
 

 

Quadruple Test 
 

 

 غربالگری پیص از تًلذ جُت ضىاسایی واَىجاری َای ضایع مادرزادی

 

پیص از تًلذ جُت ضىاسایی واَىجاری َای ضایع غربالگری 

 :مادر زادی 
ایي ترٍضَر تؼسازی از سَال ّای رایج ذاًن ّا زر تارُ تست ّای غرتالگری را پاسد 

تا اهیس تر هفیس تَزى هغالثی کِ زر پیص رٍ زاریس ، تَصیِ هی کٌین لثل . هی زّس 

  .ضاٍرُ کٌیس م اًجام تست غرتالگری تا پسضک ذَز از تصوین گیری جْت

 چیست ؟ Quadrupleَذف از اوجام تست 

ّای  تا ایي آزهایص هی تَاى احتوال ٍلَع ترذی ًاٌّجاری

ٍ ( هًَگَلیسن)هرتثظ تا سیستن ػصثی ّوچَى سٌسرم زاٍى 

 . را لثل از تَلس هحاسثِ کرز ( NTD)ًَالص لَلِ ػصثی 

تِ ػلت حضَر یک  21سٌسرم زاٍى یا ّواى تریسٍهی 

اضافِ زر سلَل ّای جٌیي ایجاز هی  21کرٍهَزٍم ضوارُ 

احتوال ٍلَع ایي سٌسرم زر صَرت ػسم استفازُ از . ضَز 

زایواى  700تست ّای غرتالگری زر حسٍز یک تَلس از ّر 

ارثی ًثَزُ ٍ احتوال تَلس  هؼوَالً ایي سٌسرم. ذَاّس تَز 

ًَزازی تا سٌسرم زاٍى زر ذاًَازُ ای تسٍى ساتمِ ی لثلی 

 .ّن ٍجَز زارز 

سٌسرم زاٍى یکی از ضایغ تریي ػلل ًاتَاًی یازگیری ضسیس 

زر تچِ ّا هحسَب هی ضَز ٍ اغلة تا هطکالتی چَى 

الثتِ . ًارسایی للثی ، اذتالالت تیٌایی ٍ ضٌَایی ّوراُ است 

هیساى ًاتَاًی ًَزاز ٍ ضست تیواری لثل از تَلسش ترویي 

 . هوکي ًیست 

 (  NTD) وًاقص لًلٍ عصبی 

ًاٌّجاری ّاست کِ زر آى تطکیل ترذی از ضاهل گرٍّی از 

لسوت ّای سلسلِ ػصثی از جولِ ستیغ ػصثی زچار 

زٍ تیوار ضایغ ًمص لَلِ ػصثی ضاهل . اذتالل هی گرزز 

Spina Bifida  ٍAnencephaly  هی تاضس . 

ضکافی زر ًاحیِ هْرُ ّا  Spina Bifidaتچِ ّای هثتال تِ 

 ٍ ًراع ذَز زارًس کِ هی تَاًس تاػث آسیة تِ اػصاب کٌترل                                  

ایي تیواری سثة ضؼف ٍ . کٌٌسُ ًَاحی هرتلف تسى ضَز 

تِ . گرزز فلج پاّا ٍ گاّی اذتالالت رٍزُ ای ٍ هثاًِ ای هی 



 

 

