ultrasons permet disminuir la freqüència de resultats perinatals adversos. Les dones 
assignades aleatòriament al grup de detecció d'ultrasons van realitzar un examen 
ecogràfic a les 15 a 22 setmanes de gestació i un altre de les 31 a 35 setmanes. Les 
dones del grup de control es van sotmetre a ecografia només per indicació mèdica. El 
resultat perinatal advers es va definir com la mort fetal, la mort neonatal o la morbiditat 
neonatal com l'hemorràgia intraventricular. La mitjana d’ecografies per dona en els grups 
de control i grup de detecció d’ultrasons van ser de 2,2 i 0,6, respectivament. La taxa de 
resultat advers perinatal va ser del 5,0% en el grup de detecció d'ultrasons i del 4,9% en 
el grup de control. Les taxes de part prematur i la distribució de pesos al naixement van 
ser gairebé idèntiques en els dos grups. No es van observar diferències significatives 
entre ambdós grups en els resultats perinatals en aquest treball. Existeix controvèrsia 
sobre si els ecografistes diagnostiquen prou bé el fetus PEG/RICU, amb la dificultat 
addicional de saber realment quantes ecografies s’han de realitzar, en quines setmanes 
i en quins grups de gestants, per tal d’optimitzar en termes de cost-benefici les 
exploracions ecogràfiques durant l’embaràs. 

S’estima que els defectes en el creixement dels fetus afecten aproximadament entre un 
5 i un 15% dels embarassos i són la segona causa de mortalitat perinatal (389,392). El 
potencial de creixement predeterminat genèticament d’un fetus es pot veure modificat 
com a conseqüència d'alteracions maternes, placentàries i fetals (393). Els factors 
materns inclouen la malaltia hipertensiva, els trastorns autoimmunitaris, certs 
medicaments, la desnutrició severa i l’estil de vida matern, incloent-hi el consum de 
tòxics com tabac, alcohol i cocaïna. Entre les etiologies fetals destaquen les 
malformacions, les síndromes genètiques i les infeccions virals o protozoàries perinatals, 
totes elles també poden modificar el creixement fetal. Els factors placentaris poden estar 
implicats en moltes afeccions com anomalies anatòmiques, vasculars, cromosòmiques 
i morfològiques. S'ha proposat una contribució genètica a aquests factors 
d’aproximadament un 20%. Moltes d'aquestes condicions que tenen una etiologia 
genètica (cromosòmica, trastorns gènics o mutacions epigenètiques) poden formar part 
d'una síndrome i associar-se a alteracions en diferents òrgans. 

No obstant això, l'estudi de la història natural del CIR presenta particularitats que han 
fet difícil la seva sistematització. En primer lloc, els defectes del creixement fetal  no 
sempre es detecten prenatalment, i en la pràctica clínica, nadons en risc de patir 
problemes en el creixement poden no ser detectats com a tal abans del part. En 
l'embaràs de baix risc, amb un llindar inferior de sospita, la taxa de detecció és encara 
més baixa. En segon lloc, quan es reconeix el fetus amb CIR, l'embaràs és probable que 
s'interrompi si la insuficiència del creixement es considera severa o si el fetus és prou 
madur per tenir una millor probabilitat de supervivència en l’ambient extrauterí. Per tant, 
la majoria d'evidències qualitatives i quantitatives per a la importància del diagnòstic del 
CIR i les seves implicacions pronòstiques provenen de l'avaluació retrospectiva de 
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nadons vius. En tercer lloc, els estudis s'han vist obstaculitzats per la pràctica 
generalitzada de la utilització dels termes petits per a l'edat gestacional i creixement 
intrauterí restringit de manera sinònima. Això ens dificulta el fet d’establir, d’una banda, 
l’abast real del problema i d’altra, determinar quants d'aquests fetus presenten un 
creixement intrauterí restringit en setmanes precoces (28-32 setmanes) i com això 
afecta el pronòstic definitiu d’aquests fetus.  

Diversos factors s'han associat amb un major risc de CIR i CIR precoç. S'ha proposat 
una important contribució a aquest diagnòstic de factors genètics. L’estudi de microarray 
proporciona una cobertura genòmica d'alta resolució i s'ha aplicat quan hi ha indicació 
de diagnòstic prenatal invasiu. La incidència de microduplicacions-microdelecions i 
trastorns d'un gen en fetus amb CIR i CIR precoç amb  cariotip normal no està ben 
establerta. S’ha informat anomalies cromosòmiques fins a un 9,3-19% de fetus amb CIR 
aïllat i fins a 4-21% en fetus amb CIR associat a anomalies estructurals. Pel que sembla, 
l’anàlisi de microarray cromosòmic va aconseguir un increment del rendiment diagnòstic 
addicional del 4% sobre el cariotip convencional en fetus amb CIR aïllat, i un increment 
del rendiment diagnòstic addicional del 10% en fetus amb CIR quan es van associar 
altres malformacions fetals (394). Les triploïdies i la trisomia 18 són les anomalies més 
comunes en els fetus abans i després de les 28 setmanes de gestació, respectivament. 

Pel que fa als resultats perinatals, és difícil trobar una població d'estudi similar a la 
nostra, donada la gran diversitat d'estudis i la poca homogeneïtat entre ells. Un estudi 
aleatoritzat multicèntric prospectiu de la gestió de restricció del creixement fetal (Trial of 
Array Umbilical and Fetal Flow in Europe, TRUFFLE) (395) realitzat en 20 centres 
perinatals europeus entre 2005 i 2010, que incloïa dones amb un fetus a les 26-32 
setmanes de gestació, amb circumferència abdominal < 10 percentil i artèria umbilical 
amb Índex de pulsatilitat Doppler > 95 percentil,  demostra que el 2,4% dels fetus amb 
aquesta patologia poden morir intraúter, dada inferior a la publicada pel grup de Story 
(396). Segons la literatura, el CIR precoç és un factor de risc important per a la mortalitat 
fetal, la mort neonatal, el part prematur, l’encefalopatia isquèmica, la paràlisi cerebral, 
les necessitats educatives especials i altres malalties en la vida adulta (397).  

Existeixen poques dades sobre l'assessorament i el maneig perinatal de les dones 
després d'un diagnòstic prenatal de restricció del creixement fetal, especialment si 
aquest s’estableix en etapes prematures de la gestació. A més, la poca homogeneïtat 
dels treballs a la literatura continua sent un problema important. 

Quan l'examen d'ecografia suggereix una restricció del creixement fetal, l'atenció 
prenatal implica confirmar el diagnòstic, determinar la causa i la severitat del problema, 
assessorar els pares, controlar de prop el creixement fetal i el benestar i determinar el 
moment òptim de la finalització de l’embaràs. L'estudi cromosòmic és part necessària 
quan es diagnostica un fetus amb CIR precoç. Tanmateix, la incidència de síndromes 
de microduplicacions-microdelecions i trastorns d'un únic gen en el creixement intrauterí 
restringit precoç (per sota de les 28 setmanes d’embaràs) amb cariotip normal no està 
ben establerta i d’aquí la importància de treballs com el nostre. 
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1.8 VARIANTS EN NOMBRE DE CÒPIA  

El genoma humà es caracteritza per presentar una gran variació genètica entre 
individus. Fins fa poc, només un grapat de variants havien estat identificades per la seva 
implicació en malalties, tot i que la majoria de la variació fenotípica hereditària es deu a 
alteracions en la seqüència d'ADN (398). Altrament, la genètica de les condicions 
mendelianes causades per mutacions rares que es produeixen de forma esporàdica o 
hereditària s'han caracteritzat millor. 

El genoma humà, genoma de l'Homo sapiens, conté 23 parells de cromosomes en el 
nucli de cada cèl·lula humana diploide. Dels 23 parells, 22 són cromosomes autosòmics 
i un parell determinant del sexe (dos cromosomes X en dones i un X i un Y en homes). 
Tenen una mida total aproximada de 3 200 milions de parells de bases d'ADN que 
contenen uns 20 000–25 000 gens (399). El genoma humà presenta una densitat de 
gens molt inferior a la que inicialment s'havia predit, amb només un 1,5% de la seva 
longitud constituïda per exons que codifiquen per proteïnes.  

El Projecte Genoma Humà, finalitzat el 2003, va esclarir la seqüència completa del 
genoma. Aquesta seqüència, juntament amb la disponibilitat de mètodes de genotipatge 
i seqüenciació d'ADN capaços d'estudiar variacions en un gran nombre d'individus, han 
donat lloc una ràpida expansió de la llista de variants genètiques que contribueixen a la 
susceptibilitat de malalties, progressió de la malaltia, i variabilitat en la resposta al 
tractament.  

La variació genètica en el genoma humà pren moltes formes, des de les grans anomalies 
cromosòmiques visibles microscòpicament fins a canvis d'un sol nucleòtid. Recentment, 
diversos estudis han descobert una abundància de variació de la quantitat de còpies 
submicroscòpiques dels segments d'ADN que van des de kilobases (kb) fins a 
megabases (Mb) en la grandària (400). S’han trobat delecions, insercions, duplicacions 
i variants complexes, denominades col·lectivament variants en nombre de còpies 
(CNVs) o polimorfismes de còpies, presents en tots els humans. Definim una CNV com 
un segment d'ADN que té 1 kb o més i es troba present en un nombre de còpies variable 
en comparació amb un genoma de referència (401). El terme "CNV" no implica 
significació clínica, per tant, per a classificar una CNV patogènica o benigna és 
necessària una associació clara amb una clínica determinada (402). 

Les CNVs influeixen en l'expressió gènica, la variació fenotípica i l'adaptació mitjançant 
la interrupció dels gens o alterant la dosi gènica, i poden causar malalties com ara els 
trastorns de microdeleció-microduplicació, o conferir riscos a trets complexos de  
malalties com la infecció pel VIH-1, la glomerulonefritis o l’artritis reumatoide, entre altres 
(403–407). Les CNVs sovint afecten gens vinculats amb malalties específiques, i cada 
vegada es coneixen més exemples: casos de la síndrome de CHARGE associats a 
mutacions en el gen CHD7 localitzat en la regió cromosòmica 8q12.1 (408–410), formes 
familiars de la malaltia de Parkinson associades amb mutacions causals del gen PARK2 
o casos d’Alzheimer (411–413). També en el càncer (414,415). A més, les CNVs poden 
influir indirectament en l'expressió gènica mitjançant efectes de posició i predisposar a 
canvis genètics perjudicials. El mapa de variacions en nombre de còpies en el genoma 
humà demostra una alta complexitat i suggereix que la contribució de les CNVs a la 
variació fenotípica no és gens menyspreable així com l'impacte de la variació en nombre 
de còpies en la variació de l'expressió gènica (416,417).  
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L'avaluació de les CNVs és imprescindible a l’hora d’estudiar les bases genètiques de 
la variació fenotípica, inclosa la susceptibilitat de malalties. De la mateixa manera, és 
important la identificació i el registre d’aquestes CNVs responsables de malalties. Bases 
de dades com DECIPHER (http://www.sanger.ac.uk/PostGenomics/decipher/) 
(418,419) i ClinVar (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)(420–422) són necessàries 
per enregistrar i compartir informació de nombres de còpies en pacients amb fenotips 
rars i greus, a més de ser molt útils en l’assessorament d’aquests pacients. 

Les CNVs poden sorgir de novo o ser heretades (423–425). L'aparellament erroni de 
regions altament homòlogues pot causar la desalineació i la recombinació desigual 
durant la meiosi i pot provocar tant duplicacions com delecions del material cromosòmic 
donant com a resultat a l’aparició de CNVs. Aquest procés es coneix com a recombinació 
homòloga no al·lèlica, i és el mecanisme més comú per a la formació de reordenaments 
genòmics. Altres mecanismes inclouen recombinació no homòloga i la replicació-ruptura 
induïda (426,427). Encara que les regions genòmiques riques en seqüències de 
repetició de còpies poden donar lloc a CNVs recurrents, normalment ben descrites en la 
literatura mèdica, moltes CNVs representen una variació rara. En molts casos és 
necessària la intervenció del genetista clínic per avaluar el contingut genòmic de la CNV, 
correlacionar-ho amb la literatura clínica establerta i proporcionar una interpretació 
coherent. Tanmateix, atesa la presència de CNVs benignes dins del genoma i el 
descobriment continu de noves CNVs, avaluar la importància clínica d’aquestes pot 
arribar a ser un desafiament.  

 

Recomanacions per l’avaluació d’una CNV: 

-Mida de la CNV. 

Encara que la relació directament proporcional entre la grandària i la importància de la 
CNV no sempre és certa, si que es pot mantenir com a regla general. No obstant això, 
les CNVs poden ser de naturalesa benigna i grans o de mides molt petites però 
clínicament significatives. Per tant, es recomana davant de qualsevol mida analitzar el 
contingut de la CNV (428,429).  

 

-Contingut genòmic de la CNV. 

Aquesta és, amb diferència, la consideració més rellevant a l’hora d’interpretar una CNV 
i té un abast molt ampli. S’ha de considerar si la CNV conté gens o no. La distribució de 
CNVs al llarg del genoma no sembla ser deguda a l’atzar. Hi ha un enriquiment de CNVs 
en regions riques en gens, acumulant-se preferiblement en regions telomèriques i 
centromèriques. El contingut dels gens s'ha d'examinar acuradament per determinar si 
existeix una associació clínica documentada i rellevant, i verificar si són gens sensibles 
a dosi. 

Quan es considera l'efecte fenotípic potencial cal investigar si els gens implicats 
s'associen amb els trastorns clínics que presenta el pacient.  

 



65 

 

La naturalesa de les CNVs associades a malaltia hauria de ser acuradament interrogada 
per tal garantir la seva rellevància clínica. En el marc dels mecanismes genètics hem de 
tenir en compte: (1) un gen associat amb un fenotip clínic a causa de l’haploinsuficiència 
no pot tenir un fenotip associat amb un guany de nombre de còpies. (2) Els trastorns 
dominants solen derivar de mutacions específiques de guanys de funció en comptes de 
desequilibris de dosificació. (3) Els guanys de nombre de còpies que impliquen només 
una part d'un gen poden generar una interrupció de la seqüència de codificació i no 
s'haurien de desestimar. (4) Els gens associats amb malaltia recessiva només poden 
suggerir l'estat de la companyia per a la condició. (5) CNVs petites que només inclouen 
una seqüència intrònica no poden tenir efectes sobre la funció gènica. (6) Tenir 
precaució quan inferim un paper patogènic a un gen basant-nos únicament en la funció 
del gen predeterminada o en models in vitro. Aquesta inferència és especulativa fins que 
es caracteritza en la població humana (402). 

A com ara, la decisió de reportar una determinada CNV s’ha de fer seguint les 
recomanacions de les societats científiques. 

 

- Associació amb síndromes gèniques ben establertes. 

S’han de reconèixer les regions crítiques i s’han d’estudiar acuradament abans oferir 
interpretacions clíniques de les CNVs. Cal remarcar la utilitat de les bases de dades 
(OMIM, DECIPHER, ClinVar) (418,430–433) a l’hora d’establir la patogenicitat d’una 
CNV. Una CNV que està ben documentada com una variant benigna pel laboratori 
d'execució, en informes publicats per experts o en bases de dades, probablement 
necessita poca investigació addicional. Una CNV en la qual el laboratori no té 
experiència prèvia s'hauria de comparar acuradament amb les bases de dades de 
variants en nombre de còpies.  

 

S’han d’utilitzar les directrius descrites anteriorment per a la investigació sistemàtica 
d'una CNV, i s’hauria d'assignar qualsevol CNV que s'hagi d’informar a un pacient a una 
de les tres categories principals de significació clínica. Es recomana que s'utilitzi una 
terminologia coherent amb aquestes categories en l'informe clínic per a facilitar la 
comunicació de forma inequívoca pel que fa a la significació clínica tant al metge com al 
pacient.  

 

A tall de recapitulació, les CNVs es classifiquen en les següents categories (402): 

- Patogènica. La CNV està documentada com a clínicament significativa en diverses 
publicacions revisades per experts, tot i que es coneix que la penetrància i l'expressivitat 
d’una CNV pot ser variable. No necessàriament la CNV descrita a la literatura mèdica 
ha de ser idèntica a l’observada en el pacient, però sí que s'ha de superposar en un 
interval més o menys ampli amb una significació clínica clarament establerta.  

- Significat clínic incert. No hi ha evidència clínica suficient per  determinar  la seva 
associació clínica. Aquesta representa una categoria bastant àmplia i inclou CNVs que 
potser després amb el temps i l’augment de l’evidència científica es demostren 
clarament patogèniques o benignes.  



66 

 

S’han creat categories per classificar-les: 

● Importància clínica incerta, probablement patogènica: (1)  CNVs que es descriuen en 
un únic cas, però amb punts de ruptura i fenotip ben definits, així com rellevants per a 
les troballes del pacient. (2) Un gen concret dins de la CNV.  

● Importància clínica incerta, probablement benigna: (1) CNVs que no tenen gens a 
l'interval. (2) CNVs que es reporten en un petit nombre de casos, però no representen 
un polimorfisme comú. 

● Encara dins d’aquest grup hi ha CNVs de significat clínic incert que no pertanyen a 
cap dels dos grups anteriorment exposats:  (1) CNVs que contenen gens, però no se 
sap si els gens de l'interval són sensibles a dosi. (2) CNVs que es descriuen en 
publicacions de forma contradictòria, i encara no s'han establert conclusions fermes 
sobre la seva significació clínica. 

 

- Benigna. CNVs que han estat reportades en múltiples publicacions revisades o bases 
de dades com una variant benigna, en particular si la naturalesa de la variació del 
nombre de còpia ha estat ja ben caracteritzada. Per qualificar-se de polimorfisme, la 
CNV hauria de documentar-se en 1% de la població general. És important considerar 
acuradament la dosi de la CNV documentada com una variant benigna, donat que les 
duplicacions d'algunes regions poden ser benignes, mentre que les delecions del mateix 
interval poden tenir rellevància clínica. 

 

Quan es demostra que una CNV s’origina de novo, generalment es pren com a evidència 
que recolza la patogenicitat, sobretot si es sospita que la CNV té significat clínic, basant-
nos en altres línies d'evidència, com el contingut de gens. Quan una CNV es troba en 
un progenitor o altre membre de la família rellevant, hi ha nombroses advertències que 
cal tenir en compte. Rarament es pot fer una inferència concloent en funció del patró 
d'herència observat en una sola família. El progenitor i altres familiars rellevants haurien 
de tenir una avaluació mèdica completa per la presència o absència de les 
característiques clíniques presents en el problema. Si el progenitor està afectat, en 
general, es pot considerar cautelosament com a prova que dóna suport a la CNV com a 
causa de les característiques clíniques. Quan sigui possible es poden avaluar altres 
membres de la família per determinar si la CNV continua segregant-se en concordança 
amb el fenotip clínic.  

 

 

S’ha de tenir compte també: 

● Penetrància incompleta: La CNV pot ser patogènica però no penetrant en el 
progenitor. Així una penetrància del 95%, implica que només un 5% de les persones 
portadores del genotip  associat a la patologia no desenvolupen símptomes de la 
malaltia. En cap cas el terme penetrància fa referència al grau d'expressió del fenotip, 
en aquest cas es parla d'expressivitat, sinó tan sols a la presència o absència d'un 
fenotip determinat. 
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● Expressivitat variable: El progenitor portador pot tenir alteracions subclíniques que es 
manifestaran més endavant en l'espectre del trastorn causat per la CNV o fins i tot no 
arribar a manifestar-se. 

● Gens sotmesos a imprompta genòmica: Algunes malalties genètiques apareixen a la 
descendència solament quan s'hereten a partir d'un determinat progenitor. Aquest 
fenomen s'anomena imprompta genòmica o “imprinting”, en el qual un gen està marcat 
o silenciat. Aquest marcatge condicionaria que els gens implicats no arribessin a 
expressar-se i que romanguessin inactius. Aquesta inactivació es produiria a través de 
la metilació dels residus de citosina en els dinucleòtids de citosina-guanina. Ja que la 
metilació és fonamental en la regulació del silenciament gènic, i pot provocar alteracions 
en la transcripció genètica sense necessitat que es produeixi una alteració en la 
seqüència de l'ADN. L'imprompta es pot definir com la diferència funcional entre 
cromosomes o regions, derivats del pare i de la mare. De manera que el trastorn només 
es manifesta quan s'hereta d'un progenitor determinat (434,435).  

● Disomia uniparental: La disomia uniparental consisteix en la presència d'una línia 
diploide que conté dos cromosomes, o part de dos cromosomes, homòlegs procedents 
d'un mateix progenitor. Si es tracta d'un mateix cromosoma repetit s'anomena 
isodisomia, i si són dos cromosomes homòlegs d'un únic progenitor es tracta d'una 
heterodisomia. A conseqüència d'una disomia unilateral poden aparèixer malalties 
recessives en què solament un dels progenitors és portador del gen recessiu (436). 

● La CNV detectada en el cas índex  pot no ser idèntica a la detectada en el progenitor. 
S'han reportat CNVs que poden experimentar una modificació addicional (per exemple, 
l'expansió d’una deleció) quan es transmeten des del progenitor portador a la 
descendència (437).  

● CNVs lligades al cromosoma X (438).  

● Mosaic de la CNV: La CNV pot no estar present en tots els teixits, i per tant, poden no 
manifestar-se totes les característiques clíniques associades amb la CNV (439). 

Piotrowski (440) va estudiar 34 mostres de teixits de tres subjectes i, després d'haver-
les analitzat va observar almenys sis CNVs que afectaven un o més òrgans o teixits del 
mateix subjecte. Les CNVs oscil·laven entre 82 i 176 kb i sovint incloïen gens coneguts 
que potencialment afectaven la funció gènica. Aquests resultats indiquen que els 
humans són comunament afectats per mosaïcismes somàtics de les CNVs. Les 
variacions estructurals descrites en els bessons monozigòtics suggereixen que els 
mosaïcismes somàtics de les CNVs són relativament comuns en cèl·lules humanes 
normals (441–444).  

La interpretació clínica d’algunes d’aquestes CNVs dista avui dia de ser fàcil.  
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1.9 SÍNDROMES DE MICRODELECIÓ-MICRODUPLICACIÓ 

Els trastorns genòmics són malalties que resulten de la pèrdua o guany de material 
genètic. Els trastorns genòmics més comuns i millor delineats es divideixen en dues 
categories principals: resultants de pèrdues de nombre de còpies (síndromes de deleció) 
i resultants de guanys de nombre de còpies (síndromes de duplicació). Una microdeleció 
es defineix com una deleció submicroscòpica que dóna lloc a una monosomia d'un 
segment cromosòmic, de mida variable des de megabases a kilobases. Tanmateix, una 
microduplicació es defineix com una duplicació submicroscòpica que dóna lloc a una 
trisomia d'un segment cromosòmic. El fenotip de les síndromes de microduplicació 
sovint està menys definit que per a la síndrome de microdeleció corresponent. A més, 
algunes síndromes de microduplicació poden heretar-se de progenitors aparentment 
normals, i plantegen problemes importants a conseqüència de penetràncies 
incompletes. La mida i la ubicació exactes d'una microdeleció-microduplicació que 
causa una síndrome poden variar, però una "regió crítica" específica sol estar implicada 
de forma constant. La majoria dels efectes fenotípics d'aquests trastorns es deuen a 
canvis en alguns gens sensibles a dosi o, en alguns casos, a un únic gen si l’anomalia 
dóna lloc a una disrupció del gen.  

La deleció 22q11.2 és una de les microdelecions més habituals. Com també la síndrome 
d'Angelman o la síndrome de Prader-Willi. La síndrome d'Angelman es caracteritza per 
discapacitat intel·lectual, absència del llenguatge, atàxia i hiperactivitat. Sovint els 
pacients presenten microcefàlia i convulsions. La síndrome de Prader-Willi es 
caracteritza per una hipotonia aguda i dificultats per a l'alimentació en el període 
neonatal. Els pacients presenten a la infància una gana incontrolada que condueix a 
l'obesitat, associant-se sovint algun grau de discapacitat intel·lectual, problemes de 
comportament i hipogonadisme. A l’etiopatogènia de les dues patologies subsisteixen 
diversos mecanismes genètics que afecten la regió 15q11-q13, sotmesa a “imprinting” 
genòmic, de manera que només una de les dues còpies dels gens d'aquesta regió serà 
funcional segons el seu origen parental (445). En els casos de síndrome d’Angelman hi 
ha absència de l'aportació materna per a una regió del cromosoma 15 i en els casos de 
la  síndrome de Prader-Willi hi ha absència hi ha absència de l'aportació paterna (446–
448). La disomia uniparental pot donar lloc a problemes de salut quan els cromosomes 
implicats contenen gens sotmesos a imprompta genòmica (449–452).  

 

La prevalença general de les síndromes de microdeleció-microduplicació és baixa, 
d’1/1000 a la població general (453). Entre les delecions més freqüents destaca la 
microdeleció 22q11.2, que afecta 1/2000-1/4000 naixements (454). La llista de noves 
síndromes que s'estan descobrint per array-CGH està en continu creixement. El nombre 
de síndromes de microdeleció-microduplicacions, sens dubte augmentarà en el futur a 
causa de l'aplicació clínica cada cop més àmplia de l'array. L’alta resolució de l’array-
CGH ha estat utilitzada amb èxit per identificar els punts d'interrupció dels desequilibris 
genòmics en síndromes de microdeleció-microduplicació conegudes. Els resultats 
s'utilitzen per correlacionar els diferents elements del fenotip amb els gens dins de la 
regió genòmica desequilibrada. Generalment s'espera que l'amplitud de les delecions 
en gens contigus es correlacioni amb la gravetat del fenotip. La capacitat de l’array-CGH 
suggereix que també pot servir com una eina eficaç i de gran abast per localitzar gens 
responsables de malalties i per descobrir la base molecular de les síndromes genètiques 
(Taula 2). 
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Taula 2.  Síndromes de microdeleció i microduplicació més comunes.   
 

  
Anomalia 

 
Gen 

 
Prevalença 

Wolf Hirschhorn        del 4p16.3             WHSCR                            1/50 000 
Crit du chat           del 5p15.2         TERT                                       1/20 000-1/50 000 
Sotos del 5q35.3              NSD1 10%                          1/14 000 
Williams del 7q11.23              ELN 90-95%                         1/7 500-1/20 000 
Deleció  8p23              del 8p23  rara 
Langer-Giedion               del 8q24 TRPS1  EXT1 i TRPS1 1/1 000 000 
WAGR del 11p13 PAX6 WT1 i PAX6 1/500 000-1/1 000 000 
Prader-Willi                      del 15q11.2-13 SNORD116 1/10 000-1/25 000 
Angelman del 15q11.2-13  UBE3A                 1/12 000-1/20 000 
Rubinstein-Taybi              del 16p13.3 CREBBP                     1/100 000-1/125 000 
Miller-Dieker                 del 17p13.3 LIS1 rara 
Smith-Magenis             del 17p11.2 RAI1                       1/15 000-25 000 
DiGeorge/velocardiofacial del 22q11.2        TBX1            1/6 000 
Phelan-McDermid                     del 22q13.3              PASP2 SHANK3           rara 
Microduplicació 22q11      dup 22q11.2  1/2 000-1/4 000         
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1.10 INDICACIONS DE L’ARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL  
 
Les societats mèdiques i científiques han definit les indicacions per a l’ús de l’array en 
diagnòstic prenatal (455,456): 
 
1. Identificació d'un defecte congènit major prenatal. S’estima que en cas de qualsevol 
malformació la probabilitat d’una troballa relacionada amb el fenotip és superior en el 
microarray que en el cariotip. 
 
2. Restricció del creixement intrauterí (CIR) precoç (< 24-28 setmanes) i sever (< 
percentil 3). 
 
3. Translucència nucal augmentada (> 3,5 mm o  ≥ percentil 99). 
 
4. Mort fetal intrauterina i avortament de segon trimestre. 
 
5. Presència d'una deleció o duplicació familiar críptica (no detectable pel cariotip),amb 
risc de transmissió i penetrància significatives, així com de prou rellevància clínica. 
 
6. Antecedent familiar de reordenament cromosòmic (translocació parental recíproca o 
inversió pericèntrica) en equilibri, per a detectar segregacions desequilibrades 
potencialment no visibles pel cariotip. 
 
7. Troballa d’una translocació o inversió de novo aparentment equilibrada o d’un 
cromosoma marcador (especialment del tipus anell i marcador no satel·litzat) en el 
cariotip fetal. 
 
 
 
Les indicacions venen condicionades en part per les limitacions d’aquesta tecnologia 
com la impossibilitat de detectar reordenaments equilibrats, triploïdies i mosaïcismes de 
baix grau (< 20%) (457).  
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1.11 ASSESSORAMENT GENÈTIC 

La detecció d’una malformació congènita o d’un marcador ecogràfic al llarg de la 
gestació fa que els professionals hagin de prendre decisions complicades a l’hora de 
seleccionar quines tècniques de genòmica són més adequades per aquell cas concret i 
en la determinació de com les troballes de laboratori poden influir en la presa de 
decisions. No sempre és possible predir a priori la gravetat d'una condició clínica sobre 
la base d'un genotip. A vegades, la variant no es pot correlacionar de manera fiable amb 
un fenotip determinat donada la influència de modificadors, genètics, epigenètics, o 
ambientals, o fin i tot, pot tractar-se d’una variant de significat incert. Els emergents 
coneixements per als trastorns d'un sol gen venen a complicar aquest paradigma  (458). 
Els clínics ja estan familiaritzats amb aquest problema.  

 

Es necessari un assessorament previ i posterior a la prova. L’assessorament pot ser 
ofert per part de l'assessor genètic o el genetista clínic. 

 
 
1.11.1 ASSESSORAMENT PRETEST 
 
Recomanacions abans de realitzar la prova (458,459): 
 
- El diagnòstic genètic s'han de dur a terme amb criteris de pertinència, qualitat, equitat 
i accessibilitat. 
 
- Davant la possibilitat de transmissió d'una alteració genètica als fills es recomana als 
pares que accedeixin a un assessorament capaç de facilitar-los informació, tant  de les 
conseqüències de l’alteració genètica en qüestió com de les possibles accions 
d'assistència mèdica i social. 
 
- El consell genètic en cap cas ha de tenir naturalesa directiva. És fonamental assegurar-
se que la informació ha estat ben entesa, per tal que els pares puguin prendre una 
decisió lliure i informada. 
 
- La realització de les proves de diagnòstic genètic ha de tenir el consentiment informat 
preceptiu d'acord amb la Llei d'Investigació Biomèdica. Aquestes proves han de tenir 
validesa sustentada en l'evidència científica, i han de constituir un element essencial per 
al diagnòstic, pronòstic, selecció i seguiment de tractaments, així com per a prendre 
decisions reproductives. 
 
- Davant l'eventual detecció durant l'embaràs d'una alteració genètica, els pares han de 
ser informats de les possibilitats terapèutiques, pal·liatives i legals sense pressions, ni 
recomanacions degudes a opcions personals de l'assessor. A més, s'haurà de donar 
informació relativa a quantes prestacions existeixin i a les associacions d'ajuda a les 
famílies i als malalts amb discapacitats congènites. 
 
- Garantir la protecció dels drets de les persones assessorades tant pel que fa a la 
decisió que adoptin com al tractament de les dades genètiques. 
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 Cal comentar amb les parelles assessorades prenatalment els següents punts 
(460)(461): 
 
- Tant el microarray com el cariotip són incapaços de detectar mutacions puntuals de 
l’ADN. 
 
- El microarray té més capacitat de detecció que el cariotip, però no detecta alteracions 
equilibrades, triploïdies o mosaïcismes de baix grau (462). 
 
- Només les CNVs patogèniques (o probablement patogèniques) amb prou repercussió 
per a la salut actual o futura del fetus han de ser considerades en una decisió d’ILE. 
 
- S’ha consensuat com a norma general, que les CNVs de significat incert (VOUS) que 
no siguin probablement patogèniques poden no ser informades en l’etapa prenatal. 
 
- Es poden detectar malalties de gravetat molt variable i difícils de predir. 
 
- Hi ha CNVs patogèniques de susceptibilitat o amb penetrància incompleta, que 
impliquen només un risc d'afectació i afegeixen una dificultat addicional al ja difícil 
assessorament prenatal. 
 
- Es poden identificar CNVs que causin malalties de presentació tardana i si són 
heretades d'un dels progenitors, poden aparèixer abans fins i tot que en el  progenitor. 
 
- Es poden detectar estats de portador sa per algunes malalties. En general no 
s'informen prenatalment, però idealment s’hauria d’articular un mecanisme per informar 
a l’individu quan arribi a l’edat reproductiva. 
 
- Es poden demanar mostres dels dos progenitors per tal d’ajudar a comprendre la 
importància dels resultats. 
 
- L'ús de microarray pot identificar que les relacions biològiques reals no coincideixin 
amb les reportades per la parella (falses paternitats). 
 
