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RESUM  

El diagnòstic genètic preimplantacional i el diagnòstic prenatal engloben tots aquells 
procediments encaminats a detectar, mitjançant diferents tècniques, defectes genètics de 
l’embrió, durant la gestació o abans de la seva implantació a l’úter matern. En les darreres 
dècades, l’aparició de noves tècniques aplicades a la Biologia Molecular i la Genètica ha 
desencadenat un augment de la diversitat, utilitat i eficàcia d’aquestes tècniques. Al tractar-
se d’una manipulació, selecció o invasió de l’entorn fetal, són moltes les qüestions bioètiques 
que envolten aquestes tècniques, fet que fa necessari l’establiment d’un marc legal que reguli 
la seva aplicació. En aquest treball es revisa la situació actual d’aquestes tècniques, la legislació 
pròpia de diferents països, i el grau de coneixement i acceptació que té la població mallorquina 
al respecte.  
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ABREVIATURES 

BAC: Cromosomes bacterians artificials (Bacterial artificial chromosome) 

cffDNA: ADN lliure fetal (cell-free fetal DNA) 

CGH: Hibridació genòmica comparativa (Comparative Genomic Hybridization) 

CVS: Biòpsia de les vellositats coriòniques (Chorionic Villus Sampling) 

DP: Diagnòstic prenatal 

FISH: Hibridació in situ per fluorescència (Fluorescent In Situ Hybridization) 

FIV: Fecundació in vitro  

GWAS: Estudis d’associació de genoma (Genome-Wide Association Study) 

HLA: Antigen leucocitari humà (Human Leukocyte Antigen) 

ICSI: Injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (Intracytoplasmic Sperm Injection) 

NGS: Seqüenciació de segona generació (Next Generation Sequencing) 

PCR: Reacció en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction) 

PGD: Diagnòstic genètic preimplantacional (Preimplantation Genetic Diagnosis) 

PGS: Cribratge genètic preimplantacional (Preimplantation Genetic Screening) 

qPCR: PCR quantitativa (quantitative PCR) 

SNP: Polimorfisme d’un sol nucleòtid  (Single Nucleotide Polymorphism) 

WGA: Amplificació genòmica completa (Whole Genome Amplification) 
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1. INTRODUCCIÓ 

El diagnòstic prenatal (DP) i el diagnòstic genètic preimplantacional (PGD) són dos procediments que 
han manifestat un ràpid desenvolupament en les darreres dècades1, ja que permeten diagnosticar 
malalties genètiques de l’embrió durant l’embaràs o abans de la seva transferència a l’úter matern2. 
Tot i aquesta accelerada expansió, la percepció social i l’acceptació d’aquestes tècniques, així com el 
marc legal que les regula, difereixen molt entre diferents col·lectius i països del món.  

Abans del progrés de les tècniques de DP, la posició del fetus era desconeguda, i amb un estetoscopi 
es determinava si l’embrió era viu o no1. A partir dels anys cinquanta3, van aparèixer nous 
procediments de DP, com l’ecografia o la utilitat diagnòstica de l’α-fetoproteïna4, que permeten 
observar les característiques morfològiques de l’embrió o detectar alguns defectes congènits. 
L’ecografia va propiciar l’aparició de l’amniocentesi, un estudi citogenètic o molecular de les cèl·lules 
suspeses en el líquid amniòtic1, que permeten detectar aneuploïdies cromosòmiques o identificar el 
sexe de l’embrió en fase prenatal4, entre d’altres coses. Una altra tècnica que s’implantà fou la biòpsia 
de vellositats coriòniques, una tècnica per l’estudi del material genètic del fetus, aplicada en estadis 
més primerencs. L’any 1983 es va aconseguir, per primer cop, extreure sang fetal a partir d’una punció 
al cordó umbilical guiada per ecografia, el que ara es coneix com funiculocentesis o cordocentesis4. Ara 
bé, tots aquests mètodes consisteixen en tècniques invasives per obtenir mostres biològiques de 
l’infant4, que naturalment, presenten certs riscs per la mare i l’embrió5. Aquest fet va dirigir el DP cap 
a noves tècniques no invasives.  

Un dels descobriments més importants en el camp de les tècniques de DP no invasives ha estat 
conèixer la presència de cèl·lules i ADN fetal en la circulació materna6. A partir d’una mostra de sang 
de la mare es podria obtenir gran part de la informació que es cerca quan s’apliquen les tècniques 
invasives, sense sotmetre la mare a una situació compromesa per la seva salut i la de l’infant.  És per 
això, que la tendència actual a nivell mundial és dirigeix cap a substituir les tècniques invasives de DP 
per un diagnòstic prenatal no invasiu en sèrum matern5, i minimitzar els riscs associats.  

D’altra banda, mentre les tècniques de DP es desenvolupaven, es va produir un gran progrés en l’àrea 
de reproducció assistida. El diagnòstic genètic preimplantacional (PGD) es basa en una fecundació in 
vitro7, seguida d’una anàlisi genètica per seleccionar els embrions lliures d’una alteració genètica 
específica2, que posteriorment s’implanten a l’úter de la gestant. Aquesta tècnica permet que les 
famílies afectades per una malaltia lligada al cromosoma X, amb defectes d’un gen en concret com en 
el cas de la fibrosis quística, o per trastorns cromosòmics, concebin infants sans2,8, així com disminuir 
el nombre d’avortaments involuntaris7 per incompatibilitat fetal i el nombre d’interrupcions 
voluntàries post-DP.  

Actualment, la majoria de proves de DP que es realitzen de forma més rutinària estan destinades al 
cribratge, i tot i que no aporten un diagnòstic definitiu5, permeten identificar les dones amb 
embarassos amb major risc d’anomalies cromosòmiques o defectes de naixement3, racionalitzar l’ús 
de les tècniques invasives i minimitzar el nombre de proves que porten risc associat pel fetus5.  

No obstant, l’expansió de les tècniques de DP i PGD genera noves inquietuds ètiques9, ja que 
normalitzen la detecció de defectes congènits i la possibilitat de seleccionar embrions o acabar amb 
l’embaràs10.  Per tant, tot i que el creixement progressiu de les tècniques es va iniciar fa més de 
quaranta anys, hi ha un grup heterogeni d’opinions al respecte, i les qüestions ètiques o legals 
associades segueixen molt presents.   
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2. OBJECTIUS 

Els objectius que es plantegen per desenvolupar el tema del Treball de Fi de Grau són els següents:  

a) Analitzar les tècniques de diagnòstic prenatal i preimplantacional actuals i estudiar cap on es 
dirigeixen els nous avenços.  

b) Examinar les lleis que regulen les tècniques de DP i PGD de diferents països del món.  

a) Esbrinar el grau de coneixement d’aquestes tècniques que té la societat actual, així com 
conèixer l’opinió que es té al respecte i fins a quin punt  s’accepta la seva pràctica.  

b) Comparar els resultats de percepció social obtinguts a Mallorca amb les dades d’altres estudis 
nacionals i/o internacionals.  

 

3. MATERIALS I MÈTODES 

Amb relació a la metodologia utilitzada, s’ha duit a terme una investigació de bibliografia recent per 
identificar en quin punt es troba el DP i el PGD, així com un qüestionari per conèixer la percepció que 
té la societat actual enfront a l’assumpte.   

3.1. Recerca bibliogràfica.  

Per iniciar la recerca bibliogràfica s’ha realitzat una primera aproximació, tant en espanyol com en 
anglès, de cerca a diferents bases de dades (com poden ser Google o Pubmed), amb l’objectiu 
d’assimilar les bases del DP i PGD i trobar revistes especialitzades en el tema (Taula 1). Aquesta primera 
lectura ha permès fer un recull de les paraules clau, que han estat de molta utilitat per dur a terme la 
investigació bibliogràfica, i definir en quins aspectes es pot centrar aquesta: 

a. Prenatal diagnosis 
b. Non-invasive prenatal diagnosis 
c. Preimplantation genetic diagnosis 
d. Public perception 
e. Controversy 
f. Advances 
g. Erithroblasts 
h. Prenatal screening 

i. Embryo biopsy 
j. Techniques 
k. Fetal DNA 
l. Fetal aneuploidy 
m. Pregnancy 
n. Maternal blood 
o. Legal o legality 
p. Savior sibling

La recerca bibliogràfica s’ha duit a terme entre el novembre de 2017 i el febrer de 2018. S’han utilitzat 
les principals fonts de cerca que la UIB hi té accés: Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Web of Science i 
Google. Com que es vol revisar la situació actual de DP i PGD, la cerca s’ha centrat en publicacions dels 
darrers vint anys (des del 1997). S’ha utilitzat l’operador booleà “AND” per tal de combinar diferents 
termes i que els resultats de la cerca s’apropessin a l’objectiu del treball. No obstant, la cerca de la 
reglamentació actual sobre DP i PGD, s’ha fet directament als documents oficials de cada un dels 
estats, com el BOE en el cas d’Espanya.  

Taula 1. Revistes especialitzades que tracten diversos temes de DP i PGD 

BASE DE DADES REVISTA  

Pubmed 

Prenatal diagnosis 

Journal of Obstetrics and Gynaecology  

Fetal Diagnosis and Therapy 

Human Reproduction 

ScienceDirect 

Early Human Development 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 

Medicina Reproductiva y Embriología Clínica 

Diagnóstico prenatal 

Scopus Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 
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La selecció de les publicacions s’ha realitzat, en primer lloc, a partir del filtres aplicats (text lliure gratuït 
i publicat entre el 1997-2017), i seguidament, mitjançant el títol de l’article. S’han descartat aquells 
articles sense rellevància pel treball, ja que el tema d’interès s’allunyava del contingut definit. També 
s’han examinat, mitjançant la lectura del resum i les conclusions de l’article, les publicacions que 
encara romanien seleccionades, per excloure aquells que no es fonamenten en el tema d’interès, i 
definir les idees més importants. Finalment, s’han examinat les referències bibliogràfiques dels articles 
seleccionats, a fi de incloure a l’estudi altres publicacions potencialment vàlides 

Seguint aquests mètodes, s'ha obtingut una revisió del tema amb informació actualitzada així com una 
sèrie de conclusions que s'exposen en l'apartat corresponent. Els aspectes més rellevants en que es 
dividirà el tema d’estudi són: tècniques de diagnòstic prenatal, tècniques de diagnòstic 
preimplantacional, reglamentació en vigor que regula ambdues tècniques, i la anàlisi d’ADN lliure fetal 
en sang materna, com a nou avanç en tècniques de DP.   

3.2. Disseny de l’enquesta.  

Per tal de conèixer què es sap i qui grau d’acceptació tenen les tècniques de DP i PGD dins la nostra 
societat actual, s’ha dissenyat una enquesta. Aquest qüestionari recull, en diferents apartats, 
preguntes de dades personals, de coneixement i d’opinió, tant de DP com de PGD, així com algunes 
preguntes sobre els riscs de les tècniques (Taula 2). Cada una d’elles disposa de diverses respostes 
tancades, on cada participant ha d’escollir una opció. En alguns casos, quan la pregunta ho especifica, 
es pot marcar més d’una resposta.  

