
 
 

 راتییتغ یبرا یتست غربالگر نیتریو اختصاص نیترحساس (NIPT)آزمایش غیرتهاجمی قبل از تولد 

ین خطر یروشی برای تعاین آزمایش  کند. یریجلوگ تریتهاجم یهابه روش ازیاز ن تواندیاست و م یکروموزوم

مادر  جنین را که در خون DNAهای ژنتیکی خاص است. این آزمایش قطعات کوچکی از تولد جنین با ناهنجاری

این شوند، ها که در داخل هسته سلول یافت می DNAکند. برخالف اکثر در گردش است را تجزیه و تحلیل می

 Cell Free) سلولآزاد از  DNAقطعات در خون مادر شناور هستند و در داخل سلول نیستند و به همین دلیل 

DNA) شوند. معموالً این قطعات کوچک نامیده میDNA  جفت باز طول دارند و زمانی بوجود  200کمتر از

ها در جریان خون به این سلول DNAشوند و محتویات میرند و تجزیه میمیاز جفت ی یهاآیند که سلولمی

 Cell freeاست و بررسی  جنین DNAمشابه  های جفت معموالًسلول DNA آیند.صورت آزاد و شناور در می

DNA های ژنتیکی بدون آسیب رساندن به حاصل از آن فرصتی برای تشخیص زود هنگام برخی از ناهنجاری

 کند.جنین فراهم می

شود زیرا فقط نیاز به خونگیری از مادر باردار دارد و یک آزمایش غیر تهاجمی در نظر گرفته می NIPTآزمایش 

یک آزمایش غربالگری است به این معنی که پاسخ قطعی  NIPTکند. آزمایش هیچ خطری برای جنین ایجاد نمی

  رصد دقت تشخیصی دارد.د 99دهد ولی بیش از ماری ژنتیکی است یا خیر نمیدر مورد اینکه جنین دارای بی

 13(، تریزومی 18)ناشی از کروموزوم اضافی  18(، تریزومی 21آزمایش به بررسی  سندرم داون )تریزومی این 

بنابراین پردازد. می Yو  Xهای جنسی های اضافی یا حذف شده از کروموزوماضافی( و کپی 13)ناشی از کروموزوم 

 نماید.یز فراهم میناین تست امکان تشخیص جنسیت جنین را 

عالوه بر تریزومی های ذکر شده  نیز باشد. RHه جنسیت جنین و نوع دنتایج این آزمایش ممکن است نشان دهن

های کروموزوم ، اختالالت 22 یومزیتر، 16 یومزیتراین آزمایش برای تشخیص برخی اختالالت دیگر از جمله 



 
اختالالت تک ژن در  یبرخو   Prader-Williاز حذف کروموزوم مانند سندرم  یاختالالت ناش یبرخ، یجنس

با سن  ییتک و دوقلو یباردار یآزمون برا نیا ده میشود.ر، به کار باستخوان ایاسکلت  یها یارتباط با ناهنجار

است  نیجن ها در یزومیتر یخطر باال برادهنده نشان  شیآزما جی. نتاقابل انجام استهفته  10حداقل  یباردار

آزمایش باید به برای انجام این  د.ندرنظر گرفته شو ینیبال یارهایمع ریسا و یکیمشاوره ژنت دیبا که در این صورت

 یکی از بهترین آزمایشگاه های ژنتیک مراجعه فرمایید.

 شیزنان در معرض خطر افزا برای cffDNAد که آزمون نکن یم هیتوصکالج متخصصان زنان و زایمان امریکا 

 شود. عوامل موثر بر خطر عبارتند از: نجاما یکیپس از مشاوره ژنتو  نیجن صینقا

 شتریب ایسال  35مادر:  سن 

 با افزایش خطر اختالالت کروموزومی همراه است.که  نیجن سونوگرافی جهینت 

  اختالالت کروموزومیبا  یقبل یباردار سابقه 

 سه ماهه دوم ایمثبت در سه ماهه اول  یغربالگر شیآزما 

 ریغ یها افتهی. اگر توصیه میشود یصیتشخ شیآزما کینه  ،یغربالگر شیآزما کیبه عنوان  cffDNA آزمون

 وجود صیتشخ یوجود داشته باشد، برا cffDNA یها شیدر آزما ایمعمول روزانه  یها شیدر آزما یعیطب

توصیه  وسنتزیآمن ای( CVS) انجام آزمایشات دیگری مانند نمونه برداری از پرزهای کوریون، یاختالل کروموزوم

 میشود.

 محدودیت ها:

تشخیص اینکه  اما شود یم یابیارز های دوقلویی یدر باردار 21و  18، 13 یکروموزوم ها یبرا نیجن آنوپلوئیدی

کننده  کسممکن است منع شیآزما جی. در موارد نادر، نتاکدام قل دچار آنوپلوئیدی شده امکان پذیر نیست



 
ای کروموزومهاختالل در . نتیجه منفی نتیجه وجود نیجن تیمادر باشد، نه وضع یدیوپلوئآن ای یجفت سمییموزا

 اختالالت جنینی را رد نمی کند. سایر دیگر یا 

  حجم نمونه:

 میلی لیتر 10

  نوع نمونه:

 خون کامل

 تفسیر نتایج:

باشد.  21، و 18، 13 یزومیتر یدارا جنینبدین معناست که بسیار بعید است که  cffDNA ینتیجه آزمون منف

 یاختالالت کروموزوم ریتوان کامال رد کرد، و سا یرا نم یکیژنت صائقن ای وجود سایر تریزومی ها نیحال، ا نیبا ا

 تواند وجود داشته باشد. یهنوز هم م

 نی. با ادارداختالالت مشخص شده قرار  برای ییدر معرض خطر باال نیمثبت باشد، جن cffDNAنتیجه تست  اگر

 ی، نمونه برداریروموزوماختالل کقطعی  صیتشخ ی. براستین یصیتشخ همانطور که گفته شد این آزمایشحال، 

و  یهفته باردار 20تا  15 نیب وسنتزیآمن ای یباردار مدهم و دوازده یهفته ها نی( بCVS) یونیکور پرزهایاز 

 الزم است.ها کروموزوم  لیو تحل هیتجز

 در موارد زیر ممکن است تفسیر نتایج آزمایش به درستی انجام نگیرد:

 چاقی مادر 

 چندقلویی 



 

  بارداری 10از هفته نمونه گیری پیش 

 بارداری از طریق تخمک اهدا شده 

 ،یعیطب ریغ یسونوگرافتاریخ آخرین قاعدگی، ) ینیو عالئم بال یتولد، سن حاملگ خیتاراخذ اطالعاتی از قبیل 

تخمک اهدا  تیوضع ،ینوع باردار ،)وزن، نژاد ماریب کی(. اطالعات دموگرافدر خانواده یدیوپلوئابتال به آن سابقه

 برای انجام آزمایش و ثبت در پرونده بیمار ضروری هستند.کننده( 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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