- L'anàlisi de microarray no identificarà en cap cas tots els trastorns genètics. 
 
 
Per tot l’esmentat, és indispensable disposar en aquestes consultes pretest d’un 
consentiment informat. Es recomana que hi hagi un consentiment específic de les 
proves genètiques addicionals al consentiment de la prova invasiva.  
 
 
 
 
1.11.2 ASSESSORAMENT POSTTEST  
 
 
Cal tenir present diferents aspectes a l’hora d’assessorar a les parelles que han 
necessitat un estudi genètic prenatal mitjançant array (460)(402): 
 
- En les CNVs patogèniques o VOUS probablement patogèniques s’hauran d’abordar 
els conceptes de penetrància i variabilitat en l'expressió. 
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- En les CNVs patogèniques i VOUS amb alguna sospita de patogenicitat que 
requereixin estudis familiars per a la seva millor classificació, s’hauran de prendre 
mostres parentals si no s’han pres prèviament. 
 
- S’han de comentar els possibles tractaments i mesures destinades a modificar el 
pronòstic a llarg termini, en cas que existeixin. 
 
 
 
 
1.11.3 L’INFORME PRENATAL 
 
 El contingut dels informes dels microarray ha d’incloure sempre (460)(402): 
 
- Les especificacions tècniques del microarray utilitzat (tipus de microarray, tipus, 
distribució de les sondes i resolució mitjana aconseguida en les regions interrogades). 
 
- Els criteris d’inclusió o exclusió dels diferents tipus de CNV (filtratge). 
 
- Les limitacions de la tècnica, com són la impossibilitat de detectar reordenaments 
equilibrats, les triploïdies i mosaïcismes de baix grau (< 20%) així com mosaics que 
resultin en una dosi genòmica compensada (mosaic 45, X/47, XXX). A més, el nivell de 
mosaïcisme detectable variarà segons la mida, la regió del genoma i la qualitat de l'ADN. 
 
- En cas de CNV patogènica o probablement patogènica, en l’informe ha de constar la 
descripció detallada de les conseqüències fenotípiques descrites i citar les referències 
bibliogràfiques i les bases de dades consultades. Així com el percentatge de penetrància 
coneguda i la variabilitat i gravetat dels fenotips associats en les de penetrància 
incompleta. Si es considera necessària la indicació d'estudis familiars o de proves de 
confirmació també ha de notificar-se. Les CNVs patogèniques de penetrància 
incompleta, predictives, d’estat de portador sa o presimptomàtiques només han de ser 
incloses quan tinguin prou penetrància i gravetat perquè puguin justificar una ILE o quan 
la seva informació hagi estat sol·licitada en el consentiment informat previ per part de la 
gestant. 
 
- Les CNVs de significat incert (VOUS que d’entrada no siguin probablement 
patogèniques) només s’han d’incloure a l’informe prenatal quan l’estudi de segregació 
familiar pugui facilitar el reconeixement del seu caràcter probablement patogènic. La 
decisió d’estudiar una CNVs de significat incert en els progenitors durant l’embaràs es 
basarà en criteris de probable patogenicitat: mida, contingut gènic, funcions conegudes 
o previsible d’aquests gens i concordança amb el fenotip observat. 
 
- No és necessari incloure les CNVs benignes en els informes. 

 
 
L'assessorament és també el moment més adequat per a completar el diagnòstic 
multidisciplinari, comentar els riscos futurs i les opcions reproductives disponibles per a 
la parella. 
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1.11.4 COST-BENEFICI 
 
Estudis destinats a avaluar la relació cost-benefici de l’array en el diagnòstic prenatal 
conclouen que, en el grup de fetus amb anomalia estructural, l’array-CGH detecta més 
CNVs clínicament rellevants que el cariotip convencional i això és cost efectiu. Malgrat 
l’array-CGH també detecta més CNVs en els fetus amb TN augmentada, l'increment 
diagnòstic quant a variants patogèniques no ha resultat cost efectiu avui dia (463). Això 
pot anar canviant a mesura que els costs de la realització de l’array-CGH vagin 
disminuint. 
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1.12 DIAGNÒSTIC GENÈTIC PRENATAL I NOUS ALGORITMES. IRRUPCIÓ DE 
NOVES TECNOLOGIES EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL. 
 
A conseqüència dels ràpids avenços tecnològics en el camp de la genètica, l'atenció 
prenatal ha canviat enormement. Aquest canvi va acompanyat d’alguns debats 
importants. Tot i que hi ha una explosió de noves tecnologies genòmiques, la 
disponibilitat d'una tecnologia nova no és un argument suficient per a la seva 
implementació, sinó que ha de demostrar ser d’utilitat a la pràctica clínica. Cada nova 
tecnologia necessita una avaluació crítica abans de la seva implementació en l’àmbit 
assistencial, i més encara en l'àmbit prenatal.  
 
Uns pocs anys després de la introducció de l'anàlisi de matrius en l'entorn prenatal, entra 
en l’escena prenatal la seqüenciació massiva (464).  
 
En un entorn postnatal, en la seva majoria de les síndromes existeix un fenotip ben 
definit, segons el qual es poden seqüenciar panells genètics específics, abans 
d'analitzar l'exoma complet (que és molt més propens a les troballes incidentals). Però 
en l'àmbit prenatal, definir el fenotip exacte és molt més difícil, ja que no totes les 
característiques d'una síndrome són prenatalment reconegudes. Per tant, la 
seqüenciació de l'exoma en comptes de panells genètics seleccionats pot ser l'única 
possibilitat en determinats casos d’arribar a un diagnòstic, tot i que condueix 
inevitablement a VOUS i a troballes incidentals que han de ser abordades amb 
precaució. Si els futurs pares volen utilitzar la informació genètica per prendre una 
decisió sobre continuar amb un embaràs o no, els temps de resposta també es tornen 
desafiants. Però en un escenari en el qual considerem la vida fetal i neonatal com un 
continu, les proves prenatals no només es fan servir per prendre una decisió sobre si es 
continuarà o no un embaràs, sinó també per millorar l’atenció primer al fetus i després 
al nounat.  
 
 
 
 
 
1.12.1 SEQÜENCIACIÓ DE L’EXOMA 
 
Amb la velocitat actual d'acumulació de dades, els avenços tecnològics i la 
bioinformàtica, s’estan generant oportunitats d'utilitzar la seqüenciació en múltiples 
situacions mèdiques, inclosa la caracterització molecular de malalties (465–467), la 
individualització del tractament oncològic (468,469), farmacogenòmica (470) i també el 
diagnòstic prenatal.  
 
La seqüenciació de l’exoma anirà implementant-se en l’atenció prenatal durant els 
pròxims anys de forma progressiva i individualitzada (461,471). Encara que l'anàlisi de 
microarray ha augmentat la capacitat diagnòstica respecte al cariotip convencional, 
molts dels fetus amb anomalies anatòmiques diagnosticades prenatalment per ecografia 
tenen un cariotip normal i una anàlisi de microarray també normal i, per tant, romanen 
sense un diagnòstic definitiu. En aquests casos es poden realitzar proves genètiques 
moleculars addicionals. 
 
La seqüenciació de tot el genoma (WGS: Whole-genome sequencing) analitza tot el 
genoma, incloent-hi regions no codificants (introns) i regions codificants (exons). No 
obstant això, com els introns tenen poca rellevància clínica, el cost de la seqüenciació 
de tot el genoma és elevat i la interpretació dels resultats és molt complexa, hi ha la 
possibilitat d’examinar regions codificants (exons) del genoma, el que vindria a ser un 
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exoma clínic (WES: whole-genome sequencing). Els exons tenen major rellevància 
clínica i aplicabilitat en l'àmbit assistencial. La seqüenciació de tot el genoma i la 
seqüenciació completa exònica són considerades tecnologies de seqüenciació de nova 
generació (NGS: Next-generation sequencing).  
 
 
La seqüenciació de l’exoma s'ha utilitzat amb èxit en adults i nens per diagnosticar 
trastorns hereditaris mendelians (472) i per identificar causes de discapacitat intel·lectual 
(473,474). La seqüenciació total de l’exoma a partir de l'ADN fetal obtingut per 
amniocentesi, vellositats coriòniques o sang de cordó umbilical per a indicacions 
clíniques específiques s’anirà desenvolupant en els pròxims anys. Actualment encara 
les dades publicades sobre les aplicacions prenatals de la seqüenciació de l’exoma 
complet es limiten a sèries de casos. Tanmateix, aquestes sèries suggereixen que es 
pot identificar una anomalia genòmica en un 10-57% de fetus amb múltiples anomalies 
quan els resultats estàndard de les proves genètiques, cariotip i microarray, són normals 
(471,475–477). Aquests casos mostren que la seqüenciació de l’exoma pot ser utilitzada 
per proporcionar a les famílies un diagnòstic definitiu, estimacions precises del risc de 
recurrència, i fins i tot, un millor assessorament reproductiu.  
 
 
En totes aquestes aplicacions, hi ha el potencial reconeixement de troballes incidentals, 
resultats no relacionats amb la indicació de la prova. Una considerable quantitat de 
literatura analitza la utilitat i l'ètica de la informació sobre troballes incidentals 
descobertes en el curs d’una investigació per una altra causa, i com fer-ho en el context 
clínic, subratllant la importància dels resultats incidentals en l’assessorament pretest del 
pacient (478–482). Aquest assessorament haurà d'incloure també la discussió sobre les 
limitacions de les proves, la probabilitat i les implicacions del diagnòstic, les troballes 
incidentals i la necessitat potencial anàlisis addicionals per facilitar la interpretació 
clínica, inclosos els estudis realitzats en un entorn de recerca. 
 
 
La seqüenciació de l’exoma és un enfocament adequat en l'avaluació diagnòstica d'un 
pacient per al qual hi ha sospita d'una malaltia monogènica significativa associada a un 
alt grau d'heterogeneïtat genètica o quan no s'han pogut fer proves genètiques 
específiques proporcionar un diagnòstic (483). S’han de tenir present les seves 
limitacions tècniques, aquestes limitacions poden incloure una cobertura incompleta, 
que també pot provocar falsos negatius com la incapacitat actual per avaluar de forma 
fiable certs mecanismes de malaltia com la variació en elements repetitius (per exemple, 
expansions de repetició de trinucleòtids) i variants estructurals, en particular amb WES 
(484).  
 
 
La seqüenciació de l’exoma és una tècnica prometedora en diagnòstic prenatal, ja que 
permet augmentar la capacitat de diagnòstic quan el cariotip i els microarray són 
normals. Tanmateix és menys costosa i més aplicable clínicament que la seqüenciació 
del genoma sencer. 
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1.12.2 CRIBRATGE PRENATAL NO INVASIU A PARTIR D’ADN FETAL LLIURE EN 
SANG MATERNA  
 
 
Tot i que les taxes de pèrdua d'embaràs després d'un procediment invasiu són baixes, 
del 0,01 al 0,03% segons els darrers estudis (485), és obvi que la introducció del 
diagnòstic prenatal no invasiu (DPNI) per a la detecció de les trisomies fetals més 
freqüents es considera un veritable avenç, que fa que l'anàlisi genètica prenatal sigui 
accessible per a totes les dones embarassades sense risc per a l'embaràs. 
 
L'ADN lliure de cèl·lules d'origen fetal que circula suposa aproximadament el 3-13% del 
total d'ADN lliure en sang materna després de 10 setmanes de gestació, és detectable 
ja unes setmanes abans, i es creu que es deriva principalment del trofoblast. El test 
d’ADN fetal lliure (ADNfl) es recomana que es realitzi avui dia només per les trisomies 
comunes i, si s'escau, la composició dels cromosomes sexuals.  
 
Alguns laboratoris han validat diferents tècniques per a l'ús de l'ADN fetal lliure però 
sempre basant-se en les tecnologies de seqüenciació de nova generació i en les anàlisis 
bioinformàtiques avançades (486–488). Els principals mètodes d’anàlisi de l’ADNfl per 
la detecció d’aneuploïdies són: a) Shotgun Massive Parellel Sequencing, que seqüencia 
fragments de tots els cromosomes i després determina el nombre de còpies d’uns 
cromosomes determinats (487); b) Enriquiment mitjançant sondes específiques de 
regions dels cromosomes d’interès i hibridació en array (489) (Targeted Massive Parallel 
Sequencing) i c) Seqüenciació de SNPs (polimorfismes de nucleòtid únic), que analitza 
les distribucions de polimorfismes en els cromosomes estudiats en la mare i el fetus 
(490). No hi ha evidència científica per decantar-se per un mètode o un altre, amb 
l’excepció de les gestacions múltiples i l’ovodonació, on la presència d’un tercer genoma 
dificulta l’estudi de les distribucions de SNPs. Els diferents mètodes disponibles 
ofereixen sensibilitats similars per a les trisomies autosòmiques i per a les aneuploïdies 
sexuals, i la majoria ofereixen l’estudi opcional d’algunes síndromes de microdeleció. La 
tècnica basada en SNP es pot realitzar a partir de les 9 setmanes de gestació i la resta, 
en general, es recomana a partir de les 10 setmanes. 
 
 
Totes les proves tenen una alta sensibilitat i especificitat per a la trisomia 18 i la trisomia 
21, independentment de quina tècnica molecular s'utilitza. Una recent revisió sistemàtica 
i metanàlisi recull que la taxa de detecció de l’ADNfl és actualment del 99,3% per a la 
trisomia 21, el 97,4% per a la trisomia 18 i el 97,4% per a la trisomia 13, amb una taxa 
de falsos positius del 0,1% per a cada una d’aquestes trisomies (491). Les sensibilitats 
per a la trisomia 13 i les anomalies cromosòmiques sexuals són una mica més baixes, 
amb una mitjana de 80-90%, però l'especificitat continua sent superior al 99% per a cada 
condició. L'exactitud de la determinació del sexe generalment supera el 98% (492). 
Independentment de la tecnologia que s'utilitzi, els resultats solen estar disponibles entre 
7 i 10 dies. L'especificitat per a cada condició projectada sol informar-se per separat, de 
manera que les taxes falses positives són acumulatives i poden acostar-se a l’1%. Una 
part d’aquests falsos positius podrien explicar-se per causes biològiques com són el 
mosaïcisme placentari o matern, la presència d’un bessó no evolutiu, i més rarament 
una neoplàsia materna o un trasplantament de moll d’os o d’un òrgan (493).  
 
 
 
El valor predictiu positiu (VPP) o la probabilitat que es confirmi un resultat positiu a una 
gestant determinada, varia en funció de la prevalença de les trisomies en la població 
estudiada. Per a la trisomia 21, el VPP és del 91% en població d’alt risc i del 82% en la 
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població general. Per a la trisomia 18 els VPP són del 84% i el 37% i per la trisomia 13 
són del 87% i 49%, respectivament. Ja hi ha estudis que el reporten com a mètode de 
cribratge en grans mostres clíniques independentment que la població estudiada sigui 
de baix risc o d’alt risc (494). Actualment és considerat un mètode de cribratge avançat 
d’aneuploïdia (495), per això requereix confirmació mitjançant una prova diagnòstica 
invasiva en cas de resultat positiu. 
 
 
Tot i que la prevalença de les síndromes de microdeleció és baixa (per exemple, 1/2000-
1/4000 per a la síndrome de microdeleció 22q11) (454), la seva detecció s’ofereix 
comercialment des de fa pocs anys. La seva inclusió en el cribratge prenatal a partir de 
l’ADNfl és actualment controvertida, a causa de la manca d’estudis de validació clínica. 
Així doncs, les taxes de detecció i els valors predictius positius i negatius reals de les 
tècniques d’ADNfl en la detecció de microdelecions no estan massa ben reportats. 
Respecte a la deleció 22q11.2, la microdeleció més prevalent i de la qual disposem de 
més informació, malgrat tot hi ha pocs estudis metodològicament correctes (496,497), 
el valor predictiu positiu s’estima en un 4% en població de baix risc, molt inferior al 
reportat per a les trisomies. Les síndromes de microduplicació presenten, a més de 
dificultats per a la seva detecció mitjançant ADNfl, una molt baixa prevalença i per 
aquests motius no queda clar que s’hagin d’oferir en l’àmbit assistencial avui dia. 
Aquestes i altres qüestions com ara saber a quines condicions s'ampliarà l'abast del 
DPNI i si aquest estarà suficientment validat estan encara sotmetent-se a consens. A 
més, cal adonar-se que el baix valor predictiu d'aquestes opcions de cribratge 
expandides (a causa de la baixa prevalença de les mateixes) pot donar lloc a 
procediments invasius innecessaris.  
 
 
 
Amb el DPNI, la informació genètica fetal es pot obtenir amb relativa facilitat, i sense risc 
per a l'embaràs. A més, el seu rendiment supera el de les proves actuals de detecció de 
sèrum (495). Quan s'ofereix a totes les dones embarassades, els professionals han de 
garantir un assessorament pretest. Tanmateix els informes de resultats haurien 
d’incloure la fracció fetal (FF) d’ADNfl, calculada com a percentatge de l’ADNfl sobre el 
total de l’ADN lliure en circulació materna. La FF està situada al voltant del 10%, 
augmenta amb l’edat gestacional i disminueix amb el pes matern i amb un baix volum 
placentari. A mesura que augmenta la FF, augmenta la fiabilitat del resultat i també a la 
inversa (498,499). Les tècniques d’ADNfl presenten una taxa de no-resultat (“no-call”) 
relativament elevada, que varia entre el 0 i el 12%. Una metanàlisi recent mostra 
l’existència d’un 4,3% de mostres inadequades que no es processen i un 5,1% 
addicional de fracassos de laboratori, la meitat de les quals són degudes a una baixa 
FF i l’altra meitat per una fallida de l’assaig (500). S’ha observat un alt risc d’aneuploïdia 
(3%-4%) en cas de resultat fallit (501). En aquesta circumstància, es pot optar per la 
repetició de l’extracció de sang materna en una edat gestacional més avançada o bé 
per la realització d’un procediment invasiu, opció que està especialment indicada en 
baixes FF i en gestants amb un alt índex de massa corporal. Si es consideren els no-
resultats com a resultats positius, per l’alt risc d’aneuploïdia associat, les taxes de falsos 
positius augmenten a l’1,9% per la trisomia 21, 1,7% per la trisomia 18 i 1,9% per la 
trisomia 13 (491). 
 
 
Pel que fa a les gestacions múltiples, tenen una major fracció fetal d’ADN circulant que 
els embarassos amb fetus únic (502). No hi ha diferències en la concentració d’ADNfl 
entre els embarassos múltiples monocoriònics i dicoriònics. Els embarassos dicoriònics 
compliquen l'anàlisi per la presència d'un genoma addicional (o més en presència de 
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més de dos fetus) a diferència dels dos genomes de mare i fetus presents en 
embarassos bessons monocoriònics. No obstant això, es considera que el DPNI és 
viable i clínicament aplicable per a la detecció d'aneuploïdia fetal en aquestes gestacions 
(503,504), malgrat la taxa de no-resultat és superior a la reportada en gestacions amb 
fetus únic (505). Tanmateix, es necessita una major quantitat d’estudis clínics per 
demostrar l'aplicabilitat en altres anomalies cromosòmiques, a més de les trisomies 21 i 
18. 
 
 
Actualment, el DPNI evoluciona cap a cariotips moleculars fetals i els estudis ja mostren 
la viabilitat de la seqüenciació del genoma fetal sencer (506,507) Com sempre, els 
problemes tècnics es resoldran en els pròxims anys i l’abast de les tècniques genètiques 
aplicades a la medicina prenatal serà cada cop major, però els debats ètics i socials es 
mantindran i seran si més no igual d’importants. 
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2. HIPÒTESI DE L’ESTUDI  
 
 
- La utilització del microarray aporta informació genètica addicional en fetus amb 
anomalies de detecció ecogràfica. 
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3. OBJECTIUS 
 
 
3.1 OBJECTIU PRINCIPAL 
 
- Analitzar l’ús clínic del microarray en els fetus diagnosticats de creixement intrauterí 
retringit (CIR) precoç (per sota de la setmana 28 de gestació) o translucència nucal 
patològica (TN ≥ p95 i < p99 i TN ≥ p99) a l’ecografia del primer trimestre o plec nucal 
patològic (PN > p99) a l'ecografia del segon trimestre o malformacions de detecció 
ecogràfica en qualsevol trimestre de l’embaràs. 
 
 
 
3.2 OBJECTIUS SECUNDARIS   
 
- Determinar quines alteracions genètiques s’han detectat amb microarray, per tal de 
comparar el rendiment de la tecnologia de microarray respecte al cariotip convencional 
en cadascun dels subgrups de l’estudi. 
 
-Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en cadascun dels 
subgrups de l’estudi. 
 
-Realitzar el seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les tècniques 
invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 
 
-Realitzar la valoració postnatal dels nounats amb anomalies genètiques detectades per 
microarray, a excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs 
(ILE) en cadascun dels subgrups de l’estudi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 



90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    4. MATERIAL I MÈTODE 
 



91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

4. MATERIAL I MÈTODE  
 
 
4.1 DISSENY DE L’ESTUDI 
 
Estudi observacional prospectiu dels casos prenatals amb criteri d’estudi genètic 
diagnosticats ecogràficament a la Unitat d'Ecografies Obstètriques de l’Hospital Parc 
Taulí en el període entre abril de 2013 i juny de 2017. 
 
 
 
 
4.2 SELECCIÓ DE CASOS 
 
Els casos seleccionats han estat fetus amb diagnòstic prenatal d’anomalia ecogràfica i 
necessitat d’estudi genètic, tenint en compte els criteris d’inclusió i exclusió. 
 
L'edat gestacional es va calcular en tots els casos segons l'últim període menstrual i 
verificar amb l’ecografia del primer trimestre, davant una discrepància de dates va 
prevaldre la datació ecogràfica segons longitud crani-caudal de l’embrió. 
 
Els criteris diagnòstics de CIR emprats van ser: pes fetal estimat inferior al percentil 3, 
o pes fetal estimat situat entre els percentils 3 i 10 amb alteració hemodinàmica del flux 
fetus-placentari o uterí. Els casos de CIR precoç es van classificar en dos subgrups: CIR 
aïllat i CIR associat a anomalies ecogràfiques (estructurals / no estructurals). 
 
 
Tots els exàmens d'ultrasons han estat realitzats per professionals experts utilitzant una 
màquina Acuson Antares amb un transductor convex de 2-3MHz. 
 
Per valorar el desenvolupament mental i psicomotor dels nens, en els casos que ha 
estat necessari, s’han emprat les escales de Bayley-III (508) que avaluen diferents 
dominis mitjançant escales: cognitiva, motora, de llenguatge (receptiu-expressiu), socio-
emocional i adaptativa. El quocient de desenvolupament total i per dominis té un format 
de puntuació estàndard, amb una mitjana de 100 i una desviació estàndard de 15 
(M=100 / DE=15). Es considera que no hi ha afectació si el quocient total de 
desenvolupament ≥ 80 i el perfil de dominis és homogeni (els dominis tenen també una 
puntuació ≥ 80). 
 

 
 
4.3 MICROARRAY CROMOSÒMIC 
 
La hibridació genòmica comparada de matrius permet detectar no només aneuploïdies 
i canvis estructurals importants, submicroscòpics, i reordenaments desequilibrats. 
Prèviament, cal saber si les mostres corresponen a un fetus masculí o femení, per a 
això es va aplicar la tècnica de QF-PCR (reacció en cadena de fluorescència quantitativa 
de la polimerasa) que tanmateix ens permetia, d’una banda diagnosticar anomalies 
cromosòmiques específiques de cromosomes sencers (cromosomes 13, 18, 21, X i Y) i 
d’altra banda, reduir els costos. 
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Per l’anàlisi de microarray s’ha utilitzat l’array d’oligonucleòtids 8x60K de disseny propi 
(qChip Pre v1.1 Complete, qgenomics). Aquest array conté 60.000 sondes distribuïdes 
al llarg de tot el genoma amb una cobertura global que permet una resolució pràctica 
mínima de ~400 Kb al llarg del genoma, de ~100 Kb en regions de reordenament 
recurrent i elevada cobertura en regions clínicament rellevants (de mitjana 1 sonda/35 
Kb) amb una major resolució per a àrees de síndromes de microdeleció i 
microduplicació, regions telomèriques i centromèriques.  
 
La mostra problema s’ha hibridat amb una mostra control de referència del mateix sexe 
(es parteix d’1 µg de cada mostra). Es va marcar l'ADN del pacient i l'ADN de referència 
(del mateix sexe) amb fluoròfors diferents, Cy5 i Cy3 respectivament. Durant el procés 
d’hibridació les mostres es mantenen en un forn d’hibridació giratori a 65oC durant 24 
hores. Posteriorment es renten per eliminar restes de reactius i s’escanegen en un espai 
lliure d’ozó per evitar la degradació del marcatge. Les dades obtingudes es processen 
amb el programa Feature Extraction que proporciona una sèrie de valors que permeten 
establir uns paràmetres de qualitat de l’array com són el DLRS (acrònim de l’anglès, 
derivative log ratio spread), la reproductibilitat o el soroll de fons. Les dades obtingudes 
es van analitzar amb el software Genomic Workbench 7.0 seguint l’algoritme de detecció 
d’aberració 2 (ADM2 ≥ 6:0), considerant CNVs verdaderes quan s’identificava un mínim 
de 4 sondes consecutives i una log2 ràtio) ≥ 0:25.  
 
Les variants en nombre de còpies identificades s’han comparat amb les anotades a la 
Database of Genomic Variants i s’han reportat amb l'assemblatge genòmic humà hg19. 
Aquestes variants s’han classificat com a patogèniques, VOUS (variants de significat 
clínic incert) i benignes, seguint les recomanacions de l’American College of Medical 
Genetics and Genomics (402,509–511). 
 
 
 
Com a norma general, la pacient no ha rebut informació de variants de significat incert i 
factors de susceptibilitat sense efecte fenotípic clar (d’acord amb les recomanacions 
actuals), sempre que la mateixa pacient no demani el contrari en el consentiment 
informat. Cal tenir en compte que l’estudi de les CNVs de significat incert és un camp 
actiu de recerca en genètica mèdica, de manera que és possible que amb l’array emprat 
es detectin variacions de nombre de còpia de significat incert, i que la rellevància clínica 
de les variants identificades, subjecta a revisions futures, pugui modificar 
l’assessorament genètic del cas, de ser així el pacient seria informat. En els casos  que 
s’ha considerat necessari s’ha realitzat l’estudi genètic als progenitors.  
 
 
Les mostres prenatals es van obtenir per biòpsia corial en cas de detecció d’anomalia 
ecogràfica en primer trimestre o per amniocentesi en cas d’anomalia ecogràfica fetal en 
segon o tercer trimestre de gestació. En tots els casos la gestant ha signat un 
consentiment informat específic prèviament a la realització de la prova invasiva prenatal 
i un altre per la realització de l’array-CGH amb l’assessorament pretest i post-test 
pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

4.4 ANÀLISI ESTADÍSTICA 
 
L’anàlisi estadística s’ha realitzat mitjançant el pack d’explotació de dades SPSS 17.0.  
 
Anàlisi descriptiva:  Les variables quantitatives han estat descrites per la mitjana, 
l’interval i la desviació estàndard. Les variables categòriques han estat descrites per les 
freqüències i percentatges. 
Anàlisi comparativa: S’ha realitzat un test t-Student per les variables quantitatives i un 
chi-quadrat per les qualitatives. En cas de variables quantitatives que no s‘han distribuït 
seguint la llei normal, l’estadístic utilitzat va ser U-MannWhitney. 
 
L’increment del rendiment diagnòstic de l’anàlisi cromosòmic de microarray envers el 
cariotip convencional es va definir com el rendiment sobre el cariotip per a cada sèrie 
prenatal. CNVs trobades a l'anàlisi de microarray de ≥ 7-10 Mb de mida es van 
considerar detectable per cariotip convencional depenent de la resolució de bandes G 
obtinguda. Es va calcular com la proporció dels resultats anormals no detectables per 
cariotip, dividits pel nombre total de casos amb un cariotip normal (512). 
 
Aquest estudi va ser aprovat pel Comitè d'Ètica d’Investigació Institucional (Projecte 
aprovat CODI CEIC 2013626) del nostre centre i becat per l'Institut de Recerca i 
Innovació Parc Taulí (BECA CIR 2013/099).   
 
 
 
 
4.5 MOSTRA 
 
La mostra es va calcular en funció de la prevalença de les malformacions majors fetals 
i la prevalença de les anomalies cromosòmiques. Sabien que hi hauria un percentatge 
de casos inclosos on la QF-PCR ja sortiria patològica d’inici, estimàvem que serien 
aproximadament un 20% dels casos.  
 
La pèrdua de casos per manca de seguiment de l’embaràs o del nounat la vàrem estimar 
en un 2%. La mostra estimada va ser de 300 dones gestants.  
 
La mostra assolida ha estat de 316 fetus. 
 
 
 
 
4.6 CRITERIS D’INCLUSIÓ  
 
- Gestants amb diagnòstic ecogràfic prenatal de fetus amb malformació fetal. 
  
- Gestants amb diagnòstic ecogràfic prenatal de fetus amb translucència nucal (TN) 
patològica a l'ecografia del primer trimestre i/o plec nucal (PN) patològic a l'ecografia del 
segon trimestre. 
 
- Gestants amb fetus diagnosticats prenatalment de creixement intrauterí restringit de 
forma precoç (< 28 setmanes de gestació).  
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4.7 CRITERIS D’EXCLUSIÓ  
 
- Manca de seguiment després del diagnòstic. 
 
- Pacients gestants que no varen acceptar realitzar-se una tècnica invasiva de diagnòstic 
prenatal malgrat el diagnòstic prenatal inicial. 
 
- Pacients que no varen donar el seu consentiment per escrit (menors 18 anys, dificultats 
de lectoescriptura, desig propi). 
 
- Pacients amb diagnòstic de preeclàmpsia en el moment de la inclusió a l’estudi. 
 
 
 
 
4.8 VARIABLES  
 
 
4.8.1 VARIABLES PRINCIPALS  
 
- Resultat Microarray: normal /patològic i diagnòstic. 
 
 
 
4.8.2 VARIABLES SECUNDÀRIES  
 
- Ecografia fetal: normal / patològica. 

- CIR precoç i/o malformació i/o TN patològica i/o PN patològic. 

- Evolució dels nadons (0-36 mesos): sa / patològic. Descripció del diagnòstic. 
Valoració del neurodesenvolupament mitjançant Escales del Desenvolupament de 
Bayley III. 
 

 
 
4.8.3 VARIABLES DESCRIPTIVES  
 
- Edat de la gestant. 

- Paritat. 

- Antecedent de fill afecte d’anomalies cromosòmiques o malformacions. 

- Setmanes gestació al diagnòstic de CIR precoç i/o TN patològica i/o PN patològic i/o 

malformació.  

- Complicacions de la tècnica invasiva: pèrdues gestacionals. 

- Interrupció legal de la gestació (si/no). 

- Seguiment embaràs. 

- Part: tipus. 

- Pes nadó i Apgar. 
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5. RESULTATS 

Un total de 316 fetus van presentar criteris d’inclusió durant  la durada de l’estudi. Es 
van excloure 9 casos per pèrdues en el seguiment del fetus bé durant l’embaràs bé 
postpart (9/316, 2,8%). La mostra final va ser de 307 casos. 

El seguiment dels nadons es va realitzar durant un total de 36 mesos. 

Els casos es van analitzar segons les diferents categories: 

- 28 fetus van ser diagnosticats de CIR precoç (abans de les 28 setmanes de 
gestació). 

- 102 fetus van ser diagnosticats de TN p ≥ 99 a l’ecografia del I trimestre. 

- 30 fetus van presentar una TN ≥ p95 i < 99 i un cribratge combinat d’alt risc 
motiu pel qual van accedir a una tècnica invasiva. 

- 24 fetus van presentar un PN p > 99 a l’ecografia de II trimestre motiu pel qual 
es va realitzar un sonograma genètic i es va modificar el risc inicial del cribratge 
combinat per aneuploïdies segons likelihood ratio (LR). En els casos en què el 
cribratge combinat modificat va resultar de risc elevat es va realitzar tècnica 
invasiva. 

- 123 fetus van presentar malformacions estructurals en qualsevol trimestre de 
l’embaràs. 

 

A continuació procedirem a analitzar els resultats segons les categories establertes 
descrites. 

 

 

5.1 MICROARRAY EN ELS FETUS DIAGNÒSTICATS PRENATALMENT DE 
RESTRICCIÓ PRECOÇ DEL CREIXEMENT INTRAUTERÍ (<28 SETMANES DE 
GESTACIÓ) AMB O SENSE ANOMALIA ECOGRÀFICA 

L'estimació ecogràfica del pes fetal l’hem fet a partir de la correcta assignació d'un fetus 
a la seva edat gestacional, l'estimació del pes a partir de les biometries fetals, i el càlcul 
del percentil de pes per a l'edat gestacional (387,512–521).  