L’enquesta s’ha elaborat en format digital, mitjançant l’aplicació de formularis de Google Drive i se’n 
ha fet difusió a través de distintes xarxes socials, com gmail, facebook, twitter i whatsapp. Està dirigida 
a tot el públic, independentment del seu nivell d’estudis o edat, consta de divuit preguntes i el temps 
estimat de resposta és de quinze minuts. Es pot trobar, amb el títol de “TFG-Situació actual i percepció 
social del diagnòstic prenatal i preimplantacional” al següent enllaç: 
https://goo.gl/forms/0itpPF1kdpRKWoXu2. S’han recollit respostes des del 22 de febrer al 28 d’abril 
de 2018.  

 
Taula 2. Contingut de l’enquesta. 

PREGUNTES RESPOSTES POSSIBLES 

DADES PERSONALS 

1. Sexe Femení 

Masculí 

2. Edat Menys de 30 anys. 

Entre 30 i 50 anys.  

Més de 50 anys.  

3. Nivell d’estudis Educació Bàsica. 

Educació Secundària Obligatòria. 

Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà. 

Grau, Llicenciatura o Cicle Formatiu de 
Grau Superior. 

Postgrau.  

4. Tens fills o filles? Sí 

https://goo.gl/forms/0itpPF1kdpRKWoXu2
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No 

CONEIXEMENTS 

1. Quines d’aquestes tècniques de diagnòstic 
prenatal coneixes? Pots escollir més d’una 
opció.  

Ecografia. 

Amniocentesi. 

Marcadors bioquímics en sang materna. 

Doppler fetal. 

Biòpsia corial o mostra de la vellositat 

coriònica. 

Fetoscòpia. 

Funiculocentesis o cordocentesis. 

Anàlisi d’ADN lliure fetal en sang 

materna. 

2. Quin és l’objectiu habitual de l’amniocentesi? 
Pots escollir més d’una opció.  

Conèixer el nombre de cromosomes del 
fetus. 
Detectar anomalies cromosòmiques que 
causen malalties genètiques. 
Estudiar infeccions que poden tenir lloc 
durant l’embaràs. 
Conèixer el sexe de l’infant.  
Detectar malformacions congènites.  
Identificar anomalies o defectes del 
fetus per ingesta materna de 
medicaments o drogues d’abús.  
Reconèixer complicacions per la salut de 
la mare.  

OPINIÓ 

1. La llei Orgànica espanyola 2/2010 de salut 
sexual i reproductiva, i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, diu que es pot 
interrompre l'embaràs dins les primeres 14 
setmanes de gestació, a petició de 
l'embarassada, o dins les 22 primeres 
setmanes de gestació quan hi hagi risc de 
greus anomalies en el fetus.  

Què et sembla aquesta mesura? 

Acceptable, sempre i quan la mare o 
l’infant corrin perill. 
Em sembla bé que la mare pugui 
interrompre l’embaràs pel motiu que 
sigui. 
Admissible, ja que no considero l’embrió 
un esser humà. 
No hi estic gens d’acord per qüestions 
religioses. 
No em sembla bé que sigui la mare qui 
elegeixi si l’infant ha de viure o no. 

2. Et semblaria bé que aquesta llei també 
permetés l’avortament quan el sexe de 
l’infant no és el desitjat? 

Sí 

No 
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CONEIXEMENTS 

1. Què creus que es pot saber a partir de la 
mostra de sang materna que s’analitza entre 
la 10a i 13a setmana de gestació? Pots 
escollir més d’una opció. 

Alteracions cromosòmiques, com el 
Síndrome de Down. 
Complicacions de l’embaràs com la 
malaltia hipertensiva de l’embaràs o una 
restricció del creixement intrauterí. 
Que l’infant naixerà abans d’hora. 
El sexe del bebè. 
Trastorns o malalties genètiques. 
El color dels ulls i cabells de l’infant. 

2. Saps en que consisteix el diagnòstic 
preimplantacional? 

Sí 

No 

OPINIÓ 

1. El diagnòstic genètic preimplantacional es 
basa en una fecundació in vitro, seguida 
d’una anàlisi genètica i la posterior selecció 
dels embrions lliures de les  alteracions 
genètiques estudiades, per a la seva 
transferència a l’úter matern. 

 Creus que aquesta selecció d’embrions sans 
i evitar la transferència d’embrions amb 
diferents síndromes és èticament 
acceptable? 

Sí 

No 

2. Si fossis portador/a d’una malaltia heretable, 
com fibrosis quística, anèmia falciforme o 
malaltia de Huntington, recorreries al 
diagnòstic genètic preimplantacional  per 
tenir fills o filles sanes? 

Sí 

No 

3. Estaries d’acord amb el diagnòstic genètic 
preimplantacional si la selecció d’embrions 
es fes extensiva a l’elecció d’altres 
característiques de l’infant, com el color dels 
ulls, l’estatura o el sexe? 

Sí 

No 

4. Un cop s’han elegit els embrions que no són 
portadors de l’alteració estudiada, què creus 
que es fa amb els embrions que sí que ho 
són? Pots escollir més d’una opció. 

Són eliminats.  
Es poden cedir a la ciència pels seus 
estudis. 
Es conserven per ser implantats a altres 
dones. 
Es conserven però no es poden utilitzar. 

5. De la mateixa manera, què et sembla que fan 
amb els embrions sans que no es 
transfereixen a l’úter de la mare? Pots 
escollir més d’una opció. 

Són eliminats. 
Es poden cedir a la ciència pels seus 
estudis. 
Es conserven per si la mare vol tenir més 
fills lliures d’alteracions genètiques. 
Es conserven però no es poden utilitzar.  
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Taula 3. Resultats de cerca a partir de les paraules clau definides.   

6. Et sembla èticament acceptable utilitzar el 
diagnòstic genètic preimplantacional amb la 
intenció d’obtenir infants sans i 
genèticament compatibles amb germans 
malalts (germans medicament), per tal 
d’obtenir cèl·lules mare pel seu tractament?  

Sí 

No 

RISC 

1. Finalment, creus que aquestes tècniques de 
diagnòstic prenatal i preimplantacional 
suposen un perill per la mare o l’infant?  

Sí 

No 

2. Quins dels següents danys penses que es 
poden produir? Pots escollir més d’una opció. 

Cap. 
Punxar o fer mal a l’infant. 
Part pre-terme. 
Avortament. 
Malformacions fetals. 

El qüestionari es troba dividit 6 seccions: dades personals, coneixements de DP, opinió sobre DP, coneixements de DP i PGD, 
opinió sobre PGD i riscs d’ambdues tècniques.  

   

4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

A partir de les pautes comentades a l’apartat de materials i mètodes s’han seleccionat 37 articles 
científics i/o revisions sobre DP, PGD o relacionats amb aquests (Taula 3), als que s’hi afegeixen 18  
publicacions obtingudes a partir de les referències dels articles anteriorment seleccionats. Tots aquests 
articles i revisions són fonamentals per a la estructuració i el desenvolupament d'aquest treball. 

 

 
BASE DE 
DADES o 
REVISTA  

ANYS FILTRES PARAULES CLAUS 
Núm. 

ARTICLES 
Núm. 

REVISIONS 
Seleccionats 

1 Pubmed 1997-2017 

Free Full text 
Species: 
Humans 

Perception AND 
Prenatal 
diagnosis 

93 11 1 

2 Pubmed 1997-2017 

Free Full text 
Species: 
Humans 

Fetal DNA AND 
Maternal blood 
AND Prenatal 

diagnosis 

302 38 2 

3 Pubmed 1997-2017 

Free Full text 
Species: 
Humans 

Techniques AND 
Preimplantation 
genetic diagnosis 

465 79 4 

4 Pubmed 1997-2017 

Free Full text 
Species: 
Humans 

Techniques AND 
Prenatal 
diagnosis 

8.083 882 6 

5 Pubmed 1997-2017 

Free Full text 
Species: 
Humans 

Preimplantation 
genetic diagnosis 

AND advances 
35 22 3 

6 ScienceDirect 1997-2017 - Savior sibling 212 18 3 

7 ScienceDirect 
1997-2017 

 

Abstract, title 
and Keywords 

Article or 
Review article 

Legal AND 
Prenatal 
diagnosis 

25 3 1 
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Figura 1. Resultats de cerca a la base de dades Pubmed del 1997 al 2017.   

 
 

4.1. Situació actual del diagnòstic prenatal i preimplantacional.   

La situació en la que es troba actualment el DP i el PGD es fa notòria des de l’inici de la recerca 
bibliogràfica. S’ha observat un notable ascens del nombre de publicacions de DP amb els anys (Figura 
1), que encaixa amb els recents avenços que s’han produït en aquest camp. De la mateixa manera, la 
quantitat de publicacions sobre PGD ha augmentat des d’unes 40 del 1997, a unes 180 al 2016.  No 
obstant, el recent DP no invasiu mitjançant l’anàlisi de DNA fetal en sang materna no presenta un 
elevació important fins el 2008, any en el que es duplica el nombre de publicacions respecte d’anys 
anteriors.  

Al tractar-se d’un tema en expansió, resulta important indagar en les tècniques recents, analitzar la 
seva aplicabilitat, així com el marc legal que les regula, i cap on es dirigeixen les investigacions.  

8 Scopus 
1997-2017 

 
Articles and 

Reviews articles 

Fetal DNA AND 
Maternal blood 
AND Prenatal 

diagnosis 

331 90 4 

9 

European 
Journal of 

Obstetrics & 
Gynecology 

and 
Reproductive 

Biology 

1997-2017 - 
Techniques AND 

Prenatal 
diagnosis 

234 34 0 

10 
Early Human 
Development 

1997-2017 - 
Techniques AND 

Prenatal 
diagnosis 

142 35 1 

11 
Human 

Reproduction 
1997-2017 Journal articles 

Preimplantation 
genetic diagnosis 

875 12 7 

12 

Medicina 
Reproductiva 

y 
embriologia 

clínica 

1997-2017 - Preimplantacional 13 5 1 

13 Google - - 
Leyes aborto 

mundo 
1.010.000 - 2 

14 Google - - 
Encuesta 

diagnóstico 
prenatal 

271.000 - 2 

TOTAL 1.291.810 1.229 37 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

N
O

M
B

R
E 

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
S "Fetal DNA AND Maternal blood

AND Prenatal diagnosis"

"Techniques AND
Preimplantation genetic
diagnosis"

"Techniques AND Prenatal
diagnosis"



10 

 

4.1.1. Tècniques de diagnòstic prenatal. 

A les regions més desenvolupades del món, és un fet comprovat que cada vegada neixen menys infants 
amb defectes congènits11. Això es deu fonamentalment al avenços en el diagnòstic prenatal (DP), una 
tecnologia que permet la detecció primerenca de malalties del fetus i de la mare, per tal d’oferir una 
millor manera d'afrontar la situació i iniciar mesures terapèutiques durant l'embaràs o després del 
naixement12. Aquest diagnòstic es realitza mitjançant tècniques d’imatge i anàlisis genètiques amb 
mètodes invasius i no invasius2. 

