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A két ivarsejt (spermium és ovum) egyesülése a 

megtermékenyülés (fertilisatio), eredményeként 

létrejön a csíra (conceptus). A fogamzástól 

(conceptio) kezdve indul el a terhesség 

folyamata (graviditas, gestatio), mely a magzat 

megszületéséig (partus, parturitio) tart.



I.  Az egyedfejlődés szakaszai (Preembryonalis

fejlődés, Embryonalis fejlődés, Fetalis fejlődés)

II. Preembryonalis fejlődés (Fertilisatio, Blastulatio -

Preimplantatiós genetikai diagnosztika, Implantatio)

III. A terhesség immunológiája 

IV. Prenatalis genetikai diagnosztika



Az egyedfejlődés szakaszai

I. Preembryonalis fejlődés (1-14. nap – „3-4. hét”)

II. Embryonalis fejlődés (2-10. hét – UM: 4-12. hét)

III. Fetalis (magzati) fejlődés (12. hét - partus) 



Preembryonalis fejlődés

I. Ovulatio – fertilisatio (az egyedfejlődés 1. napja)

II. Barázdálódás: zygota → morula → blastula

(blastocysta) (a megtermékenyítést követő 1-7. nap)

III. Implantatio (a megtermékenyítést követő 7-12. nap)





Ovulatio



Fertilisatio



Megtermékenyítés – a hímivarsejt penetratiója



Preembryonalis fejlődés

I. Ovulatio – fertilisatio (az egyedfejlődés 1. napja)

II. Barázdálódás: zygota → morula → blastula

(blastocysta) (a megtermékenyítést követő 1-7. nap)

III. Implantatio (a megtermékenyítést követő 7-12. nap)





Fotó: Fancsovits 

Péter





Preimplantatiós genetikai diagnosztika

Megvalósítását az IVF technika és a molekuláris biológia 
legújabb eredményei teszik lehetővé.

A 8-16 sejtes preembryókat alkotó blasztomérák totipotensek, 
így 1-2 sejt következmények nélkül eltávolítható genetikai 
vizsgálat céljából.

Az eltávolított sejtekből FISH vagy PCR segítségével 
megállapítható, hogy mely preembryók érintettek egy adott 
genetikai betegségben, s csak az egészségesek kerülnek 
beültetésre. (Nem-meghatározás!?)

A PGD a prenatalis diagnosztika alternatívája lehet azon magas 
genetikai kockázatú házaspárok számára, akik a 
terhességmegszakítás gondolatát nem tudják elfogadni.



Preimplantatiós genetikai diagnosztika

A PGD javallatai

• Monogénes betegségek magasabb kockázata

• Szülőkben kiegyensúlyozott transzlokáció

• ICSI (nem-megh.: az Y-kromoszóma deletioja öröklődik fiú magzatoknál 

→  azoospermia az utódban is, CF heterozygotaság/CAVD/azoospermia)

• Nem-meghatározás („family balancing”) ?

• Genetikai hajlam kimutatása (emlőrák, vastagbélrák) ?

• Aneuploidia screening - sikeres IVF arány ↑↑

Idősebb anyai életkor: terhesség ↓, vetélés ↑





Preembryonalis fejlődés

I. Ovulatio – fertilisatio (az egyedfejlődés 1. napja)

II. Barázdálódás: zygota → morula → blastula 

(blastocysta) (a megtermékenyítést követő 1-7. nap)

III. Implantatio (a megtermékenyítést követő 7-14. nap)





Decidualizáció - anyai oldal

Az endometrium átalakulása  a beágyazódás 
előkészítésére. A progeszteron szabályozza (Csapó Árpád).