Vàrem descartar el diagnòstic de preeclàmpsia en el moment de la inclusió dels casos 
a l’estudi. 

Es van diagnosticar 29 fetus amb CIR precoç durant els anys de durada de l’estudi: 27 
gestacions amb fetus únic i una gestació gemel·lar bicorial-biamniòtica  amb els dos 
fetus afectes. Un cas de gestació amb fetus únic va ser retirat de l’estudi per manca de 
seguiment del nadó (la pacient a una altra zona geogràfica) (cas 58).  
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Finalment l’anàlisi en aquest subgrup es va realitzar sobre un total de 28 fetus. 

La incidència de CIR precoç va ser del 0,3% sobre el total de 9667 parts durant el 
període d’estudi.  

L'edat materna mitjana de les pacients estudiades va ser de 32,8 anys: 40,7% eren 
primípares i 59,3% multípares.  

L'edat gestacional mitjana al diagnòstic va ser de 26,0 setmanes.  

L’anàlisi dels antecedents obstètrics en aquest grup va mostrar que el 7,4% de les 
gestants tenien  història prèvia d'un fill amb trastorn del neurodesenvolupament. Un cas 
(3,5%) presentava una recurrència del diagnòstic, el fill previ també havia presentat un 
CIR i actualment manifestava un retard psicomotor no filiat en seguiment per la unitat de 
Neurologia Pediàtrica. I una altra embarassada tenia l’antecedent d’una interrupció legal 
de la gestació per fetus amb trisomia 18. 

 

Els casos de CIR precoç es van classificar en dos subgrups:  

- CIR precoç aïllat (18/28, 64,2%) 

- CIR precoç associat a altres anomalies ecogràfiques. El 35,7% (10/28) dels 
casos presentaven alteracions ecogràfiques associades, el 21,4% (6/28) 
estructurals i l’altre 14,2% (4/28) alteracions no estructurals com oligoamnis 
(Figura 2).  

 

Figura 2. Malformacions associades a CIR precoç. 

  

En analitzar altres variables entre ambdós subgrups. La variable que va mostrar una 
diferència estadísticament significativa va ser la taxa de nascut viu. Altres variables 
analitzades: la taxa d’òbit fetal i el risc d’alteració del neurodesenvolupament van 
mostrar una tendència a la significació estadística. Ho atribuïm a la petita mida de la 
mostra (Taula 3). 
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Taula 3. Resultats perinatals. Comparativa de variables analitzades entre ambdós grups. 

 

En aquest grup de fetus amb CIR precoç es van realitzar altres proves complementàries 
com la ressonància magnètica fetal (RMf), l’ecocardiografia fetal i l’estudi de infeccions 
prenatals.  

La RMf es va realitzar en un 17,8% dels casos (5/28), tots els casos presentaven 
anomalies ecogràfiques associades: tres casos de malformació fetal estructural 
associada al CIR precoç i dos casos amb oligoamnis. La RMf va confirmar el diagnòstic 
ecogràfic en tots els casos de malformació fetal: una ventriculomegàlia fetal, un quist 
aracnoïdal  i un cas de peu bot. Els altres dos casos on l’anomalia ecogràfica no va ser 
estructural la RMf va ser normal. L’altre cas de ventriculomegàlia fetal associada a CIR 
precoç no va arribar a realitzar-se la prova complementària atès que va ser òbit a la 
setmana 20. Es tractava d’una gestació gemel·lar i l’altre fetus també va presentar un 
compromís del creixement de forma precoç sense anomalies ecogràfiques estructurals. 

L'ecocardiografia fetal es va fer en tots els casos i va ser patològica només en un cas 
(3,5%), confirmant el diagnòstic de comunicació interventricular (CIV). 

L'estudi d’infeccions prenatals va incloure la detecció de toxoplasma, rubèola, parvovirus 
B19, virus de l’herpes simple (VHS-1 i VHS-2) i citomegalovirus va ser negatiu en tots 
els casos. En els casos amb IgG positives per CMV, es va  descartar la presència 
d’aquest virus a líquid amniòtic mitjançant PCR-CMV que va ser negativa també en tots 
els casos.  

La síndrome antifosfolipídica (SAF) es va estudiar en aquells casos amb complicacions 
obstètriques que podríem ser consideres com a criteri clínic: part abans de les 34 
setmanes amb preeclàmpsia i/o troballes reconegudes d’insuficiència placentària (estudi 
Doppler anormal, oligoamnis i baix pes fetal al naixement per sota del percentil 10 per a 
l'edat gestacional). A la pràctica clínica els anticossos antifosfolipídics (AAF) avaluats 
han estat els isotips IgG i IgM dels anticossos anticardiolipina i dels anticossos anti β2-
glicoproteïna-I a més de l'anticoagulant lúpic. L’estudi dels AFF es va realitzar en 15 dels 
24 casos amb fetus únic. No es va cursar en aquells casos amb anomalies al cariotip 

 
  

 

RCIUp aïllat 
RCIUp associat a altres 
anomalies ecogràfiques 

 
Edat gestacional al part (setmanes)      32.8 (29.3-41)         36.4 (33.1-40.4) 
Nascut viu % 100 (18/18)  70 (7/10)                                                     
Òbit fetal % 0              20  (2/10)                                           
ILE % 0              10 (1/10)                                           
Part preterme  %       22.2 (4/18) 28.5 (2/7) 
Inducció al part %             55.5 (10/18) 57.1 (4/7) 
Part per cesària % 33.3 (6/18) 42.8 (3/7) 
Cesària per risc de pèrdua benestar fetal 
(RPBF) %                

16.6 (3/18) 0 

Pes al naixement (g) 1898 1835            
Ingrès a la Unitat de Neonatologia %        44.4 (8/18) 57.1 (4/7) 
 Seguiment postnatal: Risc alteració del 
neurodesenvolupament postnatal            

11.1 (2/18) 42.8 (3/7) 

 

P=0.016 

NS

NS 

NS 

NS 

NS

NS 

NS 
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convencional/array ni tampoc en aquells on no hi havia sospita clínica. La SAF es va 
descartar en tots els casos estudiats.  

La patologia obstètrica materna més prevalent va ser la diabetis gestacional en 3 dels 
27 casos de gestacions úniques (11,1%). 

També es va realitzar l’estudi del Doppler en les gestacions amb fetus únic, l’estudi de 
l’artèria umbilical (AU), artèria cerebral mitja (ACM), artèries uterines (AUT) i l’índex 
cerebro-placentari (ICP, IP ACM/IP AU) també es va realitzar. En el moment del 
diagnòstic del CIR, l’estudi Doppler de les artèries uterines (índex de pulsatilitat, IP UT 
mig > p95) es trobava alterat en tres casos, del total de gestacions amb  fetus únic 
(11,1%). D'aquestes tres pacients, una va desenvolupar una preeclàmpsia greu al llarg 
de la gestació (cas 143) i una altra va ser un òbit a la setmana 26 de gestació (cas 4). 
La tercera va ser una inducció del part a la setmana 37 i no va presentar patologia 
hipertensiva (cas 257). En aquests tres casos l’estudi d’array va ser normal. En el control 
evolutiu d’aquestes gestacions, l’estudi Doppler de l’artèria umbilical (IP>p95), que era 
normal en tots els casos en el moment del diagnòstic, es va alterar en 6/26 gestacions 
(23%) durant el seguiment, una gestant va sol·licitar una ILE per malformació associada 
i array amb CNV patogènica. L’estudi Doppler de l’artèria cerebral mitja  va ser anòmal 
en tres casos (11,5%).  

Un cas va presentar alterat ambdós paràmetres Doppler durant el seguiment, IP artèria 
umbilical i IP artèria cerebral mitja (3,8%) (Taula 4). 

 

Taula 4. Estudi de paràmetres del Doppler en els fetus amb CIR precoç.  

 Estudi Doppler en 
el moment del 
diagnòstic  

Estudi Doppler 
en el control 
ecogràfic previ al 
part 

CIR 
aïllat/associat 

Part 

Cas 4  IPm AUT > p95  IP AU > p95 
IP ACM >p5 Oligoamnis 26s: Òbit fetal 

Cas 45 IPm AUT  < p95   IP AU < p95 
 IP ACM < p5 - 37s:Inducció x CIR 

Cas 143 IPm AUT  > p95  IP AU > p95 
IP ACM > p5 - 29s:PE greu i DPPNI 

       cesària urgent 
Cas 175 IPm AUT < p95  IP AU > p95 

IP ACM > p5 CIV muscular 37s:Inducció x CIR 

Cas 241 IPm AUT < p95  IP AU > p95 
IP ACM > p5 - 37s:Finalització x CIR 

       Cesària podàlica 
Cas 246 IPm AUT < p95  IP AU > p95 

IP ACM < p5 - 35s. Part preterme 

Cas 257 IPm AUT > p95  IP AU < p95 
IP ACM < p5 - 37s:Inducció x CIR  

Cas 292 IPm AUT < p95  IP AU > p95 
IP ACM > p5 Oligoamnis 34s:Finalització x CIR 

       Bradicàrdia fetal  
       Cesària urgent 
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La QF-PCR es va realitzar en tots els fetus diagnosticats de CIR precoç, prèvia a l’array-
CGH. Es va detectar una síndrome de Klinefelter per QF-PCR (cas 128) que 
posteriorment va ser confirmada per cariotip convencional (3,5%).  

L’anàlisi de microarray realitzat en els 27 fetus restants va permetre detectar 5 casos de 
CNV (5/27, 18,5%): Tres  variants de significació clínica incerta (VOUS) i dos CNV 
patogèniques (Figura 3). 

 

Figura 3.  Diagrama de flux de les troballes cromosòmiques de la QF-PCR (Quantitative Fluorescence 
Polymerase Chain Reaction) i de l’array-CGH en els fetus amb CIR precoç.  

 

 

A continuació es descriuen els casos.  

Els 3 casos de VOUS (Taula 4):  

 Deleció de 203 kb a la banda cromosòmica 2q31.2. No coincideix amb CNV 
polimòrfiques descrites i altera l'estructura i la dosi del gen PDE11A 
(Phosphodiesterase 11A) (cas126). 

 

 Duplicació de 269 kb a la banda cromosòmica Xp22.31, que tampoc coincideix 
amb CNV polimòrfiques descrites i podria alterar l'estructura o la dosi de gens 
de referència, com el gen KAL1 (cas 251). 

 

 Deleció del braç llarg del cromosoma 5. Aquesta deleció compromet l'estructura 
de 15 gens i 4 microRNAs (cas 312). 

Els 3 casos de VOUS no van ser diagnosticats per cariotip convencional donada la petita 
mida del defecte cromosòmic. 
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Les CNVs patogèniques diagnosticades van ser (Taula 5): 

 Duplicació de 25 Mb de les bandes cromosòmiques 1q32.2q42.2, que també va 
ser confirmada per cariotip convencional, alterava la dosi de més de 300 gens 
RefSeq, alguns descrits a OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), 
clarament associada a la patologia (cas 37).  
 

 Deleció de 2,7 Mb de la banda cromosòmica 21q22.3, que va alterar l'estructura 
i la dosi de 50 gens de referència, incloent-hi els gens COL6A1 i COL6A2, no 
detectable per cariotip convencional (cas 280).  

  

 

Taula 5. CNVs detectades en els casos de CIR precoç. 

 

Mida 

 
Detectable 

per 
cariotip 

CMA Anomalies 
ecogràfiques 

Seguiment 

arr[hg18]1q32.2q42.2(205,462,090-230,639, 499)x3, 
cas 37 25 Mb 

 
Si CNV 

Patogènica 

Defecte 
d’extremitats i 

CIR  
 

 ILE 

arr[GRCh37]21q22.3(45390755_48090317)x1,  
cas 280 2.7 Mb 

 
No CNV 

Patogènica 

Arc aòrtic dret 
i CIR 

 
Afectat 

arr[hg18]2q31.2(178,278,136178,481,830)x1,  
cas 126 203 kb 

 
No 

VOUS 
(progenitor 
portador) 

 

CIR aïllat Normal 

arr[hg19]Xp22.31 (8391952_8661109)x2,  
cas 251 
 

269 kb 
 

No VOUS CIR aïllat Normal 

 
arr[GRCh37]5q35.3(178645539_179707778)x1,  
cas 312 
 

1 Mb 

      
      No  VOUS CIR aïllat Afectat 

 

La interrupció legal de l'embaràs va ser sol·licitada per una de les gestants, dada que 
va correspondre a un 3,5% de les dones estudiades en aquest subgrup.  

Vam tenir 2 casos de mortalitat intrauterina (7,4%). 

Respecte als resultats perinatals destacar l'elevada taxa de cesàries, induccions al part 
i prematuritat en aquest grup, tal com era d'esperar, pel tipus de patologia que 
estudiàvem (Taula 3).  El 48% (12/25) dels naixements van requerir d’ingrés a la unitat 
neonatal.  

Donat el risc incrementat d’anomalies en el neurodesenvolupament, el 28% (7/25) dels 
nens es troben en control per neurologia pediàtrica. Al cap de 36 mesos de seguiment, 
tots ells presenten bona evolució i capacitat cognitiva dintre de la normalitat, a excepció 
de 2 casos (8%, 2/25):  un primer cas d'una nena amb microcefàlia i un retard psicomotor 
de diagnòstic postnatal amb capacitat cognitiva no verbal límit i trastorn de llenguatge 
receptiu-expressiu i greu afectació en l’àmbit expressiu, array prenatal normal, que 
donada la clínica es va realitzar un exoma clínic i es va diagnosticar una variant 
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patogènica c.1042G>A en el gen DYRK1A, portadora en heterozigosis (cas 130). Un 
segon cas de també de retard psicomotor i macrocefàlia amb array prenatal diagnòstic 
de deleció d'1 Mb en el braç llarg del cromosoma 5 (cas 312), variant de significat incert. 

L’array va resultar anòmal en un 18,5% dels casos (5/27). L’increment del rendiment 
diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser del 15,3% (4/26). Es va 
detectar un increment del rendiment diagnòstic del 11,1% (1/9) de l’array sobre el 
cariotip convencional en fetus amb CIR precoç associat a altres malformacions, i un 
increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip del 17,6% (3/17) en fetus 
amb CIR precoç aïllat. 

Pel que fa a les variants patogèniques, dos fetus van ser diagnosticats de CNV 
patogèniques (7,4 %, 2/27), ambdós pertanyien al grup de CIR precoç i malformacions 
estructurals. L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip per a 
variants patogèniques va ser del 3,8% (1/26). Es va detectar un increment  del 
rendiment diagnòstic de l’11,1% (1/9) de l’array sobre el cariotip en fetus amb CIR 
precoç associat a altres malformacions. No va haver-hi increment en el rendiment 
diagnòstic de l’array sobre el cariotip, pel que fa a variants patogèniques, en fetus amb 
CIR precoç aïllat. 

Considerem que és important establir l'associació entre les anomalies cromosòmiques i 
la restricció precoç del creixement fetal. Mitjançant la millora del diagnòstic d'aquest 
fetus, millorem el seguiment de l'embaràs, adaptem l'ús d'exàmens complementaris i, 
sens dubte, proporcionem un assessorament més precís a les famílies. 
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5.2 MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS AMB 
TRANSLUCÈNCIA NUCAL PATOLÒGICA I/O PLEC NUCAL PATOLÒGIC 

5.2.1 MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS AMB 
TRANSLUCÈNCIA NUCAL ≥ p99 

S'han detectat un total de 102 fetus amb TN ≥ p99. La incidència de TN ≥ p99 a la nostra 
població d’estudi ha estat de l'1%.  

L'edat mitjana materna era de 33,4 anys (rang 21-43), el 49% eren primípares i el 51% 
multípares.  

La mitjana d'edat gestacional en el moment del diagnòstic va ser de l’11,8 setmanes. 

En analitzar els antecedents obstètrics de la població estudiada, es va observar que el 
9,8% tenien història prèvia d'un fill amb un trastorn del neurodesenvolupament o bé d’un 
embaràs previ amb cromosomopatia. Només un cas va presentar recurrència del 
diagnòstic: TN ≥ p99 a l’ecografia de I trimestre i hidrops fetal a l’ecografia de segon 
trimestre amb array normal (cas 314), en tots dos embarassos consecutius, motiu pel 
qual es va cursar l’exoma clínic de l’ADN fetal obtingut d’aquesta segona gestació 
trobant-se una variant patogènica en homozigosi de tipus missense en el gen SEC23B 
i confirmant-se també en el fetus de la primera gestació. Aquesta variant patogènica 
explica el fenotip dels fetus afectats. 

En dos casos (1,9%), els embarassos van ser gemel·lars, ambdós dizigòtics, però 
només un dels fetus presentava l’increment de TN ≥ p99.  

Es va realitzar una QF-PCR en tots els fetus diagnosticats d'augment de la translucència 
nucal (≥ percentil 99), el 36,3% (37/102) presentaven un cariotip anòmal: 20 casos de 
trisomia 21 (54%), 12 casos de trisomia 18 (33%), 1 cas de trisomia 13 (3%) i 4 casos 
de síndrome de Turner (10%). En tots els casos es va sol·licitar la interrupció legal de 
l'embaràs. Dels casos restants, en un cas, l'estudi d’array no es va poder realitzar  i 
només es va realitzar un cariotip convencional, amb resultat normal, es tractava d'un 
avortament post-amniocentesi (Figura 4). 

 

Figura 4. Diagrama de flux de l’estudi cromosòmic (QF-PCR  i/o microarray cromosòmic) en les 
gestacions amb translucència nucal ≥ percentil 99. 
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L’array prenatal es va realitzar en 64 casos (62,7%) i en un 10,9% dels fetus el resultat 
va ser patològic. S’han detectat 9 CNVs en 7 fetus. Un 10,9% dels fetus eren portadors 
d’una o més CNVs (7/64, 10,9%): 1 CVN benigna (2p22.22p22.1(27,254.626-
39,208,926)x3), 3 variants de significació clínica incerta (1 fetus va presentar 2 VOUS) i 
5 CNVs patogèniques (1 fetus va presentar 2 CNVs patogèniques) (Figura 5).  

 

Figura 5. Resultats de l’array-CGH (CNVs patogèniques i VOUS) en les gestacions amb diagnòstic 
de translucència nucal ≥ p99. 

 

 

Els 2 fetus amb VOUS (2%) diagnosticades van ser:  

 Duplicació de 210 kb a la banda cromosòmica 16q24.1 (16q24.1(86,533,273-
86,743,471)x3). Aquest cas va ser un fals positiu de l'ecografia prenatal on no es 
va diagnosticar una fissura palatina aïllada, sense llavi fes associat. Aquesta 
duplicació 16q24.1 afectava el gen FOXF 1 (cas 255).  
 
 

 Deleció de 608 kb a la banda cromosòmica 7p21.2 (7p21.2 
(15614415_16222888)x1) i una altra deleció de 165 kb a la banda cromosòmica  
2q32.3 (2q32.3(193584775_193750372)x1) en un mateix fetus, heretada del 
progenitor (cas 306). 

Els casos de CNVs patogèniques diagnosticats van ser:  

 Deleció de 13 Mb a la banda cromosòmica 11q24.1q25 
(11q24.1q25(121,430,998-134,450,377)x1) juntament amb una duplicació de 15 
Mb a la banda cromosòmica 4q34.1q35.2 (4q34.11q35.2 (176,077,869-
191,153,672)x3) en un mateix fetus. La deleció terminal del cromosoma 11 
coincideix amb la regió de la síndrome de Jacobsen. La coexistència de les dues 
alteracions identificades en aquest cas és compatible amb la presència d’un 
cromosoma 11 derivatiu (der(11)t(4;11)(q34.1;q24)) al cariotip convencional que 
podria suggerir l’existència d’una possible translocació críptica equilibrada en 
algun dels progenitors, el pare presentava una translocació recíproca sense 
efecte fenotípic (cas 90). 
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 Trisomia del cromosoma 2 en mosaic de baixa proporció (14%) que es va 
considerar responsable de la  cardiopatia congènita detectada en el fetus (cas 
313).  

 
 
 Deleció de 534 kb a la banda cromosòmica 16p11.2 (16p11.2 (29,256,185-

30,098,069)x1) que correspon a la síndrome de microdeleció 16p11.2 (cas 157). 
 
 

 Deleció de 15 Mb a la banda cromosòmica 8p23.3p22 (8p23.3p22 
(1573676_16762986)x1), associada a hèrnia diafragmàtica fetal, deleció 
intersticial que afecta l’estructura i dosi d’alguns gens, entre ells el gen GATA4. 
L’anomalia estructural fetal va ser atribuïda a la microdeleció. En aquest cas es 
va fer l’estudi dels progenitors: progenitors no portadors (cas 272). 

Totes les CNVs patogèniques serien diagnosticables per cariotip convencional a 
excepció de la 16p11.2 (16p11.2 (29,256,185-30,098,069)x1) que per a la seva mida 
que escapava al límit de resolució del cariotip convencional i no va ser detectada. Les 
gestants van sol·licitar la ILE en tots aquests casos (Taula 6). 

 

Taula 6. CNVs detectades en el fetus afectat TN ≥ percentil 99. Anomalies ecogràfiques i 
cromosòmiques. 

 

Mida CMA 

 
Detectable 

cariotip 
convencional 

Anomalies 
ecogràfiques Seguiment 

arr[hg18]11q24.1q25(121,430,998134,450,377)x1 
arr[hg18]4q34.1q35.2(176,077,869-191,153,672)x3, 
cas 90 

13 Mb 
15 Mb 

2 CNV 
Patogènica 

 
SI 
SI TN ≥ 99th  ILE 

 

arr(2)x2~3 trisomia mosaïcisme cromosoma 2, cas 
313 - 

 CNV 
Patogènica 

 
SI TN + 

Cardiopatia 
congènita  

ILE  
 

arr[hg18]16p11.2(29,256,185-30,098,069)x1, cas 157 534 kb CNV 
Patogènica 

 
No 

TN ≥ 99th  

 
 ILE  
 
 

 arr[GRCh37]16q24.1(86,533,273-86,743,471)x3,  
cas 255 210 kb VOUS 

 
No 

TN ≥ 99th  Afectat 

arr[GRCh37]7p21.2(15614415_16222888)x1  
arr[GRCh37]2q32.3(193584775_193750372)x1,  
cas 306 
 

608 kb 
165 kb 

 

VOUS 
     VOUS 

        
        No 
        No 

TN ≥ 99th  Normal 

arr[GRCh37]2p22.2p22.1(27,254,626-39,208,926)x3, 
cas 1 1.6 Mb 

CNV 
Benigna  

 
No TN ≥ 99th  Normal 

arr[GRCh37]8p23.3p22(1573676_16762986)x1, cas 
272 15 Mb     CNV 

Patogènica 

 
SI 

 
TN +Hèrnia 

diafragmàtica 

 
ILE  
 

 



111 

 

L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser del 
7,9% (5/61), en el 6,5% dels fetus (4/61). En  els fetus amb TN ≥ p99 sense altres 
defectes estructurals va ser de l’11,1% (5/45). En el subgrup de fetus amb TN ≥ p99  i 
altres defectes estructurals no va haver-hi increment diagnòstic de l’array sobre el 
cariotip convencional, totes les CNV eren de gran mida i podien diagnosticar-se per 
cariotip convencional.   

Hem de fer èmfasi en el cas 20, el fetus presentava un cariotip de bandes G 
(47,XY,+mar[3]/46,XY[57]) amb un cromosoma marcador extra en baix percentatge 
(5%), no detectat per l’array-CGH i que contenia únicament material heterocromàtic 
sense repercussió fenotípica. Hem diagnosticat a la nostra sèrie dos casos de 
mosaïcisme per cariotip convencional (cas 20 i cas 313), dels quals només un ha estat 
diagnosticat també per l’array-CGH. Vam poder detectar un cas de mosaïcisme del 14%, 
però, l’altre cas ens va passar desapercebut. L’array-CGH té com a limitacions la no 
detecció de mosaïcismes de baixa proporció. 

 Va haver-hi una relació directament proporcional entre la TN i les anomalies 
cromosòmiques i inversament proporcional respecte als resultats perinatals, a més mida 
de TN més incidència de cromosomopaties i pitjors resultats perinatals (Figura 6). 
Aquests resultats van ser estadísticament significatius (p < 0,05). 

 

Figura 6. Relació entre el gruix de la translucència nucal, els defectes genètics, l'avortament 
involuntari o la mort fetal i les malformacions en els fetus. 

  

 

En aquest context, s’han informat 8 casos (7,8%, 8/102) com higroma quístic amb 62,5% 
(5/8) d'anomalia cromosòmica.  

Es va realitzar una ecocardiografia fetal precoç (13-15 setmanes) en els casos de TN ≥ 
percentil 99, que no van sol·licitar interrupció legal de l'embaràs abans de les 13-15 
setmanes, que mostrava patologia en el 13% dels casos (9/69). L’estudi Doppler del DV 
en aquests 9 casos també es va realitzar, resultant patològic en 4/9 casos (44,4%), bé 
va ser revers bé va mostrar alteracions de l’ona a. D'aquests 9 casos, 5 van sol·licitar 
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ILE donat que la cardiopatia congènita s'associava a una anomalia genètica (dos casos 
de trisomia 18, un cas de trisomia 21 i un cas de trisomia 2 en mosaic) o bé es tractava 
d'una cardiopatia congènita major de mal pronòstic (un cas d'hipoplàsia de cavitats 
esquerres).  

És important assenyalar la relació entre l'augment de la translucència nucal, la síndrome 
de Noonan i la cardiopatia congènita. En els dos casos d’hipertròfia del cor dret 
(miocardiopatia hipertròfica, casos 163 i 302) es van diagnosticar una síndrome de 
Noonan.  

L'estudi ecogràfic morfològic detallat entre les 18 i 22 setmanes de l'embaràs es va 
realitzar en 64 fetus, en la resta de casos s’havia sol·licitat la ILE i els fetus no van arribar 
a sotmetre’s a aquesta exploració. Es va diagnosticar una malformació fetal associada 
a l'augment de la translucència nucal en un 28,1% dels casos (18/64). La malformació 
fetal amb més freqüència diagnosticada va ser la cardiopatia congènita fetal, en un 50% 
dels casos (Figura 7). No va haver-hi increment del rendiment diagnòstic de l’array en 
aquest subgrup de fetus amb malformacions estructurals associades (0/15 del total de 
18) i TN p ≥ 99. Aquests fetus presentaven anomalies cromosòmiques de mida gran i 
tots els casos de la nostra sèrie es podien diagnosticar per cariotip convencional. 

 

Figura 7. TN ≥ percentil 99 i anomalies ecogràfiques fetals. 

 

Peu de figura. Comunicació interventricular (CIV), canal atrioventricular (canal A-V), hipoplàsia de ventricle esquerre 
(HVE), miocardiopatia hipertròfica (MCH) i anomalies de l’arc aòrtic (AAO). 

L'associació entre el resultat patològic de l’array/cariotip convencional i la cardiopatia 
congènita fetal va ser del 33% (1/3) (Figura 8). 

En dos fetus (2/64, 3,1%) es van diagnosticar malformacions en més de dos òrgans o 
sistemes: una era una tetralogia de Fallot associada a una malposició de les extremitats 
i l'altra una dominància de les cavitats dretes associades a una ventriculomegàlia. 
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Figura 8. Malformacions fetals ecogràfiques, anomalies genètiques a la QF-PCR/array-CGH i 
interrupcions legals de les gestacions en els fetus amb TN ≥ percentil 99.   

 

Peu de figura. Hèrnia diafragmàtica congènita (HDC). 

 

En 5 casos (7,8%, 5/64) es va detectar una persistència de la translucència nucal durant 
el segon trimestre de l'embaràs com a PN ≥ percentil 99. En aquest subgrup es va 
observar un major índex de problemes de neurodesenvolupament i de dismòrfies facials 
(2/5 casos, 40%). 

La RMf es va realitzar en un 3,1% dels casos (2/64), ambdós casos van ser hèrnies 
diafragmàtiques congènites, confirmades també per la RMf.  

L'estudi de les infeccions prenatals va ser negatiu en tots els casos, inclosos els casos 
amb mares que eren immunes a Citomegalovirus (CMV). En aquests casos, es va 
realitzar l’anàlisi de CMV per PCR en el líquid amniòtic no trobant-se resultats patològics 
a la nostra sèrie. 

Pel que fa a altres troballes ecogràfiques, mencionar que la incidència de macrosomia 
fetal en fetus amb TN ≥ p99 al nostre treball va ser del 9,4%. Aquest punt el 
desenvoluparem més endavant a la discussió. 

 

Un total de 47 dones embarassades (46%) van sol·licitar la interrupció de l'embaràs, 46 
casos a conseqüència de les troballes en l'estudi del cariotip convencional, la QF-PCR, 
l’array i/o les anomalies fetals detectades per ecografia i un cas per ruptura prematura 
de membranes amb anhidramni (després de la realització d’una tècnica invasiva).  

A la nostra sèrie s’han produït dos casos d’avortament atribuïbles a la tècnica invasiva 
(3%), una d'elles va ser una amniocentesi i l'altra una biòpsia corial.  
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L'estudi anatomopatològic va proporcionar informació addicional en tres casos (3/49, 
6,1%)  (Taula 7):  

- Un cas de defecte de tub neural (no diagnosticat per ecografia) associat a  
omfalocele i trisomia 18, cas 97. 
  

- un segon cas de malposició d’extremitats inferiors (no diagnosticat per ecografia) 
associat a cardiopatia congènita, cas 313. 
 

- un tercer cas de ronyó en ferradura només diagnosticat en l’anàlisi 
anatomopatològic d’un fetus amb una CNV patogènica, cas 90.  
 

Va haver-hi també un fals negatiu del diagnòstic ecogràfic: 

 
- un cas en el qual no es va diagnosticar per ecografia una fissura palatina amb 

llavi íntegre però sí un ronyó ectòpic, en el mateix fetus, portador també d’una 
CNV patogènica (cas 255).  
 
 

Taula 7. CNVs detectades en els fetus amb TN ≥ p99. Anomalies ecogràfiques i estudi 
anatomopatològic. 

 

Mida CMA Anomalies 
ecogràfiques 

Evolució 

 
Anatomia 
Patològica 
(AP) 
/Seguiment 
postnatal 

arr[hg18]11q24.1q25(121,430,998-134,450,377)x1 
arr[hg18]4q34.1q35.2(176,077,869-191,153,672)x3, 
cas 90 

13 Mb 
 

15 Mb 

CNV 
Patogènica 
 
CNV 
Patogènica 

TN ≥ p99  ILE 

AP no 
concordant: 
Ronyons en 
ferradura 
(Fals negatiu 
del Dx 
ecogràfic) 

arr (2)x2 3 trisomia mosaïcisme cromosoma 2,  
cas 313 - CNV 

Patogènica 

TN + 
Cardiopatia 
congènita  

ILE 
 

 
AP no 
concordant 

arr[hg18]16p11.2(29,256,185-30,098,069)x1,  
cas 157 534 kb CNV 

Patogènica 
TN ≥ p99  ILE 

 

AP 
Concordant 

arr[GRCh37]16q24.1(86,533,273-86,743,471)x3, cas 
255 210 kb VOUS TN ≥ p99  Nadó 

afectat 

Nadó:  
fissura 
palatina i 
ronyó ectòpic 
(Fals negatiu 
dx ecogràfic) 

arr[GRCh37]7p21.2(15614415_16222888)x1  
arr[GRCh37]2q32.3(193584775_193750372)x1,  
cas 306 
 

608 kb 
165 kb 

 

VOUS 
VOUS 

TN ≥ p99  Nadó 
normal 

 
Nadó normal 

arr[GRCh37]8p23.3p22(1573676_16762986)x1,  
cas 272 15 Mb 

 CNV 
Patogènica 

TN+ 
Hèrnia 

diafragmàtica 

ILE 
 

AP 
Concordant 
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Pel que fa al seguiment obstètric, 50 embarassos van arribar a terme  i  3 van ser parts 
preterme. Una de les dues bessonades va ser un part preterme, l’altre a terme. Altres 
variables han estat també analitzades en el subgrup de gestació única (Taula 8). 

Vam tenir una taxa de mortalitat neonatal de l'1,8%, un cas. Es tractava d’un nadó amb 
una Síndrome de Noonan (cas 302) que va morir a conseqüència de complicacions 
derivades de la miocardiopatia hipertròfica que presentava. 

 
Taula 8. Resultats perinatals en els casos de TN ≥ p99 i gestació única. 
 