Algunes parelles solen sol·licitar el DP ja que coneixen el risc elevat que tenen de tenir un fill amb un 
trastorn genètic específic. En altres casos, el DP invasiu es realitza a dones d’edat avançada o amb 
descendència prèvia amb alteracions cromosòmiques o malalties monogèniques. També es duen a 
terme tècniques de cribratge de DP a totes les embarassades, per vigilar la possible aparició d’una 
anomalia genètica en l’embrió. Actualment, la informació sobre el DP ha d’oferir-se a totes les 
gestants, a les quals se’ls informarà sobre l’efectivitat de les tècniques, així com els riscs de pèrdues 
fetals que comporta la seva realització13. També és important que les dones entenguin que un resultat 
negatiu, per a una determinada condició, no garanteix que el seu nadó no tingui cap altra anomalia14.  

 Tècniques no invasives 

Els exàmens rutinaris de sang i orina materna permeten determinar la presència d’anticossos específics 
en front a determinades malalties infeccioses i descartar malalties metabòliques de la gestant, com la 
diabetis15. A més, mitjançant l’anàlisi de sèrum matern es mesuren els nivells de fins a 4 marcadors 
bioquímics16, que permeten identificar un major risc de síndrome de Down i defectes del tub neural, 
entre altres patologies (Taula 4). Es sol realitzar un primer test a la setmana 9-10 de gestació, on es 
mesura l’estriol no conjugat (ENC), la beta-gonadotropina coriònica humana (βHCG) i la proteïna 
plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A)13. Al segon trimestre de l’embaràs (setmanes 15-19), es 
tornen a mesurar els seus nivells i s’afegeix la inhibina A i la alfa-fetoproteïna (AFP)3. 

 Es tracta d’un mètode de cribratge en sang materna amb una taxa de detecció del 70%, però  no d’una 
prova diagnòstica. A més, la concentració d’aquests marcadors en el sèrum matern varia amb la 
progressió de l’embaràs, pel que un error en el càlcul de l'edat gestacional pot alterar la interpretació 
dels resultats13. Per tant, si el resultat és positiu, s’ha de realitzar una tècnica diagnòstica 
complementària.  

Una altra tècnica fonamental en el DP és l’ecografia, que s’utilitza com un mètode de diagnòstic o de 
suport per altres tècniques invasives. En l'actualitat, és un dels mitjans de DP de major fiabilitat, a 
causa del progrés tècnic, l'experiència acumulada en aquest camp i l'escassa invasivitat que presenta15. 
Els marcadors ecogràfics més utilitzats són la translucència nucal i l'absència d'os nasal13,16.  

La translucència nucal es valora entre les setmanes 10 i 13, amb l’objectiu d’identificar defectes del 
tub neural. Té una taxa de detecció del 91%. De la mateixa manera, l'absència d'os nasal es determina 
durant el primer trimestre, i es deu a un retard en l'ossificació per una alteració de la matriu 
extracel·lular característica del síndrome de Down, ja que és un signe que apareix en el 73% dels fetus 
amb aquesta síndrome. Per altra banda, al segon i 
tercer trimestre de l’embaràs, un cop completat el  
desenvolupament embrionari, es pot realitzar una 
ecografia d’alta resolució que permet detectar 
malformacions estructurals majors13,15.  

A més, dins el tipus d’ecografies es troba el doppler 
fetal, una tècnica diagnòstica per estudiar el flux 
placentari i l’aparell circulatori de l’infant17. 
Consisteix en l’ús d’ultrasons seguint l’efecte 
Doppler per detectar malformacions cardíaques o, 

Taula 4. Interpretació marcadors bioquímics. 

PATOLOGIA AFP ENC βHCG 

DEFECTES TUB NEURAL ↑ N N 

SÍNDROME DE DOWN ↓ ↓ ↑ 

TRISOMIA 18 ↓ ↓ ↓ 

GESTACIÓ MÚLTIPLE ↑ N ↑ 

MORT FETAL ↑ ↓ ↓ 

Nivells normals (N), elevats (↑) o disminuïts (↓) de  alfa-
fetoproteïna (AFP), estriol no conjugat (ENC) i  beta- 
gonadotropina coriònica humana (βHCG) en cada un dels 
casos. Adaptat de Ribate Molina P et al15. 
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en general, problemes circulatoris14. Només s’utilitza en situacions específiques indicades.   

Finalment, el darrer progrés en tècniques de DP no invasives s’ha produït a partir del descobriment de 
cèl·lules i DNA lliure fetal en sang materna, al qual es dedica un apartat més endavant.  

Tècniques invasives 

Entre els mètodes invasius de DP s’inclou l’amniocentesi, la biòpsia de vellositats coriòniques (CVS), la 
cordocentesi i la fetoscòpia.  Totes elles tenen una taxa de pèrdua fetal superior al risc de fons de cada 
embaràs14.  

L’amniocentesi consisteix en la punció transabdominal de l’amnios, membrana interna de la placenta, 
amb el fi d’extreure 20-30ml de líquid amniòtic12. Així, s’obtenen cèl·lules fetals que s’han desprès de 
la pell, tracte respiratori i sistema urinari del fetus i es troben en suspensió en el líquid amniòtic. El seu 
cultiu és necessari per realitzar posteriors assajos enzimàtics, estudis citogenètics o anàlisis moleculars 
per detectar un defecte concret; d’aquí que el seu resultat es demori uns 15 dies. També es sol avaluar 
la concentració de AFP, una glucoproteïna produïda principalment pel fetge, segregada a la circulació 
fetal i eliminada pels ronyons del fetus cap al líquid amniòtic a través de l’orina 2. Com ja s’ha comentat, 
és un marcador de defectes en el tub neural. L’amniocentesi es practica entre la 15a i 17a setmana de 
gestació i té una risc de pèrdua fetal del 0,5-1%13.  

Una altra tècnica invasiva és la biòpsia de les vellositats coriòniques (CVS), que es basa en l’obtenció 
de cèl·lules del trofoblast12 a partir d’una punció transabdominal (setmana 8-9) o transcervical 
(setmana 10-12) guiada per ecografia14. El risc de pèrdua fatal és una mica més elevat (1-1,5%) i permet 
obtenir resultats en dos dies.  

L'avantatge principal de la CVS en comparació amb l'amniocentesi és el fet que la primera ofereix els 
seus resultats en una etapa més primerenca de l'embaràs i facilita la interrupció voluntària de 
l'embaràs durant el primer trimestre de gestació, si així ho decideixen els progenitors2. No obstant, un 
dels inconvenients de la CVS és la possibilitat de contaminació de la mostra amb cèl·lules maternes o 
resultats ambigus per mosaicisme placentari15.  

La fetoscòpia es realitza durant la 20a setmana de gestació, i consisteix en la visualització directa de 
l’embrió introduint un endoscopi a la cavitat amniòtica. És una tècnica que es troba en desús ja que el 
risc per pèrdua fetal associat és més elevat (5%) i pot desencadenar parts prematurs o la ruptura de la 
bossa amniòtica. No obstant, sí que es segueix utilitzant en casos en el que es requereix una mostra 
de teixit fetal o per dur a terme una intervenció quirúrgica fetal15.  

Finalment, la cordocentesis o funiculocentesis és l’extracció de sang directament del cordó umbilical14. 
Es reserva per embarassos més avançats, a partir de la setmana 20 i per situacions especials13. Permet 
realitzar una anàlisi citogenètica en tres dies i detectar anomalies hematològiques fetals, però el risc 
de pèrdua fetal s’estén fins al 7%. En l’actualitat, ha substituït parcialment la fetoscòpia, i sols es 
realitza per tractaments en que és necessària una transfusió intrauterina per anèmia fetal greu14.  

El desenvolupament dels mètodes altament sensibles, específics i mínimament invasius, per detectar 
aneuploidies i anormalitats estructurals, comentats a l’apartat anterior, ha induït indubtablement a 
disminuir la quantitat de proves invasives que s'estan duent a terme. Com que la seguretat de 
qualsevol tècnica invasiva sembla estar directament relacionada amb l'experiència de l'operador, es 
podria argumentar que aquestes proves només s'han d'emprendre en centres específics per part 
d'operadors que realitzen el suficient per mantenir la seva experiència14. 

Tots els mètodes de DP comentats tenen els seus propis riscos, beneficis i limitacions, que cal conèixer 
abans d’iniciar qualsevol prova.  A la majoria de casos, els resultats del DP són normals i els pares 
poden estar tranquils de que el seu fill o filla no estarà afectat per una malaltia en concret. 
Malauradament, en una petita proporció dels casos es demostra que l’infant porta un defecte genètic 
greu. Tenint en compte que la major part de les malalties que es detecten no presenten un tractament 
pre i post natal efectiu, les famílies poden decidir interrompre de manera voluntària l’embaràs. Es 
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tracta d’una delicada decisió, però tot i les limitacions legals existents, és segueix realitzant amb 
elevada freqüència. Ara bé, en el cas de les dones contràries a interrompre l’embaràs, s’ha de valorar 
si la sol·licitud de determinades proves invasives per reduir la seva ansietat o preparar el part d’un 
infant que pateix una malaltia comporta més beneficis que riscs2.  

4.1.2. Tècniques de diagnòstic preimplantacional. 

El diagnòstic genètic preimplantacional (PGD) és sovint considerat un avanç recent en les tècniques de 
diagnòstic genètic prenatal18. Malgrat que Gardner i Edwards fossin els primers en descriure la tècnica 
al 1968 - quan van realitzar un biòpsia a un blastocist de conill per analitzar la cromatina del 
cromosoma X19 - els primers infants nascuts a partir de programes de fecundació in vitro (FIV) amb 
PGD van néixer al 199014.  

Inicialment, es creia que el procediment era extremadament dificultós i comportava un elevat risc 
d’error. A l’actualitat, els avenços tecnològics aplicats a la reproducció assistida, com disposar de la 
reacció en cadena de la polimerasa (PCR), han fet que el PGD es pugui practicar de forma segura en 
humans18, encara que molts aspectes continuen sent discutits entre els especialistes de tot el món20.  

El PGD ha suposat una alternativa per aquelles parelles amb un elevat risc de tenir descendència amb 
trastorns genètics, ja que ara poden iniciar de forma més segura la gestació d’un fetus lliure de la 
malaltia en qüestió, i rebutjar l’ús de gàmetes donants o l’adopció21. El PGD es pot aplicar en pacients 
amb una malaltia monogènica, portadors d’alteracions cromosòmiques, o afecció mitocondrial, entre 
altres casos22.  