A deciduasejtek által termelt fehérjék (cytokinek, t-PA, 
u-PA, PAI-1, thromboplastin) hatásának eredőjeként 
kialakul egy haemostatikus milliő → nincs vérzés az 
uterinális erek infiltrációja (trophoblast-invasio) során. 
Ugyanakkor a beágyazódás mélységét is szabályozzák 
a deciduasejtek → nem jön létre vetélés, illetve 
placenta accreta/increta/percreta. (lásd még EUG, placenta 
praevia, előzetes SC hege)



Placenta Increta

↑                    ↑                 ↑ 
Ultrahang-kép               Kórbonctani preparátum         Szövettani kép 

Dashraath P, Lin HZ. N Engl J Med 2016; 375:1382-1382.







Implantáció II.



Implantáció III.



Az anyai vérben keringő szabad DNS-t vizsgáló

prenatalis tesztelés (NIPT)



Az anyai vérben keringő szabad DNS eredete, jellemzői

1997. Magzati szabad DNS-szakaszok azonosítása az anyai vérben  (Lo et. al.) → 

„vizsgálhatók a magzat genetikai betegségei egy anyai vérmintából”

A szabad magzati DNS kimutatható a 4. terhességi héttől

mennyisége          2-40% (~10% a 11. héten)

stabilitása T1/2 < 1 óra → gyors kiürülés, akt. terh. spec. a NIPT

fizikai jellemzői:   rövid szakaszok (80%-a < 200 bp) 

a trophoblastsejtek apoptosisa/necrosisa 

során kerül az  anyai vérbe 

Az anyai vér magzati (lepényi) és anyai 

szabad DNS-szakaszokat is tartalmaz!

(anyai: vérsejtek, zsírsejtek apoptosisa során)



I.     Az egyedfejlődés szakaszai (Preembryonalis 

fejlődés, Embryonalis fejlődés, Fetalis fejlődés)

II.    Preembryonalis fejlődés (Fertilisatio, Blastulatio-

preimplantatiós genetikai diagnosztika, Implantatio)

III.  A terhesség immunológiája 

IV.   Prenatalis genetikai diagnosztika



A terhesség immunológiája 

A magzat immunológiai helyzete

A fetus természetes allograft (50%-ban idegen gének → 

transplantatum),  ennek ellenére a terhes méhben 

kilökődési reakció nincs. (A nem terhes uterusban van!) 

(„immunológiai paradoxon”)

Mi lehet a magyarázat?

(Talán nem ismeri fel az anyai immunrendszer az „idegen” 

géneket???)



A terhesség immunológiája

• A fetus immunológiai szempontból semiallogén („allograft”) 

(50 %-ban idegen - apai - antigén struktúra) mégsem indukál 
transplantatios immunitást (l. később!).

• Bár a fetus anatómiailag elkülönül az anyától 
(haemochorioendothelialis lepény), számos bizonyíték van az 
endometrium (decidua) és a boholyfelszín (trophoblast) 
immunológiai kölcsönhatására. Ez a párbeszéd alakítja ki a 
magzatnak kedvező immunológiai környezetet. (lásd a blastocysta

implantáció előtti 1-2 napos „lebegés”-ét)

• A placentáció és a tumorimmunbiológiai jelenségek között 
hasonlóság van. A lepény fejlődése és környezetének 
szerkezete sok esetben hasonló a rosszindulatú daganatok 
növekedéséhez. (invazív jellegű)



A trophoblast és decidua „párbeszéde” a beágyazódás előtt 

(az immunológiai folyamat lényege)



A terhesség immunológiája

• A fetus immunológiai szempontból semiallogén („allograft”) 

(50 %-ban idegen - apai - antigén struktúra) mégsem indukál 
transplantatios immunitást (l. később!).