 Fetus TN (p ≥ 99) 

Interrupció legal de l’embaràs  46% (47/102) 

Nadó viu  50.9% (52/102) 

Part preterme  3.9% (2/51) 

Inducció del part  33.3% (17/51) 

Part per cesària  35% (18/51) 

Pes al naixement  3228g 

En relació amb el seguiment postnatal de la resta de nadons, la valoració 
neuropediàtrica a curt i mitjà termini (0-36 mesos), ha estat patològica en tres casos 
(5.6%, 3/53): dues síndromes de Noonan i un cas de síndrome de Pierre-Robin amb 
paladar fes (cas 255). Aquests nens han necessitat atenció neuropedàtrica en presentar 
alteracions en el neurodesenvolupament lleus o moderades. Altres 5 nounats (5/53, 
9.4%) van rebre atenció a la Unitat de Neonatologia per problemes menys greus, bé 
derivats de la prematuritat bé de la síndrome de destret respiratori neonatal, i actualment 
presenten un bon estat de salut.  

Comentar també en aquest apartat el cas 92, amb sospita de coartació d’aorta prenatal 
i confirmació postnatal que va requerir correcció quirúrgica i que donada també una 
icterícia amb estancament ponderal es va diagnosticar amb posterioritat  a més d’un 
dèficit d’arginasa que va requerir d’un trasplantament fetge (pares portadors del dèficit 
enzimàtic). Neurològicament presenta una evolució correcte. 

L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser del 
7,9% (5/61). El 6.5% dels fetus (4/61) van presentar anomalies de l’array que no van ser 
diagnosticades per cariotip convencional. En  els fetus amb TN ≥ p99 sense altres 
defectes estructurals, l’increment diagnòstic de l’array envers el cariotip convencional va 
ser de l’11,1% (5/45), a diferència del subgrup de fetus amb TN ≥ p99 i defectes 
estructurals associats on no va haver-hi increment del rendiment diagnòstic de l’array, 
donat que les anomalies cromosòmiques eren de mida gran.   

Pel que fa a les CNVs patogèniques, l’increment del rendiment diagnòstic de 
l’array sobre el cariotip convencional va ser de l’1,6% (1/61). Aquesta CNV 
patogènica es van presentar en un fetus amb TN ≥ p99 sense altres anomalies 
estructurals associades, aquest subgrup va presentar un increment en el rendiment 
diagnòstic del 2,2% (1/45). No va haver-hi increment en el rendiment diagnòstic en el 
subgrup de fetus amb TN ≥ p99 associada a altres anomalies estructurals pel que fa a 
CNV patogèniques. 
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5.2.2 MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS AMB 
TRANSLUCÈNCIA NUCAL ≥ p95 (p ≥ 95 i < 99) 

Un total van ser 30 fetus van presentar una TN p ≥ 95 i < 99. Amb motiu d’un cribratge 
combinat de I trimestre de risc elevat aquestes gestants van optar per realitzar una 
tècnica invasiva.  

L'edat mitjana materna era de 33,7 anys (rang 17-41), el 46,6% eren primípares. La 
mitjana d'edat gestacional en el moment del diagnòstic va ser de 12,1 setmanes. 

En analitzar els antecedents obstètrics de la població estudiada, es va observar que el 
3,3% (un únic cas) tenien història prèvia d'un fill amb un trastorn del 
neurodesenvolupament. Es tractava d’un cas amb l’antecedent d’una síndrome 
velocardio-facial. 

En un cas (3,3%), l’embaràs va ser gemel·lar, dizigòtic, però només un dels fetus 
presentava l’increment de TN ≥ p95 i < p99.  

La QF-PCR es va realitzar, prèviament a l’array-CGH, en tots aquests fetus. El 16,6% 
(5/30) presentaven alteracions genètiques: 3 casos de trisomia 21, 1 cas de trisomia 18, 
i 1 cas de síndrome de Klinefelter. Tots ells van sol·licitar la interrupció legal de 
l'embaràs.  

L’array prenatal es va realitzar en 25 casos (83,3%) i es va detectar una CNV patogènica 
en un cas (4%, 1/25): microdeleció de novo (progenitors no portadors), 
d’aproximadament 1.8Mb a la regió distal de la banda cromosòmica 
22q11.2(20,138,950-21,973,223)x1) (cas 220). Aquest cas no va ser diagnosticar per 
cariotip convencional.  

Va haver-hi increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip 
convencional del 4%. 

L'estudi ecogràfic morfològic detallat realitzat a les 18-22 setmanes d'embaràs va 
diagnosticar una malformació fetal associada en 4 casos (4/25, 16%): un cas de CIV, un 
cas d’ARSA (tots dos confirmats per ecocardiografia fetal) i dos casos d’èctasi pièlica 
bilateral (amb ronyons normals en els controls ecogràfics del tercer trimestre). En cap 
fetus  es va diagnosticar malformacions en més de dos òrgans o sistemes. 

L’ecocardiografia fetal va confirmar les troballes en els dos casos anteriorment 
mencionats: CIV (1/25, 4%) i l’ARSA. 

En cap cas vam detectar la presència d’un plec nucal patològic (PN > percentil 99) durant 
el segon trimestre de l'embaràs.  

En l’ecografia de tercer trimestre es va diagnosticar també un cas de ventriculomegàlia 
fetal lleu no confirmada per neurosonografia fetal  i sense repercussió postnatal i dos 
casos de fetus grans per l’edat gestacional (2/23, 8%). 

Un total de 5 dones embarassades (16,6%) van sol·licitar la interrupció de l'embaràs a 
conseqüència de les troballes en l'estudi del cariotip convencional, la QF-PCR o l’array.  
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S’han produït 2 avortaments, atribuïbles a la tècnica invasiva (6,6%), un dels casos va 
ser el de la CNV patogènica i l’altre un fetus amb resultat d’array normal. L'estudi 
anatomopatològic no va proporcionar informació addicional en cap d’aquests casos. 

En relació amb el seguiment obstètric, no es va tenir en compte per la valoració 
d’aquests resultats l’embaràs gemel·lar, dels 22 embarassos van arribar a terme 21, va 
haver-hi un part preterme a la setmana 34. No hi va haver cap cas de mortalitat 
intrauterina ni tampoc neonatal (Taula 9). 

 

Pel que fa al seguiment postnatal dels nadons, a la valoració a curt i mitjà termini (0-36 
mesos), cap cas  ha estat patològic.  

 
Taula 9. Resultats perinatals en els casos de TN p ≥ 95 i < 99 i gestació única. 
 

 TN (p ≥ 95 i < 99) 

Interrupció legal de l’embaràs  16,6% (5/30) 
Nadó viu  76,6% (23/30) 
Òbit intrauterí  0 
Part preterme  4.3% (1/22) 
Inducció del part  18.8% (4/22) 
Part per cesària  13.6% (3/22) 
Pes al naixement  3154g 
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5.2.3. MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS  FETUS AMB PN 
PATOLÒGIC (p > 99) AL II TRIMESTRE 

Pel que fa al PN de II trimestre també s’ha volgut establir la correlació amb entre les 
troballes de l’array i els resultats perinatals.  

En l’apartat 5.2.1. s’han comentat cinc casos (7,8%, 5/64) amb diagnòstic de TN ≥ p99 
al primer trimestre i un PN > p99 durant el segon trimestre de l'embaràs. En aquest 
subgrup es va detectar un major índex de problemes de neurodesenvolupament i de 
dismòrfies facials (2/5 casos, 40%). A continuació analitzarem els resultats dels 
diagnòstics de PN > p99 al II trimestre en aquelles gestacions on l’ecografia del primer 
trimestre va ser normal, inclosa la valoració de la TN.  

En total van ser 24 casos inclosos. 

L'edat mitjana materna va ser de 30,6 anys (rang 21-38), el 37,5 % (9/24) eren 
primípares i el 62,5% multípares. La mitjana d'edat gestacional en el moment del 
diagnòstic va ser de 20,6 setmanes. 

Al estudiar els antecedents obstètrics de la població estudiada, es va observar un cas 
(cas 141, 4,1%) que presentava història prèvia d'un fill amb un trastorn no filiat del 
neurodesenvolupament  i amb bona evolució posterior.  

No hi va haver cap cas de gestació gemel·lar.   

Tot i que no es recomana l'estudi rutinari dels marcadors de cromosomopatia, en el 
cas que durant l'exploració anatòmica fetal (18-22 setmanes) es detecti algun d’aquests 
marcadors, s’ha de realitzar la recerca dirigida de la resta de marcadors a fi de revaluar 
el risc previ de síndrome de Down per a la gestant  i s’establir un nou risc amb l’aplicació 
dels quocients de probabilitat (Likelihood Ratio, LHR). Quan el resultat ha estat d’alt risc 
per trisomies es va indicar una tècnica invasiva. 

  Els marcadors ecogràfics avaluats han estat: 

- Ventriculomegàlia 

- Plec nucal 

- Longitud fèmur 

- Longitud húmer 

- Focus hiperecogènic intracardíac 

- Èctasi pièlica renal 

- ARSA 

- Os nasal hipoplàsic o absent 

- Intestí hiperecogènic   
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L’array prenatal es va realitzar en els 24 casos, sense diagnosticar-se cap anomalia 
cromosòmica numèrica. Es van detectar dues VOUS (2/24, 8,3%):  

 Duplicació de 375 kb a la banda cromosòmica 20q13.33(61,973,901-
62,331,113)x3 que afecta el gen SOX18 (cas 49). 
 
 

  Duplicació de 304 kb a la banda cromosòmica 16q22.1 
(67116261_67420757)x3, que no coincidien amb CNVs polimòrfiques i podien 
alterar l'estructura o gens de referència (cas 279).  
 

Aquestes alteracions han estat classificades com a VOUS, ja que no hi ha prou literatura 
encara per classificar-les com benignes o patogèniques. Aquests casos no es podrien 
diagnosticar per cariotip convencional (Taula 10). 

 

Taula 10. CNVs detectades en els fetus amb PN (p >99) durant el II trimestre de gestació. Troballes 
ecogràfiques i detecció per cariotip convencional. 

 

Mida CMA 

 
Detectable 
per cariotip Anomalies 

ecogràfiques 
Seguiment 

 arr[hg18]20q13.33(61,973,901-62,331,113)x3, 
cas 49 375 kb VOUS 

 
No PN > p99 Epilèpsia 

 arr[hg18]16q22.1(67116261_67420757)x3, cas 
279 304 kb VOUS 

 
No PN > p99   Normal 

 

L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser del 
8,3%. No vam detectar un increment del rendiment diagnòstic del microarray sobre 
el cariotip convencional en els fetus amb PN > p99 i malformacions estructurals, però 
comentar que només van ser dos casos. Tampoc per CNVs patogèniques, donat que 
en aquest subgrup només vam diagnosticar dos casos de VOUS. 

L'estudi ecogràfic morfològic detallat entre les 18-22 setmanes de l'embaràs va 
diagnosticar dos casos de  malformacions fetals associades a l'augment del PN > p99 
(2/24,4.1%): un cas d’hidronefrosi congènita bilateral de baix grau (UTD A1, cas 13) i 
una duplicitat pièlica renal unilateral (cas 176).  Durant el tercer trimestre es van 
diagnosticar un cas de hidronefrosis fetal de d'alt grau (UTD A3, cas 56) i 5 fetus amb 
un pes estimat superior al percentil 90 per l'edat gestacional (5/24, 20%). En cap fetus 
es va diagnosticar malformacions en més de dos òrgans o sistemes. No es va realitzar 
cap altra tècnica d’imatge addicional.  

L'estudi d'infeccions prenatals de toxoplasma, rubèola, parvovirus B19, virus de  l’herpes 
símplex (VHS-1 i VHS-2) i citomegalovirus (CMV) va ser negatiu en tots els casos.  

Cap dona va sol·licitar la interrupció legal de l'embaràs a conseqüència de les troballes 
en l'estudi de l’array i/o les anomalies fetals detectades per ecografia.  
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No es va produir cap avortament en aquest subgrup atribuïble a la tècnica invasiva.  

 

Pel que fa als resultats perinatals, tots els embarassos van arribar a terme. Altres 
variables han estat també analitzades (Taula 11). 

Taula 11. Resultats perinatals en els casos de PN > p99, exclosos el PN persistents. 
 

  

Setmanes de gestació al part 39.2 
Nadó viu  100% (24/24) 
Òbit intrauterí  -- 
Part preterme  4.3% (1/24) 
Inducció del part  20.8% (5/24) 
Part per cesària  12.5% (3/24) 
Pes al naixement  3456g 

 

Els resultats perinatals del grup de PN > p99 amb TN≥ p99 a I trimestre han estat tractats 
de forma independent (Taula 12). 
 
 
Taula 12. Resultats perinatals en els casos de TN ≥ p99 persistent. 
 

  

Interrupció legal de l’embaràs  -- 
Setmanes de gestació al part 40.2 
Nadó viu  100% (5/5)  
Èxitus postpart  20% (1/5) 
Part preterme  --- 
Inducció del part  20% (1/5) 
Part per cesària 20% (1/5) 
Pes al naixement  3541g 

 

Pel que fa al seguiment postnatal i la valoració a curt i mitjà termini (0-36 mesos) dels 
nadons, que prenatalment havien presentat un PN > p99, només un cas (cas 49) va 
presentar durant el segon any de vida una epilèpsia focal estructural amb hipoplàsia de 
l’hipocamp esquerre, actualment en seguiment i tractament per Neurologia pediàtrica, 
amb un neurodesenvolupament correcte per l’edat. 
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Ja s’ha comentat prèviament (apartat 5.2.1) que el subgrup PN > p99 a II trimestre amb 
TN≥ p99 a I trimestre va presentar un major índex de problemes de 
neurodesenvolupament i de dismòrfies facials (40%). 
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5.3 MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS AMB 
MALFORMACIONS ESTRUCTURALS 

En aquesta sèrie s'han inclòs un total de 154 fetus amb malformacions diagnosticades 
prenatalment.  
 
Hem analitzat prèviament alguns d’aquests casos de fetus amb malformacions 
estructurals bé perquè s’havien associat a restricció precoç del creixement intrauterí bé 
perquè s’havien associat a TN / PN patològics:   
 

- En el grup de fetus amb CIR/RCIU precoç, un total de 6 fetus van presentar 
malformacions estructurals associades (6/27, 22,2%): 2 casos d’anomalia 
cardiovascular (un cas de CIV muscular i un cas d’arc aòrtic dret), 3 casos 
d’anomalia dels SNC (2 casos de VMG i un cas de quist aracnoïdal). Hi va haver 
també un cas de peus bots. Aquest darrer cas es va associar a una CNV 
patogènica ja descrita (duplicació 1q32.2q42.2) igual que el cas 280 del fetus 
amb arc aòrtic dret associat a una CNV patogènica (deleció 21q22.3) també 
descrita prèviament (2/6, 33,3%) (Taula 4). 
 
 

- En el grup de TN ≥ p99, els casos diagnosticats d’anomalies ecogràfiques 
fetals han estat 18 (18/64, 28,1%). Dels quals 9 van ser fetus amb cardiopatia 
congènita i els altres 9 van ser: 2 hèrnies diafragmàtiques, 2 casos de defectes 
de paret abdominal, 2 casos de malformacions renals i 2 fetus amb hidrops. Un 
cas d’anomalia d’extremitats superiors i inferiors (Figura 7).  
 
En el subgrup de CC i TN ≥ p99 es van identificar 4 casos d’anomalies 
cromosòmiques (44,4%, 3 aneuploïdies i el cas del mosaic de la trisomia 2). 
 
Tres fetus més van ser diagnosticats en aquest subgrup, de TN ≥ p99 i 
malformacions ecogràfiques, de CNVs: 1 cas de CNV patogènica i diagnòstic 
prenatal de malformació fetal (cas 272) i  2 casos on l’associació a malformació 
fetal va establir-se amb posterioritat: un d’ells després de la interrupció legal de 
l’embaràs (cas 90) i postpart a l’altre  (VOUS, cas 255,  Síndrome de Pierre-
Robin) (Taula 13).  

 

Taula 13. CNVs detectades en els fetus amb TN ≥ percentil 99 i malformació fetal. 

 

Mida CMA Anomalies 
ecogràfiques 

Evolució 

 
Anatomia 
Patològica (AP) 
/Seguiment 
nadó 

arr[hg18]11(11q24.1q25(121,430,998-134,450,377)x1 
arr[hg18]4q34.11q35.2(176,077,869-191,153,672)x3, 
cas 90 

13 Mb 
15 Mb 

CNV 
Patogènica TN ≥ 99th  

ILE 
 

AP no 
concordant: 
Ronyons en 
ferradura (Fals 
negatiu) 

Arr(2)x2~3 trisomia mosaïcisme cromosoma  2,  
cas 313 - 

 CNV 
Patogènica 

     TN + 
Cardiopatia 
congènita  

ILE 
 

 
AP Concordant 

arr[GRCh37]16q24.1(86,533,273-86,743,471)x3,  
cas 255 206 kb VOUS TN ≥ 99th  Nadó 

afectat 

Nadó: fissura 
palatina i ronyó 
ectòpic  

arr[GRCh37]8p23.3p22(1573676_16762986) x1,  
cas 272 15 Mb     CNV   

Patogènica 
TN +Hernia 

diafragmàtica 
ILE 
 

 
AP Concordant 
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- Malformacions associades a TN p95-99 van ser: una CIV muscular, una ARSA 

i dos casos de HNF congènita de baix grau (UTD A1)  (4/25, 16%). No hi va haver 
cap associació a anomalies del cariotip  molecular entre aquests fetus amb TN 
p95-99 i malformacions estructurals associades (figura 9). 
 

- Malformacions associades a PN > p99 al II trimestre van ser: un cas de HNF 
congènita bilateral de baix grau (UTD A1, cas 13), un cas de HNF congènita 
unilateral d’alt grau (UTD A3) i un cas amb una duplicitat pièlica renal unilateral 
(3/24, 12.5%). Tampoc hi va haver associació amb anomalies del cariotip entre 
aquest fetus amb PN p>99 i malformacions estructurals associades (Figura 9). 

 
L’ecografia del tercer trimestre en aquests casos va resultar útil a l’hora de fer els 
controls del creixement i realitzar el seguiment evolutiu de la patologia prèviament 
diagnosticada al I-II trimestre, tan sols un cas de PN > p99 i anomalia renal va ser 
diagnosticat al tercer trimestre. 
 
 
 
Figura 9.  Malformacions associades a CIR, TN (p > 95 i > 99, p ≥ 99) i PN > p99. 
 

 
 
 
 
 
La resta, un total de 123 casos inclosos al nostre estudi, no associats als apartats ja 
anteriorment descrits, on la malformació fetal no es trobava associada ni a CIR ni a TN-
PN patològics es descriuran a continuació.  
 
 
L'edat mitjana materna va ser de 31,9 anys (rang 18-42), el 56% eren primípares i el 
44% multípares.  
 
La mitjana d'edat gestacional en el moment del diagnòstic va ser de 20,1 setmanes. 
 
L’anàlisi dels antecedents obstètrics d’aquesta població  va mostrar que 11 casos 
(11/123, 8,9%) presentaven història prèvia d'un fill amb malformació congènita i/o 
alteració del neurodesenvolupament. 
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Hi va haver 118 gestacions úniques i 6 gestacions gemel·lars dizigòtiques, 5 d’elles amb 
un únic fetus afectat i una amb ambdós fetus afectats. Cap d’aquestes gestants amb 
gestació gemel·lar i un fetus amb malformació estructural va sol·licitar la interrupció legal 
de l’embaràs ni tampoc el feticidi selectiu. La gestant amb gestació gemel·lar i els dos 
fetus afectes d’una seqüència acrània-exencefàlia-anencefàlia va sol·licitar la interrupció 
legal de l’embaràs (Figura 10). 
 
 
Figura 10. Malformacions estructurals fetals, sense associació a CIR ni TN/PN patològics, en 
gestacions múltiples. 
 

 
 
 
 
Es va realitzar tècnica invasiva en les 123 gestacions. La QF-PCR va resultar patològica 
en 11 casos (8,9%): dos casos de trisomia 21 associats a cardiopatia congènita amb 
cribratge combinat de I trimestre d’alt risc per trisomia 21 i TN normal a l’ecografia de I 
trimestre, sis casos de trisomia 18 (dos casos associats a cardiopatia congènita amb 
cribratge combinat de I trimestre d’alt risc per trisomia 18 i ecografia de I trimestre 
normal, tres casos amb altres anomalies a l’ecografia de I trimestre i un cas d’artrogriposi 
diagnosticat al segon trimestre amb interrupció tardana de la gestació (denegada pel 
Comitè, la dona va marxar a fer la interrupció de l’embaràs a l’estranger), dos casos de 
trisomia 13 amb anomalies estructurals fetals majors ja a l’ecografia del I trimestre i un 
cas de triploïdia. A més vam diagnosticar un cas de pseudomosaïcisme sense 
significació clínica donat que només es va detectar en un dels cultius cel·lulars en un 
fetus que presentava una gastròsquisi (cas 252).  
 
Tots ells van sol·licitar la interrupció legal de l'embaràs. El cas de triploïdia (cas 247) va 
ser un avortament postamniocentesi.  
 
L’array prenatal es va realitzar en 112 casos i es van trobar 8 CNVs en 7 fetus (7/112, 
6.2%). Un cas de cardiopatia congènita fetal va ser diagnosticat d’una CNV patogènica 
just en néixer donat que va ser un diagnòstic prenatal en el tercer trimestre. Van ser en 
total 3 VOUS (1 fetus presentava 2 VOUS) i 5 CNVs patogèniques (Taula 14). 
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Taula 14. CNVs i malformacions estructurals fetals aïllades (no associades a CIR ni a TN/PN 
patològics). 
 
 

Mida CMA 

 
 
 

Detectable 
per  

cariotip 

Anomalies 
ecogràfia 

Seguiment 
de la 
gestació 

 
 
Anatomia 
Patològica (AP) 
/Seguiment 
neuropediàtric 
postnatal 

arr[hg18]22q11.21(17,274,835-19,835,417)x1, 
cas 24 

 
2.6 Mb 

 

CNV 
Patogènica 

 
 

No 
Cardiopatia 
congènita 

 ILE 
 

 
AP 
concordant: 
Doble sortida 
de ventricle 
dret i CIV 

arr[hg18]17q21.32q21.33(46,361,999-48,837, 
400)x1,  cas 28 2.4 Mb  CNV 

Patogènica 

 
No  

Cardiopatia 
congènita  

Nadó 
afectat.  

 
Dismòrfia 
facial i 
discapacitat 
intel·lectual 

 arr[hg18]13q14.11q14.2(41,637,500-48,222, 
028)x1, cas 136 6.5 Mb 

CNV 
Patogènica 

 
No 

Anomalia 
EEII  ILE 

 
 
-- 

 
arr[hg18]17q21.31(40,926,210x2, 
41,011,530-41,411,804x3, 41, 426, 500-
41,494,390x2, 41,544,224-41, 706, 929x3, 41, 
983407x2), cas 216 
 

400 kb 
162 kb 

CNV 
Patogènica 
Progenitor 
portador 

 
No 

VMG 
Nadó a 
terme 

 
Neurologica-
ment normal 

 arr[hg19]3p26.3p26.2(2,724,887-2,993,574)x1, 
cas 297 268 kb 

CNV 
Patogènica  
Progenitor 
portador 

 
No Omfalocele 

i anomalia 
EEII 

ILE 
 

 
 
AP concordant 

 arr[hg18] 7p15.3(21,714,059-21,994,454)x4, 
cas 182 280 kb VOUS 

 
No 

Cardiopatia 
congènita 

Nadó a 
terme 

 
 
Dismòrfia 
facial 

arr[hg18]5q23.11q23.2(120,130,212-121,800, 
740)x3 
arr[hg18]9p24.3(307,082-878,209)x3,  
cas 132 

1.6 Mb 
271 kb 

VOUS 
VOUS 

Progenitors 
portadors 

 
No 
No Arc aòrtic 

dret 
Nadó a 
terme  

 
Neurologica-
ment normal 

 
 
L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional en 
els casos dels fetus amb malformacions estructurals va ser del  7,1% (8/112). El  
6,2% dels fetus avaluats van presentar alteració de l’array-CGH. L’increment del 
rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional per a variants 
patogèniques va ser del 4,4% (5/112). 
 
 
 
Les anomalies del SNC i les cardiopaties congènites van ser les malformacions fetals 
diagnosticades amb major freqüència (Figura 11). 
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Figura 11. Malformacions estructurals fetals, sense associació a CIR ni TN/PN patològics. 

 

 

En analitzar les malformacions i el moment del seu diagnòstic s’observa que és en el 
segon trimestre on es van diagnosticar més malformacions fetals (Figura 12). 

 

Figura 12. Malformacions estructurals fetals analitzades per òrgans o sistemes, en fetus sense 
associació a CIR ni TN/PN patològics, segons el moment del diagnòstic. 

 

 

A continuació s’analitzen les malformacions estructurals fetals per òrgans o 
sistemes afectats.  

- Malformacions del SNC. 

 Pel que fa a les malformacions del SNC, es van diagnosticar un total de 26 casos 
(26/123, 21,1%): 8 casos al I trimestre i 18  al II trimestre.  

Els defectes del tub neural (DTN) i les ventriculomegàlies van ser les malformacions 
més freqüentment diagnosticades. Els DTN són un grup heterogeni d'anomalies del 
SNC que abasten des de l’acrània a l’encefalocele passant per la iniencefàlia i l’espina 
bífida. A l’ecografia del primer trimestre quatre fetus (15,3%) van ser diagnosticats 
d’acrània-exencefàlia-anencefàlia, dos fetus d’encefalocele i dos d’holoprosencefàlia. 
En el segon trimestre, la ventriculomegàlia va ser la malformació més freqüentment 
diagnosticada (57,6%).  
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Quatre casos (4/26, 16%) van presentar anomalies en l’array/QF-PCR: dos casos de 
trisomia 13 associada a holoprosencefàlia, un cas de trisomia 18 en un fetus amb 
diagnòstic de seqüència acrània-exencefàlia-anencefàlia i un cas d’anomalia a l’array 
en un fetus amb ventriculomegàlia, concretament una duplicació de la banda 
cromosòmica 17q21.31 de 400 kb i 162 kb  amb un interval de dosi normal que implicava 
al gen KANSL1 (cas 216). L’increment diagnòstic de l’array-CGH per a variants 
patogèniques va ser del 4,3%. 

Un fetus diagnosticat de VMG i CIV perimembranosa va ser òbit intraúter (cas 311).  

En dos fetus (2/26, 7,6%) diagnosticats d’anomalies del SNC hi havien malformacions 
associades a altres òrgans, concretament en els dos casos (cas 273 i cas 300) es va 
associar una encefalocele a una malformació renal, diagnosticant-se ambdós fetus 
d’una síndrome de Merckel-Gruber (Figura 13). 

 

Figura 13. Anomalies del SNC diagnosticades al primer i segon trimestre, anomalies de la QF-
PCR/array-CGH i ILEs. 

 

Peu de figura. Defecte del tub neural (DTN), holoprosencefàlia (HPC), agenèsia cos callós (ACC), anomalia del càvum 
del septum pellucidum (CSP), ventriculomegàlia (VG). 

 

- Anomalies del macís facial.  

En 8 casos es van diagnosticar anomalies del macís facial (8/123, 6.5%), tots a 
l’ecografia del segon trimestre: quatre fetus amb llavi fes i/o fenedura palatina, dos casos 
d'hipoplàsia d'os nasal (HHN), un cas de dismòrfia amb exoftàlmia (que va ser òbit 
intraúter, cas 3) i un cas de seqüència Pierre-Robin (cas 135). Tant el cas de la 
seqüència Pierre-Robin com el del llavi fes-fenedura palatina, les malformacions van 
presentar-se associades a anomalies dels genitals (cas 137, síndrome del pterigium 
popliteal o síndrome facio-gènito-popliti), tots dos casos van presentar malformacions 
en més d’un òrgan o sistema (2/8,25%).  

En tots els casos l’array-CGH prenatal va ser normal (Figura 14). Es van estudiar 
possibles mutacions responsables dels fenotips fetals en aquests dos últims casos 

DTN HPC ACC
Anomalia

CSP
VMG

Anomalies
de fossa
posterior

Eco I trim, núm de casos 6 2 0 0 0 0

Eco II trim 0 0 2 1 15 0

Anomalia QF-PCR/array 1 2 0 0 1 0

ILE 6 2 1 0 0 0
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comentats (cas 135 i 137), però només en el cas 137 es va identificar en el fetus la 
mutació c.250C>T(p.Arg84Cys) en heterozigosi en el gen IRF6 que confirmava el 
diagnòstic de la síndrome pterigium popliteal. 

Figura 14. Anomalies de la cara i associació amb anomalies cromosòmiques. 

 

Peu de figura. Hipoplàsia de l’os nasal (HHN). 

 

- Malformacions cardiovasculars.  

Es van diagnosticar un total de 35 fetus amb anomalies cardiovasculars (TN p < 95 a 
l’ecografia de I trimestre, altrament estarien inclosos en el fetus amb diagnòstic de TN 
patològica). Les cardiopaties congènites (CC) diagnosticades amb més freqüència van 
ser les cardiopaties conotruncals en un 20% dels casos i les CIV aïllades en un 17% 
(6/35) dels casos (Figura 15). 

Figura 15. Diagnòstic prenatal de les malformacions cardiovasculars fetals. 

 

Peu de figura. Comunicació interventricular (CIV), canal atrioventricular (canal AV), hipoplàsia cavitats esquerres (HCE), 
hipoplàsia cavitats dretes (HCD). 

 

En 9 casos el fetus (9/35, 25,7%) va ser diagnosticat d’una anomalia genètica associada, 
bé per alteracions de la QF-PCR o bé per detecció de l’array-CGH: dos casos de 
trisomies 21, dos casos de trisomia 18, una triploïdia, tres casos de CNVs de significat 
incert (VOUS) en dos fetus (un fetus va presentar dues VOUS)  i dos casos de CNVs 
patogèniques.  
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El canal AV (2/3 casos, 66,6%) i la CIV perimembranosa (3/4, 75%) van presentar una 
alta associació amb anomalies de la QF-PCR i/o array (Taula 15). 

Taula 15. Resultat de l’array en els fetus amb cardiopatia congènita de diagnòstic al II trimestre i TN 
al I trimestre p < 95. 

 

Mida CMA Cardiopatia 
congènita 

Seguiment 
de la 
gestació 

 
Anatomia 
Patològica (AP) 
/Seguiment 
postnatal 

Deleció 22q11.21(17,274,835-19,835, 417)x1, 
cas1 

 
2.6 Mb 

 

CNV 
Patogènica 

Fallot vs doble 
sortida ventricle 

dret i CIV 

ILE 
 

Doble sortida 
de ventricle 
dret i CIV 

Deleció 17q21.32q21.33(46,361,999-
48,837,400)x1, cas 28 
 

2.4 Mb  CNV 
Patogènica 

MCH  Nadó 
afectat 

 
-- 

Duplicació 5q23.1q23.2(120,130,212-
121,800,740)x3 
Duplicació 9p24.3(607,082-878,209)x3, cas 
132 
 

1.67 Mb 
271 kb 

VOUS 
VOUS Arc aòrtic dret Nadó sa 

 
-- 

Duplicació 7p15.3(21,714,059-21,994, 454)x4, 
cas 182 
 

280 kb VOUS CIV 
perimembranosa 

Dismòrfia 
 
-- 

Del total de 12 CIVs diagnosticades durant el període d'estudi, 6 van ser CIVs  aïllades 
(3 CIVs musculars i 3 CIVs perimembranoses) i les altres 6 van ser CIVs perimebranoses 
associades a cardiopatia congènita major (4 casos de TGV i 2 casos de Tetralogia de 
Fallot). En  3 casos (3/6, 50%) la CIV aïllada es va associar a anomalies genètiques: 
una trisomia 18, una triploïdia (ambdues diagnosticades per QF-PCR) i un cas de CNV 
de significat incert (VOUS) diagnosticat a l’array. En tots tres casos la CIV era 
perimembranosa. L’associació de CIV a una altra cardiopatia i anomalia de l’array 
només va coincidir en un fetus (cas 24). La CIV perimembranosa ha estat de pitjor 
pronòstic que la CIV muscular i amb major associació a anomalies cardíaques i 
cromosòmiques (Figura 16). 

Figura 16. Cardiopaties congènites diagnosticades i anomalies del cariotip convencional i/o array 
prenatal. 

 

Peu de figura. Transposició de grans vasos (TGV), comunicació interventricular (CIV), canal atrioventricular (canal A-V), 
truncus arteriós (TA), hipoplàsia cavitats esquerres (HCE), hipoplàsia cavitats dretes (HCD), miocardiopatia hipertròfica 
(MCH), artèria subclàvia dreta aberrant (ARSA), anomalies d’arc  aòrtic (AAO), estenosis valvulars (EV). 

TGV
+CIV

Fallot
(CIV)

Canal
A-V

CIV
aïllada

TA HCE HCD MCH ARSA AAO EV Altres

Eco I trim, núm. de casos 2 1

Eco II trim 4 2 1 6 1 3 2 1 6 4 2

Anomalia QF-PCR/array 1 2 3 1 1

ILE 1 3 1 1 3 2

Òbit intraúter 1
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La taxa d’associació d’anomalies cardiovasculars a malformacions extracardíaques va 
ser del 14,6%. Aquests casos no estan analitzats en aquest subgrup sinó en el subgrup 
de la malformació major diagnosticada a la qual s’han associat (Taula 16). 

