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Vraagstelling 

Wat is in het eerste trimester van de zwangerschap de voorspellende waarde van drie 

huidige (PAPP-A, fβ-hCG en NT) en vier gesuggereerde biochemische markers (ADAM12, 

PP13, intact hCG en PlGF) voor de vroege screening op downsyndroom in verschillende 

screeningssettings? 

 

Methoden 

Dit was een case-control studie waarbij concentraties van iedere nieuwe marker werden 

bepaald in opgeslagen serum van eerste-trimester combinatietesten van 151 

downsyndroom zwangerschappen en 847 controles. Marker concentraties werden 

uitgedrukt in Multiple of the Median (MoM) waarden en vergeleken met een Mann-Whitney 

U test. Gemodelleerde detectiepercentages (DR) bij een vooraf vastgesteld foutpositieven 

percentage (FPR) werden berekend voor verschillende markercombinaties en 

screeningssettings. 

 

Bevindingen 

Significante verschillen in mediane MoM waarden tussen downsyndroom en controle 

zwangerschappen werden gevonden voor PAPP-A (0.49 vs. 1.00; p<0.0001), fβ-hCG (1.70 vs. 

1.01; p<0.0001), ADAM12 (0.89 vs. 1.00; p<0.0001), intact hCG (1.28 vs. 1.00; p<0.0001), 

PlGF (0.80 vs. 1.00; p<0.0001) en NT (1.74 vs. 1.01; p<0.0001). De verlaagde PP13 MoM in 

downsyndroom zwangerschappen (0.91 vs. 1.00) was niet statistisch significant (p=0.061).  

Het toevoegen van vier nieuwe markers aan het huidige screeningsmodel leidde tot een 

verhoging van de DR van 77% naar 80% bij een 5% FPR. Een screeningsmodel waarbij één 

vroege en één late bloedafname werd gesimuleerd verhoogde de DR verder naar 89%. 

 

Conclusies 

Het toevoegen van nieuwe markers aan de huidige eerste trimester combinatietest leidt niet 

tot een substantiële verhoging van de DR voor downsyndroom. Bij twee bloedafnamen in 

het eerste trimester van de zwangerschap is deze DR wél sterk verbeterd. Daarmee zouden 

de resultaten van dit onderzoek het screeningsprogramma voor downsyndroom aanzienlijk 

kunnen veranderen. Voor de hand liggend vervolgonderzoek is daarom onderzoek in een 

prospectieve setting en een kosteneffectiviteitsanalyse. 


