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INTRODUCCIO

Des de la seva introducci6 a la decada dels 80, la demanda de tecniques de reproducci6

assistida (TRA) ha augmentat notablement, de manera paral.lela a les taxes creixents

d'infertilitat i al retard en I'edat de cercar el primer fill. Actualment, es calcula que hi ha mes

de 100.000 nens al m6n nascuts per TRA.

Les TRA de que es disposa en l'actuahtat son la fecundacio in vitro (FIV), I'estimulaci6 ovarica,

el transfert de gametes intratubaric,i, des de I'ultima decada, la injecci6 d'esperma

intracitoplasmatic (ICSI).

Levoluci6 peri i postnatal de les gestacions obtingudes per TRA es objecte continu d'escrutini

per part del mon medic i de l'opini6 publica. Les taxes de gestacio multiple derivades de les

TRA es troben entre un 15 i un 40% (FJTZSIMMONS et al, 1998), mentre que a la poblacio gene-

ral son d'un 1-2%; les de baix pes d'un 32 a on 36% (WESTERGAARD et al., 1999; D'SOUZA et al.,

1997; AnooR et al.,1998) i les de prematuritat d'un 23 a un 34,9% (D'SouzA et al., 1997; ADDOR

et al.,1998). L'elevada incidencia de prematuritat, reportada en la totalitat dels multiples

estudis casos-controls sobre 1'evoluci6 perinatal, es el principal factor vinculat a la major

morbiditat materna i neonatal d'aquestes gestacions respecte a les obtingudes de manera

espontania.

Ws enlla del periode neonatal son motiu d' encara pocs, per6 cada cop mes nombrosos

estudis: la repercussi6 de les TRA sobre la salut i qualitat de vida dels nens, i els aspectes

psicol6gics i socioculturals vinculats a aquesta especial poblacio de nens obtinguts per TRA

i Ilurs families.

La introduccio de I'ICSI en la darrera decada ha obert un nou camp d'estudi: el dels

hipotetics riscs derivats de la micromanipulacio genetica.

ESTUDIS D'EVOLUCIO PERINATAL I POSTNATAL

El prototipus de gestant que usa una TRA es el d'una dona d'edat superior a la mitjana

(31,5 anys vs. 28,6 anys en la poblacio general en Jades obtingudes a Belgica; 33,1 anys vs.
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28,8 anys en dades de Dinamarca) procedent d'un nivell socioeconomic mitja o mitja alt,
que mostra un gran desig de quedar embarassada, molt sovint nul•lipara, amb un 16 %
global de primipares anyenques (WESTERGAARD et al., 1999; ADDOR et al.,1998)); i amb
antecedents d'infertilitat (amb possible malaltia tubarica, endometri hiperestimulat...).
Aquests factors materns confereixen un rise addicional a les gestacions per TRA. En benefici
de l'evolucio obstetrica, pero, cal tenir en compte que la gestant de TRA sera sotmesa a un
control "exquisit" durant la seva gestacio. La giiestio que intenten esbrinar la majoria
d'estudis sobre evolucio perinatal es si, un cop corregits aquests factors escollint un grup
control de mares amb caracteristiques similars d'edat i paritat, encara existeix un major rise
de morbiditat perinatal en gestacions per TRA. Si be els resultats dels diferents estudis no
son unanimes respecte a les diferents variables de mesura, una conclusio comuna es el
major rise de prematuritat i baix pes associat a les TRA (WESTERGAARD et al., 1999; D'SouZA et
al., 1997; ADDOR et al.,1998; TALLO et al., 1995; DHONT et al., 1997; DRAPER et al., 1999; DHoNT et
al., 1999).

Independentment de l'edat i paritat materna, la majoria de series demostren que les gestants
per FIV mostren una major incidencia de preeclamsia , d'amenaca de part prematur, de
necessitat d'induccio al part, de presentacio fetal anomala, de necessitat d'analgesia peridural
i de cesaries (TALLO et al., 1995; DHONT et al., 1999). L elevada prevalenca de dones amb historia
d'infertilidat en els grups de FIV respecte els grups control, suggereix que es la infertilitat
previa mes que 1'edat, paritat, estatus socioeconomic o la TRA el factor matern principal
responsable d' aquesta major morbiditat.