Un total de 10 fetus van ser diagnosticats d'anomalies de l'arc aòrtic, 6 d'ells eren fetus 
amb artèria subclàvia dreta aberrant (ARSA). 

La interrupció legal de la gestació es va sol·licitar en 11 casos. Durant el seguiment de 
l’embaràs es va produir un òbit intraúter. 

L’increment diagnòstic de l’array-CGH per aquest subgrup de malformacions amb 
cariotip aparentment normal ha estat del 16,6% per a CNVs i del 6,6 % per a CNVs 
patogèniques. 

 

Taula 16. Casos prenatals d'associació d’anomalies cardiovasculars fetals a altres malformacions 
estructurals. 

casos Cardiopatia congènita Altres malformacions 

Cas 50 Peu bot Persistència vena cava superior 
esquerra (PVCSE) 

Cas 178 Peu bot ARSA 
Cas 249 Genitals ambigus CIV perimembranosa 
Cas 259 Ronyó displàsic ARSA 
Cas 281 Ronyó multiquístic CIV muscular 
Cas 311 VMG severa CIV perimembranosa 

 

- Malformacions toracoabdominals.  

Un total de 20 casos van ser diagnosticats de malformacions toracoabdominals. En I 
trimestre es van diagnosticar 10 casos (50%) i en II trimestre 10 casos més (Figura 17). 

Figura 17. Malformacions toracoabdominals de diagnòstic prenatal.  

 

Peu de figura. Malformació congènita de la via aèria pulmonar (MCVAP), Hèrnia diafragmàtica (HD), Limb-body wall complex (LBWC), 
Hepatomegàlia (HPMG). 

 

10%

10%

10%

20%15%

15%

5%

15%
Hèrnia Diafragmàtica
MCVAP/MAQ
SD Heteroatàxia
Omfalocele
Gastròsquisi
LBWC
HPMG
Dilatació intestinal



131 

 

Pel que fa a les malformacions toràciques vam diagnosticar dos casos de malformacions 
congènites de la via aèria pulmonar (MCVAP/MAQ). En un d’aquests casos (cas 162) el 
fetus presentava a més a més una agenèsia renal. Tots dos casos van tenir un resultat 
normal de l’array-CGH, però ambdues gestants van sol·licitar la interrupció legal de la 
gestació.  

Pel que fa a la resta de malformacions d’aquest subgrup es van diagnosticar: quatre 
casos d’omfalocele, tres casos de gastròsquisi, dos casos d’hèrnia diafragmàtica (HDC), 
dos casos de síndrome d’heterotàxia, tres casos de Limb-body wall complex (LMWC), 
tres casos de dilatacions intestinals i un cas d’hepatomegàlia (Figura 18). 

 

Figura 18. Malformacions toracoabdominals de diagnòstic prenatal, anomalies de la QF-PCR/array-
CGH i resultat perinatal. 

 

Peu de figura 16. Malformació congènita de la via aèria pulmonar (MCVAP), Gastròsquisi (GTQ), Hèrnia diafragmàtica 
(HD), Limb-body wall complex (LBWC), Hepatomegàlia (HPMG). 

 

Pel que respecta a les anomalies de la QF-PCR/array-CGH, dels quatre casos 
d’omfalocele, dos es van associar a una trisomia 18 i un tercer cas va presentar una 
anomalia a l’array, una deleció terminal en el braç curt del cromosoma 3 (heretada via 
paterna), no relacionada directament amb l’omfalocele. Vam detectar que aquesta 
deleció alterava l’estructura del gen de referència CNTN4, associat a susceptibilitat per 
a trastorns del neurodesenvolupament (3/4, 75%). Els 3 casos de gastròsquisi no van 
presentar associació a alteracions ni de la QF-PCR ni de l’array-CGH. Dos casos de 
LBWC van tenir lloc en una mateixa gestant (casos 188 i 268), es tractava d’una 
patologia recurrent motiu pel qual es va cursar un exoma clínic sense resultat concloent 
(Taula 17). L’increment diagnòstic de l’array-CGH per aquest subgrup de 
malformacions amb cariotip aparentment normal per a CNVs patogèniques ha 
estat del 5,5%. 

 

MCVAP GTQ Omfalocele HD
Sd

Heterotàxia
LBWC HPMG

Dilatació
intestinal

Eco I trim, núm de casos 3 4 3

Eco II trim 2 2 2 1 3

Anomalies QF-PCR/array 3

Malformacions associades 1 1 1 2 3 1

ILE 2 3 3 2 3

Èxitus 1
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Taula 17. Anomalies a l’array-CGH en els fetus amb malformacions toracoabdominals. 
 
 

Mida CMA 
Malformació 

toraco-
abdominal 

Seguiment 
de la 
gestació 

 
Anatomia 
Patològica (AP)  

Deleció3p26.3p26.2(2740059_2962629)x1,  
cas 297 

 
223 kb 

 

CNV 
patogènica 

Omfalocele i 
anomalia EEII  

ILE 
 

Omfalocele, 
anomalia EEII i 
agenèsia renal 
unilateral 

 

L’associació a altres malformacions fetals en va produir-se en 9 casos (9/20, 45%) 
(Figura 19). 

Figura 19. Casos prenatals d'associació d’anomalies toracoabdominals fetals a altres 
malformacions estructurals.  

 

Peu de figura 16. Malformació congènita de la via aèria pulmonar (MCVAP), Hèrnia diafragmàtica (HD), Limb-body wall 
complex (LBWC), Hepatomegàlia (HPMG). 

 

- Malformacions nefrourològiques.  

Es van diagnosticar 14 casos de malformacions nefrourològiques: 1 cas en I trimestre i 
13 casos en II trimestre (Figura 20). 

Cap cas va presentar associades anomalies de la QF-PCR/cariotip convencional ni de 
l’array-CGH. 

Figura 20. Malformacions nefrourològiques de diagnòstic prenatal. 
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En tres casos les malformacions nefrourològiques es van associar a altres anomalies 
estructurals (3/15, 20%): un cas de fetus amb ronyó multiquístic va ser diagnosticat 
també d’una CIV muscular (cas 281) i un altre cas de fetus amb  ronyons displàsic i 
seqüència de Potter, que va ser èxitus postpart immediat (la gestant no va sol·licitar una 
ILE, cas 259), va ser diagnosticat prenatalment també d’una artèria subclàvia dreta 
aberrant (ARSA). Un tercer cas de fetus amb MAQ va presentar una agenèsia renal 
dreta, aquest cas ja ha estat comentat durant l’anàlisi del subgrup de fetus amb 
malformacions toracoabdominals. 

En aquest subgrup de malformacions es van diagnosticar dos casos de fetus amb 
displàsia renal bilateral i seqüència de Potter, en un d’aquests casos la gestant va 
sol·licitar una ILE (1/14, 7,1%) i en l’altre el nounat va ser un èxitus postpart immediat 
conseqüència d’una displàsia pulmonar severa (7,1%). 

 

- Malformacions d’òrgans genitals.  

S’han diagnosticat dos casos de fetus amb malformacions de l’aparell genital. Tots dos 
a l’ecografia de II trimestre (cas 59 i cas 249). El cas 59 es tractava d’un fetus amb 
genitals ambigus i una extròfia vesical com a quadre malformatiu amb array normal. El 
cas 249 presentava també uns genitals ambigus i una CIV perimembranosa. L’array 
d’aquest cas també va ser normal.  

En tercer cas, el cas 137 ha estat analitzat amb els defectes craniofacials donat que la 
malformació major diagnosticada va ser un llavi fes, però també va presentar un lleu 
hipospàdies. L’anatomia patològica d’aquest cas (ILE) va informar d’una síndrome 
pterigium popliteal com a diagnòstic definitiu comentat anteriorment.  

 

- Malformacions de columna vertebral.  

En aquest apartat només comentar el cas 289 diagnosticat d’un teratoma sacrococcigi 
sense altres anomalies associades i amb cariotip molecular normal.  

 

- Malformacions musculoesquelètiques.  

S’han diagnosticat 17 casos: 15 casos de malformacions d’extremitats inferiors (3 casos 
de fetus amb peu bot unilateral i 12 casos amb afectació bilateral) i 2 de superiors 
(polidactílies). Tots ells van ser diagnosticats a l’ecografia morfològica del segon 
trimestre. Un cas (cas 136) diagnosticat inicialment com a fetus amb peus bots bilaterals 
amb CNV patogènica a l’array-CGH que va anar progressant fins a arribar a la setmana 
28, moment en què va ser diagnosticat d’artrogriposi múltiple congènita, la gestant va 
sol·licitar una ILE tardana que es va tramitar segons la normativa vigent i que es va 
realitzar fora del nostre centre. 

Dos casos (2/17, 11,7%) van presentar associacions a altres malformacions 
estructurals: ARSA i PVCSE.  
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Comentar que en el grup de fetus amb malformacions toracoabdominals també vam 
evidenciar quatre casos més de fetus amb malformacions d’extremitats inferiors (6/21, 
28,5%): un cas d’omfalocele amb array-CGH patològic (taula 15) i tres casos 
diagnosticats de Limb-body wall complex (síndrome malformativa paret abdominal-
extremitats, LBWC). Aquests casos ja han estat exposats. 

Dos casos (2/17, 11,7%) van presentar alteracions associades de la QF-PCR i/o array-
CGH: un cas va ser diagnosticat de trisomia 18 i un altre cas d’una microdeleció a les 
bandes cromosòmiques 13q14.11-q14.2 (cas 136). Aquestes dues gestants van 
sol·licitar una ILE (Taula 18). L’increment diagnòstic de l’array-CGH  per aquest 
subgrup de malformacions amb cariotip aparentment normal ha estat del 6,2% per 
a CNVs patogèniques. 

Un total de 3 casos van sol·licitar ILE (3/17, 17,6%). 

 
Taula 18. Anomalies a l’array-CGH en els fetus amb malformacions musculoesquelètiques. 
 
 

Mida CMA 
Malformació 

musculoesquelè
tica 

Seguiment 
de la 
gestació 

 
Anatomia 
Patològica (AP)  

Deleció 13q14.11q14.2(41,637,500-
48,222,028)x1, cas 136 

 
6.58 Mb 

 

CNV 
patogènica 

Peus bots 
bilaterals 

ILE 
tardana 
 

 
-- 

 

- Dues o més malformacions associades en un mateix fetus.   

Hi ha hagut 16 casos de fetus amb dues o més malformacions (16/123, 13,1%) (Taula 
19). 

 
Taula 19. Casos prenatals de fetus amb dos o més malformacions estructurals diagnosticades.  
 
  

Array-CGH 
 
Malformació 
major 

 
Altres malformacions 

Seguiment de 
la gestació 

Cas 50 Normal Peu bot PVCSE Part 
Cas 134 Normal HNF VMG Part 
Cas 135 Normal Retrognàtia Ronyó displàsic Part 
Cas 137 Normal (Mutació per Sd 

Pterigium popliteal) 
Llavi i paladar fes Hipospàdies ILE 

Cas 162 Normal MAQ Agenèsia renal dreta ILE 
Cas 178 Normal Peu bot ARSA ILE 
Cas 188 Normal LBWC Anomalies EEII ILE 
Cas 233 Normal LBWC Anomalies EEII ILE 
Cas 249 Normal 

 
Genitals ambigus CIV perimembranosa Part 

Cas 256 Normal HPTMG Vessament pleural Òbit fetal 
Cas 259 Normal Ronyó displàsic ARSA Èxitus postpart 
Cas 267 Trisomia 18 Anencèfalia Omfalocele ILE 
Cas 268 Normal LBWC Anomalies EEII ILE 
Cas 281 Normal Ronyó 

multiquístic 
CIV muscular Part 

Cas 297 CNV patogènica Omfalocele Anomalies  EEII ILE 
Cas 311 Normal VMG severa CIV perimembranosa Òbit fetal 
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Tots aquests casos ja han estat estudiats prèviament segons la malformació fetal major  
diagnosticada. 
 
L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional en els 
casos de fetus amb dues o més malformacions estructurals ha estat del  6,2%.  
 
 
 
 
Analitzat l’increment diagnòstic de l’array-CGH en les diferents malformacions fetals, 
ens queda encara aprofundir en alguns altres aspectes. Subratllar que en determinats 
casos ha estat necessari realitzar exploracions complementàries, com la ressonància 
magnètica fetal. Del conjunt total dels 123 fetus amb malformacions estructurals, 
la ressonància magnètica es va realitzar en 69 casos (69/123, 56%). En 9 d’aquests 
casos, casos de cardiopatia congènita, es va realitzar al III trimestre per a valorar el 
neurodesenvolupament, sense troballes significatives. El resultat ha estat congruent en 
el 94,2% dels casos. En 5 casos (7,2%) la ressonància magnètica fetal va aportar 
informació addicional (65/69).  
 
L'estudi d'infeccions prenatals (Toxoplasma, rubèola, parvovirus B19, virus de l’herpes 
simple (VHS-1 i VHS-2) i citomegalovirus) va ser negatiu en tots els casos. Es va 
realitzar amb indicació d’anomalia del SNC (VMG, megacisterna magna) o presència 
d’indicadors de risc d’infecció (hiperrefringències intestinals o intrabdominals). 
 
Un total de 37 gestants (30.8%) van sol·licitar la interrupció de l'embaràs a conseqüència 
de les troballes en l'estudi del cariotip convencional, la QF-PCR, l’array o el mal pronòstic 
de les malformacions que presentava el fetus (37 gestants però 38 fetus amb estudi 
anatomopatològic, donat que una dona amb una gestació gemel·lar va sol·licitar la 
interrupció legal de la gestació donat que tots dos fetus estaven afectes d’una seqüència 
acrània-exencefàlia-anencefàlia). L'estudi anatomopatològic va aportar informació 
addicional en un 5,4% dels casos. 
 
 
Hem detectat un cas d’avortament atribuïble a la tècnica invasiva (1/123, 0,8%), el cas 
ja comentat de la triploïdia on igualment el pronòstic de la gestació era inviable. 
 
 
Pel que fa als resultats perinatals, la durada de l’embaràs en les gestacions amb un únic 
fetus van ser de 38,4 setmanes (rang 27-41) (un cop eliminades les gestacions que van 
interrompre o van ser òbit i les gestacions múltiples): 66 embarassos van arribar a terme 
i 9 van ser parts preterme.  
 
Vam tenir una taxa de mortalitat perinatal global del 5,9% (5/84). Un cas d’èxitus postpart 
immediat que comentarem a la discussió (VACTER, cas 259) i 4 casos d’òbit avantpart. 
  
 
Altres variables han estat també analitzades pel subgrup de gestació única (Taula 20). 
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Taula 20. Resultats perinatals de fetus únic amb malformacions estructurals. 
 

  

Interrupció legal de l’embaràs  30.8 (38/123) 
Setmanes de gestació al part 38.4  
Nadó viu  93.6% (74/79)  
Èxitus postpart  1.2% (1/79) 
Part preterme  12.1% (9/75) 
Inducció del part  32.4% (24/75) 
Part per cesària  34.6% (26/75) 
Pes al naixement (g) 3125g 

 
 
 
Pel que fa al seguiment postnatal dels nadons:  
 

- 16 dels nens  del grup prenatal de malformacions del SNC, només un ha estat 
donat d’alta per Neurologia Pediàtrica (6.2%). Un cas d’agenèsia de cos callós 
presenta alteració lleu del neurodesenvolupament (1/16, 6,2%). La resta 
continuen en control anual i amb bona evolució en el seguiment a 36 mesos. 
 
- 4 dels 6 nadons amb malformacions del macís facial han necessitat una o més 
intervencions quirúrgiques donat que eren nens amb llavi i/o paladar fes. 
Neurològicament l’evolució (0-36 mesos) ha estat correcte en tots ells. El cas 3 
amb fetus afecte d’exoftàlmia bilateral va ser òbit avantpart, sense altres troballes 
ni a l’estudi anatomopatològic ni a la resta de l’estudi protocol·litzat d’òbit fetal 
(Rx fetus, estudi trombofília i síndrome antifosfolipídica, estudi infeccions 
prenatals, TSH i T4 van ser normals). 
 
- Els 23 dels nounats diagnosticats prenatalment d’una cardiopatia congènita han 
continuat controls per Cardiologia Pediàtrica. Han estat donats d’alta 2 dels 3 
casos  dels de CIV muscular aïllada que han tancat espontàniament al control 
ecocardiogràfic postnatal. Neurològicament només un cas (cas 28) d’una 
miocardiopatia hipertròfica amb CNV patogènica a l’array ha presentat alteració 
del neurodesenvolupament (1/23, 4,3%). En la valoració a curt i mitjà termini la 
nena presenta discapacitat intel·lectual moderada amb important afectació de la 
comunicació i dismòrfia (Bayley-III a l’edat cronològica de 36 mesos: cognitiu 
70/100, llenguatge 71/100,comunicació receptiva 7/10 i comunicació expressiva 
3/10). 
 

 
 - Un total de 10 nounats més també van rebre atenció a la Unitat de 
Neonatologia per problemes menys greus i actualment presenten un bon estat 
de salut.  
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6. DISCUSSIÓ  

Els resultats del nostre estudi ens porten a continuació a la valoració i comparació 
d’aquests, segons els apartats descrits prèviament. En la mesura que sigui possible, 
relacionarem les nostres troballes amb estudis previs de la mateixa àrea científica i 
explorarem les implicacions teòriques i pràctiques. 

 

6.1. L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN ELS FETUS DIAGNOSTICATS 
PRENATALMENT DE RESTRICCIÓ PRECOÇ DEL CREIXEMENT INTRAUTERÍ (<28 
SETMANES DE GESTACIÓ) AMB O SENSE ANOMALIA ECOGRÀFICA. 

Discussió (objectiu principal): Estudiar l’ús clínic del microarray en els fetus amb 
restricció precoç del creixement intrauterí. 

Quan l'examen d'ecogràfic diagnostica una restricció del creixement fetal (CIR/RCIU), 
l'atenció prenatal implica confirmar el diagnòstic, determinar la causa i la severitat de 
l’alteració del creixement fetal, assessorar els pares, controlar de prop el creixement i el 
benestar fetal i optimitzar tant el maneig com la finalització de la gestació en els casos 
que sigui necessari. El creixement intrauterí restringit derivat de factors fetals intrínsecs, 
com les cromosomopaties, les malformacions congènites o la infecció prenatal, sovint 
s’associa a un mal pronòstic per la gestació i el fetus. 

L'estudi de la història natural del CIR té algunes peculiaritats que dificulten establir la 
seva prevalença. D'una banda, els defectes en el creixement fetal sovint no 
s’identifiquen amb prou antelació abans del naixement, tampoc ajuda el fet que 
l’ecografia té una sensibilitat baixa pel càlcul estimat del pes fetal (522,523). D'altra 
banda, els estudis científics sovint han generalitzat l'ús de fetus petit per a l'edat 
gestacional i CIR com a sinònims. El fetus petit per edat gestacional (PEG) es refereix 
al fetus que simplement té un pes per sota del llindar esperat per les  setmanes 
d'embaràs, però que no presenta un compromís vital i conserva els paràmetres del 
Doppler dintre de la normalitat, a diferència del que succeeix en el fetus amb un defecte 
de creixement. Tot això fa difícil establir la prevalença del CIR i, encara més, del CIR 
precoç, que està menys estudiat per la comunitat científica. 

No hi ha a la literatura gaires treballs que parlin de la incidència del CIR precoç. Temming 
(397) troba que la restricció del creixement fetal en etapes precoces de la gestació pot 
ocórrer en aproximadament el 2,8% dels casos, però el seu estudi retrospectiu inclou  
gestants des de setmanes molt precoces, entre les 17-22 setmanes, això justificaria que 
la seva incidència sigui superior a la de la nostra sèrie. Malgrat això, trobem que la 
incidència publicada per Temming és lleument elevada. Nosaltres hem detectat en la 
nostra sèrie una prevalença del 0,3%, inferior a la que reporten autors com Temming, 
amb setmanes de gestació més avançades on ja de per si és més prevalent aquesta 
patologia. Estem d'acord amb Dall'Asta et al.(524) en el comentari sobre Temming, que 
defineix la restricció del creixement fetal com la circumferència abdominal fetal menor 
del percentil 10 i l'índex de pulsatilitat (IP) de l'artèria umbilical major del percentil 95. 
Recentment, un grup internacional d'experts (Delphi consensus) (525) en medicina fetal 
ha definit la restricció prematura del creixement fetal com a paràmetres biomètrics fetals 
inferiors al tercer percentil o un Doppler severament anormal de l'artèria umbilical, o dos 
de les tres de les biometries inferiors al percentil 10 i un índex de pulsatilitat de l'artèria 
umbilical o arterial uterina superior al percentil 95. Per tant, és probable que la majoria 
dels casos inclosos per Temming et al. hagin estat fetus constitucionalment petits i no 
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amb una restricció precoç del creixement, d’aquí que la seva prevalença sigui superior 
a la de la nostra sèrie. 

S’han associat diversos factors amb un major risc de CIR i CIR precoç. L'aportació 
genètica a les causes del CIR s'ha establert en un 20% (512)(520). La incidència de 
microdelecions i microduplicacions o mutacions d'un gen en fetus amb defectes del 
creixement intrauterí i cariotip convencional normal no està ben establerta. Zhu et 
al.(513) descriuen alteracions cromosòmiques en el 9,3% dels casos de CIR precoç, 
mentre que amb l’array detecten anomalies en el 18,8% dels casos. L’array aconsegueix 
per aquest autor una taxa de detecció d'anomalies genètiques de l’11,4% entre casos 
de CIR precoç amb un cariotip convencional normal i per a variants patogèniques del 
5,7%. Es tracta d’un treball retrospectiu però els criteris d’inclusió de les gestants han 
estat similars als que nosaltres hem fet sevir al nostre estudi, fet difícil donat que a la 
literatura no hi ha massa treballs al respecte i hi ha molta variabilitat respecte a les 
setmanes de gestació de les gestants incloses o els criteris diagnòstics utilitzats. Els 
resultats que publica aquest darrer autor s’assemblen als que nosaltres hem obtingut 
després d’analitzar la nostra casuística. A la nostra sèrie hem obtingut un rendiment 
diagnòstic de l’array cromosòmic en fetus amb CIR precoç molt semblant, del 18,5% 
però l’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser 
superior per a les CNVs però inferior per a les CNVs patogèniques, del 15,3% i del 3,8% 
respectivament.   

Borrell et al. en la seva metanàlisi descriuen un increment diagnòstic per l’array envers 
el cariotip convencional del 6,8% per a variants patogèniques (512). Aquests autors 
publiquen un estudi multicèntric on troben que l'anàlisi de microarray produeix un 
increment del rendiment diagnòstic del 6,8% respecte al cariotip convencional en fetus 
amb restricció de creixement precoç i, quan  estratifiquen d'acord amb les anomalies 
associades, aquesta taxa va ser del 4,8% pel CIR precoç aïllat i del 10,5% pel CIR 
precoç amb anomalies estructurals associades (526). Malgrat van incloure gestants fins 
a les 32 setmanes, nosaltres només fins a la 28, trobem paral·lelismes amb aquest últim 
treball referenciat.  

 

En el nostre estudi s’ha detectat un increment del rendiment diagnòstic de l'anàlisi de 
microarray sobre el cariotip convencional en fetus amb una restricció de creixement 
precoç, menys de 28 setmanes de gestació, del 3,8% per a variants patogèniques, 
inferior al del grup de Borell. Quan vàrem estratificar d'acord amb les anomalies 
associades, aquesta taxa va ser del 17,6% pel CIR precoç aïllat pel que fa a CNVs però 
no hi va haver increment en el rendiment diagnòstic dins d’aquest subgrup pel que fa a 
variants patogèniques, tots els casos diagnosticats van ser VOUS, a diferència de Borrell 
(526) que va trobar un 4,8% i de Zhu (513) que troba fins a un 15%. La taxa de CNVs 
patogèniques en el subgrup de CIR precoç amb anomalies estructurals ha estat de 
l’11,1%, lleument superior a les publicades fins ara per altres autors. El grup de fetus 
amb CIR precoç i malformacions ecogràfiques associades ha estat el que ha rebut un 
major impacte diagnòstic a l’hora d’implementar l’array cromosòmic.  

 

 

 



142 

 

Discussió (objectius secundaris):  

Determinar quines alteracions s’han detectat amb el microarray, a priori no 
diagnosticables per cariotip en fetus amb CIR precoç. 

L’array-CGH i la QF-PCR es van realitzar en tots els fetus diagnosticats de CIR de <28 
setmanes de gestació. Es va detectar una síndrome de Klinefelter per QF-PCR, 
posteriorment confirmada per cariotip convencional (3,5%). L’anàlisi de microarray va 
permetre detectar 5 casos de CNVs (18,5%): Tres van ser variants de significació clínica 
incerta o VOUS  i dues CNVs patogèniques (cas 37 i cas 280).  

Les CNVs patogèniques diagnosticades van ser (Taula 4): 

 Cas 37: Duplicació de 25 Mb de les bandes cromosòmiques 1q32.2q42.2, que 
també es va detectar per cariotip convencional, alterava la dosi de més de 300 
gens RefSeq, alguns descrits a OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), 
clarament associada a la patologia. Duplicacions parcials del cromosoma 1 
s'han descrit a la literatura associades amb fenotips variables que inclouen 
estatura baixa, macrocefàlia, pont nasal ample, orelles d'implantació baixa, 
micro o retrognàtia, defectes cardíacs, anomalies urogenitals i discapacitat 
intel·lectual (527). En l’àmbit prenatal, s'han detectat anomalies del cromosoma 
1 en el primer trimestre, amb un augment de la translucència nucal i en el segon 
trimestre amb anomalies com ventriculomegàlia i/o omfalocele, entre altres. En 
el nostre cas el fetus presentava, a més del defecte de creixement, la malposició 
de les extremitats inferiors. 
 
 
 

 Cas 280: Deleció de la banda cromosòmica 21q22.3, que va alterar l'estructura i 
la dosi de 50 gens de referència, incloent-hi els gens COL6A1 i COL6A2. 
Aquestes mutacions s'han associat amb la miopatia de Bethlem amb un patró 
d'herència autosòmic dominant i amb la distròfia muscular congènita d’Ullrich, 
més severa i amb herència autosòmica recessiva (528,529). Les miopaties 
relacionades a col·lagen VI (M-COLVI) són causades per mutacions en alguns 
dels tres gens (COL6A1, COL6A2 i COL6A3) que codifiquen les cadenes alfa 
principals del col·lagen tipus VI (530). El col·lagen VI és un dels components 
principals de la matriu extracel·lular, formant una xarxa microfibril·lar estretament 
relacionada amb la cèl·lula i la membrana basal de múltiples teixits, inclosos 
músculs, pell, tendons, cartílags, discos intervertebrals i vasos sanguinis. 
Fisiopatològicament, aquestes mutacions generen disfunció mitocondrial i 
fenòmens apoptòtics de la fibra muscular. Clínicament, es caracteritzen per 
presentar una gran variabilitat (531,532). El nostre cas es tractava d’una mutació 
de novo i el fetus presentava una anomalia cardiovascular, un arc aòrtic dret. El 
seguiment neurològic i neuromuscular de la nena els primers 36 mesos ha estat 
correcte. 
 

Els altres 3 casos de CNVs classificades com a VOUS tampoc podien ser diagnosticats 
per cariotip convencional donat la mida de la microdeleció-microduplicació (Taula 4).  
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 Cas 126: Deleció de 203 kb a la banda cromosòmica 2q31.2. No coincideix amb 
CNVs polimòrfiques descrites i altera l'estructura i la dosi del gen PDE11A 
(Phosphodiesterase 11A; OMIM *604961) (533). Aquesta variant s'ha descrit 
com a variant de predisposició associada a la hiperplàsia adrenocortical 
pigmentada nodular (534) i la malaltia de Cushing (535,536). Treballs més 
recents apunten que la PDE11A podria influir directament en la plasticitat 
sinàptica i  es necessita la seva expressió per a la consolidació i recuperació de 
la memòria (537), vinculant-se d’aquesta manera a canvis en la funció social de 
l’individu (538), i afavorint l’aparició de trastorns depressius greus (539). En 
aquest cas la deleció va ser heretada via paterna. 

 

 Cas 251: Un altre de les VOUS identificades va ser una duplicació de 269 kb a 
la banda cromosòmica Xp22.31, que tampoc coincideix amb CNVs polimòrfiques 
descrites i podria alterar l'estructura o la dosi de gens de referència, com ara el 
gen KAL1. El gen KAL1 codifica una proteïna, anosmin-1, que juga un paper clau 
en la migració de les neurones GNRH (OMIM *152760) (540) i dels nervis 
olfactius a l'hipotàlem. Aquest gen s’ha vinculat a la síndrome de Kallmann 
(OMIM # 308700). La síndrome de Kallmann és una malaltia genètica del 
desenvolupament que es caracteritza per l'associació d'un hipogonadisme 
hipogonadotròpic congènit per dèficit d'hormona alliberadora de gonadotropina 
(GnRH) i anòsmia o hipoòsmia (amb hipoplàsia o aplàsia dels bulbs olfactius) 
(541). S’han identificat mutacions en cinc gens en la síndrome de Kallmann: 
FGFR1, FGF8, PROKR2, PROK2 i KAL1 (542). S'han descrit tres formes de 
transmissió, lligada al cromosoma X, autosòmica recessiva i autosòmica 
dominant. El gen KAL1 és responsable de la forma vinculada al cromosoma X 
de la malaltia.  

 

 Cas 312: El cas de la deleció del braç llarg del cromosoma 5. Aquesta deleció 
afecta l'estructura de 15 gens i 4 microRNAs. Entre ells, s’inclouen tres mòrbids: 
ADAMTS2 (OMIM *604539) associat a una forma autosòmica recessiva de la 
síndrome d'Ehlers-Danlos (anomenada clàssicament EDS tipus VII C) (543); 
LTC4S (OMIM *246530) associat a una deficiència autosòmica recessiva de 
leucotrieno C4 sintasa (OMIM 614037) (544); i SQSTM1 (OMIM *601530) 
associat a una malaltia dominant autosòmica de Paget (OMIM #602080) (545) i 
a un tipus autosòmic recessiu de neurodegeneració, atàxia i distonia (OMIM 
#617145) (546). Recentment a la literatura, es publica un cas amb afectació 
neuromuscular i deterior cognitiu que es descriu com a una nova síndrome: 
síndrome de supressió subtelomèrica 5q35.3 (547). L’autor proposa aquesta 
síndrome i defensa que s'ha de tenir en compte en lactants amb una hipotonia 
muscular pronunciada, estatura curta i tòrax en forma de campana amb pectus 
carinatum. En el nostre cas el nen postnatalment va desenvolupar una 
ventriculomegàlia moderada durant els primers mesos de vida i està sota 
seguiment per neuropediatria presentant bona evolució amb un 
neurodesenvolupament correcte en el seguiment a 36 mesos. 

Hi ha la possibilitat de requalificar una variant de significat incert com una CNV 
patògenica si l'evidència científica així ho suggereix. 
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Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en els fetus 
amb CIR precoç. 

El 35,7% dels nostres casos presentaven alteracions ecogràfiques associades, el 21,4% 
(6/28) eren estructurals i l’altre 14,2% (4/28) alteracions no estructurals. Entre les 
alteracions estructurals: una CIV, un arc aòrtic dret, dues ventriculomegàlies (VMG), un 
quist aracnoïdal i un cas de malposició d’extremitats inferiors (EEII). Dins d’aquest 
subgrup, l’array va resultar patològic en el cas del fetus amb malposició de les EEII amb 
una duplicació de 25Mb de les bandes cromosòmiques 1q32.2q42.2 (CNV patogènica) 
que comportava risc de trastorns del desenvolupament neurològic. L’anomalia en la 
posició de les EEII pot ser una manifestació prenatal d’aquesta alteració del 
neurodesenvolupament. Els altres casos amb malformacions estructurals tenien un 
cariotip molecular normal inclòs el cas de l’òbit antenatal amb VMG progressiva, a 
excepció de l’arc aòrtic dret. En aquest darrer cas l’array va diagnosticar CNV 
patogènica, el seguiment neuropediàtric de la nena és subòptim. Borrell en el seu treball 
reporta una taxa d’anomalies estructurals fetal del 14,2% (526), lleument inferior a la 
nostra sèrie. 