ّیسرٍ ) ًسرت تچِ ّای هثتال زارای تجوغ هایغ زر هغسضاى 

ّستٌس کِ ػلیرغن زرهاى تَسظ جراحی هٌجر تِ ( سفالی 

 . ایجاز ًاتَاًی زر یازگیری ٍ کٌس شٌّی گرزز 

ًمص ٍسیؼی زر   Anencephalyتچِ ّای هثتال تِ 

تطکیل جوجوِ زاضتِ ، هغس تِ عَر کاهل ضکل ًوی گیرز ٍ 

 . لثل یا کوی تؼس از تَلس فَت هی ضًَس  هؼوَالً

 Quadrupleزمان مىاسب برای اوجام تست 

 چٍ مًقع است ؟

حاهلگی  22تا اًتْای ّفتِ  14تست زر فاصلِ ّفتِ ایي 

تارزاری  18تا  16اها تْتریي زهاى ، ّفتِ . لاتل اًجام است 

تا  15تیي ّفتِ  NTDزهاى اًجام تست ترای ارزیاتی . است 

ضًََگرافی رٍش زلیك تری . تارزاری است  22ّفتِ  اًتْای

 . یا ّواى ّفتِ تارزاری است جْت هحاسثِ سي جٌیي 

زر هحسٍزُ زهاًی شکر ضسُ یک ًوًَِ ذَى از ضوا گرفتِ 

 . هی ضَز ٍ هیساى چْار هازُ هَرز هحاسثِ لرار هی گیرز 

چٍ مارکرَایی  Quadrupleدر تست 

 محاسبٍ می گردد ؟ 

 alfha-fetoprotein( AFP)آزهایص چْار هارکر ، زر ایي 

inhibin – A  ،(uE3 )unconjugate estriol ،β-hCG    

هیساى هارکرّای ذًَی تِ ّوراُ سي . اًسازُ گیری هی ضَز 

ضوا ترای ترویي احتوال ترٍز سٌسرم زاٍى تِ کار گرفتِ هی 

     ًیس ترای هطرص ًوَزى احتوال ذغر  AFPسغح . ضَز 

NTD   کار هی رٍز . 

     ٍ  AFPهؼوَالً زر تارزاری ّای هٌتْی تِ سٌسرم زاٍى هیساى 

uE3  کاّص ٍ هیساى β-hCG ٍA  inhibin-  افسایص هی

 . یاتٌس 

 احتمال خطر بريز بیماری چیست ؟ 

احتوال زر ٍالغ ّواى ضاًس ٍ ترویي ٍلَع یک پسیسُ ٍ 

سٌسرم  تِ ػٌَاى هثال چٌاًچِ احتوال ٍلَع. رٍیساز است 

 100گسارش ضَز تسیي هؼٌی است کِ از  100/1زاٍى 

تارزاری تا ًتیجِ تست هطاتِ فمظ یک هَرز هٌتْی تِ 

هَرز تارزاری تا ضرایظ یکساى  99سٌسرم زاٍى ذَاّس ضس ٍ 

 . تِ سالهت سپری ذَاّس ضس 

در طی چىذ  Quadrupleگسارش غربالگری 

 ريز آمادٌ می ضًد ؟
ایي تست زر عی چْار رٍز کاری اًجام هی گرزز ٍ ًتایج تِ 

 . صَرت غرتالگری هثثت یا هٌفی گسارش ذَاّس ضس 

غربالگری مثبت برای سىذرم داين بٍ چٍ 

 معىاست ؟

یک غرتالگری هثثت تِ ایي هؼٌاست کِ ضوا زر گرٍّی از 

ذاًن ّای تارزار لرار زاریس کِ زر آى احتوال تِ زًیا آٍرزى 

زر ایي صَرت تِ ضوا . تا سٌسرم زاٍى تیطتر است  ًَزازی

   .پیطٌْاز ذَاّس ضس  CVS   اًجام آزهایطات آهٌیَسٌتس ٍ

ًتایج غرتالگری ٌّگاهی هثثت گسارش هی ضَز کِ احتوال 

. هحاسثِ گرزز 250/1ٍلَع سٌسرم زاٍى هساٍی یا تسرگتر از 

ذاًن ّای تارزار کِ تحت غرتالگری لرار هی  20/1حسٍز 

اکثر ذاًن ّای : ًکتِ هْن . رًسزر ایي گرٍُ ذَاٌّس تَز گی

تارزار تا ًتایج غرتالگری هثثت ، ًَزاز هثتال تِ سٌسرم زاٍى 

ذاًن تارزار تا ًتایج غرتالگری  23از ّر . ًرَاٌّس زاضت 

  .هثثت ، فمظ یک هَرز تِ سٌسرم زاٍى هٌتْی ذَاّس ضس

 بٍ چٍ معىاست ؟ NTDغربالگری مثبت برای 

ًتایج غرتالگری هثثت تسیي هؼٌاست کِ ضوا زر گرٍّی از 

ذاًن ّای تارزار لرار گرفتِ ایس کِ احتوال تیطتری ترای تِ 

اگر ًتایج غرتالگری . زاریس  NTDزًیا آٍرزى ًَزازی هثتال تِ 

 20تا  18آزهایص هجسز زر ّفتِ ّای هثثت تاضس ، اًجام 

ًتایچ . ز ضس تارزاری ٍ احتواال آهٌیَسٌتس پیطٌْاز ذَاُ

هساٍی یا تیص  AFPٌّگاهی هثثت تلمی هی ضَز کِ همسار 

از زٍ ٍ ًین تراتر همسار ًرهال تؼییي ضسُ ترای سي تارزاری 

 . ضوا تاضس 



 

 

