
 

 

Integrated Test 
 

 غربالگری پیص از تَلذ جْت ضٌاسایی ًاٌّجاری ّای ضایع هادرزادی

 

 

غربالگری پیص از تَلذ جْت ضٌاسایی ًاٌّجاری ّای ضایع 

 :هادر زادی 
تطٍضَض تؼسازی اظ سَال ّای ضایج ذاًن ّا زض تاضُ تست ّای ؿطتالگطی ضا پاسد ایي 

تا اهیس تط هفیس تَزى هغالثی کِ زض پیص ضٍ زاضیس ، تَصیِ هی کٌین قثل . هی زّس 

  .هطاٍضُ کٌیس  اًجام تست ؿطتالگطی تا پعضک ذَز اظ تصوین گیطی جْت

 چیست ؟ Quadrupleّذف از اًجام تست 

ّای  تا ایي آظهایص هی تَاى احتوال ٍقَع تطذی ًاٌّجاضی

ٍ ( هًَگَلیسن)هطتثظ تا سیستن ػصثی ّوچَى سٌسضم زاٍى 

 . ضا قثل اظ تَلس هحاسثِ کطز ( NTD)ًَاقص لَلِ ػصثی 
تِ ػلت حضَض یک  21تطیعٍهی  سٌسضم زاٍى یا ّواى

اضافِ زض سلَل ّای جٌیي ایجاز هی  21کطٍهَظٍم ضواضُ 

احتوال ٍقَع ایي سٌسضم زض صَضت ػسم استفازُ اظ . ضَز 

ظایواى  700تست ّای ؿطتالگطی زض حسٍز یک تَلس اظ ّط 

هؼوَالً ایي سٌسضم اضثی ًثَزُ ٍ احتوال تَلس . ذَاّس تَز 

ذاًَازُ ای تسٍى ساتقِ ی قثلی  ًَظازی تا سٌسضم زاٍى زض

 .ّن ٍجَز زاضز 

سٌسضم زاٍى یکی اظ ضایغ تطیي ػلل ًاتَاًی یازگیطی ضسیس 

زض تچِ ّا هحسَب هی ضَز ٍ اؿلة تا هطکالتی چَى 

الثتِ . ًاضسایی قلثی ، اذتالالت تیٌایی ٍ ضٌَایی ّوطاُ است 

ترویي هیعاى ًاتَاًی ًَظاز ٍ ضست تیواضی قثل اظ تَلسش 

 . ى ًیست هوک

 (  NTD) ًَاقص لَلِ عصبی 

ًاٌّجاضی ّاست کِ زض آى تطکیل تطذی اظ ضاهل گطٍّی اظ 

قسوت ّای سلسلِ ػصثی اظ جولِ ستیؾ ػصثی زچاض 

زٍ تیواض ضایغ ًقص لَلِ ػصثی ضاهل . اذتالل هی گطزز 

Spina Bifida  ٍAnencephaly  هی تاضس . 

ضکافی زض ًاحیِ هْطُ ّا  Spina Bifidaتچِ ّای هثتال تِ 

 ٍ ًراع ذَز زاضًس کِ هی تَاًس تاػث آسیة تِ اػصاب کٌتطل    

ایي تیواضی سثة ضؼف ٍ . کٌٌسُ ًَاحی هرتلف تسى ضَز 

تِ . فلج پاّا ٍ گاّی اذتالالت ضٍزُ ای ٍ هثاًِ ای هی گطزز 

ّیسضٍ ) ًسضت تچِ ّای هثتال زاضای تجوغ هایغ زض هـعضاى 



 

 

