
1- بــه کار بــردن ایــن تســت در مــورد بــارداری هــای پــر 
خطــر ماننــد زنــان بــاردار بــاالی 35 ســال و کســانی کــه 
در روش هــای غربالگــری رایــج، نتیجــه پرخطــر )مثبــت(  

داشــته اند.
2- کاربــرد ایــن تســت بــرای کســانی کــه از نحــوه نمونــه 

گیــری روش هــای تهاجمــی وحشــت دارنــد. 
ــد خطــر  ــه نمــی توانن ــی ک ــرای زنان 3- انجــام تســت ب

ــد. ــی را بپذیرن ــای تهاجم ــقط در روش ه س
ــه  ــه نتیج ــانی ک ــورد کس ــنتز در م ــام آمنیوس  4- انج

NIPT داشــته اند. مثبــت در تســت 
ــه دوم  ــه ماه ــن در س ــش آلفافتوپروتئی ــام آزمای 5- انج
ــن.  ــی جنی ــه عصب ــد لول ــاالت رش ــرای بررســی اخت ب

پیشنهادات

آزمایشــگاه پردیــس بــا ارائــه خدمــات 
تخصصــی، یکــی از مراکــز پیشــرو در امــر 
ــک و  ــای ژنتی ــاری ه ــگیری از بیم پیش

معلولیــت هــا در شــرق کشــور اســت.

- دکتر محمدرضا عباس زادگان
- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- متخصص ژنتیک پزشکی از NIH آمریکا

ایــن آزمایشــگاه اولیــن مرکــز تشــخیص قبــل از تولــد 
 PND ــبکه ــزو ش ــان و ج ــک در خراس ــای ژنتی ــاری ه بیم

ــت. ــور اس کش
در این مرکز مشاوره های ژنتیک زیر انجام می شود:

ــارداری و  ــش از ب ــی، پی ــش از ازدواج، ازدواج فامیل ــف- پی ال
ــارداری دوران ب

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 
 Next Generation ســرطان هــای ارثــی را بــه وســیله

Sequensing PCR بررســی کنــد.

 * تشــخیص زود هنــگام، آزمایــش از هفتــه 10 بــارداری 
قابــل انجــام بــوده و ایــن زمــان، بــه تصمیــم گیــری بهتــر 

کمــک مــی کنــد.
ــش طــی 10 روز   * جــواب دهــی ســریع، جــواب آزمای

آمــاده مــی شــود.

ــید  ــته باش ــر داش ــه خاط ب
اکثــر نــوزادان ســالم بــه 

ــد. ــی آین ــا م دنی
 مشهد- خیابان احمد آباد- مقابل بیامرستان قائم
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ــه  ــط ب ــش فق ــام آزمای ــرای انج ــودن، ب ــی ب *غیرتهاجم
ــت. ــاج اس ــادر احتی ــون م ــی از خ ــی س ــد س چن

ــتر از 99/9  ــت، )بیش ــاالی تس ــت ب ــیت و صح  * حساس
درصــد( 

مزایای تست

ــامل  ــی ش ــای مختلف ــر روش ه ــه اخی ــی دو ده در ط
انــدازه گیــری مارکرهــای شــیمیایی و پارامترهــای 
ســونوگرافی و همچنیــن ترکیــب ایــن دو بــا هــم، بــرای 
ــه  ــا ب ــت، ام ــده اس ــداع ش ــندرم داون اب ــری س غربالگ
علــت اشــکاالت موجــود در ایــن روش هــا، دانشــمندان 
ــد.  ــر بودن ــی بهت ــن روش های ــال یافت ــه دنب همیشــه ب
بزرگتریــن ایــراد در روش هــای ســنتی غربالگــری، 
درصــد بــاالی نتایــج مثبــت کاذب و منفــی کاذب و در 
ــن  ــقط جنی ــال س ــدی، احتم ــای تأئی ــورد آزمایش ه م
ــت.  ــری اس ــودن روش نمونه گی ــی ب ــت تهاجم ــه عل ب
نتیجــه مثبــت کاذب یعنــی در عیــن حالیکــه بیمــاری 
ــواب  ــود. ج ــت می ش ــت مثب ــواب تس ــدارد ج ــود ن وج
ــود دارد  ــاری وج ــه بیم ــی در حالیک ــی کاذب یعن منف

نتیجــه تســت منفــی اســت. 

ــه وجــود DNA جنیــن در  در ســال 1997 دانشــمندان ب
خــون مــــادر پــی بردنــد. ایــن کشــف مهــم، بــه اساســی 
تشــخیص  تهاجمــی  غیــر  روش هــای  ظهــور  بــرای 
ــی در  ــت واقع ــره موفقی ــد. باالخ ــل ش ــندرم داون تبدی س
ــدرت  ــن، ق ــی کــه محققی ســال 2008 حاصــل شــد؛ زمان
ــتفاده  ــا اس ــن را ب ــی جنی ــاالت کروموزم ــخیص اخت تش
از روش تعییــن توالــی DNA جنیــن در خــون مــادر 
ــاندند.  ــات رس ــه اثب ــد ب ــدود 100 درص ــتی ح ــا درس ب

ایــن روش را بــرای تریزومــی 21 بــه میــزان 99/9 درصــد 
نشــان می دهنــد. ایــن بدیــن معناســت که بــا ایــن آزمایش 
می تــوان 99/9 درصــد از مــوارد ســندرم داون را تشــخیص 
داد. یعنی میزان منفی کاذب آن کمتر از 0/1 درصد اســت. 
وجــود  مــادر  خــون  در  کــه  جنیــن   DNA عمــر 
دارد بســیار کوتــاه بــوده و بافاصلــه بعــد از تولــد از 
بــارداری  بنابرایــن،  خــون مــادر محــو مــی گــردد. 
نــدارد. تســت  نتیجــه  در  اثــری  قبلــی  هــای 

اصــول ایــن روش بــر پایــه انــدازه گیــری DNA آزاد جنین 
ــت آزاد        ــای جف ــلول ه ــه از س ــت ک ــادر اس ــون م در خ
مــی شــوند. صاحــب نظــران، ایــن کشــف را یــک انقــاب 
در روش هــای تشــخیصی دوران بــارداری مــی داننــد و 
پیــش بینــی مــی کننــد کــه در آینــده نزدیــک تســت های 
ــن روش هــای  ــه صــورت کامــل جایگزی ــر آن، ب مبتنــی ب
ســنتی غربالگــری گــردد. مطالعــات اخیــر میزان تشــخیص

سندروم داون

نکتــه: انجــام ایــن تســت، نیــاز بــه آزمایــش آلفــا 
فتوپروتئیــن را بــرای بررســی اختــاالت رشــد لولــه 
نبــرده  بیــن  از  دوم  ماهــه  ســه  در  جنیــن  عصبــی 
و خانــم بــاردار بایــد حتمــا در هفتــه هــای 15 تــا 
20 بــارداری مجــدداً بــه آزمایشــگاه مراجعــه کــرده 
و تســت غربالگــری ســه ماهــه دوم را انجــام دهــد.