 

Les anomalies no estructurals diagnosticades van ser: 3 casos d’oligoamnis (un d’ells 
va ser diagnosticat a terme), i un cas  d’artèria umbilical única (AUU). Aquest últim cas 
presentava un array prenatal normal, però en néixer va evidenciar-se una hipertonia 
neonatal important motiu pel qual es va realitzar un seguiment acurat. Donat que hi havia 
un retard psicomotor, ja des dels primers mesos de vida, es va cursar un exoma clínic 
des de genètica clínica diagnosticant-se una mutació del gen DYRK1A (cas 130). En el 
seguiment neuropediàtric durant els primers 36 mesos, la nena ha presentat una 
capacitat cognitiva límit, dificultats d'organització visual-perceptiva, important retard del 
llenguatge expressiu, en un context d'alteració genètica (portadora en heterozigosis de 
la variant patogènica c.1042G>A en el gen DYRK1A, responsable de la seva malaltia). 
Mutacions de pèrdua de funció en el gen DYRK1A (localitzat 21q22.13) són 
responsables d'una síndrome que es caracteritza per microcefàlia congènita, 
discapacitat intel·lectual, dificultats importants en l’adquisició de la parla, talla baixa i 
fenotip característic. El gen DYRK1A ha estat investigat intensivament, principalment a 
causa de la seva localització cromosòmica, dins de la regió crítica de la síndrome de 
Down (DSCR [MIM 190685]) en el cromosoma 21. La “regió crítica de la síndrome de 
Down" del cromosoma 21 s'ha definit basant-se en l'anàlisi de casos rars de trisomia 21. 
El gen DYRK1A, un dels 20 gens localitzats en aquesta regió, està implicat en les 
alteracions neurobiològiques de la síndrome de Down. Tant l'estructura del gen DYRK1A 
com la seqüència de la proteïna cinasa codificada són importants. Diverses línies de 
recerca, tant en humans com en animals, suggereixen que DYRK1A està implicat en 
processos de neurogènesi (548,549). Diferents autors han demostrat el paper del gen 
DYRK1A en el desenvolupament del cervell humà i que l’haploinsuficiència de DYRK1A 
pot causar una síndrome clínica diferenciada amb discapacitat intel·lectual, microcefàlia 
primària, creixement intrauterí restringit, dismòrfia facial, retard en el desenvolupament 
psicomotor i problemes conductuals (550–552). 
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Seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les tècniques 
invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 

La realització de tècniques invasives durant l’embaràs comporta un risc de pèrdua fetal. 
Clàssicament s’estableix que la taxa d’avortament espontani després d'una 
amniocentesi és d'aproximadament un 1% i després d’una biòpsia corial de l’1-2% (553). 
Wilson et al. (554) assenyalen el fet que el risc de la pèrdua de l'embaràs després de 
l'amniocentesi s’ha d’ajustar per a l’individu i està influenciat per múltiples variables, 
oscil·lant entre el 0,19% i  l'1,53%.  

Revisions recents suggereixen que hi ha una gran variabilitat en els estudis publicats 
sobre la taxa de pèrdua de l’embaràs i altres complicacions després d’una tècnica 
invasiva. Aquestes disparitats es relacionen no només amb el disseny de l'estudi, també 
hi ha una gran variabilitat respecte a les setmanes de realització del procediment, el 
moment de la detecció de la complicació i la tècnica realitzada. Alguns estudis reporten 
les complicacions fins a la fi de l'embaràs, al contrari altres només reporten les 
complicacions esdevingudes pocs dies després del procediment (555). 

Articles més recents apunten taxes inferiors a les descrites clàssicament, i semblants a 
les publicades per Wilson, del 0,35% per l'amniocentesi i 0,35 per la biòpsia (485)(556). 

En el nostre grup no es va produir cap pèrdua gestacional durant les setmanes 
posteriors a la tècnica invasiva, però es van diagnosticar dos òbits avantpart (setmanes 
34 i 26) atribuïbles al diagnòstic de CIR sever.  

 

 

Valoració postnatal dels nounats amb anomalies detectades al microarray, a 
excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs (ILE). 

Segons la literatura, el CIR és un factor de risc important quan s’estudia la mortalitat 
intrauterina, la mortalitat neonatal, el part prematur, l’encefalopatia isquèmica, la paràlisi 
cerebral, els trastorns del neurodesenvolupament i, fins i tot, altres malalties en la vida 
adulta (557). La restricció de creixement fetal està associada a una remodelació arterial 
cardíaca i a un estat subclínic de disfunció cardiovascular durant la vida intrauterina. Els 
efectes cardiovasculars que es produeixen en la vida fetal, inclouen canvis de la 
morfologia cardíaca, disfunció miocàrdica subclínica, remodelació arterial i 
deteriorament de la funció endotelial, persisteixen a la infància i l'adolescència 
(558,559). La restricció del creixement fetal dóna lloc a una programació metabòlica que 
pot augmentar el risc de síndrome metabòlica i, en conseqüència, de morbiditat 
cardiovascular en l’adult. La hipòtesi dels orígens fetals de les malalties adultes proposa 
que els trastorns crònics metabòlics, incloses les malalties cardiovasculars, la diabetis i 
la hipertensió, tenen l’origen en insults intrauterins (560). 

Pel que fa als resultats perinatals, és difícil trobar una població d'estudi similar a la 
nostra, donada la gran diversitat d'estudis i la manca d’homogeneïtat entre ells. Els fetus 
amb CIR, i molt especialment aquells amb CIR precoç, presenten un risc de mortalitat 
fetal major que els fetus amb creixement correcte a qualsevol edat gestacional.  
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Destaquem l’estudi aleatoritzat multicèntric prospectiu de la restricció del creixement 
fetal (Trial of Array Umbilical and Fetal Flow in Europe, TRUFFLE) realitzat en 20 centres 
perinatals europeus entre 2005 i 2010, que incloïa dones amb un fetus únic entre  les 
26-32 setmanes de gestació, amb circumferència abdominal < percentil 10 i artèria 
umbilical amb l’índex de pulsatilitat Doppler > percentil 95 (395). Aquest estudi demostra 
que el 2,4% d’aquests fetus moren intraúter, aquesta taxa és inferior a la que va publicar 
el grup Story (396). Pel que fa als criteris d'inclusió, especialment quan es fa referència 
a les setmanes de gestació al diagnòstic, els embarassos presentaven una edat 
gestacional més avançada en el TRUFFLE trial que a l’estudi de Story, i la mida de la 
mostra també era més gran, això explicaria les diferències en els resultats. En el nostre 
estudi, es va documentar un 7,4% de morts fetals, dada similar a la que es va obtenir 
l’estudi TRUFFLE, que va ser del 8%. La taxa de supervivència va ser del 92,8%. La 
taxa de nascut viu en el nostre treball pel grup de fetus amb CIR precoç i anomalies 
associades que va ser del 70% respecte al grup de fetus amb CIR precoç aïllat que va 
ser del 100%, aquesta diferència va ser estadísticament significativa. Existeixen poques 
dades sobre l'assessorament i el maneig perinatal de les dones després d'un diagnòstic 
prenatal de restricció del creixement fetal precoç. A més, la poca homogeneïtat en els 
treballs continua sent una limitació. 

 

En relació amb el neurodesenvolupament dels nascuts vius, tots ells presenten bona 
evolució i capacitat cognitiva dintre de la normalitat, a excepció de dos casos (8%). Un 
primer cas (cas 130) d'una nena amb microcefàlia i un retard psicomotor de diagnòstic 
postnatal amb capacitat cognitiva no verbal límit i trastorn de llenguatge receptiu-
expressiu amb afectació important en l’àmbit expressiu (Bayley-III a l’edat cronològica 
de 36 mesos: cognitiu 70/100, llenguatge 71/100), amb array prenatal normal, que 
donada la clínica es va realitzar un exoma i es va diagnosticar una variant patogènica 
c.1042G>A en el gen DYRK1A, portadora en heterozigosis, responsable d'una síndrome 
que es caracteritza per microcefàlia congènita, discapacitat intel·lectual, dificultats 
importants en l’adqusició de la parla, talla baixa i fenotip característic (DSCR [OMIM 
#190685]), coment i referenciat prèviament. I un segon cas (cas 312) amb macrocefàlia 
i retard psicomotor, però amb afectació més lleu, on l’array prenatal va detectar una 
deleció d'1 Mb en el braç llarg del cromosoma 5. Postnatalment, aquest nen va 
desenvolupar una ventriculomegàlia moderada durant els primers mesos de vida i està 
sota seguiment per neuropediatria amb bona evolució (Bayley-III a l’edat cronològica de 
36 mesos: cognitiu 79/100, llenguatge 80/100).  

Els nostres resultats són concordants amb els que publiquen autors com De Wit (561) 
que reporta alteracions del neurodesenvolupament en el 8,2% dels fetus amb defectes 
del creixement. Són molts els grups que reporten uns pitjors resultats pel que fa a 
morbiditats neurològiques relacionades amb dèficits motors, incloses la paràlisi cerebral, 
problemes de conducta i deteriorament cognitiu (562–565). Estem d’acord, la restricció 
en el creixement fetal, i molt especialment la restricció precoç, és condició afavoridora 
per a comorbiditats neurològiques. 
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6.2 L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS 
AMB TRANSLUCÈNCIA NUCAL PATOLÒGICA I/O PLEC NUCAL PATOLÒGIC  

6.2.1 L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS   
FETUS AMB TN  p ≥ 99 

Discussió (objectiu principal): Estudiar l’ús clínic del microarray en el diagnòstic 
prenatal dels fetus amb translucència nucal patològica (p ≥ 99) en el primer 
trimestre de gestació. 

El gruix de translucència nucal fetal (TN) entre les 11 i les 14 setmanes de gestació és 
una expressió fenotípica freqüent d’anomalies cromosòmiques, inclosa la trisomia 21. 
Aquest diagnòstic, fins i tot en absència d’aneuploïdies, és clínicament rellevant perquè 
està associat a una varietat de malformacions fetals i síndromes genètiques (345)(566). 
Entre els mecanismes descrits associats amb l'augment de la TN hi ha la disfunció 
cardíaca amb anomalies del cor i artèries principals (567,568), l’alteració en la 
composició de la matriu extracel·lular, la fallida del drenatge limfàtic causada per 
anomalies o retard en el desenvolupament del mateix sistema limfàtic (569,570), 
l’anèmia o hipoproteïnèmia fetals i la infecció congènita (571–573). 

El terme "higroma quístic" en el primer període de l'embaràs es refereix a la visualització 
simultània de tabicacions i augment de TN. No obstant això, no existeix un consens 
general sobre com definir amb precisió l’higroma quístic, o si l'higroma quístic és un 
factor independent de la TN. Malone (321) defineix l’higroma quístic com un augment en 
l'espai hipoecoic a la part posterior del coll del fetus, que s'estén al llarg de la part 
posterior del fetus, i on la septació és clarament visible. Kharrat (322)  proposa que el 
terme "higroma quístic" s’utilitzi per descriure els sacs limfàtics jugulars bilaterals del coll 
fetal, entitat que ell considera independent de TN. Segons aquest últim autor, 
l’associació amb TN augmentada li afegeix un pitjor pronòstic. Tanmateix descriu que la 
prevalença de l’higroma quístic a la població general és del 0,62%.  

L'estudi FASTER (323) realitzat en 15 centres als Estats Units, dissenyat per a 
determinar la visualització dels septes en fetus amb TN augmentada a l’examen 
ecogràfic en el primer trimestre d'embaràs, conclou que la visualització de les 
tabicacions en els fetus amb TN incrementada depèn de si l’examen ecogràfic es fa en 
condicions òptimes, en el pla transvers suboccipital i mitjançant l'ús d'ecògrafs d'alta 
resolució. No obstant això, en l'estudi FASTER, els fetus inicialment informats com 
higroma quístic es van analitzar per separat d'aquells amb TN augmentada i van obtenir 
resultats significativament pitjors. En publicacions posteriors, diferents autors arriben a 
conclusions similars, els septes s’observen en tots els fetus amb TN patològica sempre 
que la metodologia utilitzada sigui l’adequada. En aquesta mateixa línia, un estudi 
retrospectiu de cohorts (325) que va incloure 944 fetus amb higroma quístic informa que 
el gruix de TN ja era significativament major en aquests fetus, així com les probabilitats 
d'un cariotip anòmal o d’una anomalia congènita.  

Els nostres resultats estan en consonància amb aquests darrers autors. A la nostra 
sèrie, s’han informat 8 casos (8%, 8/102) com higroma quístic amb 62,5% d'anomalia 
cromosòmica, essent la TN > 4 mm en tots ells. L’higroma quístic va obtenir resultats 
pitjors, ja que la TN va ser notablement superior en aquests casos. Era d'esperar que 
els resultats fossin pitjors, donada la relació entre la mida de la TN i l’empitjorament del 
pronòstic. La prevalença a la nostra població ha estat del 0,07%, inferior a la reportada 
per Kharrat (322). 
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Estudis previs on s’ha investigat la utilitat de l’anàlisi del microarray en els fetus amb 
augment de la TN i cariotip normal mostren que proporciona informació addicional 
clínicament rellevant sobre el cariotip convencional en un 1-12% dels casos, un cop les 
aneuploïdies han estat descartades (320,355,357,574). A la nostra sèrie clínica 
d'embarassos amb augment de la TN ≥ p99, es van diagnosticar un 36% d’aneuploïdies. 
L’array va proporcionar un increment diagnòstic addicional sobre el cariotip 
convencional del 7,9%. Els nostres resultats han estat concordants amb els publicats a 
la literatura fins ara (354). Però no hem pogut corroborar els resultats publicats per Maya 
et al.(575), el rendiment diagnòstic per CMA no ha estat tan important a la nostra sèrie, 
cal dir que la mostra a la nostra sèrie ha estat menor i que nosaltres hem exclòs aquells 
casos amb QF-PCR patològica per motius de cost-efectivitat. Aquesta autora en el seu 
treball relaciona la mida de la TN (va dividir els casos en tres grups: ≤ 2,9 mm, 3,0-3,4 
mm i ≥ 3,5 mm) amb la taxa de diagnòstic per array: 462 casos de TN ≤ 2,9 mm, 170 de 
TN de 3,0-3,4 mm i 138 de TN ≥ 3,5 mm. Descriu CNV patogèniques en 1,7%, 6,5% i 
13,8%, respectivament. Tanmateix, si analitzem els seus resultats amb major 
deteniment podem comprovar per exemple que en el grup de TN entre 3,0-3,4 mm dels 
19 casos amb array patològic, 16 tenien cariotips convencionals també patològics i 
només 3 presentaven array patològic amb cariotip normal, fet que també passa en els 
altres subgrups de TN. L’increment diagnòstic de l’array sobre el cariotip en el treball 
d’aquesta autora és inclús inferior al de la nostra sèrie un cop es revisen les dades amb 
exhaustivitat, i per exemple seria tan sols del 2,2% per a TN entre 3,0-3,4 mm. Coincidim 
amb aquesta autora en el fet de mantenir la TN com a criteri a dia d’avui vigent per un 
diagnòstic invasiu, en concret els casos de TN ≥ p99, però entenem i compartim la crítica 
de Cuckle (576) envers el paper de mantenir aquesta indicació al llarg del temps, donat 
el paper cada cop més rellevant del diagnòstic de l’ADN fetal no invasiu. 

A la nostra sèrie, la taxa de defectes cardíacs congènits va ser del 6% per TN en el rang 
de 3-3,9 mm i del 20% en els casos de TN > 5 mm. Ghi (339) descriu una prevalença 
de defectes cardíacs majors en fetus amb un gruix de translucència nucal en el rang de 
2,5-3,4 mm del 2,5% i en aquells amb un gruix de translucència nucal ≥ 3,5 mm del  7%. 
Galindo (340) reporta un 24% de fetus amb cardiopaties congènites quan el gruix de la 
TN ≥ 6 mm. Trobem clars paral·lelismes entre el nostre treball i el d’aquests autors. Tal 
com hem pogut demostrar amb els nostres resultats, com més gran és la TN, major és 
el risc d'aneuploïdia i també de cardiopatia congènita. 

Destacar la relació entre les rasopaties  i l’increment de la TN. La síndrome de Noonan 
és la síndrome genètica més freqüentment relacionada amb l'augment de la 
translucència nucal, amb una incidència del 25%. Es tracta d’una rasopatia autosòmica 
dominant, i en aproximadament el 50% dels casos està causada per una mutació en el 
gen PTPN11 (577). Mutacions als gens SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1 / 2, NRAS 
i SHOC2 representen un petit percentatge dels casos de síndrome de Noonan 
(578,579). En fetus cromosòmicament normals amb translucència nucal patològica, la 
prevalença de la síndrome de Noonan provada per PTPN11 sembla variar del 6 al 10% 
(579,580). A la nostra casuística ha estat del 3,8%, lleument inferior a la publicada a la 
literatura, creiem que degut en part a la petita mida mostral de la nostra sèrie i en part a 
què només s’ha anat a confirmar o descartar en els casos d’alta sospita.   
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Discussió (objectius secundaris):  

Determinar quines alteracions s’han detectat amb microarray, a priori no 
diagnosticables per cariotip en fetus amb translucència nucal patològica (p ≥99). 

L’array-CGH es va aplicar en 64 casos.  

En el 62,7% (64/102) dels fetus amb QF-PCR normal es va realitzar l’array-CGH. L’array 
va ser patològic en un 10,9% d’aquests fetus. Vam detectar 9 CNVs en 7 fetus, 5 CNVs 
patogèniques. En tres d’aquest fetus el cariotip convencional també va ser patològic 
però cap de les VOUS van ser detectades per cariotip convencional ni tampoc una de 
les CNVs patogèniques.  

Els 2 casos de fetus amb VOUS (2%) van ser:  

 Cas 255: Duplicació de 210 kb a la banda cromosòmica 16q24.1. Aquest cas va 
ser en part un fals negatiu de l'ecografia prenatal donat que no es va diagnosticar 
la fissura palatina, sense llavi fes associat, fet que dificulta el diagnòstic per 
ultrasons. Es va necessitar reparar el defecte quirúrgicament en vida postnatal. 
En l'actualitat, aquest nen necessita seguiment per neuropediatria a causa del 
trastorn en el neurodesenvolupament que pateix. Aquesta duplicació 16q24.1 
afectava el gen FOXF1. Recentment un article documenta 4 casos de nens amb 
duplicacions 16q24.1 i retard psicomotor (581). Sembla que hi podria haver una 
relació de delecions d’aquest gen amb problemes de desenvolupament 
neurològic, pulmonar i digestiu (582,583). No obstant això, la relació de la 
sobreexpressió o duplicació del gen amb la discapacitat intel·lectual no està 
encara ben establerta malgrat que comença a aparèixer evidència a la literatura 
que així ho demostra (584). En aquesta variant també es va veure afectat el gen 
FOXC2, mutacions en aquest gen s’han relacionat amb el limfedema, l’hidrops 
fetal i els defectes del paladar (585–587) com va ser el nostre cas. Els VOUS 
comporten un pronòstic incert i també la possibilitat de requalificar com a CNV 
patògenica si la nova evidència científica així ho permet. Aquesta alteració es va 
classificar com a VOUS, ja que no hi ha prou literatura fins al moment que permeti 
classificar-la com a patogènica.  
 
 

 Cas 306: Deleció de 608 kb a la banda cromosòmica 7p21.2 i deleció de 165 kb 
a la banda cromosòmica  2q32.3. Heretades cada variant d’un dels progenitors. 
Aquesta darrera variant afecta al gen PCGEM1 que està implicat en la 
patogènesi de les distròfies muscular, concretament en les distroglicanopaties 
(588–590). Reben aquest nom a causa de les alteracions relacionades amb la 
glicosilació de la proteïna de membrana alfa-distroglicà. La deficient glicosilació 
d'aquesta proteïna provoca que no pugui unir-se a les proteïnes de la matriu 
extracel·lular, posant en compromís l'arquitectura cel·lular i tissular, donant com 
a conseqüència malalties i síndromes com la síndrome de Walker-Warburg, la 
Síndrome Múscul-Ull-Cervell o la distròfia muscular congènita tipus Fukuyama 
(591). En aquest cas el nen no ha presentat cap tipus de clínica en el seguiment 
de 36 mesos, no obstant això, les manifestacions en aquest tipus d’entitats són 
sovint tardanes. 
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Els casos amb CNVs patogèniques diagnosticats van ser:  

 Cas 90: Deleció de 13 Mb a la banda cromosòmica 11q24.1q25 i  duplicació 
de 15 Mb a la banda cromosòmica 4q34.1q35.2. La deleció terminal del 
cromosoma 11 coincideix amb la regió de la síndrome de Jacobsen, que es 
caracteritza per una expressivitat fenotípica variable que inclou en l’àmbit 
prenatal el creixement intrauterí restringit, defectes renal o cardíacs i en 
l’àmbit postnatal anomalies plaquetàries entre altres manifestacions (OMIM 
#147791) (592–595). Pel que fa a la duplicació d’15 Mb de l’extrem distal del 
braç llarg del cromosoma 4, a la literatura s’han descrit una trentena de 
pacients amb duplicacions pures, que tot i les diferents mides dels segments 
duplicats, comparteixen característiques fenotípiques que inclouen els 
trastorns del desenvolupament, la discapacitat intel·lectual, la microcefàlia i 
la dismòrfia facial. Així com altres menys freqüents com les malformacions 
cardíaques (OMIM *602407) (596,597). La coexistència de les dues 
alteracions identificades en aquest cas és compatible amb la presència d’un 
cromosoma 11 derivatiu (der(11)t(4;11)(q34.1;q24)) al cariotip convencional 
que podria suggerir l’existència d’una possible translocació críptica 
equilibrada en algun dels progenitors, motiu pel qual es va cursar el cariotip 
d’ambdós progenitors, trobant que el pare presentava una translocació 
recíproca sense efecte fenotípic  (46,XY,t(4;11)(q34.1;q24)). Un cop analitzat 
el progenitor es va determinar que aquesta variant en el fetus era la 
conseqüència d’una segregació desequilibrada. 
 

 
 Cas 313: Trisomia del cromosoma 2 en mosaic de grau baix (14%). Aquesta 

trisomia es va considerar responsable de la  cardiopatia congènita trobada 
en aquest fetus (598). El diagnòstic d’una trisomia 2 ens obliga a descartar 
anomalies ecogràfiques en el fetus. Les més freqüentment associades són: 
defectes de creixement fetal, oligoamnis, cardiopaties congènites, defectes 
del tub neural, fissura palatina i llavi fes, ventriculomegàlia, hèrnia 
diafragmàtica i dismòrfia (599–601). No obstant això, hi ha algun cas publicat 
a la literatura de fetus amb trisomia 2 en mosaic sense anomalia ecogràfica 
associada i evolució favorable (602).  

 
 
 Cas 157: Deleció de 534 kb a la banda cromosòmica 16p11.2 que coincideix 

amb una regió de reordenament recurrent, síndrome de microdeleció 
16p11.2 (OMIM *611913) (603–606). Aquesta microdeleció no seria 
diagnosticable per cariotip convencional donada la seva petita mida. Es va 
determinar que la variant era de novo.  

 
 
 Cas 272: Deleció de 15 Mb a la banda cromosòmica 8p23.3p22  associada 

a una hèrnia diafragmàtica fetal, deleció intersticial que afecta l’estructura i 
dosi d’alguns gens descrits a l’OMIM associats a patologia, entre ells el gen 
GATA4 (OMIM *600576)(607) relacionat amb l’embriogènesi i la diferenciació 
miocàrdica. La síndrome de microdeleció 8p23.1 inclou fenotips variables 
amb anomalies cardíaques, hèrnia diafragmàtica, discapacitat intel·lectual i 
dismòrfia (608–610). L’hèrnia diafragmàtica detectada per ecografia prenatal 
va ser atribuïda a la microdeleció. L’estudi en els progenitors va determinar 
que la variant era de novo. 
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Totes les CNVs patogèniques serien diagnosticables per cariotip convencional a 
excepció de la deleció 16p11.2, que no ho va ser, donada la menor resolució del cariotip. 

Comentar el cas 20, on es va diagnosticar un cromosoma marcador en mosaic, de baixa 
freqüència (5%),  malgrat que el resultat de l’array va ser informat de normal, el cariotip 
convencional de bandes G va mostrar un mosaic amb un cromosoma marcador 
47,XY[3]/46,XY[57]. El fet que l’array fos normal es va atribuir a què el mosaïcisme va 
ser de baixa freqüència i al fet que el cromosoma marcador detectat contenia únicament 
material heterocromàtic, sense repercussió fenotípica. De fet, el nounat no presentava 
alteracions en el moment de néixer ni en els controls posteriors.  

  

Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en fetus amb 
translucència nucal patològica (p ≥ 99). 

L'estudi morfològic detallat entre les 18 i 22 setmanes de l'embaràs va diagnosticar una 
malformació fetal associada a l'augment de la translucència nucal p ≥ 99, una vegada 
que es va descartar l'anomalia numèrica cromosòmica, en un 28,1% dels casos (18/64). 
La malformació fetal amb més freqüència diagnosticada va ser la cardiopatia congènita 
fetal, en un 50% dels casos. Estem d’acord amb autors com Sotiriadis (611) en què 
aquesta relació està ben reportada, aquest autor en la seva sèrie informa d’un 19,5% de 
casos de fetus cromosòmicament normals amb cardiopatia congènita i  TN augmentada. 
Alanen (612) manté que la TN superior a 3-3,5 mm en l’ecografia del primer trimestre és 
una indicació per sospitar un defecte cardíac fetal, malgrat que la sensibilitat és baixa, 
en la seva sèrie de 79 casos va ser del 17,7%. L’associació entre ambdues anomalies 
ecogràfiques, translucència nucal i cardiopatia congènita està descrita també per altres 
autors com Makrydimas (613) que reporta un 22,9%, Müller (614) un 18%  o Minnella 
(615) un 21,3%. A la nostra casuística aquesta associació ha estat similar a la reportada 
per aquests autors, un cop han estat descartades les anomalies genètiques, d’un 14,8%, 
i va augmentar significativament en els fetus amb TN > 5 mm fins a arribar al 20%.  

Cal assenyalar la relació entre l'augment de la translucència nucal, la síndrome de 
Noonan i la cardiopatia congènita. A la nostra casuística, en els dos casos de 
miocardiopatia hipertròfica (cas 163 i 302) es va diagnosticar una síndrome de Noonan 
utilitzant tecnologia de seqüenciació d’ADN (616–618). 

Pel que fa al pronòstic i neurodesenvolupament dels fetus amb TN p ≥ 99 està descrit a 
la literatura que aquest fetus tenen pitjors resultats perinatals, però un cop descartada 
la cardiopatia congènita i l’anomalia genètica, s’ha vist que els resultats perinatals són 
similars a la població general, a excepció d’aquells casos on s’evidencia una 
persistència de la translucència nucal a mesura que progressen les setmanes d’embaràs 
(567,619). A la nostra sèrie, en 5 casos (7,8%) vam detectar la presència d’un plec nucal 
patològic durant el segon trimestre de l'embaràs en fetus que ja havien estat 
diagnosticats de TN augmentada per sobre del percentil 99 al primer trimestre. En 
aquest subgrup es va observar un major índex de problemes de neurodesenvolupament 
i de dismòrfies facials, de fins al 40%. A la literatura, Lushan Li (375) reporta pitjors 
resultats perinatals en la seva sèrie, semblant a la nostra, d’un 37,5%. Vigneswaran 
(620) també informa de resultats perinatals desfavorables amb major taxa de mortalitat 
perinatal.  

 



153 

 

En relació amb el tercer trimestre, els fetus amb una translucència nucal augmentada 
tendeixen a tenir pesos al naixement més alts. Poon et al. (621) mostra que la predicció 
de la macrosomia està relacionada amb les característiques maternes (per exemple, 
ètnia, alçada materna i pes, part previ d'un nadó macrosòmic, tabaquisme i història de 
diabetis), i també amb les característiques fetals. Els seus resultats demostren que una 
major translucència nucal està associada amb un major risc d'un nadó macrosòmic. 
Aquests resultats van ser confirmats per Timmerman et al. (622) que conclou que els 
fetus normals amb una translucència nucal augmentada tenen un major risc de ser 
macrosòmics en néixer en comparació amb els fetus amb una translucència nucal 
normal. En la mateixa línia es troben els resultats de Weissmann-Brenner (623), aquests 
autors també van demostrar la relació entre la translucència nucal i el pes del naixement 
en individus de mares no diabètiques. Aquesta correlació era no tan sols independent 
de la glicèmia materna sinó també del gènere fetal.  

El terme "macrosomia" s'utilitza per descriure un fetus o nounat molt gran. Però no hi ha 
una definició precisa de la macrosomia sobre la qual tots els obstetres i investigadors 
coincideixin. Les definicions comunes utilitzen percentils de pes de naixement (per 
exemple, percentil 90 o percentil 97) o punts de tall de pes de naixement (per exemple, 
4000 grams, 4500 grams) (624,625). La literatura més recent suggereix que el terme 
macrosomia s'hauria de definir com un pes de naixement superior a 4500 grams, 
independentment de l'edat gestacional o més gran que el percentil 97 en el pes de 
naixement per a l'edat gestacional (626). Segons el criteri predefinit (OR = 2 com a punt 
de tall) per identificar la macrosomia clínicament rellevant, fins i tot el percentil 97 no 
podria complir amb aquest criteri (627). Clàssicament la macrosomia fetal com a pes de 
naixement superior als 4.000 grams o en el percentil > 90 per edat gestacional i afecta 
aproximadament al 6% dels nounats (628–631). Cap no obstant això, es va establir a 
partir d'evidències clíniques i científiques clares que incloguin un ampli rang de resultats 
perinatals.  

El diagnòstic de macrosomia fetal és encara avui dia imprecís i l’ecografia com eina 
diagnòstica del fetus macrosoma té una baixa sensibilitat, aproximadament del 60%, fins 
i tot sembla no ser superior a l’estimació clínica per maniobres (632–635). Malgrat la 
dificultat a l’hora d’establir un criteri uniforme per a la “macrosomia” saben que hi poden 
influenciar múltiples factors. Hi ha una forta evidència científica que relaciona la 
macrosomia fetal amb els nivells de glicèmia materns (636,637), major taxa de 
complicacions peripart (638) i també un major risc de desenvolupar hipertensió, obesitat 
o diabetis mellitus tipus 2 en l'edat adulta (639,640).  

A la nostra sèrie, la incidència macrosomia fetal en fetus amb TN p≥ 99 va ser del 9,4%, 
entenen la macrosomia fetal com a pes al néixer > 4000 grams. Si comparem aquests 
resultats amb la taxa de macrosomia en el nostre centre en gestacions a terme, amb 
fetus de > 4000 grams al part, que va ser del 5,2% d’un total de 2252 parts durant el 
2017 i del 4,6% durant el 2016 d’un total de 2356 parts, trobem que aquesta dada 
presenta diferències que són estadísticament significatives.  
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Pel que fa a resultats genètics, destaquem: 

 Cas 163: Síndrome de Noonan amb array normal. Arran del diagnòstic prenatal 
de quilotòrax, plec nucal augmentat i asimetria de cavitats cardíaques, amb 
hipertròfia ventricular esquerra i obstrucció del tracte de sortida, es cursa panell 
de rasopaties, detectant-se una mutació de novo en el gen SHOC2. Els pacients 
amb variant a SHOC2 presenten trets facials similars als observats a la síndrome 
de Noonan, incloent-hi l'hipertelorisme, la ptosi, la reducció de les fissures 
palpebrals, les orelles posteriors angulars baixes i les celles superpoblades. A 
més, d’una alçada baixa, amb freqüència associada a una deficiència d'hormona 
del creixement, dèficits cognitius i defectes cardíacs (641,642).  
En el nostre cas el pacient presenta fenotip característic de la síndrome de 
Noonan amb cardiopatia congènita. Controlat pels serveis de Genètica i 
Cardiologia Pediàtrica, actualment presenta estancament ponderal i precisa 
d’alimentació per sonda nasogàstrica.  
 
 
 

 Cas 302: Síndrome de Noonan amb array normal. Cursat panell de rasopaties 
donada la miocardiopatia hipertròfica que va presentar aquest fetus. L’estudi va 
mostrar la variant patogènica c.770C>T del gen RAF1, de novo. La síndrome de 
Noonan-5 (OMIM #611553) pot ser causada per una variant en  heterozigosi en 
el gen RAF1 (643). Les mutacions dels gens PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, 
BRAF, RIT1 i HRAS causen fins al 80-95% dels casos de síndrome de Noonan 
(644–646). Les mutacions del gen PTPN11 en 12q24.1, que codifica una 
fosfatasa SHP2, són les primeres alteracions documentades a la literatura i estan 
presents en aproximadament un 50% dels pacients (647). Posteriorment es va 
detectar que alguns pacients PTPN11 negatius (2-5%) presentaven mutació en 
KRAS7, el que va posar en evidència que les alteracions de la via RAS / MAPK 
podien donar lloc a la síndrome. Aquesta via reguladora, inicialment coneguda 
per la seva implicació en processos tumorals (648–650), controla l'equilibri 
proliferació/apoptosi i migració cel·lular (651–653) i, per tant, la morfogènesi. A 
diferència de les mutacions oncogèniques que són de tipus somàtic, l'alteració 
en la síndrome dismòrfica ocorre en línia germinal i és compatible amb la 
viabilitat de l'individu.  
 
