* تشــخیص زود هنــگام ،آزمایــش از هفتــه  10بــارداری
قابــل انجــام بــوده و ایــن زمــان ،بــه تصمیــم گیــری بهتــر
کمــک مــی کنــد.
* جــواب دهــی ســریع ،جــواب آزمایــش طــی  10روز

آزمایشــگاه پردیــس بــا ارائــه خدمــات
تخصصــی ،یکــی از مراکــز پیشــرو در امــر
پیشــگیری از بیمــاری هــای ژنتیــک و
معلولیــت هــا در شــرق کشــور اســت.

آمــاده مــی شــود.

پیشنهادات
 -1بــه کار بــردن ایــن تســت در مــورد بــارداری هــای پــر
خطــر ماننــد زنــان بــاردار بــاالی  35ســال و کســانی کــه
در روشهــای غربالگــری رایــج ،نتیجــه پرخطــر (مثبــت)
داشــتهاند.
 -2کاربــرد ایــن تســت بــرای کســانی کــه از نحــوه نمونــه
گیــری روش هــای تهاجمــی وحشــت دارنــد.
 -3انجــام تســت بــرای زنانــی کــه نمــی تواننــد خطــر
ســقط در روش هــای تهاجمــی را بپذیرنــد.
 -4انجــام آمنیوســنتز در مــورد کســانی کــه نتیجــه
مثبــت در تســت  NIPTداشــتهاند.
 -5انجــام آزمایــش آلفافتوپروتئیــن در ســه ماهــه دوم
بــرای بررســی اختــاالت رشــد لولــه عصبــی جنیــن.

ایــن آزمایشــگاه اولیــن مرکــز تشــخیص قبــل از تولــد
بیمــاری هــای ژنتیــک در خراســان و جــزو شــبکه PND
کشــور اســت.
در این مرکز مشاوره های ژنتیک زیر انجام می شود:
الــف -پیــش از ازدواج ،ازدواج فامیلــی ،پیــش از بــارداری و
دوران بــارداری
ب -بیمــاری هــای ارثــی ،عقــب افتادگــی ذهنــی و جســمی،
ناهنجــاری هــای مــادر زادی
ج -سرطان های فامیلی
بخــش ســیتوژنتیک آزمایشــگاه مــی توانــد پنــل هــای ژنــی
ســرطان هــای ارثــی را بــه وســیله Next Generation

بــه خاطــر داشــته باشــید
اکثــر نــوزادان ســالم بــه
دنیــا مــی آینــد.

 Sequensing PCRبررســی کنــد.
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سندروم داون
در طــی دو دهــه اخیــر روش هــای مختلفــی شــامل

در ســال  1997دانشــمندان بــه وجــود  DNAجنیــن در
خــون مــــادر پــی بردنــد .ایــن کشــف مهــم ،بــه اساســی

انــدازه گیــری مارکرهــای شــیمیایی و پارامترهــای

بــرای ظهــور روشهــای غیــر تهاجمــی تشــخیص

ســونوگرافی و همچنیــن ترکیــب ایــن دو بــا هــم ،بــرای

ســندرم داون تبدیــل شــد .باالخــره موفقیــت واقعــی در

غربالگــری ســندرم داون ابــداع شــده اســت ،امــا بــه

ســال  2008حاصــل شــد؛ زمانــی کــه محققیــن ،قــدرت

علــت اشــکاالت موجــود در ایــن روش هــا ،دانشــمندان

تشــخیص اختــاالت کروموزمــی جنیــن را بــا اســتفاده

همیشــه بــه دنبــال یافتــن روش هایــی بهتــر بودنــد.

از روش تعییــن توالــی  DNAجنیــن در خــون مــادر

بزرگتريــن ايــراد در روش هــای ســنتی غربالگــری،

بــا درســتی حــدود  100درصــد بــه اثبــات رســاندند.

درصــد بــاالی نتايــج مثبــت کاذب و منفــی کاذب و در

ایــن روش را بــرای تریزومــی  21بــه میــزان  99/9درصــد
نشــان میدهنــد .ایــن بدیــن معناســت که بــا ایــن آزمایش
میتــوان  99/9درصــد از مــوارد ســندرم داون را تشــخیص
داد .یعنی میزان منفی کاذب آن کمتر از  0/1درصد اســت.

مــورد آزمایشهــای تأئيــدی ،احتمــال ســقط جنيــن

عمــر  DNAجنیــن کــه در خــون مــادر وجــود

بــه علــت تهاجمــی بــودن روش نمونهگيــری اســت.

دارد بســیار کوتــاه بــوده و بالفاصلــه بعــد از تولــد از

نتیجــه مثبــت کاذب یعنــی در عیــن حالیکــه بیمــاری

خــون مــادر محــو مــی گــردد .بنابرایــن ،بــارداری

وجــود نــدارد جــواب تســت مثبــت میشــود .جــواب

هــای قبلــی اثــری در نتیجــه تســت نــدارد.

منفــی کاذب یعنــی در حالیکــه بیمــاری وجــود دارد

نکتــه :انجــام ایــن تســت ،نیــاز بــه آزمایــش آلفــا

نتیجــه تســت منفــی اســت.

فتوپروتئیــن را بــرای بررســی اختــاالت رشــد لولــه
عصبــی جنیــن در ســه ماهــه دوم از بیــن نبــرده
اصــول ایــن روش بــر پایــه انــدازه گیــری  DNAآزاد جنین
در خــون مــادر اســت کــه از ســلول هــای جفــت آزاد
مــی شــوند .صاحــب نظــران ،ایــن کشــف را یــک انقــاب
در روشهــای تشــخیصی دوران بــارداری مــی داننــد و
پیــش بینــی مــی کننــد کــه در آینــده نزدیــک تســت های
مبتنــی بــر آن ،بــه صــورت کامــل جایگزیــن روش هــای
ســنتی غربالگــری گــردد .مطالعــات اخیــر میزان تشــخیص

و خانــم بــاردار بایــد حتمــا در هفتــه هــای  15تــا
 20بــارداری مجــددا ً بــه آزمایشــگاه مراجعــه کــرده
و تســت غربالگــری ســه ماهــه دوم را انجــام دهــد.

مزایای تست

*غیرتهاجمــی بــودن ،بــرای انجــام آزمایــش فقــط بــه
چنــد ســی ســی از خــون مــادر احتیــاج اســت.
* حساســیت و صحــت بــاالی تســت( ،بیشــتر از 99/9
درصــد)