Quant als nadons, independentment tambe dels factors materns i escollint grups control
amb similar eclat i paritat de mares i similar incidencia de bessons, la FIV per se sembla
comportar un menor pes neonatal ( diferencies de 200 a 350 gr en el pes mitja dels nadons),

una eclat gestacional mitjana aproximadament una setmana mes baixa,i una hospitalitzacio

mes perllongada (TALLO et al., 1995; DHONT et al., 1999). Aquesta major incidencia de morbiditat
perinatal s'atenua en algunes series si nomes es comparen les gestacions no multiples, si be
entre els nadons unics no deixen d'existir diferencies de pes i eclat gestacional

significativament mes baixes en els obtinguts per FIV (ADDOR et al.,1998; TALLO et al., 1995;

DHONT et al., 1997), i una incidencia de part prematur augmentada (DHONT et al., 1999).

Alguns estudis recents han testat la hipotesi que les gestacions multiples obtingudes per
TRA tenen una millor evolucio que les multiples obtingudes de manera espontania. El pri-
mer d'ells (MINAMAKI et a!.,1998), comparant 136 gestacions bessoneres obtingudes per TRA
amb 72 gestacions bessoneres espontanies, posa de manifest un rise d'evolucio adversa
dels nadons mes elevat en les gestacions espontanies: sense diferencies en edat gestacional,
ni pes neonatal, ni discordanca de pesos entre bessons ni de malformacions majors entre
els dos grups, els de gestacio espontania mostraven una major incidencia de mortalitat,
paralisi cerebral (PC) i retard mental ( 8,3% vs 3,3%). Aquestes diferencies no es troben si
nomes es comparen els bessons amb placentes dicorioniques.

El rise d'evolucio adversa dels bessons monocorionics respecte els dicorionics era 2,8 cops
major. Un segon estudi (FIrzsIMMONs et al, 1998), compara una cohort retropectiva de 72
gestacions multiples obtingudes per TRA (56 bessons i 16 trigemins) amb 124 controls (108
bessons i 16 trigemins), i no troba diferencies en morbiditat neonatal , part preterme, pes
neonatal, durada d'hospitalitzacio o complicacions maternes, pero si que demostra una
menor mortalitat neonatal en els bessons concebuts per TRA respecte als espontanis. La
major incidencia de placentes monocorioniques en les gestacions multiples espontanies
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sembla explicar aquestes diferencies . El major control i vigilancia obstetrica a que son

sotmeses les gestations per TRA no sembla , a la vista dels resultats d'aquests treballs , reduir

la morbiditat neonatal.

Molts dels estudis publicats en la darrera decada utilitzen, pero, una mostra massa petita

per obtenir dades significatives sobre fets infrequents com la mortalitat perinatal i la

incidencia de malformacions congenites. La serie mes Ilarga (DHONT et al., 1999), inclou

totes les gestacions obtingudes per TRA (90% FIV, 10% ICSI), en una regio de Belgica en un

periode de sis anys (excloent-ne les de trigemins perque son un nombre escas i, per tant,

poc representatiu). Les Jades de 3.057 gestacions d'unics i 1.241 gestacions de bessons son

comparades amb un grup control de gestacions espontanies, escollides del registre nacio-

nal, amb mares de similar edat i paritat i similar distribucio de sexes dels nadons.

Analitzant en primer Iloc les gestacions no multiples, i d'acord amb el que s'ha publicat

previament, de nou troben una major incidencia de prematuritat (2,4% vs. 0,7%) , de baix

pes (8,1% vs. 4,7%) i de frequencia d'ingres a la unitat de neonatologia (UN) en les gestacions

de TRA. La mortalitat perinatal de les gestacions no multiples es mostra significativament

mes elevada en les gestacions obtingudes per TRA (1,3 % vs 0,6%)). Si es comparen nadons

d'igual edat gestacional, pero, deixa d'existir aquesta major mortalitat perinatal. El major

rise de mort perinatal de les gestacions per TRA sembla, per tant, explicar-se per la major

incidencia de prematuritat.