S’han identificat mutacions diferents en el gen RAF1 en individus amb síndrome 
de Noonan. Les mutacions en RAF1 s’han observat més freqüentment en els 
pacients amb miocardiopatia hipertròfica (654–657). 
 
El nounat va ser èxitus pocs dies després a conseqüència de les complicacions 
derivades de la cardiopatia.  
 
 
 

 Cas 255: Seqüència de Pierre-Robin amb array normal, fetus amb defecte de 
paladar i sense llavi fes. Ecografia de segon trimestre va ser normal però amb 
presència de polihidramnis motiu pel qual es va sol·licitar la RMf, que va ser 
normal. No va ser diagnosticat intraúter sinó postnatalment de la síndrome de 
Pierre-Robin. Va ser un fals negatiu de l’ecografia prenatal malgrat ja es 
coneguda la dificultat de l’ecografia tradicional per a diagnosticar aquesta entitat. 
La sensibilitat de l’ecografia fetal per identificar aquestes anomalies és baixa, 
amb una tendència general a diagnosticar les malformacions facials associades 
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a altres anomalies, i perdre les aïllades. Alguns autors reporten  taxes de 
detecció similars per al diagnòstic del llavi fes amb o sense anomalia de paladar, 
en el rang del 20% (658,659). Altres presenten millors taxes diagnòstiques per 
al llavi fes, de fins al 31-88% però especifiquen que quan l’anomalia del paladar 
es presenta de forma aïllada és molt difícil el diagnòstic (660–662). Sohan (663) 
és del pocs autors que diferencia entre el diagnòstic de llavi fes amb i sense 
anomalia del paladar i el diagnòstic de l’anomalia de paladar aïllada, en el seu 
estudi cap dels 14 defectes de paladar va ser diagnosticat prenatalment. Maarse 
(660) i Offerdal (662) en els seus treballs sobre diagnòstic ecogràfic de defectes 
orofacials també deixen constància de la dificultat per a diagnosticar els casos 
de defecte de paladar aïllat prenatalment.  
 
El diagnòstic d’aquests casos podria millorar-se amb ecografia 3D. Sembla que 
la taxa de detecció no es veuria sensiblement incrementada, donat que 
habitualment s’associen altres malformacions, com el llavi fes. Però no tothom 
estaria d’acord en aquest punt, no obstant això, sembla que si hi hauria prou 
consens pel que fa a la seva utilitat a l’hora de planificar estratègies potsnatals 
(658).  
Hi ha alguns autors que defensen la seva utilització i reporten taxes de diagnòstic 
més elevades per a l’ecografia 3D especialment en casos de defectes aïllats de 
paladar (664). 
 
 
 

 Cas 314: Hidrops amb array normal. Aquesta gestant ja havia presentat un cas 
d’hidrops fetal amb anterioritat en un altre centre motiu pel qual es va cursar la 
sol·licitud per participar en l’estudi de recerca de l’exoma clínic del que som 
centre col·laborador (BECA FIS IP17/01153). L’exoma va detectar una variant 
patogènica en homozigosi de tipus missense c.716A>G en el gen SEC23B. 
Aquest gen està reportat a la literatura com causant d’anèmia diseritropoiética 
congènita tipus II, possible causant dels hidrops. Aquesta variant comporta la 
substitució d’un àcid aspàrtic per una glicina en la posició 239 de la proteïna 
(p.Asp239Gly). El gen SEC23B està descrit a la literatura científica com a 
causant d’anèmia diseritropoiética congènita tipus II (OMIM #224100), amb un 
model d’herència autosòmic recessiu (665,666) i com a causant de la síndrome 
de Cowden (OMIM #616858)(667), amb un model d’herència autosòmic 
dominant. Els pacients amb anèmia diseritropoiética congènita tipus II presenten 
una eritropoiesi ineficient amb precursors eritroides displàsics a la medul·la 
òssia. La majoria de pacients amb aquesta malaltia presenten anèmia de lleu a 
moderada, esplenomegàlia variable i sobrecàrrega de ferro. Aquesta 
sobrecàrrega és deguda a un recanvi de glòbuls vermells augmentat, causat per 
una eritropoesis ineficaç i una hemòlisi perifèrica. S’han descrit alguns casos 
d’anèmia diseritropoiética congènita tipus II que s’han presentat de forma 
prenatal amb hidrops fetal i que han requerit transfusions intrauterines, el que ha 
portat alguns autors a suggerir que la presentació antenatal podria ser un 
esdeveniment freqüent en l’anèmia diseritropoiética congènita tipus II (668–670). 
 
La presència de la variant en el fetus ha estat confirmada mitjançant 
seqüenciació Sanger i s’ha demostrat la variant en els  progenitors en 
heterozigosi. En cas de produir-se una nova gestació seria recomanable fer una 
biòpsia corial donat el risc de recurrència del 25%. 
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 Cas 92: Cas prenatal d’asimetria de cavitats cardíaques amb alt risc de coartació 
d’aorta i array normal. En néixer va requerir cirurgia al confirmar-se la coartació 
d’aorta. Posteriorment va ser diagnosticat d’una metabolopatia, un dèficit 
d’arginasa que li va comportar una hepatopatia i va necessitar un trasplantament 
de fetge. En tot moment aquest nen ha presentat un neurodesenvolupament 
normal. El cribratge genètic sembla que faria possible la identificació i el 
tractament precoç dels pacients amb insuficiència arginasa asimptomàtica amb 
la idea d’evitar les seqüeles neurològiques. Es desconeix encara si la intervenció 
primerenca evita insults neurològics, però així semblaria, basant-nos en casos 
com el nostre. Està descrit a la literatura un cas semblant amb intervenció 
primerenca i bona evolució neurològica en un seguiment a 6 anys (671).  

 

Seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les tècniques 
invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 

A la nostra sèrie es va detectar una taxa de pèrdua fetal atribuïble a la tècnica invasiva 
del 30% (dos casos d’avortament, cas 232 i cas 203), un dels avortaments va ser 
després d’una amniocentesi amb una ruptura prematura de membranes i un 
anhidramnis posterior, on la dona finalment va decidir una ILE a conseqüència d’aquest 
anhidramnis persistent i l'altre una biòpsia amb un avortament espontani posterior a la 
realització de la tècnica i AP compatible amb corioamnionitis.  

Existeix una gran variabilitat en els estudis publicats quant a la taxa de pèrdua de 
l’embaràs i altres complicacions després d’una tècnica invasiva. Aquests procediments 
invasius es realitzen per al diagnòstic prenatal, però en lloc d’estimacions precises i 
recents de riscos d’operadors experts, a la literatura trobem més aviat estimacions 
històriques. La recerca de quantificar amb precisió els riscos relacionats amb els 
procediments invasius és rellevant per a la pràctica clínica però a l’hora difícil. 

Salomon (672) estima en la seva metanàlisi, l’any 2019, el risc d'avortament involuntari 
relacionat amb procediments invasius. Aquest autor realitza una anàlisi de subgrups 
segons els nivells de risc de similitud i ho compara amb un grup control. Amb aquest 
objectiu analitza i selecciona 20 estudis metodològicament correctes amb la intenció 
d’estimar el risc d'avortament involuntari segons el tipus i la indicació del procediment 
invasiu. Reporta un total de 580 avortaments involuntaris procedents de 63 273 
procediments d’amniocentesi amb un risc ponderat de pèrdua d’embaràs del 0,91%. En 
el grup control es van produir 1726 avortaments involuntaris en 330 469 embarassos 
amb una taxa de pèrdua del 0,58%. El risc d’avortament involuntari relacionat amb el 
procediment ponderat va ser del 0,30%. Hi va haver un total de 163 avortaments 
involuntaris procedents de 13 011 biòpsies corials amb un risc de pèrdua d'embaràs de 
l'1,39%. Al grup control es van produir 1946 avortaments involuntaris en 232 680 
embarassos amb una taxa de pèrdua de l'1,23%. El risc relacionat amb el procediment 
ponderat d'avortament espontani després de la biòpsia corial va ser del 0,20%. No 
obstant això, quan aquest autor només va considerar estudis amb perfils de risc similars 
entre els grups d'intervenció i el control, el risc per a l'amniocentesi va ser del 0,12% i 
no va haver-hi risc per a la biòpsia corial.  

Bakker (556) estableix uns riscos semblants a Salomon (672), en el cas de la biòpsia 
corial transcervical amb fòrceps el risc de pèrdua gestacional del 0,27% i per 
l’amniocentesi del 0,48%. 
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Cada cop hi ha més evidència a la literatura dels riscos relacionats amb el procediment 
d’avortament involuntari després de l’amniocentesi o biòpsia corial que indiquen que són 
inferiors al que clàssicament es pensava. El risc sembla insignificant quan es comparen 
aquestes intervencions amb grups de control del mateix perfil de risc. 

A la nostra experiència la taxa d’avortament en aquest subgrup és similar a la global del 
total de tècniques invasives realitzades en el nostre centre, no hem trobat diferències 
estadísticament significatives. La taxa d’avortament involuntari del total de tècniques 
invasives en el nostre centre va ser del 2% durant els anys 2013-2014, del 1,5% l’any 
2015 i del 2,8% durant els anys 2016-2017. Aquest increment creiem que és atribuïble 
a l’atzar i no a la manca d’entrenament per part del personal, donat que els professionals 
que fem les tècniques invasives des de fa anys som facultatius experimentats. Però no 
ho descartem com a hipòtesi pel fet que el nombre de tècniques invasives va en 
disminució en aquests darrers anys, donada la implementació del cribratge combinat de 
primer trimestre i la irrupció de l’ADN fetal en sang materna en el camp del diagnòstic 
prenatal. S’haurà de veure la tendència en anys successius.  

A la nostra sèrie, el grup de gestants amb indicació de tècnica invasiva per TN p ≥ 99 
no presenta major taxa d’avortament que aquelles altres gestants que accedeixen al 
diagnòstic prenatal invasiu a conseqüència d’altres Indicacions. Així i tot les nostres 
dades són superiors a les publicades per autors com  Bakker o Salomon (556,672).  

 

Valoració postnatal dels nounats amb anomalies detectades al microarray, a 
excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs (ILE). 

Fins i tot en absència d'aneuploïdia i cardiopatia congènita, el gruix de la translucència 
nucal va ser clínicament rellevant perquè es va associar amb un augment dels casos 
amb resultat perinatal advers a conseqüència d’una àmplia varietat de malformacions 
fetals i síndromes genètiques. La prevalença de trastorns genètics quan TN > 3,5 mm o 
> percentil 99 pot ser tan baixa com 0,5% o tan alta com 6,6%. S'han descrit més de 50 
trastorns genètics associats amb augment de TN. L'augment de TN en general es resol, 
però en alguns casos, pot persistir en el temps, el que indubtablement empitjora el seu 
pronòstic. L'absència d'anomalies cromosòmiques i ecogràfiques (especialment 
ecocardiogràfiques) si es produeix la normalització de la TN, ens permet garantir que 
les probabilitats de què el nadó no presenti problemes greus sigui del 95%. 
L’assessorament genètic en aquests casos ha d’informar que el risc de donar a llum a 
un nadó amb una anomalia en el desenvolupament neurològic no ha de ser més gran 
que el de la població general en aquests casos (673). No obstant això, la persistència 
de l'augment inexplicable de TN en l'ecografia de 16-18 setmanes, o l'evolució a edema 
nucal o hidrops fetal a les 20-22 setmanes, planteja la possibilitat d'una infecció 
congènita o d'una síndrome genètica, mort perinatal i el risc d’alteracions en el 
neurodesenvolupament. En algunes sèries, el risc de trastorns del 
neurodesenvolupament va ser del 18,2% (674). 

Houweling et al. (675) consideren que, atesa la gran incidència de la síndrome de 
Noonan en els fetus amb major translucència nucal i cariotip normal, s'hauria d'oferir 
consell genètic i detecció de variants relacionades amb les rasopaties en tots els casos. 
No obstant això, és discutible si la mesura de la translucència nucal s'ha d'utilitzar com 
única eina de selecció.  La síndrome de Noonan té una expressió molt variable i la 
majoria dels casos només presenten disfuncions prenatals lleus i poden, fins i tot, tenir 
un neurodesenvolupament normal. Per això la qüestió clínica important és protocol·litzar 



158 

 

en quins casos s'han d'oferir el diagnòstic de les rasopaties. El nostre grup, com altres 
(676), proposa una selecció de casos més rendible, potser també condicionats per 
l’entorn o centre on desenvolupem la nostra professió. S’haurà de sospitar prenatalment, 
especialment en fetus amb translucència nucal > p99 i una o més de les següents 
característiques: plec nucal > p99, hidrops fetal, vessament pleural, anomalies 
cardíaques, polihidramnis o dismòrfia. En aquests fetus s’hauria d’oferir l’estudi d’un 
panell genètic per tal de descartar específicament la síndrome de Noonan i altres 
rasopaties. Autors com Croonen (579) i Stuurman (677) també hi estan d’acord.  

Hem observat un empitjorament del pronòstic postnatal en els cinc casos (7,8%, 5/64) 
en els quals vam detectar una persistència de la translucència nucal a les 16-18 
setmanes. En aquest subgrup es va observar un major índex de problemes de 
neurodesenvolupament de fins al 40% (2/5 casos), superior al publicat per altres autors 
com Souka (674). Dintre d’aquests cinc casos destacar: dues síndromes de Noonan (un 
cas èxitus) i una seqüència Pierre-Robin. 

A la nostra sèrie l’evolució dels dos casos de Noonan ha estat desfavorable. El cas 302 
va ser èxitus i el cas 163 va néixer amb fenotip característic. Actualment controlat per 
Pediatria, Genètica, Cardiologia Pediàtric i Neurologia presenta estancament ponderal 
amb necessitat de suport nutricional, alimentació per sonda nasogàstrica. Precisa també 
de tractament mèdic amb atenolol donada la hipertròfia ventricular esquerra concèntrica 
amb obstrucció al tracte de sortida esquerre i arc aòrtic distal que pateix. 
Neurològicament, en el seguiment a 36 mesos, ha presentat una capacitat cognitiva 
subòptima amb retard del llenguatge receptiu-expressiu i manca d’atenció (Bayley-III a 
l’edat cronològica 36 mesos: escala cognitiva 80/100, escala del llenguatge 80/100, 
escales socio-emocional i adaptativa 70/100).   

Respecte al cas 255, nena diagnosticada d’una seqüència de Pierre-Robin amb 
microretrognàtia, fissura palatina, laringomalàcia, fenotip dismòrfic (baixa implantació 
d'orelles, quart dit en martell a dues mans), ronyó ectòpic (ronyó dret pèlvic) i 
estancament pondoestatural amb dificultats per a l'alimentació que va requerir sonda 
nasogàstrica fins a la intervenció de la fissura palatina als cinc mesos de vida, amb pes 
i talla en p3. Aquesta nena ha presentat una mala evolució pel que fa al creixement amb 
marcat estancament de pes i un dèficit neurològic lleu amb retard en l’adquisició de la 
parla (Bayley-III a l’edat cronològica 36 mesos: escala cognitiva 80/100, escala del 
llenguatge 70/100, escales socio-emocional i adaptativa 78/100). Coincidim amb el 
publicat per altres autors (678) en el fet que el pronòstic dels fetus amb seqüència de 
Pierre Robin pot ser favorable especialment per als fetus sense altres troballes 
associades i anàlisi cromosòmica normal. Tanmateix, el diagnòstic prenatal d’una 
micrognàtia és sovint un indicador de patologia fetal i justificaria un maneig 
multidisciplinari. L’ús de seqüenciació de gens d’alt rendiment en període prenatal podria 
millorar el rendiment diagnòstic, l’assessorament prenatal i l’atenció postnatal.  

 

Axt-Fliedner (567) reporta una taxa de trastorns del neurodesenvolupament en fetus 
amb increment de la translucència nucal amb cariotip normal, un cop descartades les 
malformacions estructurals majors i després de la normalització de la translucència 
nucal durant el segon trimestre, de l'1,1%. Malgrat que els nostres resultats han estat 
superiors, del 5,6%, estem d’acord amb aquest autor en què si l’array cromosòmic és 
normal i no hi ha malformacions estructurals associades amb la normalització a 
l’ecografia del segon trimestre, el pronòstic neurològic a llarg termini d’aquests nens és 
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bo, donat que quedarien excloses moltes de les síndromes genètiques que nosaltres 
hem comptabilitzat com a seguiments desfavorables. 
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6.2.2 L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS 
FETUS AMB TN  ≥ p95 i < p99. 

Discussió (objectiu principal): Estudiar l’ús clínic del microarray en el diagnòstic 
prenatal dels fetus amb TN  ≥ p95 i < p99 

Es va realitzar l’array-CGH i/o QF-PCR en tots aquest fetus, el 16,6% (5/30) presentaven 
un cariotip anormal: tres casos de trisomia 21, un cas de trisomia 18 i un cas de síndrome 
de Klinefelter. Tots ells van sol·licitar la interrupció legal de l'embaràs. 

L’array prenatal es va realitzar en 25 casos (83,3%) i en un cas (4%) dels casos el 
resultat va ser patològic.  

Es va detectar una CNV patogènica (cas 220), corresponia a una microdeleció de novo, 
d’aproximadament 1,8 Mb a la regió distal de la banda cromosòmica 22q11.2 (OMIM 
#611867), flanquejada per duplicacions segmentàries, i que s’ha reportat a la literatura 
associada a fenotips variables (679).   

Els canvis en el nombre de còpies recurrents que es produeixen en tot el genoma sovint 
estan flanquejats per seqüències d'ADN repetitives anomenades duplicacions 
segmentàries o repeticions de còpies (low copy repeats, LCRs) (680,681). El braç llarg 
proximal del cromosoma 22 conté un grup de LCRs (LCR22A-H) que predisposa a 
diverses CNVs recurrents (682). El mecanisme de deleció es veu afavorit per aquestes 
regions inestables (LCRs). La microdeleció 22q11.2 es produeix en humans en 
aproximadament 1:4000-1:6000 naixements vius (683,684). La síndrome de deleció 
22q11.2 està ben caracteritzada i  s’associa amb una àmplia gamma de fenotips clínics 
inclosos la síndrome velocardiofacial (VCFS) [OMIM #192430])(685) i la síndrome de 
DiGeorge (DGS [OMIM #188400])(686). La deleció 22q11.2 pot cursar amb una gran 
varietat de troballes, incloent-hi malformacions cardiovasculars que consisteixen 
principalment en anomalies del cor conotruncals, anomalies del paladar, fenotips 
dismòrfics, dificultats d'aprenentatge, deficiència immune, hipocalcèmia congènita i 
anomalies urogenitals (687). De fet, el terme alternatiu CATCH22 (acrònim de Cardiac 
abnormality/Abnormal facies, T cell deficit, Cleft palate and Hypocalcemia) intenta 
englobar aquesta variabilitat clínica. 

Aquestes microdeleccions a la porció proximal de la regió 22q11.2 són les 
microdeleccions patogèniques recurrents més freqüents i inclouen la síndrome de DGS 
/ VCFS. Recentment s’han descrit delecions distals a la regió de deleció comuna en 
pacients amb característiques clíniques relacionades amb DGS / VCFS però no 
exactament iguals (688). Fins ara, les microdelecions 22q11.2 s'han agrupat com una 
única entitat clínica tot i que aquestes delecions són variables en grandària i posició 
(689). No obstant això, no tots els autors ho consideren així. Mikhail et al.(690) defensen 
que no representen una sola entitat clínica, i fins i tot, han proposat un sistema de 
categorització per a les microdelecions distals: pacients amb microdeleció flanquejada 
per LCR22-D i -E, amb fenotip concordant amb casos prèviament reportats de 
microdelecions distals 22q11.2. Pacients amb microdeleció flanquejada per LCR22-D i 
-F,  també amb un fenotip similar i pacients amb microdeleció flanquejada per LCR22-E 
i -F, que presenten una alteració del fenotip lleu sense restriccions de creixement ni 
defectes cardiovasculars. 

L’increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional per a 
variants patogèniques va ser del 4,1%. 
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Discussió (objectius secundaris):  

Determinar quines alteracions s’han detectat amb microarray, a priori no 
diagnosticables per cariotip en fetus amb translucència nucal en p ≥ 95 i p < 99. 

L’array-CGH es va aplicar en 25 casos. L’array va ser patològic en un cas (cas 220). Es 
va detectar una CNV patogènica: microdeleció distal 22q11.2, ja comentada. Aquesta 
pacient va patir una amniorrexi espontània post-tècnica invasiva i un avortament 
posterior.  

 

Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en fetus amb 
translucència nucal en p ≥ 95 i < 99. 

L'estudi morfològic detallat entre les 18 i 22 setmanes de l'embaràs va diagnosticar 
quatre casos d’anomalia ecogràfica estructural fetal (28,1%), un cop descartada 
l’anomalia cromosòmica numèrica: un fetus amb una comunicació interventricular 
muscular de mida petita, un altre fetus amb una artèria subclàvia aberrant dreta i dos 
casos de dilatació pièlica bilateral lleu (UTD A1)(691). En cap fetus es van diagnosticar 
malformacions en més de dos òrgans o sistemes. 

L’ecografia de tercer trimestre va diagnosticar també un cas de ventriculomegàlia fetal 
lleu no confirmada per neurosonografia fetal  i sense repercussió postnatal i dos casos 
de fetus grans per l’edat gestacional (2/23, 8%). No es van observar altres troballes en 
controls ecogràfics posteriors. L’evolució de les anomalies renals va ser òptima i en els 
dos casos es va resoldre de forma espontània avantpart. 

 

Seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les tècniques 
invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 

Hem detectat en total dos casos d’avortament atribuïbles a la tècnica invasiva. El cas 
220 amb CNV patogènica (la gestant havia sol·licitat ILE però es va produir l’avortament 
abans) i el cas 218, els dos van ser biòpsies corials. Això suposa una taxa de pèrdua de 
gestació en aquest subgrup del 8%, superior a l’esperada (556,672). Considerem 
aquestes diferències atribuïbles a l’atzar donada la petita mostra d’aquest subgrup de 
pacients.  

 

Valoració postnatal dels nounats amb anomalies detectades al microarray, a 
excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs (ILE) 
en aquest subgrup d’estudi. 

En el seguiment postnatal (0-36 mesos) aquests infants han presentat un 
neurodesenvolupament correcte per l’edat. Comparativament amb la població general, 
aquest subgrup de fetus amb TN p ≥ 95 i p < 99 ha patit major nombre d’anomalies 
cromosòmiques (20%) i també d’anomalies ecogràfiques (28,1%), especialment 
cardíaques i renals. Cal dir que han estat anomalies estructurals menors sense impacte 
en el neurodesenvolupament.  
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6.2.3. L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS 
FETUS AMB PN PATOLÒGIC (> p99) AL II TRIMESTRE 

Discussió Objectiu Principal: Estudiar l’ús clínic del microarray en el diagnòstic 
prenatal dels fetus amb PN > p99 

L’array prenatal es va realitzar en els 24 casos. Es van detectar dues VOUS (2/24, 
8,3%). Els casos de VOUS diagnosticats van ser:  

 Cas 49: Duplicació de 375 kb a la banda cromosòmica 20q13.33 que afectava el 
gen SOX18 (OMIM * 601618)(692,693), gen que participa en el 
desenvolupament del cabell, vasos sanguinis i vasos limfàtics. Els gens SOX 
codifiquen un grup de factors de transcripció definit per la presència d'un domini 
d'unió a ADN anomenat "grup conservat d'alta mobilitat" (HMG-box). Els gens 
SOX són definits com a gens que contenen la “HMG-box” d'un gen involucrat en 
la determinació sexual i que es diu gen SRY, que es troba en el cromosoma Y 
del genoma humà i que és responsable de la iniciació del procés de determinació 
del sexe masculí en humans. Estan descrites mutacions d’aquest gen SOX18 
associades a una síndrome poc freqüent d'hipotricosi-linfedema-telangiectàsia 
(694,695). També amb associació a anomalies renals (696) i dilatació de l’aorta 
ascendent (697). Darrerament ha aparegut evidència de la implicació del gen 
KCNQ2 en l’epilèpsia, aquest gen localitzat a 20q13.3, sembla tenir una 
implicació en quadres convulsius (698,699). En l'actualitat es coneixen diferents 
gens que codifiquen per a aquests canals iònics i poden explicar la patologia 
epilèptica donada l'alteració de l'excitabilitat neuronal pel funcionament erroni 
d’aquests canals. Aquest gen podria estar relacionat amb les manifestacions 
clíniques del nostre cas. Malgrat tot, encara no hi ha prou evidència per 
considerar aquesta variant com patogènica.   
 
 

 Cas 279: Duplicació de 304 kb a la banda cromosòmica que no coincidien amb 
CNVs polimòrfiques i podien alterar l'estructura o la dosi dels gens CBFB i HSF4. 
Aquestes alteracions avui dia només es poden classificar com VOUS, ja que no 
hi ha prou literatura encara per classificar-les com benignes o patogèniques.  
 

Aquests casos no es podrien diagnosticar per cariotip convencional. 

 

Discussió (objectius secundaris):  

Determinar quines alteracions s’han detectat amb microarray, a priori no 
diagnosticables per cariotip en fetus amb PN patològic (> p99). 

Els 2 VOUS (cas 49 i cas 279) anteriorment descrits. L’increment del rendiment 
diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional va ser del 8,3%, no ha estat així per 
a les CNVs patogèniques. No hem diagnosticat cap CVN patogènica dins d’aquest 
subgrup. 
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Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en fetus amb 
PN > p99. 

L'estudi morfològic detallat entre les 18 i 22 setmanes de l'embaràs va diagnosticar dos 
casos de malformacions fetals associades a l'augment del PN > p99 (2/24, 4.1%): un 
cas d’hidronefrosi congènita bilateral de baix grau (UTD A1, cas 13) i una duplicitat 
pièlica renal unilateral (cas 176).   

Durant el tercer trimestre vam diagnosticar un cas d’hidronefrosis fetal d'alt grau (UTD 
A3, cas 56) i cinc fetus amb pes estimat > p90 per l'edat gestacional (5/24, 20%). 

En cap fetus es va diagnosticar malformacions en més de dos òrgans o sistemes. 

 

Seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les tècniques 
invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 

S’han realitzat 24 amniocentesis. No s’ha produït cap avortament. Creiem que això es 
deu a fet que la mostra d’aquest grup ha estat petita i les setmanes de gestació més 
avançades. 

 

Valoració postnatal dels nounats amb anomalies detectades al microarray, a 
excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs (ILE) 
en aquest subgrup d’estudi. 

En el seguiment postnatal (0-36 mesos) aquests infants han presentat un 
neurodesenvolupament correcte per l’edat. El cas 49 no ha presentat clínica fins al 
moment de la síndrome d'hipotricosi-linfedema-telangiectàsia, val a dir que té tres anys 
però si va presentar durant el segon any de vida una epilèpsia focal estructural amb 
hipoplàsia de l’hipocamp esquerre, actualment en seguiment i tractament per Neurologia 
pediàtrica, amb un neurodesenvolupament correcte per l’edat.  

Destacar els 5 casos amb diagnòstic de TN ≥ p99 (7,8%, 5/64) al primer trimestre que 
van presentar un PN ≥ p99 durant el segon trimestre de l'embaràs. En aquest subgrup 
es va observar un major índex de problemes de neurodesenvolupament i de dismòrfies 
facials (2/5 casos, 40%). 

Pel que fa a les anomalies renals: el cas 13 amb hidronefrosi congènita bilateral de baix 
grau (UTD A1) es va resoldre intraúter i el cas 176 amb duplicitat pièlica renal unilateral 
manté encara els controls amb Nefrologia pediàtrica.   

Durant el tercer trimestre vam diagnosticar un cas d’hidronefrosis fetal de d'alt grau (UTD 
A3, cas 56) que ha normalitzar-se postpart. 
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6.3 L’ÚS CLÍNIC DEL MICROARRAY EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS FETUS 
AMB MALFORMACIONS ESTRUCTURALS. 

Discussió (objectiu principal): Estudiar l’ús clínic del microarray en el diagnòstic 
prenatal dels fetus amb malformacions estructurals. 

Estem obligats a descartar anomalies genètiques davant el diagnòstic de malformacions 
estructurals fetals (153). Malgrat tot, la majoria dels embarassos amb anomalies a 
l’examen ecogràfic mostren un cariotip convencional normal i per tant són susceptibles 
de beneficiar-se d'anàlisi d'array (160).  

En general, la major part d'estudis sobre l'ús de l’array-CGH prenatal aplicat a 
poblacions d’alt risc estableixen el percentatge de detecció d’alteracions 
cromosòmiques al voltant del 6% (5,8-7,6%) (14,15,161–163). Aquesta taxa de detecció 
augmenta quan s’analitzen aquells fetus amb malformacions estructurals ecogràfiques 
arribant a ser del 8% (5,2-13,3%) segons alguns autors (15,162–167), a diferència del 
que succeeix amb les gestacions de baix risc on l’increment diagnòstic de l’array és del 
0,4% (700). 

Pel que fa a l’anàlisi de les dades globals dels fetus amb malformacions estructurals, a 
la nostra sèrie, hem trobat un increment diagnòstic de l’array-CGH sobre el cariotip 
convencional del 7,1%. Aquesta dada és superposable a l’evidència que hi ha a la 
literatura al respecte, ja referenciada prèviament. Tanmateix, creiem necessari 
aprofundir en l’estudi de les diferents malformacions, de les malformacions dels diferents 
òrgans i/o sistemes, donat que en aquest camp no hi ha massa literatura al respecte.  

 

- Malformacions dels SNC.  

Els estudis publicats demostren que les malformacions del SNC detectades per 
ecografia estan fortament associades amb anomalies cromosòmiques, especialment la 
trisomia 13 i 18 (242–244). Sun L (273) detecta un 10,9% de CNVs patogèniques en 
fetus que presentaven malformacions del SNC i  cariotip aparentment normal i Shaffer 
(171) reporta una taxa de detecció de CNVs significatives del 6,5% en els fetus amb una 
anomalia SNC i de fins a l’11% en els casos amb malformacions del SNC associades a 
altres defectes. A la nostra sèrie, un 11,5% (3/26) dels casos estaven associats a 
aneuploïdia i un 3,8% a array-CGH patològic. Hem identificat un 15,3% d’associació 
entre malformacions del SNC i cariotip anòmal, bé anomalies cromosòmiques 
numèriques bé microdelecions-microduplicacions.  

L’increment diagnòstic de l’array-CGH per aquest subgrup de malformacions, 
malformacions del SNC amb cariotip convencional normal) ha estat del                                          
4,5% (1 cas de CNV patogènica), lleument inferior al publicat per autors com SUN L 
(273) i Shaffer (171).  

Per classificar i estudiar les malformacions del SNC hem d’analitzar en un primer 
moment quina és la millor classificació a utilitzar. Hi ha diverses classificacions 
publicades a la literatura científica quant a malformacions dels SNC, algunes com la 
classificació de Sarnat (701) fan una anàlisi més etiopatogènica, altres com la de 
Barkovich (702) es centren principalment en les malformacions corticals. La més útil 
clínicament és la classificació de Pascual-Castroviejo (703). En general, hem de saber 
que quan les anomalies es produeixen pel fracàs de la inducció dorsal sorgeixen els 
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defectes de tancament del tub neural  (cranial i/o caudal) que donen origen als 
disrafismes (comunicació persistent entre el neuroectoderma posterior i l’ectoderma 
cutani): Disrafismes cranials (SEAE) i disrafismes espinals. I quan fracassa la inducció 
ventral, implicant a les tres capes germinals, s'afecta primordialment la divisió i expansió 
lateral de la vesícula cerebral primària, freqüentment s'associen a alteracions de la línia 
mitjana craniofacial, produint-se defectes com l’holoprosencefàlia. Altres anomalies 
descrites són les anomalies de fossa posterior o de la migració neuronal. 

Autors com Sun L (273) descriuen la malformació de Dandy-Walker i l’holoprosencefàlia 
com les malformacions del SNC amb major risc d’associació a CNVs patogèniques: la 
malformació de Dandy-Walker (33,3%) i l'holoprosencefàlia (28,6%). No ha estat així en 
el nostre cas, donat que en el període d’estudi, els 2 casos d’holoprosencefàlia han estat 
trisomies 13.  

