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елециите и дупликации-
те са процеси на промяна 
на генетичната информа-
ция, като определени час-

ти от дадена хромозома отпадат или 
се добавят респективно. Този процес 
може да доведе до клинична проява 
на т.нар. микроделеционни синдро-
ми, например Синдром на ДиДжор-
дж. Въпреки съществуването на за-
болявания, свързани с тях, много от 
делециите и дупликациите нямат до-
казана клинична проява, защото за-
сягат некодиращи участъци на ДНК, 
тоест такива, които нямат функцио-
нално значение за човека. Според 
множество проучвания честотата на 
микроделециите е сравнително висо-
ка, но клинично значимите делеции 

са много редки, вариращи от 1/4 000 
до 1/20 000 бременности. Микроде-
лециите възникват спонтанно и не 
са установени определени фактори, 
които повишават честотата им, на-
пример възраст на майката. Някои 
неинвазивни пренатални тестове 
предлагат изследване за наличие на 
най-честите микроделеции. Тези те-
стове се базират на няколко проуч-
вания от периода 2013-2015 година, 
доказващи с невероятно добър резул-
тат способността на пренаталните те-
стове да установяват тези генетични 
изменения. Естествено при всеки не-
вероятно добър  резултат съществу-
ват някои пропуснати и съмнителни 
факти. А именно не съществува кли-
нично проучване с широкоспектърен 
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обхват на пациентки. Изследваната 
група от пациентки е много по-малка 
от няколко хиляди, тоест в съответна 
група е по-вероятно състоянието да 
не съществува въобще. Пациентките 
са били в напреднала бременност и с 
вече установени аномалии на плода, 
т.е. групата е специфично подбрана. 
Всички тези факти около извърше-
ните проучвания са взети предвид и 
от Американския конгрес по акушер-
ство и гинекология при изготвяне на 
препоръки за пренаталните изслед-
вания.
Американският конгрес по аку-
шерство и гинекология твърди: 
„Рутинният скрининг на свобод-
но циркулиращо фетално ДНК за 
микроделеционни синдроми не 
трябва да се извършва.“ Конгресът 
пояснява в новите си препоръки от 
септември 2015 година, че неинва-

зивните пренатални тестове се пре-
поръчват за изследване за наличие 
на анеуплоидии, поради доказаните 
в клинични проучвания добри резул-
тати. От друга страна не съществуват 
подобни клинични проучвания за 
микроделеции и настоящите резул-
тати са несигурни.
Много неинвазивни пренатални те-
стове разширяват обхвата на услугите 
си чрез предлагане на тези изследва-
ния, но все още предстои изясняване 
на ползите, вредите и ограничения-
та на подобни тестове. Изследвания, 
които не са преминали контрол за 
качество, чувствителност и специ-
фичност, могат да дадат грешни ре-
зултати, водещи до възникване на 
етични казуси и подлагане на риско-
ва за плода инвазивна диагностика, 
без това реално да се налага.  
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