• Bár a fetus anatómiailag elkülönül az anyától 
(haemochorioendothelialis lepény), számos bizonyíték van az 
endometrium (decidua) és a boholyfelszín (trophoblast) 
immunológiai kölcsönhatására. Ez a párbeszéd alakítja ki a 
magzatnak kedvező immunológiai környezetet. (lásd a blastocysta

implantáció előtti 1-2 napos „lebegés”-ét)

• A placentáció és a tumorimmunbiológiai jelenségek között 
hasonlóság van. A lepény fejlődése és környezetének 
szerkezete sok esetben hasonló a rosszindulatú daganatok 
növekedéséhez. (invazív jellegű)



A terhesség immunológiája 

A placenta szerepe (magzati oldal)

• a trophoblast nem expresszál HLA-A/B antigéneket 
(ami a transplantatios immunitást indukálná), csak HLA-
G/E-t, amit a klasszikus T-lymphocyták (α/β lánc) nem, 
csak a γ/δ láncú T-sejtek ismernek fel (ezek többnyire nem 

citotoxikus helper T-sejtek→ celluláris válaszkészség csökken). A 
solubilis HLA-G mennyisége egyenesen arányos az 
implantáció sikerével. (Immunmoduláló hatás, „védő” antitestek 
termelődését indukálják?! „Elrejtik” a magzatot az anyai immunrendszer 
elől.)

• a fetus által termelt AFP az anyai lymphocyták
aktiválódását gátolja 



A terhesség immunológiája

Az immunrendszer egyes elemeinek szerepe (anyai 

oldal -1)

NK-sejtek („natural killer cells”)

• a korai terhességben a deciduában akkumulálódnak 

• alacsony spontán citotoxikus aktivitásuk van a HLA-G 

moduláló (a killer inhibitor receptort aktiváló), így a trophoblast

sejtet védő hatása miatt (alacsony NK aktivitás → alacsony TNFα

szint → alacsony prostaglandin szint - spontán vetélés esetén ez 

fordítva van) → az immuntolerancia elősegítése a cél

• elősegítik a placenta leválását (lásd placentáris szak illetve korai 

lepényleválás )



A terhesség immunológiája

Az immunrendszer egyes elemeinek szerepe (anyai 

oldal -2)

Citokinek – az anyai és a magzati oldal kommunikációja

Th2-citokin túlsúly (IL-4, 5, 6, 10; nem citotoxikus helper T-sejtek termelik, 

melyek gátolják a T-helper1-sejteket → celluláris immunválasz ↓)

– a Th1-mediált betegségek javulnak (rheumatoid arthritis) 

– a Th2-mediált betegségek rosszabbodnak (SLE, Hashimoto-
thyreoiditis) a terhesség alatt

- a celluláris reszponzivitás csökken (T-sejt ↓ és NK-sejt ↓) → nő a 

fogékonyság az intracell. pathogénekkel szemben és a primer tu-k is gyakoribbak terh. alatt 

- az IgG-termelés nő a Th2 túlsúly hatására, ez elfedi a trophoblast antigéneket a celluláris 

immunválasszal szemben



A trophoblast és decidua „párbeszéde” a beágyazódás előtt 

(az immunológiai folyamat lényege)



A terhesség immunológiája

Az immunrendszer egyes elemeinek szerepe (anyai 

oldal - 3)

Immunglobulinok 

blokkoló antitestek képződnek (Ezek aszimmetrikus IgG-k, 

melyek lefedik a trophoblast Ag-jeit, „elrejtik” a celluláris 

immunválasz elől, de nincs effektor funkciójuk, azaz nem 

károsítják a placentát.) 

Az anyai immunrendszer felismeri a terhességet és a magzat 

védelmét szolgáló immunregulációval válaszol!



A terhesség immunológiája

A progeszteron immunosupresszív szerepe

a terhességben a lymphocyták prog-érzékenysége 100x-
ára nő!

ennek hatására PIBF (progeszteron indukálta blokkoló faktor)

keletkezik, ami

– gátolja az arachidonsav-felszabadulást (PG csökken)

– gátolja az NK-sejtek aktivitását 

– hat a cytokin-termelődésre (nő az IL-10-Th2, csökken 
az IL-12-Th1 mennyisége)