Pel que fa a la ventriculomegàlia (VMG), la VMG lleu aïllada no progressiva és una 
troballa bastant comuna. El pronòstic dels fetus amb VMG pot variar depenent de 
l'etiologia, el grau de dilatació ventricular, les anomalies associades i la presència 
d'alteracions cromosòmiques. Així, es considera que només el 3% de fetus amb 
ventriculomegàlia aïllada enfront del 36% d'aquells amb malformacions addicionals 
presenten defectes cromosòmics (285). A la nostra sèrie, un 57,6% de les 
malformacions del SNC diagnosticades han estat VMG (15/26). D’aquestes el 53,3% 
(8/15) han estat unilaterals i  el 93,3% (14/15) lleus. No hem trobat cap associació a 
aneuploïdia entre els casos prenatals de VMG durant el període d’estudi,  malgrat el 
descrit a la literatura per autors com Gezer et al. (704) que troben una associació positiva 
en el 4,2-6,8% dels casos. En canvi si hem establert una associació significativa amb 
l’array-CGH alterat, amb un increment diagnòstic per a CNVs patogèniques del 6,6% 
(1/15), però inferior a la descrita per autors com Hu et al. que va ha publicar una sèrie 
de 154 casos de VMG aïllada amb una taxa de CNVs patogèniques del 9% (277), però 
superior a la trobada per Dual et al. en el seu treball realitzat sobre 101 fetus també amb 
VMG aïllada amb un 3% de CNVs (705). 

Alguna cosa semblant succeeix amb l’agenèsia de cos callós (ACC), on la detecció de 
CNVs és del 12% per autors com Sherr (286). Schumann (275) suggereix la implicació 
dels gens: CNTN6 i KLHL15 en l'etiologia de l’agenèsia del cos callós, RASD1 i PTPRD 
en la malformació de Dandy-Walker i ERMARD en ventriculomegàlia. En la nostra sèrie 
els dos casos d’agenèsia de cos callós van presentar arrays normals. 

Pel que fa als disrafismes espinals, no hi ha hagut cap cas a la nostra sèrie durant el 
període d’estudi.  

 

L’anàlisi de microarray permet avaluar els desequilibris genòmics submicroscòpics que 
causen anomalies neurològiques fetals, especialment en holoprosencefàlia, 
lissencefàlia, i agenèsia del cos callós. Per tant, pot ajudar en el diagnòstic, la intervenció 
neonatal primerenca i l'assessorament genètic, proporcionant informació addicional en 
els fetus amb malformacions del sistema nerviós central i cariotip normal. L’array ha de 
considerar-se com a part de l’estudi de diagnòstic prenatal en aquests fetus.  
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- Cardiopaties Congènites.  

Les cardiopaties congènites (CC) constitueixen les malformacions congènites severes 
més freqüents. Afecten aproximadament al 0,8-1% (179) dels nadons i en la meitat dels 
casos corresponen a defectes severs. A la nostra sèrie la CC ha representat el 28,4% 
del total de malformacions fetals diagnosticades durant el període d’estudi. En aquest 
subapartat analitzem aquelles cardiopaties congènites en fetus amb TN < p95 a 
l’ecografia del primer trimestre, els altres casos han estat analitzats i discutits 
prèviament. 

La presència d'una CC incrementa el risc de presentar una altra malformació, entre un 
11,7%-31,2% (193,206–208). Les CC que s’associen amb més freqüència a  anomalies 
extracardíaques són: l’heterotàxia, l'atrèsia tricuspídia, la síndrome del cor esquerre 
hipoplàsic i la tetralogia de Fallot (189). Les malformacions descrites a la literatura més 
freqüentment associades a la CC són les urinàries i gastrointestinals (706). A la nostra 
sèrie, del total de fetus amb dues o més malformacions, un 37,5% presentaven 
associada una anomalia cardiovascular a una altra malformació estructural. Les més 
freqüentment associades van ser les nefrourinàries (33,3%, 2/6) i les anomalies EEII 
(33,3%). Les CC més freqüentment implicades han estat l’ARSA i la CIV (Taula 15). 

Hem trobat una prevalença d'anomalies cromosòmiques associades a les CC fetals del 
22,8 % amb un 14,2% d’aneuploïdies, similar a la publicada per autors com Song i Wang, 
d’entre 28-40% (189,707). Quan la CC s’ha associat a altres malformacions la taxa 
d’anomalies cromosòmiques no ha variat a la nostra sèrie. El canal AV (2/3 casos, 
66.6%) i la CIV perimembranosa (3/4, 75%) han estat les CC amb una major associació 
amb anomalies de la QF-PCR i/o array (Taula 14). 

Jansen (179) en la seva metanàlisi va comprovar que existia un rendiment diagnòstic 
incrementat del 7,0% per a la detecció de CNVs utilitzant l’array-CGH, excloent els casos 
de microdeleció 22q11 i aneuploïdia, amb  un 3,4% de rendiment incrementat en els 
casos de CC aïllades, i un 9,3% quan s’hi detectaven malformacions extracardíaques 
associades. A la nostra sèrie, l’increment del rendiment diagnòstic per a CNVs, excloent 
els casos d’aneuploïdia, ha estat del  16,6%. Del 6,6% per a CNVs patogèniques i del 
10% per a variants de significat incert,  resultats comparativament superiors als publicats 
per autors com Wang (707)  però similars als publicats per  autors com Jansen (179) i 
Yan (213).  

 

- Malformacions toracoabdominals.  

A la nostra sèrie ni els casos de MAQ ni de gastròsquisi s’han associat amb anomalies 
de l’array-CGH.  

Han estat els casos diagnosticats d’omfalocele els que han presentat major associació, 
amb un 50% de casos, amb anomalia cromosòmica numèrica (2/4 casos, 50% T18) i 
25% de casos (1/4 casos) amb alteració de l’array-CGH (1 cas de CNV patogènica, cas 
297): una deleció terminal en el braç curt del cromosoma 3 (heretada via paterna), no 
relacionada directament amb l’omfalocele, que altera l’estructura de gen de referència 
CNTN4, que està associat a susceptibilitat de trastorns del neurodesenvolupament 
(708,709). Xu (710) reporta en el seu treball un cariotip patològic en un 66% (31/47) de 
casos d'omfalocele associada a altres malformacions i en un 1,7% (1/60) de casos 
d'omfalocele aïllada. No detecta cap CNV patogènica en 59 casos amb omfalocele 
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aïllada i cariotip normal. No ha estat així a la nostra petita sèrie on l’increment del 
rendiment diagnòstic per l’array-CGH en els casos d’omfalocele per a CNVs ha estat del  
50% (1/2 casos), aquest fetus que ha presentat la CNV patia a més altres anomalies 
associades. Tot i l’alta associació de l’omfalocele a la cromosomopatia el fet de 
presentar-se com a malformació aïllada, un cop descartada l’aneuploïdia, i en això sí 
que coincidim amb aquest darrer autor, dóna a aquesta malformació un millor pronòstic.  

Una altra entitat que mereix una especial atenció és l’hèrnia diafragmàtica congènita 
(HDC). Aquesta malformació és fenotípica i genèticament un trastorn heterogeni. Es 
dóna en aproximadament en 1/4000 naixements (711). S’han detectat desequilibris 
genòmics associats amb HDC en pacients amb HDC aïllats en un 4-10% dels casos 
identificats de forma prenatal. S'identifiquen sovint amb aneuploïdies (302,303). Es pot 
produir com una anomalia aïllada, associada a múltiples defectes o com a part d'una 
síndrome definida. Tot i que l'etiologia exacta de la majoria dels casos de HDC és 
desconeguda, hi ha una evidència creixent de què els factors genètics tenen un paper 
important en el desenvolupament de la HDC. Amb l'aparició de noves tècniques 
moleculars, un nombre creixent d’anomalies cromosòmiques submicroscòpiques 
estructurals han estat descrites en associació amb aquesta malformació. Les principals 
regions crítiques relacionades amb els casos de HDC descrites a la literatura són 
15q26.2, 15q24, 15q22, 1q41-q42, 8p23.1 i 4p16.3 (304,305), que inclouen els gens 
candidats NR2F2 i CHD2, que contribueixen a una via alterada de senyalització de l'àcid 
retinoic implicada en el desenvolupament del pulmó i el diafragma (304,306,307).   

A la nostra sèrie s’han diagnosticat un total de 4 casos, 2 casos d’hèrnia diafragmàtica 
congènita a I trimestre associats a una TN > p99, aquest subgrup ja ha estat comentat 
amb anterioritat, però destacar que un 50% (1/2) presentaven anomalies de la QF-PCR 
i/o de l’array-CGH, concretament el cas 272. Quan l’hèrnia diafragmàtica congènita s’ha 
presentat sense associació a translucència nucal patològica i de forma aïllada, en total 
2 casos més, el diagnòstic ha estat més tardà i no hem trobat associació a anomalies 
cromosòmiques. Autors com Stark (712) reporten fins a un 25% de CNVs que poden 
contribuir a la patogènesi de HDC, incloent-hi la microdeleció de 9q22.31q22.32, 
microdelecions atípiques de 22q11.21, microdeleció de 2q35q36.1 i microdeleció de 
15q11.2. Zhu (713) publica una freqüència estimada de possibles CNVs causants 
d’aquesta malformació inferior, del voltant del 9,7%. A la nostra sèrie, i d’entre les HDC 
diagnosticades a I trimestre associades a TN > p99, es va diagnosticar un cas de 
microdeleció de la banda cromosòmica 8p23.3p22 (cas 272), variant patogènica amb 
clara implicació en la patogènesi de l’hèrnia diafragmàtica (608).  

 

- Malformacions genitourinàries.  

Els defectes congènits del tracte urinari presenten elevades taxes de detecció prenatal 
(84%) (269), malgrat això estimar la prevalença d’anomalies genètiques responsables 
no és tasca fàcil. Variacions del nombre de còpies (CNVs) s’han detectat en un 10,1% 
dels pacients, el 3,9% eren de patogenicitat coneguda i el 6,2% de significació 
desconeguda. El pocs estudis presents a la literatura manifesten que els pacients 
diagnosticats amb ronyó displàsic multiquístic i aquells afectes de valves uretrals 
posteriors són els que presentaven una major incidència de CNVs (299). La displàsia 
multiquística renal malgrat no ser una entitat massa prevalent (1/4300 naixements) 
sembla que presenta associació amb CNVs fins en un 13% dels casos (300). Les 
variants genètiques responsables de la majoria dels casoscontinuen sent 
desconegudes. La duplicació 22q11.1, la microdeleció 4q35.2, la duplicació 22q13.33 i 
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la duplicació de 1p33 s’han associat amb la displàsia multiquística renal fetal. Variants 
en els gens PEX26, ELN, HNF1B, ALG12, FRG1, FRG2 i CYP4A11 semblen estar 
implicades en l’etiopatogènia d’aquesta patologia (301,714) 

Malgrat ser una de les malformacions estructurals fetals més diagnosticades en la vida 
prenatal quan es presenten de forma aïllada, a la nostra sèrie no han presentat 
associació a anomalies de l’array. Caruana (299) reporta fins a un 10,1% de CNVs en 
nens diagnosticats de patologia de l’espectre d’anomalies estructurals associades a  
anomalies congènites del ronyó i el tracte urinari (CAKUT, congenital anomalies of the 

kidney and urinary tract), però el seu estudi cromosòmic és realitza de forma postnatal 
en nens amb patologia renal coneguda. A la nostra casuística hem diagnosticat 14 casos 
de malformacions nefrourològiques (UTD, A2-3) tots ells amb array prenatal normal. 
Coincidim amb Levy et al. (715) en l’afirmació que en les anomalies cardíaques aïllades 
l’array mostra un rendiment alt però discrepem quant a les anomalies renals, aquest 
autor reporta fins a un 10,6% d’increment diagnòstic de l’array respecte al cariotipatge 
convencional, fet que nosaltres no hem pogut evidenciar. 

Hem diagnosticat també tres casos amb malformacions de l’aparell genital, en dos casos 
l’anomalia de l’aparell genital va ser la malformació major diagnosticada i en un tercer 
cas va formar part de la síndrome Pterigium popliteal i va ser possible trobar la mutació 
responsable mitjançant anàlisi de seqüenciació de la regió codificant incloent els axons 
3-9 del gen IRF-6 detectant-se una mutació en heterozigosi c.250C>T(p.Arg84Cys), 
aquest canvi missense provoca un canvi d’una arginina per una cisteïna en posició 84 
ja reportat a la literatura per autors com Houweling i Ghassibe (716,717). L’associació 
de les anomalies de l’aparell genital a altres malformacions segons alguns autors arriba 
a ser del 22,9% i del 9,8% per a defectes genètics (718), a la nostra sèrie ha estat fins i 
tot superior. 

 

- Malformacions musculoesquelètiques.  

S’han diagnosticat 17 casos: 15 casos de malformacions d’extremitats inferiors (3 casos 
de fetus amb peu bot unilateral i 12 casos amb afectació bilateral) i 2 de superiors 
(polidactílies).  

Dos casos (2/17, 11,7%) van presentar alteracions associades de la QF-PCR i/o array-
CGH: un cas va ser diagnosticat de trisomia 18 i un altre cas d’una microdeleció de 6,5 
Mb a les bandes cromosòmiques 13q14.11-q14.2 (cas 136) que alterava la dosi de més 
de 30 gens RefSeq, alguns d’ells mòrbids a OMIM, a destacar entre ells el gen supressor 
de tumors RB1 (retinoblastoma 1, OMIM 614041) (719).  

 A la nostra sèrie, l’increment del rendiment diagnòstic per a CNVs en aquests casos ha 
estat del 6,2%, lleument inferior al que publiquen autors com Shaffer (7,9%) (171) o 
Vestergaad (15%) (720). 

 

 

 



169 

 

- Dues o més malformacions associades.  

El 13,1% dels fetus durant el període d’estudi varen presentar malformacions de dos o 
més òrgans o sistemes. Aquesta proporció és semblant a la que presenten altres autors 
(171). Tots aquest casos ja han estat estudiats prèviament segons la malformació fetal 
major  diagnosticada però ara els analitzarem també com a grup de fetus amb dos o 
més malformacions estructurals ecogràfiques. 

Hem diagnosticat a la nostra casuística, dins d’aquest grup de fetus, una anomalia 
cromosòmica numèrica i una síndrome de microduplicació-microdeleció, això suposa un 
increment del rendiment diagnòstic de l’array sobre el cariotip convencional del 6,6% 
(1/15), discretament inferior al que reporten autors com Levy (13.6%) (715), Donnelly 
(13%) (721) o Shaffer (10%) (171). 

Del conjunt d'aquests resultats sembla obtenir-se cada cop una major evidència sobre 
la viabilitat d'introduir l’array-CGH en el diagnòstic prenatal com a prova de primera línia 
en indicacions seleccionades tal i com recomana l’ACOG (159)(172).  

 

Discussió (objectius secundaris): 

Determinar quines alteracions s’han detectat amb microarray, a priori no 
diagnosticables per cariotip en fetus amb malformacions majors. 

L’array prenatal es va realitzar en 112 fetus. S’han diagnosticat 9 CNVs en 7 fetus 
(7/112, 6.2%): 3 VOUS en 2 fetus (1 fetus va presentar 2 VOUS) i 5 CNVs patogèniques.  

Els casos de VOUS diagnosticats van ser:  

 Cas 132: Duplicació d’aproximadament 1,67 Mb a 5q23.1q23.2 que alterava la 
dosi de 5 gens RefSeq (entre ells: FTMT, SRF) i duplicació de 271 kb a 9p24.3 
que podria alterar la dosi i/o estructura del gen KANK1 (OMIM 607704) (722) i 
del gen DMRT1, l’haploinsuficiència del qual s’ha descrit associada a disgenèsia 
gonadal 46,XY (723–726) i trastorns de l’espectre autista (727). D’acord amb les 
troballes i els coneixements actuals aquestes dues alteracions s’han classificat 
com a VOUS. Es creu que les variants de nombre de còpia que inclouen el gen 
KANK1, podrien tenir impacte en el neurodesenvolupament (728,729). No 
obstant això, hi ha treballs que posen en dubte el fet que les variants del gen 
KANK1 puguin ser clínicament significatives, i més aviat les tracten com a 
benignes (730). El fetus presentava dues VOUS, heretada cadascuna d’elles 
d’un dels progenitors. Actualment aquest nen no presenta alteracions en el 
neurodesenvolupament. 

 

 Cas 182: Triplicació de 280 kb a la banda cromosòmica 7p15.3 que afectava el 
gen DNAH11 (gestant portadora). S’ha descrit la implicació d’aquest gen en la 
disquisició ciliar primària (PCD) que és un trastorn hereditari que causa una 
morbiditat significativa de les vies respiratòries i una disminució de la fertilitat. La 
meitat dels pacients amb PCD presenten un situs anòmal i freqüentment  
simptomatologia compatible amb rinitis greu, sinusitis i otitis mitjana (731–733). 
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Cap d’aquests casos no es podria diagnosticar per cariotip convencional. Aquestes 
alteracions es poden classificar com VOUS, ja que no hi ha prou literatura encara per 
classificar-les com benignes o patogèniques. 

 

Les CNVs patogèniques diagnosticades van ser: 

 Cas 24: Deleció intersticial de 2,6 Mb a 22q11.21 que alterava la dosi de 50 gens 
RefSeq, alguns d’ells descrits a OMIM (OMIM #188400) i associats a patologia. 
Aquesta deleció coincideix amb una regió de reordenament recurrent: síndrome 
de microdeleció 22q11.21, reportada a la literatura i associada a fenotips 
variables. L’espectre fenotípic engloba diverses síndromes entre les quals 
destaca la síndrome de DiGeorge. En la síndrome de DiGeorge (DGS) és 
característic que els pacients presentin hipocalcèmia derivada de la hipoplàsia 
de les paratiroides, hipoplàsia del timus i defectes del cor (734). L’alteració de la 
migració cel·lular de la cresta neuronal cervical cap a les derivades dels arcs 
faringis pot explicar el fenotip. La majoria dels casos resulten d'una deleció del 
cromosoma 22q11.2 (735)(736). Aquesta deleció pot presentar-se amb diversos 
fenotips: síndrome velocardiofacial (VCFS)(OMIM #192430)(737), síndrome de 
Takao, i defectes aïllats dels tractes de sortida del cor incloent tetralogia de 
Fallot, truncus arteriosus i interrupció de l’arc aòrtic. S'han proposat les sigles 
CATCH22 per a englobar aquestes diferents presentacions. Un petit nombre de 
casos de DGS tenen defectes en altres cromosomes, especialment 10p13 
(OMIM 601362)(738). Burn (739) proposa que el terme síndrome de DiGeorge 
quedi reservat per a aquells casos amb presentació neonatal, especialment amb 
hipoplàsia tímica i hipocalcèmia, i que la designació VCFS sigui utilitzada per a 
nens amb una presentació dominada per la insuficiència palatina. Finalment, el 
mateix Burn proposa que s'utilitzi el terme "fenotip CATCH" en lloc de CATCH22 
i que les sigles siguin representatives d’anomalia cardíaca, dèficit de cèl·lules T 
i hipocalcèmia. La majoria de pacients afectes d’aquesta microdeleció presenten 
defectes cardíacs conotruncals, immunodeficiència moderada, hipocalcèmia 
neonatal transitòria, anomalies del paladar, trets dismòrfics, trastorns del 
neurodesenvolupament, així com epilèpsia i trastorns psiquiàtrics (740).  

 

 Cas 28: Deleció de 2,4 Mb a 17q21.32q21.33, diagnosticant-se d’una síndrome 
de Koolen-de Vries (KdV) (microdelecció de 17q21,31; OMIM: 610443) (741) que 
es caracteritza per hipotonia, dificultat d’alimentació, afectació moderada del 
desenvolupament (específicament psicomotor i de parla), convulsions, 
característiques facials que inclouen un nas amb punta bulbosa i plecs 
epicàntics. Aquesta síndrome es presenta en 1 de cada 16 000 nascuts i el 
pronòstic és molt variable. Poden presentar també debilitat muscular (hipotonia) 
a la infància, epilèpsia, anomalies cardíaques, problemes renals i anomalies 
esquelètiques com deformitats dels peus (741). Aquesta síndrome, poc comuna, 
és causada per delecions en el gen KANSL1 (742–744). L’herència és 
majoritàriament autosòmica dominant, però en el nostre cas els pares no eren 
portadors. En aquesta regió cromosòmica també es troba el gen CACNA1G que 
ha estat reportat a la literatura en un pacient amb discapacitat intel·lectual i 
dismòrfia (745) i el gen COL1A1 (OMIM 120150)(746) associat a les síndromes 
d’Ehlers-Danlos i osteogènesi imperfecta. A la nostra pacient s’ha confirmat 
genèticament el diagnòstic d’osteogènesis imperfecta amb escleròtides blaves 
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(tipus I vs tipus VII), no obstant això, no ha presentat clínica al respecte. 
Tanmateix presenta, a més de la cardiopatia congènita i un retard psicomotor 
moderat amb hipotonia, una síndrome nefròtica. 
 
 
 

 Cas 136: Deleció intersticial de 6,5 Mb a 13q14.11q14.2  que alterava la dosi de 
més de 30 gens RefSeq, entre els gens afectats destacava l’afectació del gen 
supressor de tumors RB1 (retinoblastoma 1, OMIM *614041)(719). En alguns 
casos aquestes delecions s’han descrit associades a altres manifestacions 
clíniques: restricció del creixement intrauterí, dismòrfia, retard psicomotor, 
hipotonia, anomalies en mans i peus. El fetus d’aquest cas presentava uns peus 
bots i la gestant va sol·licitar la ILE. 

 

 Cas 216: Duplicació atípica a 17q21.31 de 400 kb i 162 kb, amb un interval 
intermidi de dosi normal, que corresponia a un reordenament complex. Aquestes 
variants s’han descrit associades a la síndrome de microduplicació 17q21.31 

(OMIM #613533)(747), en pacients amb fenotips variables que poden incloure: 
microcefàlia, alteracions del neurodesenvolupament, tendència a l’obesitat i 
dismòrfia lleu. A l’estudi dels progenitors es va confirmar que la gestant era 
portadora de la mateixa duplicació sense afectació fenotípica important motiu pel 
qual aquesta gestant va continuar l’embaràs i actualment la nena, en el 
seguiment a 36 mesos, ha presentat un neurodesenvolupament en tot moment 
adequat a la seva edat. 

 

 Cas 297: Deleció terminal de 268 kb a 3p26.3p26.2. Aquesta variant no semblava 
relacionar-se directament amb l’omfalocele que presentava d’aquest fetus, que 
també presentava anomalia en les extremitats inferiors. Aquesta deleció afectava 
des de l’intró 4 fins a l’intró 13 del gen CNTN4. Les contactines són un grup de 
proteïnes que tenen un paper crucial en les xarxes neuronals i glials (708). La 
CNTN4 participa en els processos de mielinització i promou a més l'arborització 
d'axons específics objectiu d'un subconjunt de cèl·lules ganglionars de la retina 
i tracte òptic (748,749). Està documentat que les molècules d'adhesió i 
reconeixement cel·lulars de la superfamília d'immunoglobulines tenen un paper 
crucial en la formació i el manteniment del sistema nerviós. La percepció, la 
cognició i el comportament es deriven de patrons de connectivitat molt precisos 
entre conjunts de neurones especialitzades funcionalment. A la literatura hi ha 
evidència que dóna suport a l'associació de la disrupció CNTN4 amb el fenotip 
de la síndrome de deleció 3p i altres problemes del neurodesenvolupament,  
suggerint fortament una relació causal (750–752). 

Cap d’aquests casos no es podria diagnosticar per cariotip convencional. 
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Correlacionar les troballes ecogràfiques amb els resultats genètics en fetus amb 
malformacions majors. 

En relació amb les troballes ecogràfiques i anomalies genètiques hem de destacar dos 
casos, els cas 135 i el cas 137. El cas 135, seqüència Pierre-Robin, aquesta pacient va 
presentar una recurrència posterior del quadre en una segona gestació amb array també 
normal motiu pel qual es va practicar un exoma clínic sense identificar cap variant 
patogènica que, d’acord amb el coneixement actual, pugui explicar el fenotip d’aquest 
fetus. 

Pel que fa al cas 137, pterigium popliteal va ser possible trobar la mutació responsable 
mitjançant anàlisi de seqüenciació de la regió codificant incloent els axons 3-9 del gen 
IRF-6 detectant-se una mutació en heterozigosi c.250C>T(p.Arg84Cys), aquest canvi 
missense provoca un canvi d’una arginina per una cisteïna en posició 84 ja reportat a la 
literatura per alguns autors (716).Mutacions en gen IRF6 (factor regulador d’interferó 6) 
(753,754), localitzat al cromosoma 1(1q32), són responsables de síndromes com la 
síndrome de Van der Woude (VWS) (OMIM 119300) (755,756) i la síndrome de 
pterigerium popliti (PPS) (OMIM 119500) (757–759), dos trastorns relacionats amb la 
presència de fissures orofacials.  

 

Realitzar el seguiment de les gestacions i quantificar les complicacions de les 
tècniques invasives de diagnòstic prenatal realitzades. 

S’ha detectat en total un cas d’avortament atribuïble a la tècnica invasiva (1/123, 0,8%), 
el cas ja comentat de la triploïdia on igualment el pronòstic de la gestació era inviable. 
A la nostra sèrie, el grup de gestants amb indicació de tècnica invasiva per malformació 
fetal estructural no ha presentat major taxa d’avortament que aquelles altres gestants 
que han accedit al diagnòstic prenatal invasiu a conseqüència d’altres indicacions (672).  

 

Realitzar la valoració postnatal dels nounats amb anomalies detectades a l’array, 
a excepció dels casos on la pacient sol·licita la interrupció legal de l’embaràs (ILE) 
en fetus amb malformacions majors. 

Vam tenir una taxa de mortalitat perinatal global del 5,9% (5/84). Un cas d’èxitus postpart 
que vam comentar prèviament  (VACTER, cas 259) i 4 casos d’òbit avantpart. 
 
Quant al seguiment postnatal dels nadons i especialment fixant-nos en el 
neurodesenvolupament hem de destacar:  
 

- 16 dels nens del grup prenatal de malformacions del SNC. Excepte un cas 
d’agenèsia de cos callós que va presentar una alteració moderada del 
neurodesenvolupament (1/16,6.2%), la resta continuen en control anual i amb 
bona evolució en el seguiment a 36 mesos. 
 
- 4 dels 6 nadons amb malformacions del macís facial han necessitat una o més 
intervencions quirúrgiques donat que eren nens amb llavi i/o paladar fes. 
Neurològicament l’evolució (0-36 mesos) ha estat òptima en tots ells.  
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- Els 23 dels nounats diagnosticats prenatalment d’una cardiopatia congènita han 
continuat controls per Cardiologia Pediàtrica. Han estat donats d’alta 2 dels 3 
casos de CIV muscular aïllada que han tancat espontàniament al control 
ecocardiogràfic postnatal. Neurològicament només un cas (cas 28) d’una 
miocardiopatia hipertròfica amb CNV patogènica (deleció 17q21.32q21.33) a 
l’array ha presentat alteració del neurodesenvolupament (1/23, 4.3%). En la 
valoració a curt i mitjà termini (36 mesos), la nena presenta discapacitat 
intel·lectual moderada i dismòrfia. 
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7. CONCLUSIONS  
 
 

1. L'aplicació del microarray cromosòmic aporta un increment en el rendiment 
diagnòstic, respecte al cariotip convencional pel que fa a variants patogèniques, 
en els fetus amb CIR precoç i malformacions estructurals associades. 
 
 

2. L'aplicació del microarray cromosòmic proporciona un increment en el rendiment 
diagnòstic, respecte al cariotip convencional, també en fetus amb una TN 
patològica p ≥ 99 i TN p ≥ 95 i < 99. A major TN pitjor pronòstic, major risc de 
cromosomopatia i de cardiopatia congènita.  
 
 

3. L'aplicació del microarray cromosòmic proporciona un major increment en el 
rendiment diagnòstic, respecte al cariotip convencional, en fetus amb 
malformacions estructurals.  
 
 

4. Les malformacions urinàries, quan s’han diagnosticat de forma aïllada, no han 
presentat associació amb anomalies de l’array-CGH. Tampoc els casos de MAQ 
ni de gastròsquisi. 

 

5. L’anàlisi de microarray no presenta increment en el rendiment diagnòstic, 
respecte al cariotip convencional pel que fa a variants patogèniques, en els fetus 
amb PN patològic de segon trimestre.  
 
 

6. La incorporació de l’array al diagnòstic prenatal ens permet millorar algunes de 
les limitacions del cariotip convencional i oferir un assessorament prenatal més 
acurat a les parelles progenitores. 
 
 

7. La introducció de l’exoma prenatal i els panells multigènics ens han ajudat en 
casos on l’array ha estat normal amb resultat concloent en 7/9 casos realitzats. 
Considerem l’exoma prenatal una aposta de futur immediat, un cop descartades 
les aneuploïdies i les síndromes de microduplicació-microdeleció.  
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8. APLICABILITAT I LIMITACIONS DE L’ESTUDI 
 
 
Els nostres resultats reforcen la premissa de què l’array-CGH ha de constituir-se com a 
prova diagnòstica de primer nivell, necessària a la pràctica clínica diària, per a 
l’avaluació prenatal dels fetus amb anomalies ecogràfiques donat el seu rendiment 
diagnòstic.  
 
Aquesta tècnica genètica ens permet millorar l’assessorament a les gestants i a les 
seves parelles i planificar millor el maneig tant de la gestació com del nounat. Així com 
aprofundir en el consell reproductiu. 
 
 
 
Hem de comentar alguns aspectes que podrien haver estat limitats: 
 
 

-Som conscients que el petit nombre de casos del nostre estudi, especialment 
quan hem treballat els diferents subgrups, pot fer difícil establir associacions i pot 
limitar els nostres resultats.  

 
 

-Tanmateix comentar que hem depès en tot moment de la incidència de l’aparició 
de les troballes ecogràfiques a la nostra població durant el període d’estudi. 

 
 

-En el context prenatal, pot ser difícil interpretar la rellevància clínica d’una VOUS 
donada la manca d’informació disponible actualment per a correlacionar les 
VOUS prenatals amb els fenotips postnatals. Esperem que l’aplicació de l’array 
de forma majoritària i l’augment en el coneixement de les VOUS millori 
l’assessorament genètic de les gestants, donant lloc a una actitud encara més 
positiva cap a la incorporació de noves tecnologies en diagnòstic prenatal en els 
pròxims anys.  
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 9. ABREVIACIONS I TERMINOLOGIA 
 
 
CMA: chromosomal microarray analysis, array cromosòmic; CNV: copy number 
variations, variants en nombre de còpies, CIR: creixement intrauterí restringit; RCIUp: 
restricció de creixement intrauterí precoç, TN: translucència nucal, VOUS: Variants of 
unknown significance, variants de significat incert. ILE: interrupció legal de la gestació. 
 
 
 
 
Heterogeneïtat genètica: l'aparició de fenotips similars o idèntics com a conseqüència 
de la disrupció de diferents gens. 
 
Condició monogènica (mendeliana): condició genètica resultant de la funció alterada 
d'un sol gen / locus. 
 
Herència multifactorial: herència no monogènica de trets específics determinats per 
l'acció combinada de múltiples factors genètics i ambientals. 
 
NGS: tecnologies de seqüenciació massivament paral·leles que produeixen molts 
centenars de milers o milions de lectures alhora. 
 
Seqüenciació de panells multigènics: als efectes d'aquest document, la seqüenciació 
de panells multigens es referirà a la seqüenciació específica, principalment per NGS, 
d'una selecció de gens associats a una presentació clínica específica. Els gens inclosos 
en els panells solen tenir una profunditat de cobertura suficient per minimitzar els falsos 
negatius. 
 
Seqüenciació de tot el genoma (WGS): procés utilitzat per determinar la seqüència de 
la major part del contingut de DNA que abasta tot el genoma d'un individu. 
 
Seqüenciació exònica completa (WES): procés utilitzat per determinar la seqüència 
d'ADN de la majoria dels exons de codificació de proteïnes que es troben en el genoma 
d'un individu. 
 
Detecció incidental: variants genètiques identificades sense relació amb la indicació 
primària de la prova. 
 
Haploinsuficiència: una còpia simple (haploide) del gen és insuficient per a mantenir la 
funcionalitat. 
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Recursos Web: Bases de dades consultades: PubMed, Ovid Medline, ISI Web of 
Knowledge (Web of Science) databases.  
 
També: 

 
• Database of Genomic Variants, http://projects.tcag.ca/variation/ 
• GEO omnibus main page, http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.are.uab.cat/projects/geo/ 
• Human Genome Browser, http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway 
• Linnaeus Centre for Bioinformatics (LCB) environment for microarray-data 

management, http://www.lcb.uu.se/lcbdw.php 
• Online Mendelian Inheritance in Man, http://www-ncbi-nlm-nih-

gov.are.uab.cat/Omim 
• DECIPHER database https://decipher.sanger.ac.uk/  
• ClinVar database (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).   
• ECARUCA, http://www.ecaruca.net/ 
• EUROCAT, http://www.eurocat-network.eu/ 
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