Indicacions 

Abans d’entrar en detall amb les diferents tècniques que es fan servir a l’actualitat, cal saber que, en 
funció de quina sigui la finalitat del diagnòstic, el terme PGD es classifica en diferents categories23.  

El diagnòstic genètic preimplantacional (PGD) com a tal, fa referència a la detecció d’anomalies 
genètiques. S’utilitza en pacients amb un alt risc de transmetre una malaltia monogènica22 (autosòmica 
dominant, autosòmica recessiva o lligada al cromosoma X) o portadors d’una alteració cromosòmica 
estructural20, com una translocació. D’aquesta manera, el PGD pretén seleccionar els embrions 
afectats o portadors d’una malaltia familiar i evitar la seva transferència. Recentment, s’ha estès la 
seva aplicació a casos de predisposició a càncer per factors genètics24.  

D’altra banda, es descriu el terme de cribratge o screening genètic preimplantacional (PGS). El seu 
objectiu és l’estudi del nombre de cromosomes per determinar possibles aneuploïdies25.  En aquesta 
ocasió, no es coneix una alteració cromosòmica en els progenitors24, però han patit avortaments 
involuntaris recurrents26,  tres o més cicles de FIV fracassats23, l’edat materna és superior als 35 anys19 
o hi ha infertilitat del factor masculí. Per qualsevol d’aquests casos, es preestableix un augment de la 
taxa d’aneuploïdia26, que està afectant a la capacitat de l’embrió de viure, créixer o implantar-se 
correctament a l’úter matern27.   

Finalment, es pot utilitzar el PGD amb fins terapèutics a tercers14. Es tracta d’una estratègia per parelles 
que tenen un fill malalt que requereix d’un trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques28. Es 
seleccionen els embrions lliures de la malaltia familiar i amb l’antigen leucocitari humà (HLA) 
compatible amb el germà afectat. Un cop són recollides de la medul·la òssia o de la sang del cordó 
umbilical, s’utilitzen per fer un transplantament i curar el germà afectat18,29. No és un mètode 
tècnicament senzill, sinó que ha suposat un dels desafiament del segle XXI; a Espanya s’ha emprat en 
casos de anèmia Fanconi, síndrome de Shwachman-Diamond, aplàsia medul·lar, adrenoleucodistròfia 
i  β-talassèmia30.  

Metodologia 

El procediment d’un PGD es basa en les etapes característiques de la fecundació in vitro (FIV) o la 
injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI)24, més una biòpsia per extreure cèl·lules2, 
seguida del aïllament i amplificació del DNA per que pugui ser analitzat21, la anàlisis pel mètode escollit 
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i la recollida i interpretació dels resultats20. Totes aquestes passes permeten, finalment, escollir quins 
embrions sans són implantats a la mare per a que dugui a terme la gestació.  

El material genètic que s’ha d’examinar es pot obtenir en diferents etapes del cicle de FIV-ICSI, 
mitjançant una biòpsia del corpuscle polar, biòpsia de blastòmer o biòpsia de blastocist. La biòpsia del 
corpuscle polar (oòcit madur en metafase II) únicament pot ser utilitzada com una alternativa a la 
biòpsia de l’embrió quan s’estudien mutacions o anomalies cromosòmiques d’herència materna22. 
D’aquesta manera, aquells oòcits que mostrin la mutació o un nombre cromosòmic distint a 23, per 
exemple, no seran adients per practicar la fertilització18. L’avantatge d’aquest mètode és que sembla 
tenir menys efectes negatius sobre el desenvolupament embrionari21, ja que es té lloc abans de la 
fecundació; per tant, pot ser l’únic diagnòstic genètic prenatal disponible per les famílies que desitgen 
evitar tenir un infant afectat però s’oposen a la destrucció d’embrions per qüestions religioses22. A 
més, alguns centres utilitzen exclusivament aquesta tècnica, ja que la reglamentació del seu país 
prohibeix la biòpsia embrionària22. És per això que sovint rep el nom de “diagnòstic pre-concepcional” 
(preconceptional diagnosis). Malgrat això, el clar inconvenient de la biòpsia del corpuscle polar és la 
incapacitat d’avaluar el genotip patern26, i per tant, el seu ús es veu reduït a un baix nombre de casos18.  

Fins fa 5 anys, la biòpsia utilitzada en el 90% dels casos de PGD22 consistia en l’extracció d’un o dos 
blastòmers tres dies després de la fecundació18, quan l’embrió està compost per 6 o 8 cèl·lules21. La 
zona pel·lúcida es trenca de forma mecànica, química o mitjançant un làser, per extreure una cèl·lula 
que conté el DNA de l’embrió (blastòmer). La naturalesa totipotent de les cèl·lules embrionàries en 
aquest estadi confereix una “seguretat teòrica” en front a danys per la pèrdua de cèl·lules a partir 
d’una biòpsia en embrions primerencs, ja que les cèl·lules restants tenen la capacitat d’aconseguir el 
mateix propòsit que les que són retirades18. No obstant, aquesta tècnica també comporta una sèrie 
d’inconvenients a causa del mosaicisme cel·lular (barreja de cèl·lules normals i afectades en un únic 
embrió)19 i la possibilitat de no obtenir amplificació, ja que es treballa amb una sola cèl·lula. Eliminar 
dues cèl·lules pot millorar la precisió diagnòstica, però els danys en el desenvolupament de l’embrió 
es veuen reflectits en una disminució de la taxa de natalitat del 37,4% al 22,4% després de l’extracció 
d’un o dos blastòmers, respectivament 18,26. 

Per altra banda, la biòpsia de blastocist es realitza al matí del dia 5 o 6 post-fecundació22, quan l’embrió 
està format per unes 120 cèl·lules, aproximadament18.  La massa cel·lular interna, l’embrió per se, és 
ja fàcilment distingible del trofoectoderm, que dona lloc a la placenta. En aquesta ocasió, es disposa 
d’una major quantitat de cèl·lules per la anàlisis25 i no afecta negativament a la implantació ni al 
desenvolupament de l’embrió.   

Des del 2016, la biòpsia d'embrions de tres dies d'edat es fa cada cop amb menys freqüència i de fet, 
es substitueix per la biòpsia de trofoectoderm del blastocist18,31. Alguns estudis evidencien que, el 
blastòmer no representa de forma fiable el genoma sencer de l’embrió, ja que en aquests estadis hi ha 
una elevada incidència de mosaicisme (40-60% dels embrions són mosaics22), i que els resultats solen 
no ser diagnòstics a causa de la poca quantitat de material disponible per a l'anàlisi20. Per tant, les 
limitacions de la biòpsia de blastocist (per exemple, no tots els embrions es desenvolupen fins aquest 
estadi21) no superen els avantatges de la tècnica, ja que es poden eliminar més cèl·lules per la anàlisi, 
i les cèl·lules mostrejades  (trofoectoderm) no contribueixen al desenvolupament de l’embrió i tenen 
una menor probabilitat de mosaicisme (alguns estudis ho situen en un 3,9%25), fet que augmenta les 
possibilitats d'obtenir resultats fiables.  

Recentment, estudis de Simone Palini i Luca Gianaroli han posat de manifest la presència de DNA 
genòmic al fluid de la cavitat del blastocist, també anomenat blastocel7. La possibilitat d’aspirar 
l’interior del blastocist per detectar malalties lligades al cromosoma X o diferents aneuploïdies, sense 
realitzar una biòpsia a l’embrió, obri noves possibilitats al PGD26,25. Els avantatges són clars, no obstant, 
la fiabilitat d'aquest tipus de mostra encara s'ha de demostrar7, ja que es posa en dubte que la mostra 
de DNA representi per complet el genoma de l’embrió o que el procés no afecti a la viabilitat del 
blastocist26.  
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Existeixen diferents situacions en què els embrions s’han de congelar24. Pot resultar necessari fer-ho 
abans de la biòpsia, si la pacient pateix alguna complicació per hiperestimulació ovàrica22, però el més 
comú és fer-ho després. Si el PGD es realitza per biòpsia de blastòmer, generalment, es sol realitzar la 
transferència de l’embrió en aquell mateix cicle. Pel contrari, si la biòpsia es realitza en estadi de 
blastocist, es recomana la criopreservació per vitrificació31,32. L’objectiu és guanyar temps per realitzar 
el diagnòstic ja que la transferència de l’embrió no es pot realitzar en estadis més tardans24. Després 
d’un diagnòstic negatiu, alguns embrions sans seran descongelats i implantats a l’úter matern, mentre 
que els sobrants que presentin una bona qualitat embrionària23 romandran emmagatzemats.  

Les dades disponibles sobre la taxa d’èxit dels embrions post-biòpsia vitrificats, reflecteixen una major 
supervivència que els embrions post-biòpsia criopreservats mitjançant una congelació lenta, 
independentment de l’estadi en que es va realitzar la biòpsia. No obstant, la taxa de natalitat dels 
embrions post-biòpsia congelats és menor que la dels embrions de cicles de FIV congelats intactes22. 
Diferents estudis han tractat de definir si la taxa de supervivència és major per embrions congelats al 
dia 3 o al dia 5, o l’òptim període de temps que ha de passar entre la biòpsia i la vitrificació, però les 
conclusions que s’extreuen no poden ser estandarditzades 22,26,31.  

Tècniques diagnòstiques 

Com ja s’ha mencionat, el PGD es pot encaminar a la recerca d’una anomalia genètica concreta o al 
cribratge cromosòmic. No totes les tècniques són aptes per realitzar qualsevol diagnòstic (Taula 5), pel 
que l’elecció del mètode ideal és determinant21.  

La reacció en cadena de la polimerasa (PCR) es basa en l’amplificació de la regió que conté el loci mutat 
que causa una malaltia21. Permet detectar mutacions mitocondrials, malalties monogèniques o 
identificar el sexe de l’infant. Per contra, la tècnica es troba de cada vegada més en desús en PGD, ja 
que no permet detectar noves alteracions genètiques i es pot veure afectada per la contaminació7.  

Recentment, la PCR convencional ha estat adaptada per poder analitzar la quantitat de còpies de 
cromosomes. La múltiplex quantitative PCR consisteix en una complexa reacció, donat que 
aconsegueix amplificar seqüències de cada braç dels diferents cromosomes7. Per això, són necessaris 
distints sets d’encebadors, que permetran sintetitzar cada seqüència de forma simultània24, i 
substàncies marcades amb fluorocroms, per mesurar i comparar la quantitat de producte format. 
Aquesta tecnologia requereix d’unes condicions de reacció molt rigoroses;  ha estat investigada en 
PGD, i és fiable per determinar aneuploïdies, però no és ideal per detectar aberracions cromosòmiques 
estructurals o una disomia uniparental7. 

