
Horizon™ carrier screen este un test de 
screening al ADN-ului care oferă informații 
despre șansele de a avea un copil cu o 
afecțiune genetică

Contează 
să știi

™





Carrier screening-ul este 
un test care folosește o 
probă de sânge sau de 
salivă pentru a determina 
dacă ești purtător al 
uneia sau a mai multor 
boli autozomal recesive 
sau x-linkate.

Ce este carrier
screening-ul ?

Ce înseamnă să fii purtător?

Un purtător al unei afecțiuni genetice are o 
modificare (sau “mutație”) la nivelul unei singure 
copii ale genei din cuplul alelic.

• Majoritatea oamenilor sunt purtătorii a cel 
 puțin patru până la șase anomalii genetice
• Majoritatea purtătorilor sunt sănătoși deoarece 
 cealaltă copie a genei funcționează normal
• Cuplurile de purtători au șanse mai mari de 
 a avea un copil cu o afecțiune genetică



Cum sunt transmise bolile
genetice de la părinții
purtători la copiii acestora?

Dacă o femeie și partenerul său sunt amandoi 
purtători ale aceleiași anomalii atunci șansa de a 
transmite fiecarui copil al cuplului anomalia 
respectivă este de 1 la 4 sau 25%.

Dacă o femeie este purtătoare a unei anomalii 
X-linkate, aceasta are șansa de a transmite 
mutația copilului ei de 1 la 2 sau 50%. Dacă copilul 
este baiat și moștenește mutația, acesta va fi 
afectat de boală. 
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Screening-ul Horizon testează până la 274 de 
afecțiuni genetice. Doctorul tău te va ajuta să alegi 
panelul potrivit pentru tine. Astfel, se pot testa doar 
câteva sau toate anomaliile disponibile cu ajutorul 
testului Horizon.

Panelul standard Horizon 27, pentru marea majoritate 
a oamenilor include testarea urmatoarelor afecțiuni:

• Adrenoleucodistrofia, X-linkată
• Alfa talasemia,
• Boala Batten, CLN tip 3
• Beta hemoglobinopatii 
 (inclusiv anemia “Sickle-cell”)
• Sindromul Bloom
• Boala Canavan
• Citrulinemia de tip 1
• Fibroza chistică
• Distrofia musculară Duchenne sau Becker
• Disautonomia Familială
• Anemia Fanconi de tip C
• Sindromul X fragil
• Galactozemia
• Boala Gaucher
• Boala depozitării de glicogen, tip 1a
• Acidemia isovalerică
• Aciduria metilmalonică
• Homocistiuria de tip cblC
• Mucolipidoza, tip IV
• Mucopolizaharidoza, tip I (sindromul Hurler)
• Boala Niemann-Pick tipurille A/B
• Boala rinichiului polichistic, autozomal recesivă
• Acondroplazia rizomelica punctata, tip 1
• Sindromul Smith-Lemli-Opitz
• Atrofia spinală musculară
• Boala Tay-Sachs
• Talasemia tip 1
• Sindromul Zellweger, cu implicarea genei PEX1

Pentru ce este folosit
screening-ul Horizon?



De ce este Horizon diferit?
Horizon testează până la 274 anomalii genetice. Doctorul 
tău te va ajuta să alegi panelul potrivit pentru tine. 
Acesta poate include testarea câtorva sau a tuturor 
anomaliilor disponibile cu ajutorul testului Horizon.

Când are trebui sa îmi fac 
testul screening Horizon?
Horizon poate fi efectuat oricând înainte sau în timpul 
sarcinii. Unele persoane doresc să își cunoască 
statusul de purtător înainte de sarcină pentru a lua 
deciziile potrivite privind o viitoare sarcină.

Cum pot beneficia de 
Horizon?
Horizon este disponibil prin intermediul medicului tău.
Nu ești sigur dacă acesta îți poate oferi testul Horiozon? 
Contactează-ți doctorul sau trimite-ne un email la: 
support@natera.com

De asemenea, puteți afla mai multe despre testul 
Horizon vizitându-ne site-ul: http://www.natera.com/
horizon-carrier-screen

Când voi primi rezultatele 
testului Horizon și ce îmi 
vor spune acestea?
Rezultatele vor fi trimise doctorului tău în decurs 
de 2- 3 săptămâni.

Un rezultat pozitiv înseamnă că a fost detectată o 
mutație cauzatoare de boală sau probabil cauzatoare de 
boală. Este important să se determine și statusul de 
purtator al partenerului pentru evaluarea șanselor de 
transmitere a unei anomalii genetice viitorului bebeluș. 

Un rezultat negativ înseamnă ca nici o mutație 
responsabilă de afecțiunile incluse în panel nu a fost 
detectată. În timp ce un rezultat negativ indică șanse 
mici de a fi purtător, Carier screening-ul nu poate 
detecta toate mutațiile cauzatoare de boală.



Care sunt metodele de 
concepție de luat în calcul 
dacă sunt purtător? 
Dacă tu și partenerul tău sunteți amandoi purtătorii 
aceleiași mutații autozomal recesive sau dacă ești 
purtatorea unei boli X-linkate ia în calcul urmatoarele 
recomandări:

 Concepție naturală, cu efectuatrea unui test 
prenatal cum este amniocenteza sau CVS-ul 
pentru evaluare specifică

 Fertilizare in vitro (IVF) cu efectuarea unui 
test genetic de diagnostic preimplantațional 
(PGD) 

 Apelarea la un donator de spermă sau 
ovocite

Adopția
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