
 
 

از  کیاز هر  نسخه کی، داشته باشدمعیوب را از ژن دو نسخه  فردافتد که  یاتفاق م یهنگام یکیاز اختالالت ژنت یاریبس

فقط در . کودک خواهد بودآن  "ناقل"، اما داشت درا نخواه یماری، عالئم بدداشته باش وبینسخه مع کی. اگر فقط نیوالد

 .دنبه او منتقل کن را معیوبژن  پدر و مادرشکه  دیآ یم ایبه دنبا نقص ژنتیکی  یصورت

 یکیژنت یها یماریب یرا از نظر برخ والدین DNA گرید ید. برخنکن یبررس رحمتواند نوزادان را در  یم شاتیآزما یبرخ

کند تا  یمادر و پدر را بررس    یتواند ژن ها یم یکیژنت یحامل ها ی، غربالگریقبل از باردار یکنند. حت یم یبررس   

 را نشان دهد. یکیاختالل ژنت کیفرزند آنها به  یابتالاحتمال 

 یکند. تس  ت ها یم یها مرتبط هس  تند بررس   یماریب یکه با برخ ییژن ها افتنی یرا برا DNAژنتیک  ش  اتیآزما

 شود: یم یبررس ریموارد زتشخیص  یاستاندارد برا یغربالگر

 کیستیس بروزیف 

 سندرم X شکننده 

 شکل یسلول داس یماریمانند ب یخون اختالالت 

 ساکس یتا یماریب 

 ینخاع یعضالن یآتروف 

ستند و  ی، برخکند دایرا پ گریاختالل د 400از  شیناقص ب ید ژن هانتوان یم، ژنتیکی دیجد یها شیآزما از آنها نادر ه

 ندارند.درمان 

 د؟ندار ازین یژنتیک بیماریهای یبه غربالگر یانکس چه

کند که  یم هی، احتماالً پزشک توصبودهدر خانواده  سابقه آن که دیهست یکیاختالل ژنت کی یهمسرتان دارا ایشما  اگر

 یکیژنت یها یماریابتال به ب یبا خطر باال یگروه قوم کیکه به  یدر ص   ورت همچنین. دیده انجام کیژنت شیآزما باید

شهای ژنتیکی را انجام دهید، خاص شود آزمای صیه می شهای غربالگری گ از جمله قرار دارید تو روههای قومی که باید آزمای

 :بیماریهای ژنتیکی را انجام دهند، موارد زیر هستند

 (و فیبروز کیستیک ساکس یتا یماری)ب یاشکناز یهودی 

 شکل( یسلول داس یماری)ب ییکایآمر-ییقایآفر 

 (ی)تاالسم یجنوب شرق یایو آس یا ترانهیمد 

 

 



 
 

 انواع آزمایش ژنتیک:

 یکیحامل ژنت یغربالگر یها شی: آزمایقبل از باردار

 دیگو یبه ش  ما م یکیحامل ژنت ی. غربالگردیش  و یم دهی، ناقل نامدیرا ندار یماریب نیاما خودتان ا دیدار معیوبیژن  اگر

سرتان ا ایکه آ  احتمال انتقال آنها به فرزندان، وجود ژن معیوب در والدین صورت، در ریخ ای دیژن ها را دار نیشما و هم

 وجود دارد.

 سه ماهه اول یغربالگر یها شیآزما

و  18 یزومی، ترخطر سندرم داون یبررس یخون برا شیو آزما یاز سونوگراف یبیاز ترک شیآزما نی: در ایمتوال غربالگری

 جی. اگر نتااین تست را انجام میدهد یباردار 13تا  10 یهفته ها نیب مادرشود.  یون فقرات و مغز استفاده ممشکالت ست

 .داددوم انجام  اههرا در سه م یشتریب شاتیآزما توان ی، ماشدب یمنف

سونوگراف گرید یبی: ترککپارچهی یغربالگر س یخون برا شیو آزما یاز  سندرم داون یبرر شکالت  18 یزومی، ترخطر  و م

 یاتفاق م یو قسمت دوم آن در سه ماهه دوم باردار انجام میشودهفته  12حدود بخش اول آزمایش ستون فقرات و مغز. 

 .کشد یطول م شتریب جیبه نتا یابیدست، اما است یمتوال آزمایش غربالگریتر از  قیدق یافتد. کم

نموونه خون از مادر گرفته می ، هفته 10. پس از وجود دارد مادردر خون  جنین DNAاز  قس  متهایی: AcffDN شیآزما

 :کند یم شیآزما برای بررسی بیماریهای زیر خون مادررا در جنین  DNA شگاهیو آزما شود

 داون سندرم 

 18 یزومیتر 

 13 یزومیتر 

 یجنس یمربوط به کروموزوم ها مشکالت 

را  یصیتشخ اتشیآزما ،جینتا دییتأ ی، پزشک برادهدرا نشان  یخطر نقص مادرزاد یغربالگر یها شیاز آزما کیهر  اگر

 کند.  یم شنهادیپ

قابل انتقال هستند.  نیها فقط در صورت انتقال ژن توسط هر دو والد یماریب یتواند کمک کند. برخ یم زیپدر ن شیآزما

شد یمنف پدر شیاگر آزما شمثبت مادر  شیاگر آزما یحت -با شک برخ - دبا ست پز شکالت مانند  یممکن ا -Tayاز م

Sachs را رد کند. یسلول داس یو کم خون کیستیک بروزی، ف 

 



 
 

 سه ماهه دوم یغربالگر یها شیآزما

 است.  ینقص لوله عصبتشخیص  یبرا شیآزما نی(. انی)آلفا فتوپروتئ AFP تست

باشد که  یمعن نیتواند به ا یکند که م یجستجو م مادررا در خون  ییها نیخون پروتئ شیآزما نی: اآزمایش کوآد مارکر