 La hibridació in situ per fluorescència (FISH) és el mètode més antic utilitzat en PGD, ja que és va fer 
servir per primer cop en 1993 per determinar aneuploïdia20. Propers avenços van ampliar el seu maneig 
per detectar anomalies cromosòmiques estructurals7, com una inversió o una translocació, i identificar 
el sexe cromosòmic d’un individu21. Es tracta d’una tècnica de cribratge per identificar els cromosomes, 
o els seus fragments, en interfase, amb sondes moleculars marcades amb fluorescència24. Aquestes 
sondes són complementàries a regions específiques del DNA subjectes a hibridació20, i es poden obser- 

Taula 5. Possibles aplicacions de les tècniques de PGD. 
Indicacions FISH  aCGH PCR SNP array NGS 

Elecció del sexe      
Aneuploïdies   Només multiplex qPCR   
Reordenaments cromosòmics      
Malalties monogèniques      
Mutacions de novo      
Mutacions mitocondrials      

FISH - hibridació in situ per fluorescència; aCGH - hibridació genòmica comparativa a base de microarrays; PCR -  reacció 
en cadena de la polimerasa; SNP - Polimorfisme d’un sol nucleòtid; NGS – seqüenciació de segona generació. Adaptació 
de Liss J. et al 20.  
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var sota un microscopi fluorescent. La tècnica no permet provar l’anàlisi dels 24 cromosomes, ja que 
el nombre de sondes que es poden utilitzar alhora és limitat. Per això, el PGD per FISH es restringeix 
als cromosomes 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X i Y33,  que causen les anomalies més freqüents.  Tot i això, 
la precisió dels diagnòstic es pot veure compromesa per problemes amb la fixació de la cèl·lula, senyals 
superposades, o un excés de rentats, que converteixen la tècnica en imprecisa7,21,34.  

Per altra banda, la hibridació genòmica comparativa (CGH) és una tècnica citogenètica que es va 
introduir en el 199220, i el seu recent desenvolupament ha permès al PGD obtenir un diagnòstic més 
efectiu24. La CGH a base de microarrays té la capacitat d’analitzar simultàniament els 23 parells de 
cromosomes, a fi d’avaluar desequilibris cromosòmics de més de 6Mb.  Així, es converteix en una 
tècnica ràpida, amb un major rendiment i poder de resolució7,24, ja que aconsegueix detectar 
anomalies en cromosomes que habitualment no s’analitzen per la tècnica FISH33.  

El mètode es basa en l’ús de DNA control marcat amb una substància fluorescent, que es col·loca en 
una matriu, juntament amb el DNA de l’individu a examinar, associat a un altre color. D'aquesta 
manera, els dos genomes codificats amb diferents colors i fragmentats enzimàticament en petits 
segments s’analitzen en cromosomes, utilitzant normes de complementarietat i competència pels llocs 
d'hibridació20. Totes les diferències quantitatives entre els dos DNA es fan visibles amb el predomini 
d’un color per sobre de l’altre. En la majoria d’ocasions, és imprescindible una amplificació genòmica 
completa (WGA) per augmentar el nombre inicial de còpies de DNA, amb el fi de disposar d’una 
representació del material genètic en quantitats suficients29.  Una limitació de la CGH és que pot no 
identificar alteracions cromosòmiques numèriques que afecten al còmput total, com una triploïdia24.  

La anàlisi de polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNP) es va dissenyar inicialment per estudis d’associació 
de genoma (GWAS), abans d’aplicar-se a PGD el 20117,35. Treff et al.35 va elaborar un mètode per 
examinar els 24 cromosomes i determinar aneuploïdies mitjançant la identificació de SNPs20. Des de 
llavors, s’han ampliat els estudis de SNPs al diagnòstic de disomies uniparentals, translocacions 
(equilibrades i desequilibrades) i trastorns monogènics, amb molt bons resultats7,21.  

En darrer terme, la seqüenciació de segona generació (NGS) és la tècnica més innovadora de 
seqüenciació del genoma, que ha permès millorar l’eficiència clínica i els resultats de PGD. Consisteix 
en l’aïllament, amplificació i fragmentació del DNA, per situar-lo en un chip20, que mitjançant eines 
computacionals, compara la seqüència de cada fragment amb una seqüència de referencia24. Així, 
s’obtenen gran quantitat de dades, que proporcionen més informació genètica i que han suposat 
maximitzar la qualitat del diagnòstic28. Resulta bastant costós equipar un laboratori amb tots els equips 
necessaris per realitzar procediments de NGS, però aquesta tecnologia permet examinar mostres 
alhora, reduint així els costos d'una única anàlisi20. 

Actualment, es considera que la NGS és l’actual i futura tecnologia del PGD. Altres tècniques, en alguns 
casos quasi obsoletes a causa de les seves limitacions, presenten incapacitats per detectar alguns tipus 
d’anomalies o són propenses a contaminació i resultats inespecífics. Aquesta metodologia de 
seqüenciació massiva permet estudiar quasi al 100% el nostre genoma, i obri la possibilitat d’obtenir 
un resultat analític i un diagnòstic excel·lent.  

4.1.3. Aspectes legals. 

Les lleis que regulen l’aplicació de les tècniques de DP i PGD anomenades anteriorment, així com les 
conseqüents accions que es poden dur a terme en funció de quin sigui el resultat, varien segons l’estat. 

Diagnòstic prenatal 

A l’Estat Espanyol, les dones embarassades poden escollir si sotmetre-se a tècniques de diagnòstic 
prenatal, tot i que es sol recomanar la utilització dels mètodes no invasius per vetllar per la salut de la 
mare i l’infant durant la gestació. En canvi, el que sí que es troba fortament regulat és el poder de 
decisió de les mares en funció de quin sigui el resultat d’aquest diagnòstic17.  
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La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, en vigor des del 5 de juliol de 2010, defineix els requisits que s’han de complir per poder 
interrompre un embaràs. És necessari que es practiqui per un metge especialista, en un centre sanitari 
públic o privat acreditat, i que es realitzi amb el consentiment escrit de la dona embarassada. Fins el 
22 de setembre de 2015, el consentiment per interrompre l’embaràs en el cas de les dones de 16 i 17 
anys, corresponia exclusivament a elles; no obstant, aquest punt fou eliminat a la darrera actualització.  

La dona embarassada pot interrompre el seu embaràs a petició pròpia dins de les primeres catorze 
setmanes de gestació, sempre que se’l hagi informat prèviament dels drets, prestacions i ajudes 
públiques a la maternitat, i transcorri un termini d’almenys tres dies des de que es va donar aquesta 
informació fins que es dugui a terme la intervenció, tal i com dicta l’article 14 d’aquesta mateixa llei. 
D’aquesta manera, la dona embarassada que decideix de forma voluntària interrompre l’embaràs 
abans de la catorzena setmana de gestació, sols s’ha pogut sotmetre a proves bioquímiques en sang 
materna, i algunes ecografies, que fins aquella data no tenen perquè ser prou reveladores de 
malformacions o problemes fetals.   

D’altra banda, es pot interrompre l’embaràs per causes mèdiques sempre que no se superi la setmana 
vint-i-dos de gestació i existeixi risc greu per la vida o salut de la dona embarassada o d’anomalies en 
el fetus36. En aquest cas, així ha de constar per escrit per un metge especialista, diferent a qui practicarà 
o dirigirà la intervenció, tal i com assenyala l’article 15. També es contempla la possibilitat d’avortar 
en qualsevol moment de l’embaràs si es detecten anomalies fetals incompatibles amb la vida o una 
malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic.   

En el cas de que es produeixi l’avortament d’una dona fora dels casos permesos per la llei s’aplica la 
Llei Orgànica 10/1995, del Codi Penal. S’estableixen penes de sis a vint-i-quatre mesos per les dones 
que consenten que se’ls hi practiqui un avortament il·legal, i de sis a dotze mesos i inhabilitació de sis 
mesos a dos anys als especialistes o establiments que prestin el servei37.  

Si es pega una ullada a les polítiques d'avortament i salut reproductiva d’altres països del món, 
s’observa que els motius legals que permeten l'avortament varien molt entre els països (Figura 2). Al 
2013, quasi el 70% dels països permetien l'avortament si la salut física o mental de la dona perillava, 
mentre que només un de cada dos estats ho permetia quan l’embaràs era fruit d’una violació o es 
diagnosticava discapacitat fetal. Per tant, malgrat l'expansió gradual des del 1996 dels casos legals i 
governs que permeten l'avortament, les polítiques continuen sent molt restrictives en la majoria de 
països, sobretot aquells en vies de desenvolupament38. 
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Figura 2. Canvis en els fonaments jurídics de l’avortament del 1966 al 2011. Percentatge de països membres 
de la OMS que permeten l’avortament per cada un dels motius. Adaptació de United Nations Department of 
Economic and Social Affairs. Abortion Policies and Reproductive Health around the World.; 2014. 
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Per exemple, a Portugal, fins al 2007, la legislació era molt restrictiva respecte a l’avortament; només 
es podia practicar la interrupció d’un embaràs en cas de risc per la salut de la gestant, malformació 
fetal greu o si l’embaràs era conseqüència d’una violació. Tot això va canviar quan al 2017 es va 
realitzar un segon referèndum sobre la despenalització de l’avortament, on en aquesta ocasió va 
vèncer el sí amb un 59% dels vots. Des de llavors, es permet la interrupció voluntària de l’embaràs 
durant les 10 primeres setmanes de gestació, amb un període de reflexió de mínim tres dies des de la 
petició de la dona i posant a la seva disposició assistència psicològica durant aquest període39. Com en 
el cas de la legislació espanyola, la interrupció voluntària de l’embaràs només està permesa abans de 
que la dona s’hagi pogut sotmetre a la majoria de tècniques de diagnòstic prenatal. No obstant, sí que 
contempla l’avortament fins a la 16a setmana de gestació en casos de violació, fins la setmana 24 en 
cas de malformació fetal, i en qualsevol moment si la vida de la dona corre perill. 

D’altra banda, a Xina la llei prohibeix específicament el diagnòstic prenatal del sexe i l’avortament 
selectiu, a menys que es pateixi una malaltia lligada al sexe, per combatre la discriminació sexual del 
país on tradicionalment es té una clara preferència pels fills homes. Malgrat la seva il·legalitat, es 
considera que es segueix practicant, ja que el desequilibri de la proporció de sexe de la població no es 
pot explicar per una major mortalitat infantil femenina40. Per tal de corregir aquest desequilibri, el 
Govern ha continuat aplicant polítiques de natalitat41, com permetre a les famílies tenir dos fills si la 
primera és una nina, però no amb gaire èxit, per finalment al 2015, posar fi a la política del fill únic42.   

Suècia, juntament amb altres països del nord d’Europa, es troba al capdavant en polítiques d’igualtat 
de gènere i conciliació laboral i familiar43. La interrupció de l’embaràs està permesa des del 1975, tot i 
que la primera llei al respecte data del 1938. Es tracta d’un dret de la dona embarassada, inclòs a la 
Seguretat Social, amb l’únic requisit de consultar-ho amb un metge. La dona pot avortar per voluntat 
pròpia fins a la 18a setmana de gestació, llavors sols se li prohibirà si la intervenció suposa risc per la 
seva salut38. A més, en casos especials, la Direcció Nacional de Salut Pública i de Prevenció Social pot 
autoritzar practicar un avortament a una dona estrangera. Per aquest motiu, es troben pocs negocis 
de clíniques ginecològiques per estrangeres embarassades que provenen de països amb lleis 
d’interrupció d’embaràs molt restrictives.  