ضؿن زضهاى تَسظ جطاحی هٌجط تِ  ُ ػلیّستٌس ک( سفالی 

 . ایجاز ًاتَاًی زض یازگیطی ٍ کٌس شٌّی گطزز 

ًقص ٍسیؼی زض   Anencephalyتچِ ّای هثتال تِ 

تطکیل جوجوِ زاضتِ ، هـع تِ عَض کاهل ضکل ًوی گیطز ٍ 

 . هؼوَالً قثل یا کوی تؼس اظ تَلس فَت هی ضًَس 

اًجام تست  زهاى هٌاسب برای   

Integrated چِ هَقع است ؟   

هطحلِ اٍل . ایي تست ضاهل زٍ هطحلِ ذَى گیطی هی تاضس 

تاضزاضی ٍ هطحل  13تا اًتْای ّفتِ  10زض فاصلِ ظهاًی ّفتِ 

 .  اًجام هی پصیطز  22تا اًتْای ّفتِ  14زٍم تست تیي ّفتِ 

چِ   Integratedدر هرحلِ اٍل تست 

 هارکرّایی هحاسبِ هی گردد ؟

 
 free β-hCGٍ ( هاضکط تطضحی اظ جفت )،  PAPP-Aسغح 

 زض ّویي ظهاى . ضَز زض ذَى ضوا اًساظُ گیطی هی

یا NTگیطیاظُ سًََگطافی جْت تؼییي سي جٌیي ٍ اًس

Nuchal Translucency  (فضایی زض پطت گطزى جٌیي )

تسیي تطتیة ؿطتالگطی اٍلیِ اًجام ضسُ ٍ .  اًجام هی گیطز 

  .  تؼسی تِ ضوا اعالع زازُ ذَاّس ضستاضید هطاجؼِ 

چِ   Integrated در هرحلِ دٍم تست 

 هارکرّایی هحاسبِ هی گردد ؟

زٍهیي ًوًَِ ذَى جْت تطضسی هاضکطّای 

unconjugated ،  alfha – fetoprotein ( AFP ) 

inhibin – A ٍtotal β-hCG  ،esteriol ( UE3)   اظ

 .ضوا گطفتِ هی ضَز 

پس اظ اضظیاتی هجوَػا ضص هاضکط ذًَی تِ ّوطاُ سي ٍ 

، زض ٍاقغ ًتایج هطحلِ اٍل ٍ زٍم زض  NTضاذص سًََگطافی 

 .حاسثِ هی گطززّن ازؿام ضسُ ٍ احتوال تطٍظ سٌسضم زاٍى م

هؼوَال زض تاضزاضی ّای هٌتْی تِ سٌسضم زاٍى هیعاى 

PAPP-A . AFP ٍuE3   توایل تِ کاّص ٍ هیعاىinhibin 

– A ٍ ،total β-hCG  ضاذص ٍNT افعایص ذَاٌّس یافت. 

هطتَط تِ ًوًَِ گیطی زٍم ًیع تطای هطرص  AFPسغح 

تِ کاض هی  NTDًوَزى احتوال ٍقَع ًقص لَلِ ػصثی یا 

.  ضٍز 

 

 

تا هرحلِ دٍم برای هحاسبِ احتوال  چرا بایذ

 بیواری صبر کرد ؟

ظیطا تا استفازُ اظ اعالػات زٍ هطحلِ ، ًتایج تِ زست آهسُ تِ 

هطاتة هؼتثطتط ٍ زقیق تط اظ تست یک هطحلِ ای ذَاٌّس 

 . تَز

تا اًجام ایي تست ؿطتالگطی ، زضصس ذغا زض هحاسثات 

احتوال ٍقَع سٌسضم زاٍى تِ حساقل ضسیسُ ٍ ضطٍضت 

 CVSاستفازُ اظ تست ّای تکویلی ّوچَى آهٌیَسٌتع ٍ 

 .  کاّص ذَاّس یافت 

 احتوال خطر برٍز بیواری چیست ؟

احتوال زض ٍاقغ ّواى ضاًس ٍ ترویي ٍقَع یک پسیسُ ٍ 

احتوال ٍقَع سٌسضم ػٌَاى هثال چٌاًچِ  تِ. ضٍیساز است 

 100گعاضش ضَز تسیي هؼٌی است کِ اظ  100/1زاٍى 

تاضزاضی تا ًتیجِ تست هطاتِ فقظ یک هَضز هٌتْی تِ 

هَضز تاضزاضی تا ضطایظ یکساى  99سٌسضم زاٍى ذَاّس ضس ٍ 

 .  تِ سالهت سپطی ذَاّس ضس 

در طی چٌذ  Integratedگسارش غربالگری 

 هی ضَد ؟رٍز آهادُ 
گعاضش ؿطتالگطی اٍلیِ سِ ضٍظ کاضی پس اظ ًوًَِ گیطی اٍل 

ٍ گعاضش ًْایی چْاض ضٍظ کاضی پس اظ ًوًَِ گیطی زٍم آهازُ 

 . تحَیل ذَاّس تَز 

 