 غربالگری مىفی بٍ چٍ معىاست ؟

 AFPٍ همسار  250/1اگر احتوال ٍلَع سٌسرم زاٍى کوتر از 

کوتر از زٍ ٍ ًین تراتر همسار ًرهال تؼییي ضسُ ترای سي 

تارزاری ضوا تاضس ًتایج غرتالگری هٌفی تلمی هی ضَز ٍ 

اگر چِ تا . اًجام تست ّای تطریصی زیگر ضرٍرتی ًسارز 

ًتیجِ غرتالگری هٌفی احتوال تِ زًیا آٍرزى فرزًس هثتال تِ 

تسیار ضؼیف ذَاّس تَز اها ًتایج  NTDسٌسرم زاٍى ٍ یا 

غرتالگری هٌفی ًوی تَاًس احتوال تارزاری تا چٌیي ًمایصی 

 . را کاهال رز کٌس 

می تًان تمامی  Quadrupleآیا با تست 

 بارداری َای پرخطر را تطخیص داد ؟

هَرز  9تا  8حاهلگی هٌتْی تِ سٌسرم زاٍى حسٍز  10از ّر 

ی ّای هثثت عثمِ تٌسی لاتل ضٌاسایی است ٍ جسء غرتالگر

تارزاری هٌتْی تِ  10هَرز از ّر  2تا  1حسٍز . هی ضًَس 

سٌسرم زاٍى لاتل تطریص ًیستٌس ٍ جسء غرتالگری ّای 

 .هٌفی لرار هی گیرًس 

هَرز از  4لاتلیت ضٌاسایی  Quadrupleتست غرتالگری 

را زارز ٍ تا استفازُ از  NTDهَرز تارزاری هٌتْی تِ  5ّر 

یِ ی هَارز ػسم تطکیل هغس یا ایي تست کل

anencephaly  هطرص هی گرزز . 

چرا گاَا با يجًد وتایج غربالگری مىفی 

فرزوذی مبتال بٍ سىذرم داين یا وقص لًلٍ 

 بٍ دویا   می آیذ ؟( NTD)عصبی 

تایس یازآٍر ضس کِ ًتایج تست ّای غرتالگری تِ صَرت 

تیاى هی گرزز ٍ لاتلیت آًْا زر ضٌاسایی (  risk) احتوال 

زرصس ًوی تَاًس  100تیواری ّا هاًٌس تست ّای تطریصی 

تٌاترایي ّرچٌس تَلس فرزًسی هثتال تِ سٌسرم زاٍى . تاضس 

ترای ذاًوی تا ًتایج غرتالگری هٌفی غیر هؼوَل تِ ًظر هی 

ػلت ایي است کِ تست . رسس ، اها گاّی رخ هی زّس 

عَر کاهل ًوی تَاًس تارزاری ّای پرذغر را از  غرتالگری تِ

زرٍالغ ًتیجِ ی هٌفی . تارزاری ّای سالن تطریص زّس 

ٍ یا ، تَلس فرزًس هثتال تِ سٌسرم زاٍىQuadrupleغرتالگری 

 .  را هٌتفی ًوی کٌس  ًمصلَلِ ػصثی

می تًان واَىجاری  Quadrupleآیا با تست 

 َای دیگر را ویس غربالگری کرد ؟

هی تَاى تارزاری ّای  Quadrupleتا کوک تست  تلی ،

، سٌسرم ( 18تریسٍهی  ) پرذغر جْت ٍلَع سٌسرم ازٍارز 

أپیتس   –لولی  –ٍ سٌسرم اسویت (  13تریسٍهی ) پاتَ 

(Smith-Lemli-Opitz  ) را ارزیاتی کرز . 

