
Valoare Risc Trisomie 21 
 PRISCA 4.0

Date pacientă:

Ecografia (săpt. 11-13 + 6 zile):

Date Anamnestice:

 Identificarea Sindromului Down, Sindromului Edward şi DTN
în timpul celui de-al II-lea trimestru de sarcină,

luând în considerare parametrii biochimici şi ecografici.

Nume: ....................................................... Prenume: ................................................................, Oraş: ............................................

Medic / Lab. Solicitant: .............................................................................................................., Tel.: ..............................................

Data prelevării probei: .......... / .......... / ....................; 

Data naşterii: .......... / .......... / ....................; Greutatea: ........................

Prima zi a ultimului ciclu: .......... / .......... / ....................; Durata ciclului: .......... zile.

Data efectuării ecografiei: .......... / .......... / ....................; Debutul sarcinii conform ecografiei: .................................. săpt.

Translucenţa nucală: .......................... mm (0,1-6,0)   LCC: .......................... mm (38-84)   BIP: .......................... mm(26-52)

[    ] Sarcină gemelară            [    ] monovitelină            [    ] bivitelină

Diabet zaharat     [    ]  Da   [    ]  Nu;                    Fumătoare     [    ]  Da   [    ]  Nu;                    Etnia: .........................................

[    ] Probleme în sarcina curentă (desprindere de placentă, etc): ............................................................................................
Parametrii ecografici modificaţi în  timpul sarcinii:      [    ]  Da   [    ]  Nu
[    ] Anomalii congenitale ale fătului, precizaţi: .........................................................................................................................
[    ] Întârzierea dezvoltării endometriale:      [    ]  simetrică   [    ]  non-simetrică
[    ] Anomalii ale cantităţii lichidului amniotic:          [    ]  oligoamnios [    ]  hidroamnios
[    ] Sarcină anterioară cu sindrom Down: [    ]  Da   [    ]  Nu
[    ] Sarcină anterioară cu defecte de tub neural (spina bifida): [    ]  Da   [    ]  Nu
[    ] Aţi folosit anticoncepţionale înainte de sarcina prezentă: [    ]  Da   [    ]  Nu
[    ] Vi s-au administrat hormoni în timpul sarcinii prezente: [    ]  Da   [    ]  Nu

Semnătura şi parafa
Medicului prescriptor



Importanţa Triplu Test

Această analiză calculează, cu ajutorul unui program soft special Metoda PRISCA, 

posibilitatea unei sarcini cu Trisomie 21, luând în considerare vârsta mamei, markerii 

serici şi datele ecografice. 

Prelevarea probei de sânge se realizează în vederea dozării celor trei markeri serici 

(bhCG, aFP, uE3) utilizaţi apoi, împreună cu datele obţinute prin măsurătorile 

ecografice, pentru calcularea riscului de a da naştere unui făt cu Trisomie 21. Recoltarea 

sângelui trebuie efectuată obligatoriu între săpt. 15-17 de amenoree gravidică, iar 

ecografia trebuie efectuată între săpt. 11-13 + 6 zile.

Acest calcul se efectuează cu scopul de a evalua riscul de a naşte unui copil cu 

Trisomie 21 (Sindrom Down), însă diagnosticul de  Trisomie 21 fetală nu se poate pune 

doar pe baza acestui test, fiind necesare examinări suplimentare.

Prag de decizie: 1/250.

Dacă riscul obţinut are o valoare mare (1/100, 1/50 etc.) se va propune efectuarea 

unei puncţii amniotice (amniocenteza) pentru stabilirea cariotipului fetal;

Dacă riscul obţinut are o valoare redusă (1/300, 1/500 etc.), nu este exclusă în 

totalitate posibilitatea de a da  naştere un făt cu Trisomie 21.

La momentul actual, sensibilitatea testului permite decelarea a peste 60% din 

cazurile cu Sindrom Down.


	1: Triplu test fata
	2: Triplu test verso

