
  הקריוטיפבעד ונגד החלפת 

 CMA-המבוצע בדגימות מי שפיר ב



 יפ לאיתור בעיות כרומוזומליות'צ

Microdeletion syndromes 

CMA = chromosomal microarrays analysis 

aCGH = arrays comparative genomic 

hybridization 

 



 

4p- 

VCF 





 הבדל הרזולוציה
 

 .20Mbסטנדרטי  קריוטיפ •

 .aCGH :20-200Kbיפ גנטי 'צ •

 .100 -1000פי   •

 

 .היום 1%לעומת  MRממקרי  15%איתור : המשמעות•



1.2 Array CGH 





 ?למי צריך להציע



Chromosomal studies 

Children with: 

 - Mental retardation  

 - Congenital anomalies  

 - Short stature 

Fertility: 

 - Recurrent abortions 

 -  Azospermia 

Prenatal 

 - Amniocentesis/CVS  

Cancer 

 -  Leukemias and lymphomas -  

 -  Other 
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Chromosomal studies 

CHIP is standard of care 
 

 :  בדם •

 הקריוטיפ במקוםהבדיקה נעשית •

הצרחה עם בדיקות  . ח הקופות"נכנסה לסל ע•

 .אחרות שאינן נדרשות

 .בקבוצת היעד 20%-ל 2%-העלתה הגילוי מ•

•  
 .ייעוץ גנטי לפני ואחרי הבדיקה -הבדיקה נערכת במכונים גנטיים בבתי חולים 

 

 



Chromosomal studies 

CHIP is standard of care 
 

במימון   לקריוטיפ הוספההבדיקה  -במי שפיר  •

 :שיש משרד הבריאות למקרים 

 .בעיה כרומוזומלית לא ברורה•

 .סאונד-ממצאים חריגים באולטרה •
 

 .ייעוץ גנטי לפני ואחרי הבדיקה -הבדיקה נערכת במכונים גנטיים בבתי חולים 

 

 



 יפ במי שפיר'צ

 

 .למקרים שיש בעיה כרומוזומלית לא ברורה •

 10% –מרקר  - 

 .5% –נובו -טרנסלוקציה דה - 

 .30% –ארגון מחדש  - 

 



 יפ במי שפיר'צ

 

 .למקרים שיש ממצא חריג באולטרהסאונד •

 1:10 –מומים  2 - 

 1:40 –מום אחד  - 

 1:50 –מספר ממצאים קטנים  - 

  



 ?מהו ממצא חריג באולטרהסאונד

 .לא ממצא רך-

כל ממצא אחר שבגינו מומלצת -
 :ב"בדיקת מי שפיר על חשבון משרה

 ריבוי מי שפיר-

 עיכוב גדילה-

 כליה אגנית-

 ,VSD: מום-

 .הרחבת חדר במוח-

 .היריון' שקיפות חריגה לשב-



 יפ במי שפיר'צ להוסיףהאם 

 ?במקרים שאינם בסל משרד הבריאות

 

יפ תסמונת של פיגור שכלי 'הסיכוי לגלות בצ •

 *.סאונד-כשאין  חריגות באולטרה

 1:100 –גיל אימהי  - 

 .1:100 -סקר ביוכימי לא תקין  - 

 1:160 –ללא כל סיבה  - 
 .נבדקות 4,000מבוסס על בדיקות של מעל *



יפ לאישה המבצעת  'חשיבות הצ

 דיקור מי שפיר
 

 :סוגי נבדקות 2 

 

 .1:30מבצעת בגין סיכון לתסמונת דאון . 1

 

 1:1,000מבצעת בגין סיכון לתסמונת דאון . 2



aCGH of 2,400 Miscarriage 
Specimens.  

• Results were successfully obtained on 99.9% of samples.  

• 60% showed classical cytogenetic abnormalities  

 - Aneuploidy accounting for 85% 

 - Triploidy for 10%  

 - Structural anomalies CNC in approximately 2%  

 - Tetraploidy for the remainder 3%. 

•  A greater success rate (due to the ability to analyze non-
viable tissue), a higher diagnostic return and most 
importantly, it allows for the reporting of “true” fetal 
results.  

 
• *B. Levy1,  Dept Pathology, Columbia Univ, New York, NY 



aCGH for PGS.  