A progeszteron protektív hatása



A terhesség immunológiája

Pathológiás terhességek

Preeclampsia: 2x-ére fokozódik a Th1 cytokin gének  expressziója (pl. TNF 
és TNF receptor gének) → cellularis immunválasz nő → trophoblast-sejtek
apoptosisa nő → incomplet a trophoblast-invasio

Habituális vetélés: HLA-DR1/DR3 gének esetén 2-3x-os a vetélési 
kockázat a Th1 cytokinek hyperszekréciója miatt; NK-sejt aktivitás ↑

A sikeres terhességekben az anyai és apai HLA gének jelentősen 
különböznek. (Immunválasz ↑, védő ellenanyagok ↑)

A HLA gének és a szaglóreceptorok génjei egymás mellett vannak, s együtt 
öröklődnek. Ismert, hogy állatokban a szaglás fontos a párválasztásban.  → A 
genetikai szempontból is legmegfelelőbb partner megtalálása?!)



Az egyedfejlődés szakaszai

I. Preembryonalis fejlődés (1-12. nap – „3-4. hét”)

II. Embryonalis fejlődés (2-10. hét – UM: 4-12. hét)

III. Fetalis (magzati) fejlődés (12. hét - születés) 



Embryonalis fejlődés

Az organogenesis folyamata

Képlet/Szerv                                 Terh. hét/embryo

Petezsák 4-5.    / 0,1 mm

Szikhólyag 5-12.  / 2-56 mm

Embryo/szívműködés 6.       / 4-5 mm

Gerinc/agy 7-8.    / 10-16 mm

Végtagok 8.       / 16 mm

Magzatmozgás 9.       / 24 mm

Arc/állkapocs 12.     / 56 mm

Kézujjak/lábujjak 12-13./ 70 mm



Embryonalis fejlődés 

Az organogenesis folyamata

Az organogenesis gyakorlatilag lezajlik a 9. 

terhességi hétig. (Egy v. két menses marad ki.) →

A preconceptionalis gondozás, felkészülés fontossága. 

- diabetes beállítása (szívfejlődési rendellenességek)

- megfelelő fólsav-szint (VZR, „primer megelőzés”)

- megfelelő életmód (élvezeti szerek, drog)

- védőoltások mérlegelése (rubeola)





Az egyedfejlődés szakaszai

I. Preembryonalis fejlődés (1-12. nap – „3-4. hét”)

II. Embryonalis fejlődés (2-10. hét – UM: 4-12. hét)

III. Fetalis (magzati) fejlődés (12. hét - születés)



Fetalis (magzati) fejlődés

A magzat fejlődésének nyomonkövetése

Külső vizsgálat

• a terhesség valószínűségi jelei (5-12. hét)

• Leopold-műfogások (magzat helyzete, 3. trimeszter)

Ultrahang-vizsgálat (biometria, morphológia) →

Prenatalis diagnosztika 

„A magzat, mint páciens”



I.     Az egyedfejlődés szakaszai (Preembryonalis 

fejlődés, Embryonalis fejlődés, Fetalis fejlődés)

II.    Preembryonalis fejlődés (Fertilisatio, Blastulatio-

preimplantatiós genetikai diagnosztika, Implantatio)

III.  A terhesség immunológiája

IV.   Prenatalis genetikai diagnosztika



A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák 
(ultrahangvizsgálat, ritkán MRI)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS) 

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből 

Magzati DNS/RNS vizsgálata anyai vérből

Funkcionális genomika, prediktív medicina



Magzati ultrahangvizsgálat

Anatómiai rendellenességek diagnosztikája

– Szűrővizsgálatok 

– Embryosonographia (12. héten, súlyosabb malformatiók kimutatása)

Echocardiographia

Kromoszóma-rendellenességre gyanús jelek UH szűrése

Invazív beavatkozások monitorizálása

– Genetikai amniocentesis (GAC)

– Chorionboholy-mintavétel (CVS)

– Magzati vérvétel (chordocentesis, PUBS)