 

 

غربالگری هثبت برای سٌذرم داٍى بِ چِ 

 هعٌاست ؟
یک ؿطتالگطی هثثت تِ ایي هؼٌاست کِ ضوا زض گطٍّی اظ 

زاضیس کِ زض آى احتوال تِ زًیا آٍضزى ذاًن ّای تاضزاض قطاض 

زض ایي صَضت تِ ضوا . ًَظازی تا سٌسضم زاٍى تیطتط است 

   . پیطٌْاز ذَاّس ضس  CVS   اًجام آظهایطات آهٌیَسٌتع ٍ

ًتایج ؿطتالگطی ٌّگاهی هثثت گعاضش هی ضَز کِ احتوال 

. هحاسثِ گطزز 100/1ٍقَع سٌسضم زاٍى هساٍی یا تعضگتط اظ 

ذاًن ّای تاضزاضی کِ تحت ؿطتالگطی قطاض هی  65/1حسٍز 

 . گیطًس زض ایي گطٍُ ذَاٌّس تَز 

اکثط ذاًن ّای تاضزاض تا ًتایج ؿطتالگطی هثثت : ًکتِ هْن 

ذاًن  6اظ ّط . ًَظاز هثتال تِ سٌسضم زاٍى ًرَاٌّس زاضت 

تاضزاض تا ًتایج ؿطتالگطی هثثت فقظ یک هَضز تِ سٌسضم زاٍى 

 .هٌتْی ذَاّس ضس 

  بِ چِ هعٌاست ؟ NTDغربالگری هثبت برای 

ًتایج ؿطتالگطی هثثت تسیي هؼٌاست کِ ضوا زض گطٍّی اظ 

ذاًن ّای تاضزاض قطاض گطفتِ ایس کِ احتوال تیطتطی تطای تِ 

اگط ًتایج ؿطتالگطی . زاضیس  NTDزًیا آٍضزى ًَظازی هثتال تِ 

ی هثثت تاضس ، اًجام سًََگطافی ٍ آظهایص هجسز زض ّفتِ ّا

. تاضزاضی ٍ احتواال آهٌیَسٌتع پیطٌْاز ذَاّس ضس  20تا  18

هساٍی یا  AFPًتایچ ٌّگاهی هثثت تلقی هی ضَز کِ هقساض 

تیص اظ زٍ ٍ ًین تطاتط هقساض ًطهال تؼییي ضسُ تطای سي 

 .تاضزاضی ضوا تاضس 

 غربالگری هٌفی بِ چِ هعٌاست ؟
 AFPٍ هقساض  100/1اگط احتوال ٍقَع سٌسضم زاٍى کوتط اظ 