 ? IVF-מתאים להורדת הסיכון לאי הצלחה ב•

 .אבל המחיר עדיין גבוה –אפקטיביות הוכחה •



 השאלה לדיון היום

 

את  להחליףיכולה  CMAשל האם הבדיקה •

 ?הקיימת גם במי שפירהבדיקה 

 ?האם גם בהריונות בסיכון נמוך•



Chromosomal microarray analysis as a first-line test in pregnancies with a priori low risk for the detection of 

submicroscopic chromosomal abnormalities    Francesco Fiorentino ,et al, European Journal of Human Genetics (2012), 1–6 



:השאלה הקבועה  

אבל אומרים שמוצאים כל מיני דברים  "•

 "סטטיסטים

ימצאו כל מיני דברים אחר כך לא אדע מה "•

 "לעשות עם זה

 

איך זה בהשוואה לבדיקת מי שפיר  ? האמנם•

 ?ואולטרהסאונד



WOLF HIRSCHORN ANGELMAN syndrome 

Williams syndrome 

 התסמונות הנבדקות חמורות  

 מעט מאפיינים גופניים הניתנים לחיזוי בהיריון



Prenatal findings according to test 
Rate of Significant vs. unknown significant finding 

Type of test Significant & 

severe 

Unknown – 

likely 

significant 

Ultrasound     
Brain anomaly Polyhydramn + FTT 

Severe cardiac Cystic hygroma 

Karyotype -  standard     

Down synd. 46,XY/45,XO 

5p- syndrome Mosaic trisomy 20 

CMA (aCGH)     

Wolf hirschorn De-novo 3Mb dup. 

Williams 16p11.1 dup. 





Prenatal findings according to test 
Rate of Significant vs. unknown significant finding 

Type of test Significant & 

severe – (%) 

Unknown – 

likely 

significant– (%) 

Ultrasound     

- Low risk 1 5 

- high risk 4 10 

Karyotype - standard     

- Low risk 0.1 0.5 

- high risk 1.8 1.3 

CMA (aCGH)     

- Low risk 0.6 0.3 

- high risk 5.8 0.3 



Replacing the karyotype with CMA 
 What will be missed (out of 24,000) 

• Mosaic (1%) of DS (1:150) - 2  

• Translocation X-autosome  - 0.5 

– Total missed:  3/year!!!! 

• Triploidy – not important (NI) and rare. 

• Balanced translocations and “marker” - NI 

 



Replacing the karyotype with CMA 
What will be improved (out of 24,000) 

• Additional diagnosis of significant findings: 

– In high risk:  additional  5.8% (1:18) 

– In low risk:  additional 0.6% (1:160) 

• Total : additional 0.8% -   190/year!!!! 

• TOP for “unknown but likely significant”: 
• Less common then in karyotype 

• More medically indicated. 

 



Noninvasive Detection of Fetal Subchromosome 

Abnormalities via Deep Sequencing of Maternal Plasma 
 

Anupama Srinivasan et al.      The American Journal of Human Genetics 92, 167–176, 



Conclusion 

• More widespread CMA would result in a 

–  Higher detection of clinically relevant chromosome 

abnormalities, even in low risk pregnancies.  

– Improved dealing with findings of unknown but likely 

significant  

• The data provides substantial evidence for the 

introduction of CMA as a first line diagnostic test for all 

pregnant women undergoing invasive prenatal testing, 

regardless of risk factors.  

• Its introduction into clinical practice should proceed with 

caution, being offered only by experienced laboratories. 
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Comparison of CMA detection rates in prospective prenatal studies 

Reference 
No. of prenatal 

samples analyzed 

No. of clinically 
significant 

submicroscopic 
aberrations (%) 

No. of CNVs of 
unclear 

significance (%) 

Sahoo et al17 98 0 (0.0) 2 (2.0) 

Shaffer et al18 151 2 (1.3) 1 (0.7) 

Kleeman et al21 50 1 (2.0) 0 (0.0) 

Coppinger et al22 244 5 (2.0) 1 (0.4) 

Van de Veyver et 
al23 

300 2 (0.7) 3 (1.0) 

Maya et al24 269 3 (1.1) 0 (0.0) 

Park et al27 4.033 11 (0.3) NR 

Armengol et al28 906 14 (1.5) a)0.7(6  

Lee et al29 3.171 34 (1.1) 5 (0.2) 

Breman et al30 1.115 25 (2.2) 18 (1.6) 

Current study 3.000 24 (0.8) 1 (0.03) 

Total 13.337 121 (0.9) 37 (0.3) 
Chromosomal microarray analysis as a first-line test in pregnancies with a priori low risk for the detection of submicroscopic 

chromosomal abnormalities    Francesco Fiorentino ,et al, European Journal of Human Genetics (2012), 1–6 



Summary 

Use of chromosome microarray analysis as a 
standard test in: 

- Children with MR or multiple anomalies. 

- Product of conceptions / miscarriage?. 

- Amniocentesis/CVS for high risk group:  
- Abnormal karyotype of unknown significance 

- Abnormal U/S findings 

- Amniocentesis/CVS for low risk group:  
- Need to inform aCGH – >>Priori low risk for DS!!. 

 