– Intrauterin transfusio, gyógyszerelés

– Célzott centesisek, shunt-beültetések

– Embryo-redukció (11-12. terhességi hét)



Holoprosencephalia (T13)



Ajakhasadék



Polydactylia (T13)



Végtagdeformitások (T18)



Omphalocele



Cysticus hygroma



A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák
(ultrahangvizsgálat)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS) 

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből 

Magzati DNS/RNS vizsgálata anyai vérből

Funkcionális genomika, prediktív medicina



Prenatalis genetikai szűrőprogramok 

Magyarországon

Fejlődési rendellenességek szűrése

- ultrahangvizsgálat

- anyai szérum alfa-fetoprotein (AFP) szűrés

Magzati kromoszóma-rendellenességek szűrése

- anyai életkor

- biokémiai szűrőtesztek anyai vérből

- kromoszóma-rendellenességre gyanús ultrahang-

vizsgálati jelek 



A magzati kromoszóma-rendellenességek 

szűrése

Cél: A kromoszóma-rendellenességre magas rizikójú terhességek 
elkülönítése, felismerése. 

Különböző szűrőmódszerek állnak rendelkezésre a terhesség során. 

• anyai életkor

• biokémiai szűrőtesztek anyai vérből („funkció”)

- 1. trimeszter

- 2. trimeszter

• kromoszóma-rendellenességre gyanús ultrahang-jelek („anatómia”)

- 1. trimeszter

- 2. trimeszter



Kromoszóma-rendellenességek kombinált 

(UH+biokémia) szűrése

AÉ + beta-hCG és PAPP-A (11-14. hét) 60 5

AÉ + NT (11-14. hét) 70-75 5

AÉ + NT és NB (11-14. hét) 90 5

AÉ + NT + beta hCG és PAPP-A (11-14. hét) 80-90 5

AÉ + NT és NB + beta-hCG és PAPP-A (11-14. hét) 92-94 3-5

AÉ + szerum biokémiai tesztek – „hármas”, „négyes”(16-18. hét) 60-70 5

Aneuploidiára gyanús ultrahang-markerek  (16-20. hét) 75 10-15

Szűrőteszt DR (%) FPR (%)

AÉ 30 15



A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák
(ultrahangvizsgálat)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS) „invazív diagnosztika”

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből „non-inavazív tesztelés”

Magzati DNS/RNS vizsgálata anyai vérből „NIPT”

Funkcionális genomika, prediktív medicina



Az invazív genetikai vizsgálatok javallatai

1. Kromoszóma-vizsgálat (75-85%)
– Anyai életkor (35 év) (70-75%)

– Apai életkor (45 év)

– Valamelyik szülő kiegyensúlyozott translocatio hordozó

– Gonosomalis aneuploidia valamelyik szülőben

– Magzati nem-meghatározás

– UH vizsgálattal kromoszóma-rendell-re gyanús jelek

– Pozitív biokémiai szűrőteszt

– IVF-ICSI útján fogant terhesség

– Szülői aggodalom

2. Molekuláris genetikai vizsgálat (monogénes betegségek)

3. Biokémiai vizsgálat (enzim-meghatározások - ritkán)



Genetikai amniocentesis (GAC – 16-20. hét)



Genetikai amniocentesis (GAC)



Genetikai amniocentesis (GAC)



Chorionboholy mintavétel (CVS)

Típus Időpont

Transcervicalis

(TC-CVS)

10 - 12. hét

Transabdominalis

(TA-CVS)

10 - 40. hét



Chorionboholy mintavétel (CVS)



Chorionboholy mintavétel (CVS)



Végtagredukcióhoz vezető lehetséges 

okok korai CVS után (<9. hét)

Feto-maternalis haemorrhagia/vasopressor 
anyagok→hypoperfusio→végtagreductio, 
oromandibularis rendellenesség

Lokális vérzés → Chorionboholy-embolisatio/magzati 
embolisatio→hypoperfusio→végtagreductio

Amnionsérülés→amnionszalag lefűződés → 
végtagreductio





A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák
(ultrahangvizsgálat)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS)

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből (NIPT I.)

