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الگروههایزیرهمبایدتستهایکاملسکوئنشی
:راانجامدهند

سال در هنگام زایمان 35زنان باالی -

زنان با بارداری دوقلویی-

وارد و زنانی که سابقه ای از بچه یا جنین مبتال به سندرم داون، اد-
وع و یا والدینی که ناقل هر ن)یا اختالالت لولة عصبی داشته اند 

ه سبب ترانس لوکیشن، دیلیشن، اینزرشن و یا اینورشن باشند ک
ازن می افزایش ریسک داشتن بچة مبتال به تکامل کروموزمی نامتو

.(گردد

از آنجائیکه انجام آمنیوسنتز در اینمثبت هستند HIVزنانی که--
از مادر به جنین  HIVگروه از زنان سبب افزایش بالقوة انتقال

ت های می شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب تس
.ه شودغربالگری در این گروه از زنان از تست سکوئنشیال استفاد

انجام داده  اند ICSIیا IVFزنانی که-



 PAPP-AبهFreeBhCGهرگاه نسبت��

که خیلی شبیه تغییرات )باشد 2.5بیشتر از 
و ( دبیوشیمیایی این مارکرها در سندرم داون می باش

هم خیلی استاندارد نباشد،NTسونوی
منظور)0.5و یا هرگاه سطوح مارکرها کمتر از 

Corrected MoM)  که خیلی شبیه )باشد
ارد و تغییرات بیوشیمیایی این مارکرها در سندرم ادو

گری هم بهتر است که مرحله دوم غربال( پاتو می باشد
گزارش ( سکوئنشیال)انجام و ریسک پروتکل ترکیبی 

.شود و بر مبنای جواب آن بیمار پیگیری شود



درامنیوسنتزانجامازبعدباالترومم3تیاندر
وکناسانومالیانجامبعدیقدمبودنرمالکاریوتایپصورتیکه
میباشدحاملگی١٨هفتهدرگرافیاکوکاریو

شد قدم  low riskدر صورتیکه جواب کواد سکوئنشیال
ژنتیک سونوگرام هست+ بعدی انومالی اسکن 

 lowقدم بعدی نیز بعد از انجام سل فری در صورتیکه

risk  حاملگی است ١٨بود انومالی اسکن در هفته  (
(الزم نیستژنتیک سونوگرام

بود قدم  high riskسل فریدر صورتیکه
امنیوسنتز میباشدبعدی





تفسیر مارکرهای غربالگری طبق ویلیامز��

مقادیر نیازمند پیگیری بیشتر��

1.5افزایش بیش از یا0.5کمتر از  PAPP-Aمارکر MOMکاهش️✔

۱یا کمتر از 2بیشتر از  free BHCGمارکر MOMافزایش️✔

1.8بیشتر از  Inhibinمارکر MOMافزایش️✔

0.25کمتر از  uE3مارکر MOMکاهش️✔

2بیشتر از  AFPمارکر MOMافزایش️✔



تغییرات زیر نیاز مند پیگیری برای موارد زیر را دارند��

، IUGRبا افزایش شانس۱و یا فری بتا کمتر از  PAPP-Aکاهش️✔

پره اکالمپسی، پره ترم لیبر و مرگ جنین همراه است

، پره اکالمپسی، پره ترم IUGRافزایش فری بتا و اینهیبین با️✔

لیبر، مرگ جنین و مرده زایی ارتباط دارد

با دو  0.25MOMکاهش استریول غیرکنژوگه کمتر از ️✔

و ایکتیوز وابسته  (SLOS)اوپیتز-لملی-اختالل ناشایع سندرم اسمیت

.در ارتباط است Xبه







اخالق خوب مثل آب جاری است كه موجب خرمي و 

حاصلخیزی اطراف خود مي شود
الئوسه