ًازر ٍ کطٌسُ است کِ تِ ػلت  یک تیواری سىذرم اديارد 

اضافِ زر سلَل ّای جٌیي ایجاز  18حضَر یک کرٍهَزٍم 

زر صَرت ػسم استفازُ از ترًاهِ غرتالگری هٌاسة . هی ضَز 

 . تَلس یک هَرز تِ ایي سٌسرم هثتال ذَاّس تَز  7000از ّر 

ًیس  تیواری ًازر است ٍ ًاضی از ٍجَز یک  سىذرم پاتً

تَزُ ٍ تا اذتالالت ضسیس ػصثی  13م کپی اضافِ از کرٍهَزٍ

ضیَع ایي ًاٌّجاری زر . ، تطٌج ٍ ػسم رضس ّوراُ است 

 7000/1صَرت ػسم استفازُ از تست ّای غرتالگری هؼوَل 

 .گسارش ضسُ است  20000/1تا 

یک تیواری ًازر است کِ زر  أپیتس  –لولی  –سٌسرم اسویت 

الیاى تِ ایي هثت. آى تَلیس کلسترٍل زچار اذتالل هی گرزز 

سٌسرم از ػمة افتازگی شٌّی ، ًاٌّجاری ّای ظاّری زر 

. اًسام ّا ٍصَرت ٍ ّوچٌیي از هطکالت للثی رًج هی ترًس 

 .شکر ضسُ است  20000/1ضیَع اى زر حسٍز 

اگر احتوال ٍلَع ایي تیواری ّا هثثت گسارش گرزز ، 

تست . سًََگرافی هجسز یا آهٌیَسٌتس پیطٌْاز هی ضَز 

Quadruple  تارزاری ّای هٌتْی تِ  10/6هی تَاًس

أپیتس –لولی  –سٌسرم ازٍارز ، سٌسرم پاتَ ٍ سٌسرم اسویت 

 .را ضٌاسایی کٌس 

چرا سه مادران در محاسبٍ مىظًر می 

 گردد ؟

ّر هازری زر ّر سٌی احتوال زاضتي فرزًس هثتال تِ سٌسرم  

. هی یاتس زاٍى را زارز اها ایي احتوال زر سٌیي تاالتر افسایص 



 

 

تِ ػثارت زیگر ذاًن ّای تارزاری کِ سي تاالتری زارًس 

. احتوال هثثت ضسى تست غرتالگری زر آًْا تیطتر است 

تٌاترایي ها سي را تِ ػٌَاى یکی از فاکتَرّای زذیل زر 

تؼییي احتوال تارزاری ّای هٌتْی تِ سٌسرم زاٍى هٌظَر 

ٍع سٌسرم ارتثاط ًسثی سي هازراى ٍ احتوال ٍق. هی کٌین 

 زاٍى زر جسٍل زیر ًوایص زازُ ضسُ است ؛

زرصس ضٌاسایی 

تارزاری ّای 

هٌتْی تِ سٌسرم 

 زاٍى 

احتوال هثثت 

ضسى ًتیجِ 

 غرتالگری

گرٍُ سٌتی 

هازراى تارزار 
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قذم بعذی پس از مثبت ضذن وتیجٍ 

 غربالگری چیست ؟
زر صَرت هثثت ضسى ًتایج غرتالگری ، تست ّای تطریصی 

ضاهل آهٌیَ سٌتس ٍ ًوًَِ ترزاری از پرزّای کَریًَیک یا 

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

 . کٌٌس کِ لغؼاً تارزاری هٌتْی تِ ًاٌّجار است یا ذیر 

 :آمىیً سىتس 
آهٌیَسٌتس یک رٍش تطریصی است ٍ زهاى هٌاسة اًجام 

ایي تست تا جوغ آٍری . آى ضاًسزّویي ّفتِ تارزاری است 

هیساى کوی هایغ آهٌیَتیک از عریك ٍارز کرزى یک سَزى از 

سلَل . جسار ضکن تحت ّسایت سًََگرافی اًجام هی ضَز 

ّای هَجَز زر ایي ًوًَِ جْت تطریص سٌسرم زاٍى ٍ 

 PCRجاری ّای شکر ضسُ تا استفازُ از تکٌیک سایر ًاّي

 . فلَرسٌت کوی هَرز تررسی لرار هی گیرز 

 :  CVSومًوٍ برداری از پرزَای کًریًویک یا  
ایي تست گاّا تِ ػٌَاى جایگسیي آهٌیَسٌتس تَصیِ هی 