Magzati DNS vizsgálata anyai vérből (NIPT II.)

Funkcionális genomika, prediktív medicina



Magzati sejtek izolálása az anyai vérkeringésből (két probléma: szám↓ és élettartam↑) 

Dúsítás Detektálás

Analízis

Anyai

Izolálás

Magzati

Egy sejt felvétele

mikromanipulátorral

Sejtek keveréke
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.



A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák
(ultrahangvizsgálat)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS)

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből (NIPT I.)

Magzati DNS vizsgálata anyai vérből (NIPT II.)

Funkcionális genomika, prediktív medicina





Magzati DNS vizsgálata anyai vérből 
(„Holy Grail”)

Prenatalis invazív genetikai diagnosztika: 

„biztos de veszélyes” 

Prenatalis genetikai szűrés: 

„veszélytelen de nem biztos”

Szabad magzati DNS vizsgálata az anyai 

vérben: „(csaknem)biztos és veszélytelen”



A PrenaTest tudományos háttere

1997. Magzati szabad DNS-szakaszok azonosítása az anyai vérben  (Lo et. al.)

A szabad magzati DNS    észlelhető a 4. terhességi héttől

mennyisége          2-40% (~10% a 11. héten)

stabilitása T1/2 < 2 óra

fizikai jellemzői: rövid szakaszok (80%-a < 200 bp)

a trophoblastsejtek apoptosisa/necrosisa 

során kerül az  anyai vérbe 

Az anyai vér magzati (lepényi) és anyai 

szabad DNS- szakaszokat is tartalmaz!

→ Először qualitatív genetikai vizsgálatok

(nem-meghározás, RhD génvizsgálat),  később

quantitatív genetikai tesztek  (aneupolidia, 

deletiók, duplicatiók)  MPS!                                   



A magzati aneuploidiák non-invazív tesztelésének 

(NIPT) története

1997.  Magzati szabad DNS (Y) az anyai vérben (magzati nem-meghat. anyai vérből)

1997-2007. Technikai lehetőségek kutatása a klinikai felhasználáshoz  (RhD-

genotyping)

2007.  A DNS-alapú magzati aneuploidia tesztelés lehetősége (digitalis PCR, 

újgenerációs szekvenálás, massively parallel sequencing – MPS)

2008.  Magzati 21-es, 18-as, 13-as triszómia kimutatása anyai vérből szabad DNS 

szekvenálás segítségével („proof-of-concept papers”- MPS)

2008-2010.  Technikai lehetőségek kutatása a széles körű alkalmazhatósághoz 

2010-2012.  Klinikai tanulmányok  nagy esetszámon igazolták a magzati triszómiák

kimutathatóságát anyai vérből, DNS szekvenálással, a terhesség 10. hetétől 

(„clinical validation studies”). 2011. október 17. Genetics in Medicine

(Sequenom) → Prenatest



Szabad magzati DNS az anyai vérben

2008. Magzati aneuplodiák kimutatása anyai vérből 
MPS (massively parallel sequencing) technikával (Fan HC et al. PNAS 

2008; 105:16266.; Chiu RW et al. PNAS 2008; 105:20458)

Itt a magzati DNS mennyiségi meghatározása a feladat: 

A módszer az adott kromoszómára (pl. 21-es) specifikus DNS-
szakaszok mennyiségét meghatározva, és azt a referencia 
(euploid) kromoszómához hasonlítva, sok millió szekvenálási 
lépés után képes az anya vérében meghatározni a szám feletti 
magzati kromoszómából származó extra DNS-mennyiséget. 

