
 

  

 های غربالگریانجام تست

 

طبق پروتکل کشور اجباری است و اگر مادری انجام ندهد 

 .باید رضایت کتبی به پزشک بدهد

 غربالگری در دوران بارداری 

Screening during pregnancy 

 (NT)سونوگرافی 

 غربالگری دوران بارداری

 

توان افراد بیمار غربالگری روشی است که با کمک آن می

ی غربالگریا ناقل بیماری را از افراد سالم تفکیک نمود. 

ها غربالگری قبل از تولد انواع مختلف دارد که یکی از آن

ه هایی کموقع جنینباشد و برای کمک به تشخیص بهمی

ن رود تا قبل از تولد جنیاختالالت ژنتیکی دارند به کار می

منظور جلوگیری از تولد فرد بیمار به عمل اقدامات الزم به

ه جنین اختالالت های غربالگری احتمال اینکآید. تست

دهد، بنابراین این روش، ژنتیکی داشته باشد را نشان می

 باشد.روش قطعی تشخیص نمی

اگر نتیجه تست مثبت باشد یعنی احتمال وجود نقص 

های باالتر از دیگران است. در این صورت باید تست

تشخیصی برای تائید انجام شود. اگر نتیجه تست غربالگری 

ال وجود نقص در جنین پایین است منفی باشد یعنی احتم

و نیاز به پیگیری ندارد ولی تضمینی برای سالمت کامل 

 جنین نیست.
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ماهه اول انجام هایی که در سهآزمایش

 شود با هدف شناسایی:می

 

 1ترین اختالل کروموزومی در انسان است. شیوع آن شایع

 تولد زنده است. 088در 

 شود.خطر ابتال جنین با افزایش سن مادر زیاد می

و  1088در  1ساله احتمال  08که در یک خانم طوریبه

است. افراد  088در  1ساله احتمال  50در یک خانم 

توان ذهنی پایین و ناراحتی قلبی مبتالبه سندروم داون 

مادرزادی و احتمال ابتال سریع به عفونت و مشکالت 

تنفسی و گوارشی دارند. مبتالیان به سندورم داون با 

سال  00های قلبی و تنفسی تا سن درمان بیماری

 توانند عمر کنند.می

 (NTD)نقص لوله عصبی  -1

 (01سندروم داون )تریزومی  -0

 (15)تریزومی  patau سندروم -5

 (10)تریزومی Edwardسندروم  -0

کروموزوم دارند ولی بیماران با  04افراد سالم 

کروموزوم دارند که یک  04اختالالت سندرومی فوق 

معلولیت ذهنی و جسمی کروموزوم اضافی باعث 

 شود.ها مرگ زودهنگام میشدید و در برخی آن

 

 در چه زمانی باید غربالگری انجام شود؟

ها موقع جنین ناهنجار کمک شایانی به خانوادهتشخیص به 

 کند.از تولد نوزاد معلول و بیمار می در پیشگیری

 بارداری 15تا  11ماهه اول در هفته های سهتست

بارداری انجام  00تا  10های سه ماه دوم در هفته تست

 شود.می

 

 سندروم داون

شوند اما مواردی که خود سقط میطور خودبهمعموالً به

 18تا  0آیند عمر کوتاهی دارند و فقط زنده به دنیا می

 مانند.سالگی زنده می 1درصد تا 

 ماندگی شدید ذهنی و جسمی دارند.مبتالیان، عقب

سونوگرافی و آزمایش خون مادر غربالگری جنین با انجام 

 گیرد.انجام می

 31و تریزومی  31تریزومی 

 

تا انتهای هفته  11با سونوگرافی خاصی که از ابتدای هفته 

بارداری قابل انجام است میزان مایع پشت گردن جنین  15

شود. تمام گیری میگویند اندازهمی (NT)که به آن 

ها در این قسمت دارای مقداری مایع هستند که این جنین

 .دیابهای مبتالبه سندروم داون افزایش میمقدار در جنین

 



  
توان موارد زیر را می (NT)با انجام سونوگرافی 

 تعیین کرد

 بودن جنینتعیین زنده -1

 تعیین سن دقیق بارداری -0

 شناسایی دوقلویی -5

 بررسی وضعیت سالمت جنین -0

 

 
 آزمایش خون مادر

در  PPAP-Aو  Free BHCGماهه اول میزان در سه

 Freeشود. در سندروم داون گیری میخون مادر اندازه

BHCG  افزایش وPPAP-A .کاهش دارد 

 
 ماهه اولنتایج غربالگری سه

نتیجه غربالگری منفی، احتمال داشتن فرزند مبتالبه سندروم 

پایین است ولی دلیل قطعی سالم  10و  15داون وتریزومی 

بارداری برای  14تا  10باشد و مادر در هفته بودن جنین نمی

منظور بررسی نقص کروموزوم مراجعه به AFPگیری اندازه

 کند.

نتیجه غربالگری مثبت: احتمال داشتن فرزند مبتال باالست 

های باشد، مادر باید تستولی دلیل قطعی بیماری جنین نمی

 تشخیصی مانند آمنیوسنتز انجام دهد.

ماهه دوم های سهنتیجه غربالگری مشکوک: انجام تست

 گردد.پیشنهاد می
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info@eghbal-hospital.com    

 تلفن:

 99423866  

99423899 

 نبش رودکی -خیابان آذربایجان -تهران  
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ماهه دوم در گروه زیر قرار آزمایشات غربالگری سه

 گیرند:می

 AFP-BHCG-UE5 هایتریپل مارکر شامل تست -1

-AFP-BHCG-UE5های:کواد مارکر شامل تست -0

inhibin A 

های کروموزومی جهت تائید یا رد احتمال ابتال جنین به ناهنجاری

 گردد.انجام تست کواد توصیه می

در افراد با نتیجه غربالگری مثبت مشاوره  آزمایشات تشخیصی

گردد که شامل های تشخیصی پیشنهاد میژنتیک و انجام تست

 است. NIFTYو  CVSآمنیوسنتز، 

بارداری از نمونه مایع جنین  10تا  10آمنیو سنتز: در هفته 

 سقط وجود دارد. %0شود و احتمال برداری مینمونه

CVS گیری بارداری از پرزهای جنین نمونه 10تا  11: در هفته

 درصد است. 1شود. احتمال سقط می

NIFTY روش جدید غربالگری است که با استفاده از :DNA 

یابد فزایش میبارداری ا 10آزاد جنین در خون مادر که در هفته 

 پردازد. قدرت تشخیصهای ژنتیکی در جنین میبه بررسی بیماری

 10و  15درصد برای سندروم داون و تریزومی  9/99این روش 

 است و خطر سقط ندارد.

 

 

 بابادی نیا )سوپرایزر آموزشی( -ف کننده:تهیه

دکتر الهه پاک نژاد )متخصص زنان  تائید کننده:

 و زایمان(

کشوری ارائه خدمات مامایی و راهنمای  منبع:

 زایمان

 

 چه کسانی باید غربالگری پیش از تولد انجام دهند؟

شد ولی سال پیشنهاد می 50درگذشته به زنان باردار باالی 

های غربالگری توصیه امروزه به تمام زنان باردار انجام تست

 گردد.می

های جنین بیماریهای غربالگری در شناسایی انجام تست

های گزاف صرفه است و از تحمیل هزینهبهکارآمد و مقرون

 کند.درمانی پیشگیری می

های ژنتیکی و اختالالت کروموزومی درصد کمی از بیماری

هایی بدون درمان هستند. گیرد ولی بیماریافراد را در برمی

توان احتمال داشتن فرزند های غربالگری میبا انجام تست



 