آزهایطی است کِ زر آى از تافت جفت تحت تی  CVS .گرزز 

زر ایي رٍش . آیس حسی هَضؼی ًوًَِ ترزاری تِ ػول هی 

ًوًَِ گرزى رحن  ٍ یا  تَسظ یک سَزى از عریك جسار ضکن

ای از جفت تْیِ ضسُ ٍ پس از آى سلَل ّای هَجَز زر 

فلَرسٌت کوی از ًظر ًاٌّجاری ّای  PCRجفت تا رٍش 

) احتوال تسیار کوی . شکر ضسُ هَرز تررسی لرار هی گیرًس 

تطریص  CVSٍجَز زارز کِ تا کوک ( زرصس  1زر حسٍز 

لغؼی هیسر ًگرزز کِ زر ایي صَرت آهٌیَسٌتس اًجام ذَاّس 

 .  ضس 

آیا ایه تست َای تطخیصی تضمیه می 

کىىذکٍ فرزوذ مه بذين َیچ واَىجاری بٍ 

 دویا آیذ ؟

ّیچ تستی ًوی تَاًس تضویي کٌس کِ فرزًس ضوا هتَلس ضَز 

هٌفی تاضس ، تِ عَر لغغ  CVSاها اگر ًتایج آهٌیَسٌتس ٍ 

ٍ ًاٌّجاری  13/  18هال ٍلَع سٌسرم زاٍى ، تریسٍهی احت

 . کرٍهَزٍم ّای جٌسی از تیي هی رٍز 

ي آمىیًسىتس بی خطر  CVSآیا تست َای 

 َستىذ ؟
ٍ آهٌیَ سٌتس  CVSسالْای هتوازی است کِ تست ّای 

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

ذویي ززُ ضسُ کِ فمظ زلت هَرز تررسی لرار گرفتِ اًس ٍ ت

یا آهٌیَ سٌتس اًجام زازًس  CVSزرصس هازراًی کِ  1حسٍز 

 . زچار سمظ جٌیي ًاضی از اًجام ایي تست ّا هی گرزًس 

  detailed  )چٍ مًقع سًوًگرافی جسء بٍ جس

ultrasound scan  )درخًاست می گردد ؟ 

هثثت تاضس  NTDچٌاًچِ ًتیجِ غرتالگری اًجام ضسُ جْت 

ایي ًَع . سًََگرافی تا هتس جسء تِ جسء تَصیِ هی گرزز 



 

 

ٍ  Spina Bifidaسًََگرافی لاتلیت ضٌاسایی کلیِ هَارز ٍ 

Anencephaly  را زارز . 

ّرچٌس کِ تا ایي هتس اهکاى تطریص لغؼی سٌسرم زاٍى 

ٍجَز ًسارز ، تا ایي ٍجَز ترذی از تظاّرات فیسیکی هتأثر از 

 18از سًََگرافی زر ّفتِ ّای  سٌسرم زاٍى تَسظ ایي ًَع

اگر ایي تظاّرات هطاّسُ . تارزاری لاتل ارزیاتی است  20تا 

ضَز حتوا تست ّای غرتالگری ٍ تطریصی پیطٌْاز هی 

توال اها ػسم هطاّسُ ایي ػالئن تِ ّیچ ٍجِ اح. ضَز 

 .سٌسرم زاٍى را رز ًوی کٌس 

چىاوچٍ بارداری مه پرخطر وباضذ،چگًوٍ     

وتایج غربالگری مثبت داضتٍ ممکه است 

 باضم ؟

ًتایج تست ّای غرتالگری تراساس سي ضوا ، سي جٌیي ٍ 

تٌاترایي . سظ هارکرّای ذًَی ضوا تِ زست هی آیٌس 

 : احتوال هثثت ضسى غرتالگری ضوا تیطتر است اگر 

 .زرگرٍُ سٌی تاالتری لرار زاریس  -

 . زر ذَى پاییي تاضس AFP  ٍuE3سغح  -

زر ذَى تاال  β – hCG  ٍinhibinسغح  -

 .گسارش گرزًس 

الثتِ هیساى ایي چْار فاکتَر تِ عَر عثیؼی زر تیي ذاًن 

ّای تارزار هتغیر است ٍ هؼوَال هحسٍزُ هطرصی ترای تاال 

تِ ّویي زلیل . یا پاییي تَزى ایي فاکتَرّا ٍجَز ًسارز 

تیطتر ذاًن ّا تا ًتایج غرتالگری هثثت لسٍها فرزًس هثتال 

 . زاضت ًرَاٌّس 

ًتایج غرتالگری هثثت فمظ هطرص هی کٌس کِ فرز زر 

گرٍّی تا احتوال ذغر تاال لرار زارز ٍ تایس تِ ایطاى تست 

 . ّای تطریصی هکول را پیطٌْاز کٌین 

اگر فرزوذ مه مبتال بٍ سىذرم داين باضذ چٍ 

 اتفاقی رخ می دَذ ؟

هال تِ یاز زاضتِ تاضیس حتی تا ًتایج غرتالگری هثثت ، احت

اگر تا ٍجَز . زیازی ٍجَز زارز کِ فرزًس ضوا هثتال ًثاضس

اعویٌاى از اتتال جٌیي سٌسرم زاٍى ٍ یا سایر ًاٌّجاری ّا 

تصوین تِ ازاهِ ی تارزاری زاریس ، زر ایي صَرت تا پسضک یا 

ٌّوایی ّای الزم را هطاٍر ذَز هطَرت ًواییس ٍ را

.  زرذَاست ًواییس 

 

 