کوتط اظ زٍ ٍ ًین تطاتط هقساض ًطهال تؼییي ضسُ تطای سي 

تاضزاضی ضوا تاضس ًتایج ؿطتالگطی هٌفی تلقی هی ضَز ٍ 

اگط چِ تا . اًجام تست ّای تطریصی زیگط ضطٍضتی ًساضز 

تتال تِ ًتیجِ ؿطتالگطی هٌفی احتوال تِ زًیا آٍضزى فطظًس م

تسیاض ضؼیف ذَاّس تَز اها ًتایج  NTDسٌسضم زاٍى ٍ یا 

ؿطتالگطی هٌفی ًوی تَاًس احتوال تاضزاضی تا چٌیي ًقایصی 

 . ضا کاهال ضز کٌس 

هی تَاى تواهی  Integratedآیا با تست 

 بارداری ّای پرخطر را تطخیص داد ؟

هَضز قاتل  9حاهلگی هٌتْی تِ سٌسضم زاٍى حسٍز  10اظ ّط 

اسایی است ٍ جعء ؿطتالگطی ّای هثثت عثقِ تٌسی هی ضي

تاضزاضی هٌتْی تِ سٌسضم  10هَضز اظ ّط  1حسٍز . ضًَس 

زاٍى قاتل تطریص ًیستٌس ٍ جعء ؿطتالگطی ّای هٌفی قطاض 

 .هی گیطًس

 5هَضز اظ  4قاتلیت ضٌاسایی  Integratedتست ؿطتالگطی 

هَضز تاضزاضی هٌتْی تِ ًقص لَلِ ػصثی ضا زاضز ٍ تا استفازُ 

 Anencephaly اظ ایي تست کلیِ هَاضز ػسم تطکیل هـع یا

 . هطرص هی گطزز 

چرا گاّا با ٍجَد ًتایج غربالگری هٌفی 

فرزًذی هبتال بِ سٌذرم داٍى یا ًقص لَلِ 

 ؟بِ دًیا   هی آیذ ( NTD)عصبی 

تایس یازآٍض ضس کِ ًتایج تست ّای ؿطتالگطی تِ صَضت 

تیاى هی گطزز ٍ قاتلیت آًْا زض ضٌاسایی (  risk) احتوال 

زضصس ًوی تَاًس  100تیواضی ّا هاًٌس تست ّای تطریصی 

ٍ تٌاتطایي ّطچٌس تَلس فطظًسی هثتال تِ سٌسضم زاٍى . تاضس 

هٌفی ؿیط  تطای ذاًوی تا ًتایج ؿطتالگطییا ًقص لَلِ ػصثی 

ػلت ایي . هؼوَل تِ ًظط هی ضسس ، اها گاّی ضخ هی زّس 

است کِ تست ؿطتالگطی تِ عَض کاهل ًوی تَاًس تاضزاضی 

زضٍاقغ . ّای پطذغط ضا اظ تاضزاضی ّای سالن تطریص زّس 

، تَلس فطظًس هثتال  Integratedًتیجِ ی هٌفی ؿطتالگطی 

 .  ًوی کٌس  لَلِ ػصثی ضا هٌتفی ٍ یا ًقص تِ سٌسضم زاٍى

هی تَاى ًاٌّجاری  Integratedآیا با تست 

 ّای دیگر را ًیس غربالگری کرد ؟
هی تَاى تاضزاضی ّای  Integratedتلی ، تا کوک تست 

، سٌسضم ( 18تطیعٍهی  ) پطذغط جْت ٍقَع سٌسضم ازٍاضز 

أپیتع   –لولی  –ٍ سٌسضم اسویت (  13تطیعٍهی ) پاتَ 

(Smith-Lemli-Opitz  ) ضا اضظیاتی کطز . 

 



 

 

ًازض ٍ کطٌسُ است کِ تِ ػلت  یک تیواضی سٌذرم ادٍارد 

اضافِ زض سلَل ّای جٌیي ایجاز  18حضَض یک کطٍهَظٍم 

زض صَضت ػسم استفازُ اظ تطًاهِ ؿطتالگطی هٌاسة . هی ضَز 

 . تَلس یک هَضز تِ ایي سٌسضم هثتال ذَاّس تَز  7000اظ ّط 

 ازض است ٍ ًاضی اظ ٍجَز یکًیع  تیواضی ى سٌذرم پاتَ

 تَزُ ٍ تا اذتالالت ضسیس ػصثی 13کپی اضافِ اظ کطٍهَظٍم 

ضیَع ایي ًاٌّجاضی زض . تطٌج ٍ ػسم ضضس ّوطاُ است 

 7000/1صَضت ػسم استفازُ اظ تست ّای ؿطتالگطی هؼوَل 

 .گعاضش ضسُ است  20000/1تا 

یک تیواضی ًازض است کِ   أپیتس –لولی  –سٌذرم اسویت 

هثتالیاى تِ . زض آى تَلیس کلستطٍل زچاض اذتالل هی گطزز 

ایي سٌسضم اظ ػقة افتازگی شٌّی ، ًاٌّجاضی ّای ظاّطی 

زض اًسام ّا ٍصَضت ٍ ّوچٌیي اظ هطکالت قلثی ضًج هی تطًس 

 .شکط ضسُ است  20000/1ضیَع اى زض حسٍز . 