A l’altra cara de la moneda es troba un dels països amb les mesures més restrictives que s’apliquen 
per l’avortament: El Salvador. Des del 1998, la interrupció de l’embaràs està prohibida en qualsevol 
dels casos, amb llargues penes de presó per la dona que es sotmeti a un avortament38. Segons moltes 
organitzacions, com Amnistia Internacional, la situació d’El Salvador amenaça els drets de les dones. 
Recentment, s’ha treballat damunt una proposta per modificar el Codi Penal del país, que 
despenalitzaria l’avortament en cas de violació, abús sexual a una menor d’edat, perill per la vida de 
la mare o malformació fetal greu incompatible amb la vida, però a finals d’abril d’aquest any s’ha sabut 
que l’intent ha fracassat44.  

Com es pot veure, a gran part dels països la pràctica de l’avortament està fortament regulada, així que 
l’aplicació de tècniques de diagnòstic prenatal, en alguns casos, sols permet advertir a la gestant de 
l’estat de salut de l’infant i conèixer les teràpies pal·liatives que es podran aplicar des del naixement.   

Diagnòstic genètic preimplantacional 

El marc legal espanyol per el PGD està definit per la Llei 14/2006, sobre tècniques de reproducció 
humana assistida. Aquesta indica que es pot realitzar el PGD per detectar malalties hereditàries greus, 
d’aparició primerenca i sense un tractament postnatal disponible32,45 amb l’objectiu de seleccionar els 
pre-embrions (abans de 14 dies) no afectats per a la seva transferència. A més, la llei no tanca la porta 
a altres situacions que comprometin la viabilitat del pre-embrió, per les que podria efectuar-se el PGD 
mitjançant autorització de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida (CNRHA) . També 
incorpora la possibilitat d’aplicar PGD amb una finalitat terapèutica per tercers, que requerirà 
igualment d’una autorització específica45.    

Un fet important és la conservació dels embrions sobrants de tècniques FIV/ICSI. Els embrions que 
reben un PGD positiu, i es troben afectats per algun defecte congènit, són eliminats. Per altra banda, 
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els embrions sans sobrants són criopreservats en bancs autoritzats i poden tenir diferents destins. La 
llei estableix que la parella o la mare gestant poden decidir guardar els embrions per utilitzar-los en 
una altra ocasió, la seva donació amb fins reproductius o de investigació, o interrompre la seva 
conservació sense possibilitat d’utilització un cop hagi finalitzat el termini de màxima conservació 
establert per aquesta llei46.  

Altres assumptes que també es poden destacar d’aquesta llei és que elimina el límit del nombre 
d’oòcits que es poden fecundar per cicle però manté prohibit la clonació reproductiva i la utilització de 
l’úter d’una altra dona per dur a terme l’embaràs46.  

Mitjançant l’Ordre SSI/2065/2014 per la qual se modifiquen els annexos I, II i II del Reial Decret 
1030/2006, el PGD (i no el PGS) queda inclòs dins la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional 
de Salut47.  

En l’àmbit internacional tampoc es pot parlar d’una situació globalitzada48. La Unió Europea no 
posseeix fortes normes al respecte, fent que la regulació de cada un dels països membres sigui 
diferent45. Si s’analitzen de forma exhaustiva les pràctiques i prestacions de PGD es veu que hi ha 
alguns països amb un marc regulador estrictament restrictiu, altres amb un marc regulador 
relativament liberal, i alguns que permeten als centres tenir la seva pròpia regulació 49.  

Per exemple, a Regne Unit, el PGD es va instaurar fa més de 20 anys. Es troba regulat pel Human 
Fertilisation & Embryology Authority (HFEA), que actualment permet utilitzar el PGD per evitar prop 
de 400 condicions genètiques45,48,49. En el cas de França, l’article L2131-4 del codi de sanitat pública 
autoritza el PGD per parelles que certifiquin tenir una alta probabilitat de tenir un fill genèticament 
afectat per una malaltia considerada com a greu. El defecte genètic s’ha d’haver identificat prèviament 
en un dels seus progenitors o ascendents propers, i el PGD no pot tenir altre finalitat que prevenir la 
seva aparició49,50. En ambdós casos es permet la seva aplicació amb fins terapèutics48 i l’ús del PGD per 
escollir el sexe de l’infant està prohibit.  

A Irlanda, el PGD no està específicament regulat. L’article 40 de la seva constitució protegeix el dret a 
la vida dels no nascuts (l’avortament és il·legal a excepció de certes circumstàncies molt limitades), pel 
que sembla que els embrions diagnosticats amb un trastorns genètic després del PGD no es podrien 
perdre. Per aquest motiu, els pacients irlandesos que busquen PGD ho fan fora del país49,51.  

Un altre país amb un marc regulador molt estricte és Itàlia, on la modificació de la seva famosa “llei 
40” per permetre el PGD es va sotmetre a un referèndum al 200545. Aquest llei només permetia la 
creació d’un màxim de tres embrions i exigia la transferència de tots els viables a l’úter matern, per no 
emmagatzemar o destruir embrions.  No va ser fins al 2009 quan es va autoritzar el PGD amb la finalitat 
de prevenir la transmissió d’una malaltia hereditària52. No obstant, de la “llei 40” queda la prohibició 
de qualsevol selecció o tècnica eugenèsica destinada a alterar el DNA de l’embrió o predir les seves 
característiques48.   

Un camí semblant va segui el govern d’Alemanya. Fins el 2011, el PGD estava quasi completament 
prohibit, ja que sols permetia l’opció de realitzar l’anàlisi del corpuscle polar49. El temor a diferents 
formes d’eugenèsia, com escollir les qualitats genètiques de la descendència a desig dels progenitors, 
han fet que el país fos un dels darrers en permetre el PGD i sols en casos específics de malalties molt 
greus53.  

Finalment, mereix una menció especial el cas dels Estats Units, on no hi ha cap llei estatal o federal 
sobre l’ús acceptable del PGD. La investigació o manipulació d’embrions humans amb fons públics està 
prohibida, així que el PGD es practica en hospitals privats seguint les seves pròpies pautes45. Totes les 
proves que es desenvolupen en un laboratori, són clínicament vàlides, i el motiu pel qual es duen a 
terme es deixa a decisió dels metges i organitzacions professionals48. Per tant, la manca de regulació 
converteix el país en un destí turístic reproductiu per pacients procedents de països amb lleis més 
restrictives48.  
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4.1.4. Nous avenços: anàlisi d’ADN lliure fetal en sang materna. 

Actualment, el diagnòstic de molts defectes genètics requereix de l'obtenció de DNA fetal mitjançant 
tècniques invasives, que comporten riscos pel fetus i la mare54, de manera que no s'ofereixen a totes 
les gestants. L'obtenció no invasiva de teixit fetal permetria generalitzar el diagnòstic de determinades 
alteracions bastant freqüents, així com minimitzar el nombre de tècniques invasives que es duen a 
terme55. 

La primera constatació de que cèl·lules fetals poden ingressar a la circulació materna es va fer en el 
18935, però a dia d’avui encara no està clar si en un futur proper aquest descobriment podrà ser traduït 
en una eina de diagnòstic6. No obstant, el que sí que ha viscut un progrés significatiu és l’anàlisi del 
DNA lliure fetal que es troba en mostres de sèrum de gestants56.   

El 1997, un grup d’experts va informar sobre l’existència de fragments d’ADN lliure fetal (cffDNA) en la 
sang materna57. Es tracta de petits fragments (menys de 200pb) de DNA fetal que viatgen pel torrent 
circulatori i representen entre el 3 i el 6% del DNA lliure que es troba a la sang materna14,58. L’origen 
d’aquest material genètic no està clar, però sembla provenir de la placenta, per l’apoptosi de cèl·lules 
del trofoblast. Una font menys probable, a causa de la seva baixa concentració, són les cèl·lules fetals, 
que experimenten apoptosi en la circulació54 per interacció amb el sistema immune matern. Això 
explicaria l’augment del nombre d’eritroblasts, o la quantitat de DNA fetal en dones embarassades 
amb preclàmpsia59. A més d'aquestes evidències, l'absència de DNA fetal circulant en casos de 
mosaicisme placentari confirma que l’origen principal del cffDNA és la placenta i no la pròpia unitat 
fetal60.  

El cffDNA pot ser detectat a partir de la cinquena setmana de gestació61. La seva concentració 
augmenta de forma progressiva cada setmana55, i cau abruptament 30 minuts després del part58,62. 
S’ha suggerit que l’excreció renal és un dels mecanismes implicats en la seva eliminació, ja que s’ha 
detectat en l’orina de dones embarassades5,63. A part, s’ha  vist que té una mida relativament inferior 
als fragments de DNA lliure d’origen matern, oferint una alternativa pel seu aïllament54. 

En general, les aplicacions clíniques de l’anàlisi de cffDNA en el plasma matern es basen en la 
quantificació o identificació d’al·lels exclusius del fetus61,64, d’herència paterna o aparició de novo, però 
que no es trobin en el genoma de la mare.  

La primera demostració de la seva presència fou la detecció de seqüències del cromosoma Y en dones 
embarassades d’un infant masculí63. És possiblement l’aplicació més senzilla de la tecnologia d’anàlisi 
de cffDNA i permet determinar el sexe de l’embrió en gestacions amb risc de malalties recessives 
lligades al cromosoma X, com l’hemofilia64. El principal inconvenient és que els embrions femenins 
s’identifiquen de forma indirecte57, quan no es localitzen seqüències del cromosoma Y, la qual cosa 
planteja la possibilitat d’obtenir resultats falsos negatius54.  

Una altra aplicació que s’ha desenvolupat amb èxit és la determinació del factor Rh del fetus. L’anàlisi 
de cffDNA en el plasma de dones embarassades amb un RhD negatiu i antecedents de malaltia 
hemolítica del nounat, o amb alts nivells d’anticossos anti-D61, s’ha utilitzat clínicament per identificar 
de forma més especifica el risc d’al·loimmunització i reduir en un 40% la profilaxis preventiva 
innecessària55.  