 نیبرا  آزمایش این مادر میتواند .قرار داردمغز  ایو مش  کالت س  تون فقرات  18 یزومی، تردر معرض س  ندرم داونکودک 

 هفته انجام دهد. 21تا  15

سه ماهه اول  شیآزما نی(: اگر قسمت اول ا2)قسمت  کپارچهی یغربالگر  16 نیب گریخون د شیآزما کی، شدهانجام در 

 .باید انجام شودهفته  18تا 

شک ، 20: حدود هفته یسونوگراف شکاف کام یمادرزاد صینقا افتنی یبراپز شکالت قلبمانند  شکالت کل ی، م  یویو م

 کند. یم سونوگرافی درخواست

 (CVS) یونیکور یاز پرزها یو نمونه بردار وسنتزی: آمنیصیتشخ یها شیآزما

 :کنند یم یبررس زیر یص مادرزادائنوزادان را از نظر احتمال نق ،قبل از تولد CVSو  وسنتزیآمن

 داون سندرم 

 13 یزومیتر 

 18 یزومیتر 

 موارد را  نیتواند ا یم وس  نتزی)فقط آمن دایفیب نایس  تون فقرات ، مانند اس  پ ایمربوط به رش  د مغز  مش  کالت

 دهد(. صیتشخ

 .است ٪99از  شیب دقت تشخیصی این آزمایشها

شودنمونه کوچکی از پرزهای جفتی  CVSدر  شکان پ. گرفته می  یانجام م 13و  10هفته  نی، بیباردار لیرا در اوا CVSز

 از خانم ها شود. یدر برخ تعفون ای یزی، خونردردباعث  ممکن است شیآزما نیدهند. ا

سنتزیآمن یط در شک و ست که کودک  یا سهیدرون ک بهشکم  قیسوزن بلند و نازک را از طر کی، پز را احاطه کرده ا

سلول ها نیپروتئ شگاهیآزما درخارج کند.  را عیما یتا مقدار کم وارد میکند س عیموجود در ما یها و  د. نکن یم یرا برر

 ایعض  الت  ی، گرفتگیزیتواند باعث خونر یم وس  نتزی، آمناوقات ی. گاهانجام میش  ودهفته  20تا  15 نیب شیآزما نیا

 عفونت شود.

 



 
 

 

وجود در مورد کودک  یکه قطعاً مشکل ستین یمعن نی، به اداده شنهادیشما پ یرا برا شاتیآزما نیاز ا یکیپزشک  اگر

ست که آنها م یبدان معن نیدارد. ا شوند همه چ یا ست  زیخواهند مطمئن  را  یگرید یغربالگر شیآزما جینتا ایخوب ا

 کنند.  یم یریگیپ ،دیکه انجام داده ا

 مزایا و معایب آزمایشات ژنتیکی:

 عبارتند از: یکیژنت شیآزما یایاز مزا یبرخ

سابقه  ای تی، قومکنند با نژاد یکشف م شاتیآزما نیکه ا وبیمع یاز ژن ها یاریکند. بس یم دایناشناخته را پ مشکالت

 شما ارتباط ندارند.  یخانوادگ

، دیگروه پرخطر قرار دار کیدر  دیتواند به ش  ما کمک کند بفهم یم جیدهد. نتا یش  ما پاس    م یس  ابقه خانوادگ درباره

 .دیخود اطالع ندار یخصوصاً اگر از سابقه خانوادگ

 ضرر است. یو ب عیسر یبزاق قبل از باردار ایآسان است. گرفتن نمونه خون  انجام آزمایش

 :بیاز معا یبرخ

 یدر حال دیستین یکه حامل ژن دییبگو دیتوان ی. شما مستین قیدق ٪100 یشیآزما چیممکن است نادرست باشد ه جینتا

ست ست  جینتا نیا. دیکه واقعاً ه شتباه بو اینادر صم شاتیآزما دناحتمال ا ست هنگام ت درباره بچه دار  یریگ میممکن ا

 شدن استرس آور باشد.

شما تأث یکه ژن ها چگونه رو دیبدان دیتوان ینم شهیهم شما شما ژنها دیدان یاگر م یگذارند. حت یم ریکودک   یفرزند 

، شدت آن چقدر است دده یاختالل را نشان م نیکه عالئم ا دیده صیتشخ دی، ممکن است نتوانبرد یرا به ارث م یناقص

 .دشو یبه مرور زمان بدتر م نکهیا ای

 زیبه همه چ یریگ می. قبل از تصمستیهمه مناسب ن ی، اما برابدهد یالعات مهمتواند به افراد اط یم یکیژنت شاتیآزما

 :دیفکر کن

ست نتا چگونه شانس انتقال  ایبگذارد؟ آ ریبر من تأث جیممکن ا ستن   یشما در باردار یباعث نگران یکیاختالل ژنت کیدان

 شود؟ یم

با  آزمایش جیبه اش  تراک نگذاش  تن( نتا ایبگذارد؟ به اش  تراک گذاش  تن ) ریبر خانواده من تأث جیممکن اس  ت نتا چگونه

 تواند باعث تنش شود. ی، مباشند زیاطالعات ن نیا ریخانواده که ممکن است تحت تأث یاعضا



 
 

 

ست . دیکن تیریخود را مد آزمایش جینتا دیتوان یکه چگونه م دیفکر کن نیبه ا شدممکن ا شاور ژنت کیتا با  نیاز با  کیم

 مشکل خود آگاهانه فکر کنید و تصمیم بگیرید.تواند به شما کمک کند در مورد  یم او، دیصحبت کن
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