اگط احتوال ٍقَع ایي تیواضی ّا هثثت گعاضش گطزز ، 

تست . هجسز یا آهٌیَسٌتع پیطٌْاز هی ضَز  سًََگطافی

Integrated  تاضزاضی ّای هٌتْی تِ  10/6هی تَاًس

أپیتع  –لولی  –سٌسضم ازٍاضز ، سٌسضم پاتَ ٍ سٌسضم اسویت 

 .ضا ضٌاسایی کٌس 

 ؟گردد را سي هادراى در هحاسبِ هٌظَر هیچ

ّط هازضی زض ّط سٌی احتوال زاضتي فطظًس هثتال تِ سٌسضم 

. ضا زاضز اها ایي احتوال زض سٌیي تاالتط افعایص هی یاتس زاٍى 

تِ ػثاضت زیگط ذاًن ّای تاضزاضی کِ سي تاالتطی زاضًس 

 . احتوال هثثت ضسى تست ؿطتالگطی زض آًْا تیطتط است 

تٌاتطایي ها سي ضا تِ ػٌَاى یکی اظ فاکتَضّای زذیل زض 

ٍض تؼییي احتوال تاضزاضی ّای هٌتْی تِ سٌسضم زاٍى هٌظ

اضتثاط ًسثی سي هازضاى ٍ احتوال ٍقَع سٌسضم . هی کٌین 

 زاٍى زض جسٍل ظیط ًوایص زازُ ضسُ است ؛

زضصس ضٌاسایی 

تاضزاضی ّای 

هٌتْی تِ سٌسضم 

 زاٍى 

احتوال هثثت 

ضسى ًتیجِ 

 ؿطتالگطی 

گطٍُ سٌی هازضاى 

تاضزاض      

 (تطاساس سال )

85 

86 

89 

94 

97 

98 

 هَضز  100زض  1

 هَضز  90زض  1

 هَضز  50زض  1

 هَضز  20زض  1

 هَضز  8زض  1

 هَضز  5زض  1

 25کوتط اظ 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

 45ٍ تیص اظ  45

 زض هجوَع  هَضز  65زض  1 90

ٍ آهٌیَسٌتس بی خطر  CVSآیا تست ّای   

 ّستٌذ ؟
ٍ آهٌیَ سٌتع  CVSسالْای هتوازی است کِ تست ّای 

تی ذغط تَزى ایي تست ّا تِ . تَصیِ ٍ اًجام هی ضًَس 

زقت هَضز تطضسی قطاض گطفتِ اًس ٍ ترویي ظزُ ضسُ کِ فقظ 

یا آهٌیَ سٌتع اًجام زازًس  CVSزضصس هازضاًی کِ  1حسٍز 

.  ضی اظ اًجام ایي تست ّا هی گطزًسزچاض سقظ جٌیي ًا

 

چِ اتفاقی رخ هی دّذ اگر هي برای دٍهیي 

 هرحلِ حاضر ًطَم ؟
زض صَضتی قاتل اضائِ است کِ  Integratedًتایج تست 

چٌاًچِ ًوًَِ . ًوًَِ گیطی زض زٍ هطحلِ اًجام گطفتِ تاضس 

اًجام ًطَز ، تا ضوا تواس گطفتِ  16ُ گیطی زٍم تا آذط ّفت

 . ضسُ ٍ تِ ضوا یازآٍضی ذَاّس ضس 

صَضت ًگطفت ،  22اگط ًوًَِ گیطی زٍم تا اًتْای ّفتِ 

احتوال تطٍظ سٌسضم زاٍى تا استفازُ اظ اعالػات هطحلِ اٍل 

کِ الثتِ اضظش کوتطی ًسثت تِ . هحاسثِ هی ضَز 

Integrated  ذَاّس زاضت . 