Des de que es sap que existeix DNA fetal de forma lliure en la circulació materna, la detecció 
d’aneuploïdies cromosòmiques ha estat un repte en el DP no invasiu, ja que no es pot distingir dels 
nivells d’ADN materns a través d’una senzilla mesura56. En altres paraules, l’excés de material genètic 
matern fa difícil que una petita senyal d’increment de la quantitat de cffDNA pugui ser detectada. No 
obstant, alguns estudis sí que han posat de manifest canvis en la concentració de DNA lliure fetal o 
total en sèrum en trisomies del cromosoma 21 o 1358. Investigacions recents aposten per l’ús de SNP 
heretats del pare, regions variables de DNA repetit, com repeticions curtes en tàndem o marcadors 
epigenètics per detectar aneuploïdies, malalties monogèniques o complicacions associades al part54,65.  
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La trisomia del cromosoma 21 es possible diagnostica-la analitzant el gen PLAC-4, ubicat en aquest 
mateix cromosoma64. Es tracta d’un gen específic de la placenta, que no s’expressa a cap teixit 
matern61. Tot i així, una anàlisi quantitativa de l’expressió d’aquest gen no proporciona suficient 
informació per enumerar amb precisió el cromosoma 21. Per superar aquest repte tècnic, es va provar 
d’analitzar un SNP ubicat a la seqüència del ARNm de PLAC-4 per espectrometria de masses i 
determinar la relació al·lèlica en individus heterozigots6. Si el ràtio és 1:1 hi ha la mateixa proporció de 
cada al·lel, així que es tracta d’un fetus haploide; en cas d’haver-hi present una trisomia, la proporció 
passa a ser a 2:1 o 1:255,61. Quan un fetus és homozigot pel SNP en qüestió, no es pot obtenir prou 
informació quantitativa i el resultat no és revelador. No obstant això, la sensibilitat (90%) i 
l'especificitat (96%) d'aquesta prova6,66 com a únic marcador de síndrome de Down es compara 
favorablement amb algunes de les millors estratègies de detecció disponibles actualment, però que 
requereixen de la mesura de més marcadors bioquímics sèrics i altres proves complementàries per 
confirmar el diagnòstic56.  

Pel que fa a la trisomia del cromosoma 18, la seva detecció es basa en diferències epigenètiques entre 
el DNA fetal i matern6,65. Recentment s’ha demostrat que el gen SERPINB5 d’aquest cromosoma es 
troba hipometilat en la placenta, però hipermetilat en les cèl·lules plasmàtiques maternes63. D’aquesta 
manera, si s’utilitzen enzims de restricció56 sensibles a la metilació, abans de sotmetre la mostra de 
sèrum a una qPCR, es pot distingir entre fragments de ADN fetal i ADN matern amb la mateixa 
seqüència de nucleòtids54. L’avantatge dels marcadors epigenètics és que són independents del sexe 
o polimorfismes, i per tant, es poden aplicar a qualsevol embaràs55.  

Recentment s’ha vist que, per una millor detecció de trisomies, el cffDNA també es pot sotmetre a 
NGS. El DNA lliure fetal i matern en sèrum es seqüència i distribueix en cada cromosoma mitjançant 
alineament informatitzat. Llavors, es compte el nombre de seqüències assignades a cada cromosoma 
i s’identifiquen petits augments significatius de molècules assignades als cromosomes 13,18, 21 o X2.  

En conclusió, l’anàlisi de cffDNA és una realista alternativa al DP invasiu. En un futur proper, quan els 
obstacles tècnics siguin superats, es podrà expandir el mètode a totes les malalties genètiques en 
general, independentment de la seva transmissió hereditària64. Per tant, el diagnòstic de malalties 
mendelianes és una possibilitat real, encara que s’han de perfeccionar les tècniques de diferenciació 
del DNA fetal del matern.  

4.2. Percepció social del diagnòstic prenatal i preimplantacional.  

Quan es parla de mètodes dirigits al diagnòstic o la intervenció prenatal s’obri un gran debat al 
respecte; possiblement, perquè es tracta d’un individu sense poder de decisió, on la seva vida depèn 
de la gestant o els seus progenitors, dels professionals sanitaris, o en ocasions de les lleis que regeixen 
el seu país.  

Els programes de cribratge prenatal sovint s’han criticat per la seva implementació rutinària, com una 
eina de discriminació social contra les persones amb algun defecte congènit. Tot i així, es sol considerar 
una aplicació clínica positiva que ofereix tranquil·litat a les famílies durant l’embaràs67.  

D’altra banda, el desenvolupament del PGD va provocar grans esperances, alhora que fortes crítiques, 
ja que selecciona uns embrions per sobre d’uns altres que són destruïts. A més, instaura la possibilitat 
d’escollir característiques específiques de l’infant, elevant el PGD a un mètode eugenèsic.  

Per tant, tot i que els mètodes de DP i el PGD de cada vegada són més fiables i es troben fortament 
regulats, no tota la societat els accepta com a intervencions èticament apropiades68. Per això, es 
presenten els resultats d’una enquesta de coneixement i opinió sobre el DP i el PGD, així com una 
comparació amb altres sondeigs realitzats en relació al mateix assumpte, per tal d’apreciar la percepció 
social actual enfront aquests temes.   

Abans de començar, convé ressaltar que l’enquesta pròpia d’aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat 
dins el context de les limitacions d’un TFG, i per tant, la mostra de població s’hauria d’ampliar per 
garantir la representativitat adequada.  
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Figura 4. Classificació dels participants de l’enquesta per diversos factors. A) Percentatge d’homes i dones 
per nivell d’estudis. B) Relació d’homes i dones amb descendència.   

Anàlisi de la participació 

L’enquesta ha estat completada per 469 persones, on la proporció entre ambdós sexes no és la 
desitjada, perquè que les dones representen 3/4 parts del total. Pel que fa a la seva edat, la mostra es 
va classificar en 3 grups (Figura 3), marcant els 50 anys com el llindar de l’etapa reproductiva. Així, s’ha 
dividit el nombre d’enquestats en joves menors de 30 anys, els quals segons les estadístiques actuals, 
és possible que encara no tinguin fills i desconeguin directament el món del DP i PGD,  però han tingut 
més facilitat d’accés als estudis. Per altra banda, hi ha la mostra d’homes i dones d’entre 30 i 50 anys, 
que correspon a l’edat reproductiva més comú i on s’espera trobar un alt percentatge de coneixement 
sobre DP i PGD, i finalment, els participants de més de 50 anys, que, en funció del seu entorn, poden 
desconèixer els recents avenços que s’han produït en aquest camp. Un dels fets que més pot haver 
influït en l’alt nombre de respostes que s’han obtingut de persones de menys de 30 anys és que, 
l’enquesta es va dissenyar en format digital i se’n va fer difusió per xarxes socials, pel que no tothom 
tenia les mateixes facilitats d’accés.  

Com que l’enquesta va adreçada a esbrinar el grau de coneixement dels participants sobre tècniques 
de DP i PGD, era primordial anotar el nivell d’estudis dels enquestats (Figura 4A), per poder analitzar 
si les diferències que s’observen venen definides per distints graus de formació. La proporció del nivell 
d’estudis ha estat pràcticament igual en homes que en dones.  

D’altra banda, també s’ha tingut en compte si en l’actualitat els enquestats tenen fills o filles (Figura  
4B), ja que pot ser un element que intervingui alhora de respondre l’enquesta. Els participants, o les 
seves parelles, amb descendència es possible que s’hagin sotmès a alguna de les tècniques invasives 
de DP, i en alguns casos de PGD, pel que pot resultar un avantatge a l’hora de respondre correctament 
alguna de les qüestions de l’enquesta.  

 

 

Figura 3. Resultats de participació de l’enquesta per grups d’edat. Nombre A) d’ homes i B) de dones que 
han contestat l’enquesta classificats en tres grups en funció de la seva edat.  
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Figura 5. Tècniques de diagnòstic prenatal. Percentatge dels enquestats que diu conèixer cada una 
d’aquestes tècniques.  

Diagnòstic prenatal 

Parlar de DP resulta senzill quan coneixes tota la varietat de tècniques que s’ofereixen, el seu objectiu 
i els riscs associats. No obstant, no totes les tècniques es practiquen amb la mateixa proporció, pel que 
algunes passen desapercebudes per gran part de la societat. Quan es va preguntar als enquestats sobre 
quines de totes les tècniques de DP (invasives i no invasives) coneixia, l’ecografia (99%) i l’amniocentesi 
(81%) foren les més sonades (Figura  5).  

Un punt important a destacar és que l’anàlisi d’ADN lliure fetal en sang materna es coneguda per un 
38% dels participants, quan realment es tracta d’un mètode amb limitades aplicacions clíniques a 
l’actualitat. Això condueix a pensar que la gent confon aquesta tècnica amb el cribratge bioquímic a 
partir de sèrum matern. De la mateixa manera, els marcadors bioquímics en sang materna que es 
determinen al 100% de les gestacions, presenta un grau de coneixença inferior a la tècnica invasiva de 
l’amniocentesi. Si a més, es consulta que pensen que es pot sabre a partir d’una extracció de sang de 
la gestant al primer trimestre de l’embaràs (Figura 7), el 55% contesta que trastorns o malalties 
genètiques del fetus, un 61% parla d’alteracions cromosòmiques, mentre que un 2% creu que es pot 
determinar el color dels ulls i cabells de l’infant.  

Ja que l’amniocentesi és el mètode invasiu de DP més conegut pels enquestats, independentment del 
seu sexe o la seva edat, resulta important determinar si coneixen quin és la seva finalitat (Figura 6). 
Un 86% i un 50% dels participants afirma que l’objectiu de l’amniocentesi és identificar les anomalies 
cromosòmiques i detectar malformacions congènites, respectivament, i només un 16% creu que es 
realitza per determinar el sexe de l’infant.  

Els mètodes més desconeguts pels participants són la fetoscòpia i la cordocentesis, fet que es pot 
deure a que són tècniques que es duen a terme en situacions molt particulars.  

Alguns sondejos realitzats als Estats Units revelen que només un 66% de la població accepta el DP per 
detectar malalties heretables severes, mentre que un 74% ho fa en casos de PGD68. Aquesta diferència 
es deu a que el diagnòstic d’un defecte congènit al primer o segon trimestre de l’embaràs implica la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Coneixement sobre els objectius habituals de l’amniocentesi. Percentatge dels enquestats que 
creu que els aspectes de la llista són objectius de la tècnica invasiva amniocentesi.  
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Figura 8. Valoració sobre la llei de l’avortament. A) Opinió dels enquestats sobre la llei Orgànica espanyola 
2/2010 de salut sexual i reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs. 1 “Em sembla bé que la mare 
pugui interrompre l’embaràs pel motiu que sigui”, 2 “Acceptable, sempre i quan la mare o l’infant corrin 
perill”, 3 ”Admissible, ja que no considero l’embrió un esser humà”, 4 “No em sembla bé que sigui la mare qui 
elegeixi si l’infant ha de viure o no”, 5 “No hi estic gens d’acord per qüestions religioses”. B) Opinió dels 
enquestats sobre l’avortament selectiu per sexe.  

