آزمایشهای غربالگری سندروم داون:
 .1آزمایش دابل مارکر ()Double Marker
به این آزمایش اصطلاحا  FTSیا  First Trimester Screeningمیگویند .در این آزمایش به طور هم زمان دو شاخص خونی
 PAPP-Aو  Free βHCGو یک شاخص سونوگرافی به نام  NTیا  Nuchal Translucencyبررسی میشود .این آزمایش از
ابتدای هفته  11تا انتهای هفته  11 +0( 11تا  )11+6انجام میشود .ارزش تشخیصی این تست  58درصد است.
با انجام این آزمایش مادران در گروه اسکرین مثبت با ریسک ابتلای بالا و اسکرین منفی با ریسک ابتلای پایین قرار میگیرند.
نتیجه اسکرین مثبت به این معنی است که ریسک ابتلا به سندروم داون بر اساس سن مادر ،سطوح سرمی  PAPP-Aو Free
 βHCGو نیز اندازه  15280 NTیا بیشتر باشد.
نتیجه اسکرین منفی به این معنی است که ریسک ابتلا به سندروم داون کمتر از  Cutoffاختصاصی ریسک ابتلا میباشد.
سطح سرمی  PAPP-Aدر خانمهای سیگاری  20درصد پایینتر است .بنابراین اعمال تنظیمات اختصاصی  MOMضروری است.
 .2تریپل مارکر ()Triple Marker
در این آزمایش  HCG ،AFPو استریول غیر کونژوگه اندازهگیری میشود .این تست در هفتههای  18تا  20انجام میشود .برای انجام
این تست نمونه خون از بیمار گرفته میشود و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار میگیرد .مقادیر غیر طبیعی ممکن است نشانه موارد
زیر باشد5
-

سندروم داون
سندروم ادوارد
نقائص لوله عصبی مانند اسپینا بیفیدا
چند قلویی

 .3کوآد مارکر ()Quad Marker
این آزمایش در هفتههای  11تا  22انجام میشود و چهار شاخص خونی  uE3 ،βHCG ،AFPو  Inhibin- Aرا بررسی میکند.
با انجام این آزمایش میتوان به وجود اختلالات سیستم عصبی ،سندروم داون و تریزومی  15پی برد.
 .4آزمایشهای یکپارچه ( )Integrated Prenatal Screening Test
به این تست  IPSنیز میگویند .در این آزمایش خانم باردار آزمایش مرحله اول را انجام میدهد ولی نتیجه آزمایش گزارش نمیشود
و سپس در هفته  18بارداری آزمایشهای سه ماهه سوم را انجام داده و با استفاده از شاخصها نتیجه محاسبه و گزارش میشود.
ارزش تشخیصی این تست  58درصد است و کاملترین پروتکل غربالگری سندروم داون در دنیا است.

کارایی این آزمون در تشخیص سندروم داون به شرح زیر است5
DR=90%
FPR=1.3%
OAPR=1:5
به این معنی که در خانمهای اسکرین مثبت یک مورد از پنج مورد مبتلا خواهند بود.
غلظت مارکرها با افزایش سن بارداری تغییر میکند .به طوری که در سه ماهه اول  PAPP-Aو  NTافزایش یافته و در سه ماهه دوم
سطح سرمی  UE3 ،AFPافزایش و سطح  Free βHCGکاهش و  Inhibin-Aپیش از هفته  11کاهش و پس از آن افزایش مییابد.
همچنین اندازه مارکرها در آزمایشگاه های مختلف ،متفاوت است .به همین منظور غلظت هر مارکر به صورت مضربی از  MOMبیان
میشود که در ادامه به آن اشاره شده است.
مزایای این آزمون عبارت است از5
 ایمن و موثر در تشخیص سندروم داون
 میزان مثبت کاذب پایین و میزان حساسیت بالای کلینیکی
 قابلیت تشخیص بارداریهای با ریسک بالای ابتلا به سندروم ادوارد
 غربالگری نقائص لوله عصبی از طریق اندازه گیری AFP
همانطور که گفتیم این آزمایش در دو مرحله انجام میشود .مرحله ابتدایی در هفتههای  10تا  11انجام میگیرد .در این زمان انجام
سونوگرافی برای تعیین  CRLو  NTضروری است .در همین زمان نمونه خون برای اندازهگیری  PAPP-Aاز بیمار گرفته میشود.
مرحله دوم این آزمایش در هفتههای  18تا  22انجام میشود .نمونه خون گرفته شده از بیمار برای اندازهگیری ،UE3 ،AFP
 Free βHCG ،Inhibin-Aبه کار میرود .نتایج این آزمون تنها زمانی قابل ارائه خواهد بود که مادر هر دو مرحله آزمون انجام داده
باشد .اگر نمونه خون تا پایان هفته  16دریافت نشود ،باید پیام یادآوری کننده به آدرس منزل مادر و پزشک یا شماره تماس مادر و
پزشک ارسال شود .اگر تا هفته  20نمونه خون اخذ نشود ،ریسک سندروم داون با توجه به مرحله اول آزمون سنجیده میشود که
ارزش آن نسبت به آزمون دو مرحلهای کمتر است.
 .5غربالگری متوالی Sequential Screening
روش  Sequentialبه دو صورت "قدم به قدم"  stepwiseو "مشروط"  Contingentاجرا می شود.
در مدل قدم به قدم  stepwiseابتدا در سه ماهه اول  FTSانجام می شود اگر ریسک بدست آمده بالاتر از  cut offباشد بیمار برای
مشاوره ژنتیک و انجام تستهای تشخیصی ) (CVSمعرفی میگردد و اگر ریسک بدست آمده کمتر از  cut offباشد بیمار کاندید
انجام غربالگری سه ماهه دوم (کواد) خواهد بود.
در مدل مشروط زنان باردار بر اساس نتایج غربالگری سه ماهه اول به سه دسته ریسک بالا ،ریسک متوسط و ریسک پایین تقسیم
می شوند .زنان با ریسک بالا (بالاتر از  )1510برای انجام  CVSفرستاده میشوند .آنهایی که ریسک پایین دارند (کمتر از )152000
احتیاجی نیست که تست غربالگری دیگری در مورد شان اجرا شود و فقط زنانی که دارای ریسک متوسط ( بین  1510و )152000

کاندید انجام غربالگری مرحله دوم (کواد) هستند .با اجرای این استراتژی نه تنها میزان تشخیص بالا و مثبت کاذب پایین داریم بلکه
از تعداد غربالگری لازم در سه ماهه دوم کم میشود .در هر دو مدل  Sequentialموارد غربالگری مثبت برای انجام تست های
تشخیصی زودهنگام ) (CVSفرستاده میشوند .میزان تشخیص این روش ها بیشتر از  %50با مثبت کاذب %8

گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد
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