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Tytuł projektu: Zastosowanie metody porównawczej hybrydyzacji genomowej do 

mikromacierzy (aCGH) do identyfikacji submikroskopowych aberracji 

chromosomowych i genów letalnych w materiale z poronień samoistnych 

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTKI 

Szanowna Pani,  

Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym Narodowego Centrum Nauki pt.: 

”Zastosowanie metody porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) do 

identyfikacji submikroskopowych aberracji chromosomowych i genów letalnych w materiale   

z poronień samoistnych”. 

Poronienie samoistne jest dużym przeżyciem dla rodziny oczekującej dziecka. Pojawiają 

się pytania, jaka była przyczyna poronienia i czy istnieje zwiększone ryzyko utraty kolejnej 

ciąży. 

Celem projektu jest podjęcie próby wyjaśnienia przyczyn poronień samoistnych/obumarcia 

ciąży na wczesnych etapach jej rozwoju, w tym występowania aberracji chromosomowych 

(zmiany liczby chromosomów lub ich budowy) u zarodka/płodu. 

Istnieje wiele przyczyn obumarcia ciąży, ale najważniejszą (około 75% poronień) jest 

obecność aberracji chromosomowych u zarodka/płodu. Wysoki odsetek aberracji 

chromosomowych wynika z faktu, że duża część komórek rozrodczych człowieka posiada 

nieprawidłowy materiał genetyczny: 20-30% komórek jajowych u kobiet i 6-8% plemników  

u młodych, zdrowych, płodnych mężczyzn wykazuje aberrację chromosomową (zwykle 

nieprawidłową liczbę chromosomów). Warto zauważyć, że odsetek ten znacząco rośnie wraz  
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z zaawansowanym wiekiem kobiety i w przypadkach nieprawidłowych wyników badań nasienia 

u mężczyzny. Objawy kliniczne aberracji chromosomowych są zwykle bardzo poważne  

i polegają na występowaniu wad wrodzonych, zahamowaniu rozwoju zarodka/płodu,  

a w przypadku urodzenia dziecka na opóźnieniu rozwoju psychoruchowego  

i niepełnosprawności intelektualnej. Charakter aberracji jak również typ morfologiczny 

chromosomów biorących w niej udział decydują o rokowaniu zarówno co do szansy na 

utrzymanie ciąży oraz ich możliwych skutkach klinicznych.  

Mikromacierze genomowe (aCGH) w porównaniu do dotychczas stosowanych metod 

takich jak klasyczne badania kariotypu czy FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ), 

umożliwiają analizę w jednym badaniu całego materiału genetycznego przy rozdzielczości 

nieosiągalnej w innych metodach diagnostycznych. Identyfikacja przyczyny 

poronienia/obumarcia ciąży umożliwia określenie ryzyka genetycznego powtórzenia podobnej 

zmiany w przypadku kolejnej ciąży oraz udzielenie rodzinie wiarygodnej porady genetycznej.   

Badanie metodą aCGH polega na zabezpieczeniu materiału z poronienia (wyłącznie 

trofoblastu lub fibroblastów płodu) w 0.9% NaCl (soli fizjologicznej). Z trofoblastu/fibroblastów 

zostanie wyizolowany DNA płodu. Badanie metodą aCGH wykonane zostanie przy 

zastosowaniu macierzy całogenomowej firmy Oxford Gene Technology, zaprojektowanej 

według kryteriów konsorcjum ISCA (The International Standards For Cytogenomic Arrays 

Consortium - https://www.iscaconsortium.org/). Rozdzielczość mikromacierzy wynosi ~24 kpz. 

Interpretacja wyników otrzymanych metodą aCGH będzie prowadzona zgodnie z zaleceniami 

konsorcjum ISCA w oparciu o internetowe bazy danych oraz wewnętrzną bazę delecji/duplikacji 

stworzoną na podstawie ~1100 badań prenatalnych wykonanych metodą aCGH w Zakładzie 

Genetyki Medycznej.  

W celu wykonania badania genetycznego konieczne będzie pobranie fragmentu trofoblastu 

lub fibroblastów płodu. Z pobranego materiału będzie izolowany DNA, który następnie 

przechowywany będzie w laboratorium do czasu wykonania specjalistycznych badań 

molekularnych. Gdy w materiale z poronienia stwierdzona będzie patogenna aberracja 

chromosomowa wskazane będzie wykluczenie nosicielstwa aberracji u pary starającej się  

o dziecko oraz pobranie od nich krwi na EDTA.  

Przed badaniem prosimy o zapoznanie się z formularzem świadomej zgody na wykonanie 

analizy DNA.  

Wszystkie badania genetyczne przeprowadzane będą w Zakładzie Genetyki Medycznej, 

Pracowni Cytogenetyki Molekularnej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 

17a, tel. (22) 32 77 191,  fax (22) 32 77 361.  

https://www.iscaconsortium.org/
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Uczestnictwo Pani w badaniu jest dobrowolne i bezpłatne. Wszystkie koszty badania 

finansowane są z projektu naukowego. Jeśli zgodzi się Pani wziąć udział w tym badaniu, 

prosimy o podpisanie formularza świadomej zgody. Wszystkie informacje dotyczące wyniku 

badania są traktowane jako poufne. W przypadku zgody na uczestnictwo w badaniach wszystkie 

dane osobowe pozostaną anonimowe. W każdej chwili deklaracja świadomej zgody na 

wykonanie badań genetycznych i uczestnictwo w programie może zostać przez pacjentkę 

wycofana.  

 

 

 

Informację przeczytałam, uzyskałam uzupełniające, interesujące mnie informacje i rozumiem 

cele badania naukowego, w którym zgadzam się uczestniczyć. 

 

 

 

 

Data .................................   Podpis pacjentki    ................................................................................ 

 

 

 

Podpis i pieczątka lekarza prowadzącego…………..……………………………………………… 