(Eupl:DS = 1:1,05 (csak 5% a különbség!) a 21-es krom. aránya az anyai
plazmában, 10%-os fetalis DNS-t feltételezve – 1:1,5 a magzati plazmában)



PrenaTest - a szekvenált adatok

bioinformatikai analízise 

Szekvenálás és a szekvenciák azonosítása A DNS-fragmentumok genom 

struktúrájának meghatározásával és a 

humán referencia genommal történő 

összehasonlításával megállapítható, 

hogy az adott DNS-fragmentum melyik 

kromoszómáról származik

A szekvenciák számlálása A beazonosított DNS szakaszok  

megszámlálásával megállapítható az 

adott kromoszómáról (pl. 21-es) 

származó DNS aránya az összes DNS-

hez képest (%). Ezt összehasonlítva az 

euploid kromoszóma-készlet arányaival, 

diagnosztizálható a  számbeli 

kromoszóma-hiba okozta DNS-többlet 

vagy -hiány.



A szabad magzati DNS meghatározáson 

alapuló NIPT jellemzői

A terhesség korai szakaszában (9-10. héttől) igen könnyen

(vérvétel) elvégezhető vizsgálat. 

Specifikus az aktuális terhességre (a korábbi szülést követően órákon 

belül eltűnik a szabad magzati DNS az anya véréből)

Igen pontos (kimagasló statisztikai mutatók ~ invazív tesztek: 0,4%-os hiba)

(közel 100% DR, Specificitás, és PozPredÉrt, igen alacsony FPR: 0,3%)

Pozitív teszt: a DS rizikót 490-szeresére növeli (Palomaki Genet Med 2011.)

Negatív teszt: a DS rizikót 1/72-ed részére csökkenti (Palomaki Genet Med 2011.)

Direkt genetikai vizsgálat egy genetikai betegségre 

Nincs sem magzati, sem anyai kockázat                        



A NIPT találati pontossága

DR SPEC.           FPR

21-es triszómia 99%         99,92%         0,08%   

18-as triszómia 96,8%       99,85%         0,15%

13-as triszómia 92,1%       99,8%           0,2%

CVS                       99,25%      98,65%         1,35% 

GAC 99,4%        99,5%           0,5%     



A szabad magzati DNS meghatározáson 

alapuló NIPT jellemzői

A terhesség korai szakaszában (9-10. héttől) igen könnyen

(vérvétel) elvégezhető vizsgálat. 

Specifikus az aktuális terhességre (a korábbi szülést követően órákon 

belül eltűnik a szabad magzati DNS az anya véréből)

Igen pontos (kimagasló statisztikai mutatók ~ invazív tesztek: 0,4%-os hiba)

(közel 100% DR, Specificitás, és PozPredÉrt, igen alacsony FPR: 0,3%)

Pozitív teszt: a DS rizikót 490-szeresére növeli (Palomaki Genet Med 2011.)

Negatív teszt: a DS rizikót 1/72-ed részére csökkenti (Palomaki Genet Med 2011.)

Direkt genetikai vizsgálat egy genetikai betegségre 

Nincs sem magzati, sem anyai kockázat                        



PrenaTest - klinikai tapasztalatok
(2012. VIII. 1. - 2014. VII. 31.)

- 12001 vizsgált minta  

- 98%-ban negatív eredmény (n=11755)

- 21-es triszómia:1,6% (n=195); 18-as triszómia: 0,3% (n=36); 13-as triszómia: 0,1% (n=15)

- FPR: 0,14 % (n=17 →13xT18; 3x T21; 1x T13); FNR: 0,4% (1x T13) 

- 0,5% (n=60) nem volt informatív, az alacsony magzati DNS koncentráció miatt

DR: 99,6%;  FNR:0,4% Specif: 99,86%;  FPR: 0,14%  PPV: 90,1%

Mivel magzati aneuploidiákra magas rizikójú terheseknél történt a PrenaTest, 

valamennyi esetben invazív beavatkozást tanácsoltunk volna, míg a teszt 

alkalmazásával csak a terhesek ~2%-ában volt ez javasolt.