ل هی زّیس کِ ًوی تَاًیس تطای هطحلِ زٍم اگط ضوا احتوا

هطاجؼِ کٌیس تا پعضک ذَز هطَضت کٌیس کِ زض ایي صَضت 

ٍ یا  combinedهی تَاًیس تست ّای یک هطحلِ ای ًظیط 

Quadruple  اها تَجِ زاضتِ تاضیس کِ . ضا اًتراب کٌیس

حساسیت ٍ زقت  Integratedایي تست ّا ًسثت تِ 

 . کوتطی زاضًس 



 

 

رافی هطخص کٌذ کِ سي جٌیي  اگر سًََگ

ّفتِ است ، چِ تستی هی تَاًن  14باالی 

 اًجام دّن ؟
 زض ایٌصَضت آظهایطگاُ ًوی تَاًس ًتایج ؿطتالگطی ضا تا تست

Integrated  گعاضش کٌس ٍ ضوا هی تَاًیس تست ؿطتالگطی

 . ضا اًتراب کٌیس  Quadrupleسِ هاِّ زٍم یؼٌی  

 قذم بعذی پس از هثبت ضذى ًتیجِ

 غربالگری چیست ؟
زض صَضت هثثت ضسى ًتایج ؿطتالگطی ، تست ّای تطریصی 

  ضاهل آهٌیَ سٌتع ٍ ًوًَِ تطزاضی اظ پطظّای کَضیًَیک یا

CVS  ایي تست ّا هطرص هی . تِ ضوا پیطٌْاز هی گطزز

 . کٌٌس کِ قغؼا تاضزاضی هٌتْی تِ ًاٌّجاضی است یا ذیط 

 :آهٌیَ سٌتس 
آهٌیَسٌتع یک ضٍش تطریصی است ٍ ظهاى هٌاسة اًجام 

ایي تست تا جوغ آٍضی . آى ضاًعزّویي ّفتِ تاضزاضی است 

هیعاى کوی هایغ آهٌیَتیک اظ عطیق ٍاضز کطزى یک سَظى اظ 

سلَل . جساض ضکن تحت ّسایت سًََگطافی اًجام هی ضَز 

ّای هَجَز زض ایي ًوًَِ جْت تطریص سٌسضم زاٍى ٍ 

 PCRجاضی ّای شکط ضسُ تا استفازُ اظ تکٌیک سایط ًاّي

 . فلَضسٌت کوی هَضز تطضسی قطاض هی گیطز 

 :  CVSًوًَِ برداری از پرزّای کَریًَیک یا 
ایي تست گاّا تِ ػٌَاى جایگعیي آهٌیَسٌتع تَصیِ هی 

