
 
 
 
 

Shqyrtimi gjatë paralindjes i anomalive 
kromozomale nëpërmjet testit të 

kombinuar 
 

Informacioni dhe Miratimi i Informuar 
 

E nderuar Zonjë, 
Rajoni Emilia-Romagna (Vendimi i Kryesisë Rajonale Emilia-Romagna 533/2008) u 
ofron grave shtatzëna mundësinë për të kryer, nëpërmjet testit të kombinuar, një 
vlerësim të rrezikut statistikor për të pasur një fëmijë të sëmurë nga Sindroma e 
Down-it (trizomia 21), Sindroma Edward (trizomia 18), Sindroma Patau (trizomia 
13).  
Sindroma e Down-it, anomalia kromozomale më e shpeshtë, është shkaku i 
çrregullimit mendor, i shoqëruar shpesh me anomalitë kardiake, gastrointerike, 
çrregullimet e dëgjimit dhe pamore. Rreth 1 fëmijë në 700 lind me këtë sindromë. 
Mundësitë për të pasur një fëmijë të prekur nga kjo sëmundje rritet me avancimin e 
moshës së nënës (rrezik i përgjithshëm). 
Testi i kombinuar lejon që të bëhet një rikalkulim i rrezikut (rrezik specifik dhe 
individual) për çdo grua shtatzënë, gjatë asaj shtatzënie. 



Çfarë kuptojmë me rrezik? 
Rreziku shpreh mundësinë që një ngjarje mund të ndodhë. Për shembull, një rrezik 
i sindromës së Down-it të 1 në 100 do të thotë se ke një mundësi në 100 për të 
pasur një fëmijë të prekur nga sindroma e Down-it. 
 
Çfarë është testi i kombinuar? 
Testi i kombinuar është një nga metodat për rillogaritjen e rrezikut të sindromës së 
Down-it dhe të anomalive të tjera kromozomale. Është një analizë e bazuar në 
dozimin e dy substancave të pranishme në gjakun e nënës dhe në një ekografi dhe 
që lejon të përcaktohet probabiliteti që fetusi të jetë i prekur nga disa anomali 
kromozomale, sidomos trizomitë 21, 18, 13. 
 
Si bëhet testi i kombinuar? 
1 – Bi-test 
Bëhet një marrje e gjakut të nënës për dozimin e dy substancave të prodhuara nga 
placenta (PAPP-A dhe free beta hCG), që në fetuset e prekura nga anomalitë 
kromozomale, kanë vlera të ndryshme nga ato që ndeshen në fetuset me bagazh 
kromozomal normal. Në organizatën tonë kjo marrje gjaku mund të bëhet ndërmjet 
javës së 9-të dhe të 12-të + 5 ditë shtatzënie. Ndjeshmëria e testit është maksimale 
në qoftë se marrja e gjakut bëhet ndërmjet javës së 9-të dhe të 10-të të 
shtatzënisë, kështu që është e këshillueshme që të kryhet në këtë periudhë kohe. 
 
2 – Translucenca e qafës (NT) 
Kryhet një ekografi specifike ndërmjet javës së 11-të + 3 ditë dhe javës së 13-të + 3 
ditë për përcaktimin e translucencës së qafës. Translucenca, për shkak të 
akumulimit të vogël të lëngut të lokalizuar në qafën e fetusit, ndërmjet lëkurës dhe 
indeve që gjenden nën të, mund të matet nëpërmjet ekografisë. 
Trashësia e translucencës së qafës rritet së bashku me epokën e shtatzënisë: 
pastaj për një gjatësi të caktuar të fetusit (CRL) korrespondon një vlerë e caktuar e 
normalitetit të translucencës së qafës. Kur ekografia ndesh një trashësi të 
translucencës së qafës të rritur, sidomos mbi 99 centil, fetusi ka një rrezik më të 
lartë të anomalive kromozomale (në veçanti sindromin e Down-it dhe, më rrallë, 
trisomitë 13 dhe 18), të keqformimeve kardiake ose të sindromave gjenetike të 
rralla, edhe pse shumica e këtyre fetuseve nuk do të preket. Me qëllim që matja të 
jetë e saktë, duhet të vizualizohet profili i fetusit dhe për këtë arsye mund të jetë e 
nevojshme të presim që fetusi të pozicionohet në mënyrë korrekte, duke lëvizur në 
mënyrë spontane, apo duke i favorizuar lëvizjet me anë të shtypjeve të lehta mbi 
barkun e nënës ose duke e ftuar pacienten që të kollitet: kjo gjë mund të shkaktojë 
një zgjatje të kohës për zbatimin. 
 
