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راهنمای انجام و تفسیر آزمایش های بیوشیمیایی غربالگری جنینی سندروم داون
غربالگری با انجام آزمایش در سههها مااا ابا بارداری ب هف ا ها اای  01تا  01ب ترجیحا ا ها اای  00تا  01بارداری،
آغاز میشههه در برای تعیین سهههن بارداری ،میادیر  CRLتا انههای ا ها  01معهبر اسههه ب بعز از آه بههر اسههه از ا ها
پیشهههادی در سه ن ارا ف اسهه ادو .ه در بیناراه با په  Contingentپذیرش میش نز کا در ادغام نهایج آزمایش سا
مااا ابا ب سا مااا دبم بج د داردر
( )0آزمایش اا در سها مااا ابا .هام  fβHCGب  PAPP-Aبا انراو  NTب تح عه اه  Combined Testمیبا.هزر
بیناراه بر اسهاس دب کات آف انهخابف با سا اربو تیسیم میش نزر ( )1مادراه دارای ریسک سهزربم دابه برابر یا کنهر از
 0با  0011تح عه اه ( )1ریسک پایین نیاز با اقزام بعزی برای بررسف سهزربم دابه نزارنز ،بلف ( )4لازم اس در سا
مااا دبم از نظر ریسههک نیل ل لا عیههبف ( )NTDبا آزمایش  AFPم رد ارزیابف قرار ایرنزر ( )0مادراه دارای ریسههک
سهزربم دابه 0با  011ب بیشهر تح عه اه ( )6ریسک بالا لازم اس از نظر این سهزربم بیشهر م رد بررسف قرار بگیرنزر
برای این مهظ ر پیشههههاد میشه د ( )7ابهزا آزمایش  Cell Free DNAبر ربی نن نا سههرم مادر انجام .ه د ب سههر در
صه رت نیاز ( )8برای آزمایش اای تشخییف  CVSیا  Amniocentesisارجاع دادو  .نزر ار چا منکن اس از اناه
ابهزا آزمایش  CVSیا  Amniocentesisانجام  .ه در ( )9مادراه دارای ریسههک سهههزربم دابه بیشهههر از  0با  0011تا
کنهر از  0با  ،011تح عه اه ( )01ریسهک مه سه  ،مف بایسه غربالگری سا مااا دبم را نیز انجام داهز کا بههرین
زماه برای انجام آه ا ها اای  00تا  08بارداری اس ه ر ارچا منکن اس ه به اه آه را در ا ها  04تا ا ها  11ب .ههش
ربز نیز انجام دادر ( Quadruple Test )00آزمایش پیشههادی اس کا خ د .ام آزمایش اای HCG, AFP, uE3,
 Inhibin Aاس ر با دلی حساسی تشخییف پایین برای سهزربم دابه ،اسه ادو از آزمایش  ( Tripleاقز)Inhibin A
ت صیا ننیش در
بقهف در .هههربع غربهالگری بینهاراه اقز ازارش  NTدر براا سههه ن ارا ف اسهههههز ،پذیرش در په Contingent
 without NTصهه رت مف ایرد کا ( )01نیاز با انجام آزمایش .( Double Markerههام  fβHCGب  PAPP-Aب
بزبه  )NTدارد .در این حال  ،با ت جا با حسهاسهی پایین آزمایش  Double Markerبرای سههزربم دابه ،لازم اس
بزبه ت جا با نهیجا آزمایش )01( ،آزمایش سها مااا دبم انجام .ه در در مادراه دارای سن بالای  10ساا ب بارداری دب
قل یف نیز این اقزام ت صیا میش در
در اهگام انجام  ،Quadrupleبرای تعیین سهن بارداری ،بههر اسه از ا ها اای پیشههادی س ن ارا ف اسه ادو میش در
بر اسهههاس نهیجها آزمایش  Quadrupleبیناراه در دب اربو قرار میگیرنزر ( )04مادراه دارای خطر کنهر از  0با 101
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دارای نهیجا مه ف غربالگری سههزربم دابه ب دو ب ( )00نیاز با اقزام خاصف نزارنزر ( )06مادراه دارای ریسک  0با 101
یا بالاتر ،نیاز با ( )07انجام س ه ن ارا ف برای تعیین سههن بارداری دارنزر ( )08در ص ه رت تاییز سههن بارداری )09( ،انجام
آزمایش  Cell Free DNAب سهر در صه رت نیاز ،آمهی سهههز پیشهههاد میگرددر ( )8ارچا منکن اس از اناه ابهزا
آمهی سههز انجام  .در ( )11اما در ص رتف کا سن بارداری تاییز نشز )10( ،لازم اس با زماه خ نگیری ت جا  .در ()11
اار این زماه در ا ها  00یا بالاتر ب د ( )11دببارو ریسهک سههزربم دابه محاسههبا میگرددر ( )14اما اار این زماه قب از
ا ها  00ب د ،لازم اسه ( )10دببارو آزمایش  Quadrupleدر بین ا ها اای  00تا  08تکرار  .در در ار ص رت)16( ،
اار خطر سههزربم دابه کنهر از  0با  101ب د )17( ،اقزام خاصف برای ارزیابف سهزربم دابه پیشههاد ننیش د ،بلف ()18
برای ریسهک  0با  101یا بیشههر )09( ،انجام آزمایش  Cell Free DNAب سهر در صه رت نیاز ،آمهی سهههز پیشههاد
میگرددر ( )8ارچا منکن اس از اناه ابهزا آمهی سههز انجام  .در
در ص ه رتف کا بینار از ابهزا در په  Contingent without NTپذیرش .ههزو با.ههز ،نهایج سهها مااا دبم با ص ه رت
ترکیبف سها مااا ابا ب سها مااا دبم ب با ص رت  Contingent- First And Second Trimesterازارش میش د
کا ت سههیر آه انانهز ت سههیر نهایج  Quadrupleمف با.ههز (مراح  01ب )00ر در این حال چهانچا نهایج ،بضههعی
ریسهک پایین را نشاه دادنز ،بلف نهایج ( Quadrupleمیادیر  MOMبالا برای  hCG, Inhibin Aب پایین برای AFP,
 )uE3احهناا ریسک بالا را مطرح نن دنز ،آنگاو ت سیر بر اساس نهایج  Quadrupleص رت میگیردر
 Only Biochemistry Riskا.هارو با خطر سههزربم دابه بزبه در نظر ار هن مارکراای س ن ارا ف ب ی بر اساس
مارکراای بی .ینیایف دارد کا برای حذف خطااای احهنالف م ج د در س ن ارا ف اس ر
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