Figura 7. Coneixement sobre la 
informació que s’obté d’una 
mostra de sang materna. 
Percentatge dels enquestats que 
creu que els aspectes de la llista 
es coneixen a partir d’una 
mostra de sang materna entre la 
10a i 13 a setmana de gestació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

decisió d’interrompre o no de forma voluntària l’embaràs, així com destruir un vincle matern-filial ja 
format. En el cas de recorre al PGD, aquest vincle és inexistent al moment del diagnòstic. Per tant, una 
de les qüestions més problemàtiques al voltant del DP és l’avortament.  

Al consultar als participants sobre la llei espanyola que regula la interrupció voluntària de l’embaràs 
(Figura 8A), un 61% accepta que la dona pugui interrompre l’embaràs per qualsevol motiu, en front a 
un 32% que ho considera necessari si la quan la vida de la mare o l’infant corre perill. Al costat dels 
que estan en contra, hi ha un 5% dels homes que rebutja que sigui la mare qui decideixi damunt la vida 
de l’infant, i menys d’1% que no hi està gens d’acord per qüestions religioses. No obstant, quan aquesta 
lliure interrupció de l’embaràs es fa extensiva a l’elecció del sexe (Figura 8B), un 92% dels enquestats 
es manifesta en contra. Del 8% a favor restant, s’ha de mencionar que 2/3 parts són homes.  

Les diferències abans comentades entre el recolzament al DP i al PDG, també es fan extensives a l’ús 
d’aquestes tècniques per seleccionar el sexe de l’infant. Tan sols un 5% de la població de USA aprova 
el DP junt un avortament, per escollir el sexe de l’infant, mentre que un 28% sí que ho recolza si es fa 
pel PGD68.  Per tant, donada la quantitat de gent que es troba en contra per qüestions ètiques, 
individuals o col·lectives, és compressible que molts pocs països ho permetin69,70.  

Així doncs els coneixements sobre DP que té la població general no són escassos, encara que no tenen 
una idea completament ajustada dels seus objectius. Per altra banda, l’acceptació dels mètodes de DP 
i la interrupció voluntària de l’embaràs per part de la mostra de participants ha estat molt elevada, fet 
que podria demostrar un canvi de mentalitat.  
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Figura 10. Opinió sobre el diagnòstic 
genètic preimplantacional (PGD). 
Posicionament respecte A) la selecció 
d’embrions, B) el propi ús del PGD si 
fos portador/a d’una malaltia 
heretable i C) la selecció de 
característiques de l’infant.  

Figura 11. Destí final dels embrions sobrants. Percentatge dels enquestats que creu que conèixer que es fa 
amb els embrions que sobren de les tècniques de PGD.  

Diagnòstic genètic preimplantacional 

A Alemanya, un estudi del 2002 revelava que un 
32% de la població tenia algun coneixement sobre 
PGD, mentre que als EEUU sols coneixia de la seva 
existència un 24%68. Han passat més de deu anys, 
i les dades actuals reflectides a la nostra enquesta 
no difereixen gaire de resultats anteriors (Figura 
9). Un 35% dels individus enquestats d’entre 30 i 
50 anys manifesta conèixer en que consisteix el 
PGD, mentre que el 75% dels participants de més 
de 50 anys, ho desconeix, independentment de si 
tenen fills o no.  

Un cop s’ha explicat als individus en que es basa el PGD, han manifestat la seva immediata opinió al 
respecte (Figura 10). Un 89% dels participants considera que la selecció d’embrions sans, per evitar el 
naixement d’infants afectats per una malaltia, és èticament acceptable.  A més, quan se’ls hi planteja 
si ells mateixos recorrerien al PGD en cas de ser portadors d’una malaltia heretable greu, sols un 6% 
es segueix manifestant en contra. No obstant, si la utilització del PDG es fa extensiva a l’elecció d’altres 
característiques de l’infant a desig dels progenitors, un 90% dels enquestats ho rebutja. A Argentina, 
una enquesta del 2001 (any en el que es va introduir el PGD en el país) sembla oferir dades semblants, 
ja que un 95% de la població considera el PGD una bona alternativa, en front el DP 71.  

Aquest mateix estudi també ofereix dades sobre quina decisió prendrien els progenitors en front els 
embrions classificats som a anormals: un 89% de la població no els implantaria a l’úter matern, un 
32,5% els donaria a la ciència per investigació, un 2,5% els criopreservaria sense especificar quin ús 
tindria en el futur, i un 65% els descartaria71. En el nostre cas, la qüestió plantejada no es va dirigir cap 
a conèixer que escollirien fer els participants, sinó quin creuen que pot ser el futur dels embrions, sans 
o afectats (Figura 11).  Un 74% troba que els embrions sans són emmagatzemats per futures demandes 
de la mateixa progenitora, i sorprenentment, un 9% creu que es conserven però no es poden utilitzar. 
En el cas dels embrions afectats que han de ser eliminats, un 67% dels participants creu que han de 
ser entregats per investigació, mentre que un 8% considera que es conserven per ser implantats a 
altres dones.  

 

  

 

 

 

  

 

Figura 9. Coneixement de l’existència del diagnòstic 
genètic preimplantacional (PGD).   
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Si al elegir què fer amb els embrions sobrants es generen multitud d’opinions72, la cosa es complica 
quan l’embrió es pretén trasplantar a la mare té l’objectiu de curar un germà seu afectat per una 
malaltia. Un 61% dels protestants evangèlics americans, que solen ser molt religiosos en comparació 
amb altres grups, no volen escollir genèticament un infant per fer desaparèixer o frenar certes 
malalties de tercers. Per contra, la majoria d’ateus (75%) sí que utilitzarien el PGD amb aquest 
propòsit73. Els resultats de la nostra enquesta han reflectit que un 81% dels participants considera 
èticament acceptable utilitzar el PGD amb aquests fins; no obstant, hi ha algunes diferències en funció 
de la seva edat (Figura 12). Més d’un 25% dels individus més joves creu que aquesta pràctica atempta 
contra els seus valors, al igual que ho pensa un 30% dels enquestats amb un nivell d’estudis bàsic. Les 
diferències per sexes no foren significatives. Els que sí semblen estar més a favor d’aquesta praxis són 
els majors de 50 anys (89%), possiblement, pel seu grau d’experiència davant diverses situacions.  

Riscs 

Les tècniques invasives de DP, més que les de PGD, són popularment conegudes pels seus riscs 
associats, sobre tot quan alguna mala praxis desencadena en una tragèdia i els mitjançant de 
comunicació ho escampen per tot arreu angoixant la població17. Quan s’ha consultat als participants 
de l’enquesta si creuen que aquestes tècniques suposen un perill per la mare o l’infant, un 58% creu 
que no. En qualsevol cas, alguns d’ells no ho tenien molt clar, ja que quan es consulta quins dels danys 
de la llista es poden produir, només un 41% segueix opinant que cap d’ells. D’altra banda, un 46% dels 
participants pensa que es poden produir avortaments a causa de les tècniques invasives de DP i PGD, 
i un 27% creu que fan mal al fetus.   

Figura 12. Posicionament 
en front els germans 
medicament.    

Figura 13. Riscs de les tècniques de DP i PGD. Percentatge dels enquestats que A) opina que les tècniques 
suposen un perill per la mare o l’infant, B) diu conèixer quins danys es poden produir.  



26 

 

Per tant, cada una de les tècniques de DP té els seus avantatges, limitacions i riscos. Algunes es 
dirigeixen a vigilar l’estat de salut de la gestant durant els nous mesos d’embaràs , altres al cribratge 
de possibles malalties més freqüents, unes per observar malformacions fetals, i unes altres per 
confirmar un diagnòstic prevalent.    

Els problemes humans i ètics que giren al voltant del DP són independents de la tècnica utilitzada per 
arribar al diagnòstic. Un cop s’ha diagnosticat un defecte en l’infant, es fan presents diverses dificultats, 
com el dol pel fill sa desitjat, la decisió, sempre difícil, de seguir o interrompre l'embaràs, les culpes 
que genera qualsevol decisió i l'estigma social sobre ser genèticament "defectuós". A mesura que el 
diagnòstic prenatal no invasiu s'estengui a la clínica, aquest tindrà les mateixes qüestions ètiques que 
tenen actualment l'amniocentesi o la biòpsia de vellositats coriòniques, excepte que existirà un 
inconvenient menys per recórrer al DP, ja que el riscs associats al seu procediment estarà fora de 
l'equació64.  

D’altra banda, el PGD combinat amb la tecnologia moderna representa una nova era per aquells 
pacients amb baixa possibilitat d’aconseguir un embaràs d’un infant sa. A més, evita la càrrega mental 
associada als avortaments o repetits fracassos de FIV, i estalvia desgast al cos de la dona i als seus 
òrgans reproductors. No obstant, comporta una selecció d’embrions sans per sobre d’altres que seran 
destruïts degut al seu contingut genètic anòmal.  

Per tant, tant el DP com el PGD suposen un gran avantatge en medicina, de cara a garantir el millor 
estat de salut possible per la població, però es relacionen amb diverses qüestions ètiques. Uns es 
poden posicionar en la defensa del naixement d’un individu sa, mentre que els alguns altres, en el 
naixement de l’infant així com dicti el seu material genètic, tot i que això impliqui certes anomalies. 
Afortunadament, encara que seguint la normativa de cada un dels estats, les famílies són lliures 
d’escollir, ja que l’últim referent ètic és la consciència de cada un, i per contra, la societat haurà 
d’aprendre a no jutjar les decisions alienes.  

 

5. CONCLUSIÓ 

Les conclusions que s’extreuen són les següents: 

a) El continu ascens del nombre de publicacions sobre diagnòstic prenatal es deu als grans 
avenços realitzats en aquest camp, que es dirigeixen cap una major aplicabilitat del diagnòstic 
no invasiu a partir del DNA fetal que circula en sang materna.  

b) El desenvolupament de noves tècniques citogenètiques i de seqüenciació massiva com CGH o 
NGS ha permès millorar l’eficiència clínica dels resultats de PGD, així com realitzar una anàlisi 
més complet del genoma de l’infant.  

c) A Espanya, les dones amb un diagnòstic d’insuficiència o anomalies en el fetus poden avortar 
sota l’autorització d’un metge. En el marc internacional, no tots els països ho permeten, i fins 
i tot, com en el cas d’El Salvador, pot estar penat per llei.  

d) La reglamentació actual espanyola permet realitzar PGD per detectar malalties hereditàries 
greus, d’aparició primerenca i sense un tractament postnatal disponible, a més d’aplicar-se 
amb una finalitat terapèutica per tercers.  

e) La població coneix algunes tècniques de DP i els seus objectius més comuns, mentre que 
només 1 de cada 4 sap de l’existència del PGD.  

f) Més del 90% dels enquestats recolza l’avortament, la selecció d’embrions “a favor” i la creació 
de “germans medicament”, a excepció de que aquestes pràctiques es duguin a terme per 
seleccionar el sexe de l’infant.  

g) La mostra de població de Mallorca enquestada manifesta un major grau d’acceptació en front 
ambdues tècniques, en comparació amb altres estudis internacionals. 
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