Les gestacions de bessons per TRA i bessons espontanis, en canvi, son similars quant a

durada de gestacio, pes neonatal, ingres a UN, mortalitat fetal i mortalitat perinatal, tant

abans com despres d'excloure'n els bessons monozigotics. Tan sols es demostra un major

is de la cesaria en les gestacions de TRA.

La incidencia de malformacions congenites en aquesta darrera serie i en les previes, no es

sign ificativament diferent ni en units ni bessons, comparant els de TRA amb els concebuts

espontaniament, si es substrauen els factors que poden influir (eclat materna, paritat i

zigositat) . La incidencia de malformacions congenites en FIV es troba entre un 2,7 i un

3,6% (D'SouzA et al., 1997; DHONT et al., 1999) .

Alguns estudis han plantejat la influencia d'una o altra tecnica de reproduccio assistida

sobre l'evolucio perinatal. Sembla existir unanimitat que no hi ha diferencies entre FIV i

ICSI (Di ]ON r et al., 1997; DE NEUBOURC et al.,1997) en aquest aspecte, i que la FIV comporta

un major rise d'evolucio perinatal adversa que l'estimulacio ovarica (ADDOR et al.,1998).

RISCS DE LA MANIPULACIO GENETICA

Durant els darrers anys, la tecnologia micromanipulativa ha revolucionat el mon de la

medicina reproductiva i de la genetica humana . Les gestacions aconseguides mitjancant

l'ICSI, si be encara en proporcio escasa en les series de TRA, estan augmentant.

En contrast amb els dilemes socials i etics que ha creat la introduccio d'aquestes tecniques,

la preocupacio sobre els potentials rises genetics i teratogenics i 1'apropiat maneig d'aquest

rise es escassa entre l'opinio publica.

L'ICSI es un procediment in vitro que consisteix en l'aspiracio d'un unit espermatozou amb

micropipeta , i la seva posterior injeccio directa en un oocit en metafase II.

En 1994 I ' ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embriology ) crew la Task
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Force on Intracytoplasmatic Sperm Injection, amb l'objectiu de recollir dades sobre gestacions
d'ICSI procedents de 90 centres de 24 paisos (BONDUELLE et al., 1993).

Els rises genetics i teratogenics de la tecnologia micromanipulativa poden ser classificats en

especifics i no especifics.

Per rises no especifics s'entenen els que tenen totes les parelles que intenten un embaras,
sigui de manera espontania o per TRA; en poblacions no seleccionades, el rise de malformacio
major es troba en un 3-4% (MESCHEDE et al.,1995).

Quant a rises especifics, s'ha especulat sobre l'efecte teratogenic i sobre el rise genetic. Les

dades de que es disposa a finals de la decada no evidencien cap efecte teratogenic de l'ICSI

(MESCHEDE et al.,1995; GIANFIERO et al., 1996; WISANTO et al., 1996; BONDUELLE et al., 1996;

WENNERHOLM et al., 1996; ESHRE, 1998), amb incidencies de malformacions congenites majors

entre 1'1 i el 2,7%, similars a les de la poblacio general.

El major rise genetic de l'ICSI s'ha de vincular, en gran part, als problemes previs de fertilitat

de la parella. Els pacients que entren en programes d'ICSI solen tenir problemes mes severs

d'infertilitat que els pacients que fan nomes FIV, amb predominancia d'infertilitat per fac-

tor masculi. Son, per tant, parelles d'alt risc de ser portadores d'anomalies cromosomiques.

Esta encara poc clar si, a mes d'aquest risc lligat als progenitors, la micromanipulacio pot

alterar 1'empremta fisiologica del genoma hums.

Mentre els rises genetics de l'ICSI no siguin millor avaluats, es recomana diagnostic prena-

tal invasiu en totes les gestations per biopsia corial o amniocentesi. Es discuteix si el triple

screening i 1'ecografia poden substituir les tecniques invasives.

La introduccio de 1'ICSI a la medicina reproductiva pot donar lloc a una paradoxica

consegiiencia: 1'herencia de la infertilitat severa per part dels fills concebuts.