3 - Pastaj vazhdohet me përpunimin e kombinuar e të dhënave në mënyrë që të 
merret një vlerësim i rrezikut individual për trizomitë 21, 18 dhe 13. 



 
Interpretimi i Testit 
Testi i kombinuar është një analizë e tipit me probabilitet dhe nuk lejon që të njohim 
ose të përjashtojmë me siguri një anomali kromozomale. Duhet theksuar se një 
rezultat negativ i shqyrtimit zvogëlon rrezikun, por nuk e zeron. Me fjalë të tjera, në 
rastin e testit negativ, nuk mund të përjashtohet me siguri prania e anomalive 
kromozomale. 
Në mënyrë të ngjashme, një test pozitiv nuk do të thotë se fetusi është prekur nga 
kjo sëmundje, por tregon se rreziku është mjaft i lartë për të justifikuar një 
procedurë diagnostike invazive. Testi funksionon veçanërisht për disa anomali 
kromozomale, të tilla si trisomia 21, 18, 13. Ekzistojnë anomali të tjera 
kromozomale të rënda dhe më të rralla, të cilat nuk mund të zbulohen nga testi i 
kombinuar. Testi konsiderohet pozitiv kur rreziku është më i madh se 1/250. Në 
këtë rast, në qoftë se doni të dini nëse fetusi është prekur realisht nga anomalitë 
kromozomale, do të ofrohet përcaktimi i kariotipit të fetusit (d.m.th. numri dhe 
struktura e kromozomeve të fetusit) nëpërmjet villocentesi o amniocentesi. Të dyja 
këto janë procedura invazive dhe sjellin një rritje të rrezikut të abortit prej rreth 1%. 
Translucenca e qafës (NT) e shtuar (d.m.th. më shumë se 95° percentil) mund të 
jetë një faktor rreziku për patologjitë e tjera fetale. Në këto raste këshillohet të bëhet 
një ekografi e nivelit të dytë e shoqëruar me ekokardiografi të fetusit ndërmjet javës 
së 19-të dhe të 21-të të shtatzënisë për të përjashtuar anomali të tjera të 
mundshme, sidomos keqformimet.  
Së fundi, dëshirojmë t'ju informojmë se ekografia për translucencën e qafës kryhet 
nga mjekë të akredituar nga Fondacioni i Mjekësisë së Fetusit (FMF) në Londër, 
sipas kontrollit të kazistikës dhe të cilësisë së punës. 
Programi që përdoret për llogaritjen e rrezikut është furnizuar edhe ai nga 
Fondacioni i Mjekësisë së Fetusit (FMF) të Londrës, referimi ndërkombëtar 
shkencor për këtë metodikë. 
 
 
 
Data ……………………. 
 

Nënshkrimi i pacientes 

……………………………… 

Vula dhe nënshkrimi i Profesionistit 

…………………………………………………… 
 



 
 
 

Miratimi i informuar 
 

Unë, e nënshkruara........................................................ ... deklaroj se e kam lexuar 
fletën informative, se kam kuptuar atë çfarë është paraqitur aty, se kam qenë e 
informuar plotësisht gjatë bisedës dhe se kam pasur mundësi të mjaftueshme që të 
bëj pyetje në lidhje me sa më sipër. 
Meqenëse nuk kam nevojë për informacione të mëtejshme kërkoj të bëj analizën. 
 
 
 
Data ……………………. 
 

 

Nënshkrimi i pacientes 

……………………………… 

Vula dhe nënshkrimi i Profesionistit 

…………………………………………………… 