0,3%

0,1%

1,6%

98 %



A szabad magzati DNS meghatározáson 

alapuló Down-teszt jellemzői

Lényegesen kevesebb invazív beavatkozás (FPR 5%-0,3% → 94%↓ inv)

Megszünhet az alapvető dilemma: „vállalni a kockázatot, hogy 
esetleg beteg gyermekem születik vagy esetleg elveszíteni egy egészséges 
gyermeket az invazív beavatkozás következtében”  (két nagyon különböző 
dolog)

Drága (DE: rohamos árcsökkenés tapasztalható → Moore-szabály)

Fontos a megfelelő genetikai tanácsadás (különösen a preteszt 

tanácsadás, de ez megtanulható!)

Etikai kérdések, melyeket a gyakorlati alkalmazás fog 
megválaszolni. (12. hét előtti nem-meghatározás??)



A szabad magzati DNS meghatározáson alapuló 

Down-teszt helye a prenatalis diagnosztikában

A NIPT jelentősége az ultrahangvizsgálathoz mérhető:
Az ultrahangvizsgálat forradalmasította 

a magzati diagnosztikát azzal, hogy

noninvazív módon átláthatóvá tette az 

uterust és láthatóvá tette a magzatot..

A noninvazív genetikai diagnosztika

forradalmasíthatja a magzati 

diagnosztikát azzal, hogy noninvazív módon

átláthatóvá teszi magát a magzatot, 

vizsgálva  DNS-ét.



A prenatalis genetikai diagnosztika

során alkalmazott eljárások

A magzat vizualizálására alkalmazott technikák
(ultrahangvizsgálat)

Prenatalis genetikai szűrések

Magzati szövetek mintavétele (GAC, CVS)

Preimplantációs genetikai diagnosztika (PGD)

Magzati sejtek vizsgálata anyai vérből 

Magzati DNS/RNS vizsgálata anyai vérből

Funkcionális genomika, prediktív medicina



Az emberi genom megismerése

Molekuláris szinten diagnosztizálható lesz (in utero is, 

sőt egy anyai vérvétel elég lesz a magzati DNS vizsgálatához!!)

• az ember minden tulajdonsága

• a betegséghez/halálhoz vezető kóros genetikai 

eltérések

• a populáción belüli variabilitás

• a populáció tagjainak egyedisége



Az emberi genom megismerése

Lehetőség nyílik

- a kóros folyamatoknak a hibás kód felöl 

induló kutatására, a pathomechanizmus 

megismerésére („funkcionális genomika”) és 

- a kódoló rendszerbe való beavatkozásra 

(„génterápia”)



Az emberi genom megismerése

Megváltozik a tradícionális orvosi paradigma (ahol a tünetek, 
panaszok felől közelítünk a betegséghez) 

A beteg nem a tünetek miatt, a gyógyulás reményében megy 
orvoshoz („kuratív medicina”) hanem 

A genomból megismert egyéni kockázata folytán felmerülő 
betegség megelőzése céljából („prediktív medicina”) 

A leletek a jövő kockázatáról szólnak, a prevenció jelentősége 
megnő.



Az emberi genom megismerése

DE 

Etikai, jogi kérdések sora (normális variáns/betegség, 
titkosság, mit és hogyan közöljünk a beteggel/mással)

Egy eltérés a bázissorrendben nem egyenlő a biztos 
betegséggel (betegséget okozó mutáció vs. polymorphismus, 
környezeti hatások - incomplet penetrantia)

A „túlgenetizáció” veszélye: felmenti a felelősség alól 
az egyént és a társadalmat is („így van megírva”)



Az emberi genom megismerése

Pontos diagnózisok születhetnek már a méhen belüli 

magzatokon is.

A tünetek jelentkezése előtt diagnosztizálhatók az 

öröklött betegségek („preszimptomás diagnózis”)

A PGD kapcsán kiszűrhetők a genetikailag kóros 

embryók (nincs szükség interruptiora).