آظهایطی است کِ زض آى اظ تافت جفت تحت تی  CVS .گطزز 

زض ایي ضٍش . آیس حسی هَضؼی ًوًَِ تطزاضی تِ ػول هی 

 ًوًَِگطزى ضحن  ٍ یا  تَسظ یک سَظى اظ عطیق جساض ضکن

ای اظ جفت تْیِ ضسُ ٍ پس اظ آى سلَل ّای هَجَز زض 

فلَضسٌت کوی اظ ًظط ًاٌّجاضی ّای  PCRجفت تا ضٍش 

) احتوال تسیاض کوی . شکط ضسُ هَضز تطضسی قطاض هی گیطًس 

تطریص  CVSٍجَز زاضز کِ تا کوک ( زضصس  1زض حسٍز 

قغؼی هیسط ًگطزز کِ زض ایي صَضت آهٌیَسٌتع اًجام ذَاّس 

 .  ضس 

آیا ایي تست ّای تطخیصی تضویي هی  

کٌٌذکِ فرزًذ هي بذٍى ّیچ ًاٌّجاری بِ 

 دًیا آیذ ؟

ّیچ تستی ًوی تَاًس تضویي کٌس کِ فطظًس ضوا هتَلس ضَز 

هٌفی تاضس ، تِ عَض قغغ  CVSاها اگط ًتایج آهٌیَسٌتع ٍ 

ٍ ًاٌّجاضی  13/  18حتوال ٍقَع سٌسضم زاٍى ، تطیعٍهی ا

 . کطٍهَظٍم ّای جٌسی اظ تیي هی ضٍز 

ٍ آهٌیَسٌتس بی خطر  CVSآیا تست ّای 

 ّستٌذ ؟
ٍ آهٌیَ سٌتع  CVSسالْای هتوازی است کِ تست ّای 

تی ذغط تَزى ایي تست ّا تِ . تَصیِ ٍ اًجام هی ضًَس 

زقت هَضز تطضسی قطاض گطفتِ اًس ٍ ترویي ظزُ ضسُ کِ فقظ 

یا آهٌیَ سٌتع اًجام زازًس  CVSزضصس هازضاًی کِ  1حسٍز 

 . زچاض سقظ جٌیي ًاضی اظ اًجام ایي تست ّا هی گطزًس 

  detailed  )چِ هَقع سًََگرافی جسء بِ جس

ultrasound scan  )درخَاست هی گردد ؟ 

هثثت تاضس  NTDًجام ضسُ جْت چٌاًچِ ًتیجِ ؿطتالگطی ا

ایي ًَع . ضًََگطافی تا هتس جعء تِ جعء تَصیِ هی گطزز 

ٍ  Spina Bifidaسًََگطافی قاتلیت ضٌاسایی کلیِ هَاضز 

Anencephaly  ضا زاضز . 

ّطچٌس کِ تا ایي هتس اهکاى تطریص قغؼی سٌسضم زاٍى 

ظ ٍجَز ًساضز ، تا ایي ٍجَز تطذی اظ تظاّطات فیعیکی هتأثط ا

 18سٌسضم زاٍى تَسظ ایي ًَع اظ سًََگطافی زض ّفتِ ّای 

اگط ایي تظاّطات هطاّسُ . تاضزاضی قاتل اضظیاتی است  20تا 

ضتالگطی ٍ تطریصی پیطٌْاز هی ضَز حتوا تست ّای ؽ

اها ػسم هطاّسُ ایي ػالئن تِ ّیچ ٍجِ احتوال سٌسضم . ضَز

 .زاٍى ضا ضز ًوی کٌس 



 

 

ًباضذ،چگًَِ چٌاًچِ بارداری هي پرخطر 

هوکي است ًتایج غربالگری هثبت داضتِ 

 باضن ؟

ًتایج تست ّای ؿطتالگطی تطاساس سي ضوا ، سي جٌیي ٍ 

تٌاتطایي . سظ هاضکطّای ذًَی ضوا تِ زست هی آیٌس 

 : احتوال هثثت ضسى ؿطتالگطی ضوا تیطتط است اگط 

 . زض گطٍُ سٌی تاالتطی قطاض زاضیس  -

 . زض ذَى پاییي تاضٌس  AFP ،  PAPP-A  ٍuE3سغح  -

زض ذَى تاال تَزُ ٍ  inhibin – A .β – hCGسغح -

 . افعایص یافتِ تاضس  NTضاذص سًََگطافی 

الثتِ هیعاى ایي ضص فاکتَض تِ عَض عثیؼی زض تیي ذاًن 

ّای تاضزاض هتـیط است ٍ هؼوَال هحسٍزُ هطرصی تطای تاال 

ّویي زلیل  تِ. یا پاییي تَزى ایي فاکتَضّا ٍجَز ًساضز 

تیطتط ذاًن ّا تا ًتایج ؿطتالگطی هثثت لعٍها فطظًس هثتال 

 . ًرَاٌّس زاضت 

ًتایج ؿطتالگط هثثت فقظ هطرص هی کٌس کِ فطز زض گطٍّی 

تا احتوال ذغط تاال قطاض زاضز ٍ تایس تِ ایطاى تست ّای 

 . تطریصی هکول ضا پیطٌْاز کٌین 

 

چِ اگر فرزًذ هي هبتال بِ سٌذرم داٍى باضذ 

 اتفاقی رخ هی دّذ ؟

تِ یاز زاضتِ تاضیس حتی تا ًتایج ؿطتالگطی هثثت ، احتوال 

اگط تا ٍجَز . ظیازی ٍجَز زاضز کِ فطظًس ضوا هثتال ًثاضس

اعویٌاى اظ اتتال جٌیي سٌسضم زاٍى ٍ یا سایط ًاٌّجاضی ّا 

تصوین تِ ازاهِ ی تاضزاضی زاضیس ، زض ایي صَضت تا پعضک یا 

ٌّوایی ّای الظم ضا هطَضت ًواییس ٍ ضاهطاٍض ذَز 

 . زضذَاست ًواییس 

 

 

 