ESTUDIS DE SEGUIMENT POSTNATAL

En contrast amb els molts estudis publicats sobre evolucio perinatal-neonatal, n'hi ha enca-

ra pots que facin esment en l'evolucio dels nens nascuts despres de TRA mes enlla del
periode neonatal, en la seva salut i qualitat de vida.

A 1'hora de dissenyar i dur a terme un estudi de seguiment, cal considerar les seguents
dificultats que poden interferir en l'obtencio de dades i resultats:

La gestacio no es controlada medicament pels biolegs que fan la TRA; cal,doncs, garantir la

bona comunicacio bioleg-obstetre-neonatoleg-pediatre que faran el seguiment.

La xifra de gestacions de bessons i/o trigemins pot veure's falsejada per les morts intrauter

o reduccions embrionaries si aquestes no son considerades.

Molts parts tenen hoc en un centre diferent d'on s'ha fet la TRA.

Algunes families no acceptaran ser incloses en el programa de seguiment, pel desig de

mantenir el secret (davant la familia i cercle social) de l'origen del seu fill. El fet que nomes

entrin en els estudis els fills de les parelles amb esperit col.laborador pot representar una

esbiaixada.

Un estudi de seguiment ideal per avaluar la repercussio de les TRA en el desenvolupament
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dels nens seria : aquell que segufs un nombre suficient de nens fruit de TRA, amb un grup

control (similar en caracteristiques de la mare, nivell socioeconomic, sexe i eclat gestacional

dels nadons ) que acceptes ser sotmes desinteressadament a visites anuals , amb tests

conductuals i de desenvolupament psicomotor suficientment validats.

Aixo representa un impacte no menyspreable sobre la familia i el propi nen, que pot sentir-

se estrany davant de tant control.

Els pots estudis de que es disposa en I'actualitat son, o be retrospectius, o be prospectius

controlats basats en mostres petites, amb seguiments a curt termini (1-4 anys), i analitzen

els seguents aspectes: creixement somatic, sequeles neurosensorials, desenvolupament

psicomotor i impacte de la TRA sobre la relaci6 del nen amb els seus progenitors- familia.

Aquests estudis, amb les limitacions comentades, no han demostrat que les TRA (tant la

FIV com I'ICSI o la donaci6 d'oocits) comportin augment de rise de problemes psicosocials

(OLIVENNES et al. (1997) o d'afectaci6 del creixement somatic (WENNERHOLM et al., 1998) o de

comportament (GIBSON, et al., 1998) o de desenvolupament psicomotor (BONDUELLE, et al.

(1998), almenys durant la primera infancia.

Tan sols un controvertit estudi de BowEN et at. (1998) posa de manifest un menor coeficient

de desenvolupament a un any de vida dels nens nascuts per ICSI comparats amb un grup

control de nens de FIV i un de nens de gestacions espontanies , i aquest retard en

desenvolupament sembla mes marcat en barons. Les disfuncions cognitives en barons po-

den tenir relaci6 amb mutations del cromosoma X. Si aquest major rise de retard de

desenvolupament en barons es confirma, pot ser una indicaci6 del dany cromosomic de

1'ICSI.

De nou, i com succeeix a l'hora d'avaluar la morbiditat perinatal, les principals evolutions

adverses semblen trobar-se en els pens exprematurs i/o fruit de gestacions multiples. Un

estudi (BKANIws et al., 1992) que compara el coeficient de desenvolupament entre un grup

de nens de FIV i un grup control, troba que, malgrat que no existeixen diferencies entre els

dos grups, els bessons i trigemins puntuaven significativament mes baix que els unics en

ambd6s grups.

Un treball mes recent (D'SouzA et al., 1997), segueix durant quatre anys un grup de 278

nens anglesos nascuts per FIV (46% dells bessons o trigemins), amb un grup control de 278
nens de concepci6 espontania (tots unics); cap dels nens de FIV unics tenia sequeles ni

discapacitats. Els casos de paralisi cerebral (PC) (dos casos), retard psicomotor (dos casos),

dificultats d'aprenentatge (un cas), discapacitat lleu o moderada (sis casos) i deficits sensorials

(dos casos ) eren gairebe exclusius del grup de nens FIV fruit de gestacions multiples. La
incidencia de PC en els trigemins supervivents d'aquesta serie es d'un 71/1000.

La incidencia de PC entre els nens de gestacions triples o d'ordre superior es d'un 17,4-28/

1000 segons altres estudis. El rise de PC en la poblaci6 general segons un estudi australia

(PE I I EKSON et al., 1993) es del 2/1000 en unics, 13/1000 en bessons. La mort d'un dels bessons

intrauter augmenta el risc de PC en el bess6/bessons supervivents un 10% en bessons i un

29%% en trigemins.

Cal, pero, un seguiment mes llarg per descartar una major incidencia de disfuncions menors,

trastorns de comportament, dificultats d'aprenentatge i deficits d'atenci6.

Ids aspectes psicologics i sociologics inherents a la relacio pares-fill en families creades per
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TRA, i la seva possible influencia sobre el comportament-desenvolupament d'aquests nens
ha estat en els darrers anys motiu d'estudi (RAOUL-DUVAL et al., 1990; ABDALLA et al. ,.1998;
GUERRA et al., 1998). L'European Comision Party on Ethical and Legal Aspects of New
Reproduction Technologies recomana en 1989 els estudis de seguiment d'aquestes families.
A banda de les considerations eticolegals sobre el secret de la TRA i el dret a la informaci6
de la persona fruit d'aquestes tecniques (especialment en casos de donaci6 de gametes), hi
ha els aspectes relacionals intrafamiliars. Un ampli estudi europeu (GUERRA et al., 1998) com-
para les relations familiars i el desenvolupament emocional dels nens de families creades
per TRA mitjancant FIV i inseminaci6 artificial de donant (IAD) amb dos grups control:
families que concebiren de forma espontania i families amb fill adoptiu. Les mares i els
pares de TRA van mostrar mes afecte,involucrament emocional i interacci6 amb els seus
fills, i referien menys estres que les mares que havien concebut de forma natural. Els pens
d'aquestes families, en edats compreses entre quatre i vuit anys, no van mostrar diferencies
quant a trastorns psicologics o percepci6 de la qualitat de la relaci6 familiar.

DADES OBTINGUDES AL NOSTRE CENTRE

El programa de FIV de l'Institut Universitari Dexeus es va iniciar el 1983, i s'obtingue el
primer embaras de l'Estat espanyol el 1984 . Des d ' aleshores fins a l ' actualitat s'han incorporat
noves tecnologies , incloent -hi l'ICSI des de 1993. Des d ' aleshores , el nombre de parelles
tractades amb aquesta tecnica i el nombre de nens nascuts ha anat augmentant.

En l'actualitat (BOADA et al . 1997), la taxa de fecundaci6 en FIV conventional es d'un 72,6%,
i en ICSI d'un 67,1 %, amb una taxa d'embaras del 32,1% per punci6 i un 34,6% per
transferencia.

El mateix equip de Medicina de la Reproducci6 s'ha ocupat del seguiment obstetric i
perinatal, especialment referent a l'evoluci6 comparativa entre les gestacions de FIV i les
d'ICSI (VAN GOLDE et al., 1998; BOADA et al., 1999). En l'estudi publicat mes recentment es
comparen 245 gestacions de FIV amb 296 d'ICSI, i no es troben diferencies significatives ni
en multiplicitat de gestacions (40%, en FIV, 34% en ICSI) ni en incidencia d'anomalies
genetiques ex novo detectades per diagnostic prenatal (0,3% en FIV vs 1,2% en ICSI), ni en
la taxa de malformacions congenites (3,8% en FIV vs 2,4% en ICSI), ni en la mortalitat
perinatal (24/1000 en FIV vs 9/1000 en ICSI), ni en el pes i talla dels nadons.

Donada la magnitud de la nostra poblaci6 de nens fruit de TRA, es necessari i obligat un

seguiment postnatal que complementi el perinatal . Durant 1'any 2000 esta previst iniciar
un estudi prospectiu de seguiment fins a l'edat escolar de nens fruit de TRA, amb participaci6

del servei de pediatria, que avaluara, despres de 1'evoluci6 perinatal i incidencia de

malformacions i anomalies congenites, aspectes de desenvolupament somatometric,

psicomotor i conductual d'aquests nens.
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