
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تشخیص جنینی زودرس
 

 یرد گمهم است تأکید شود که هر گونه تشخیص جنینی اختیاری است. همیشه زن باردار است که تصمیم می 

 یک تشخیص جینی انجام دهد یا نه.
 

 نات ام حاملگی است، ولی اغلب معای 22منظور از تشخیص جنینی زودرس معاینه قبل از کامل شدن هفتۀ 

 به مراتب زودتر انجام می شوند.
 

 را  اگر تشخیص جنینی را انجام دهید معاینات می توانند ناهنجاری کروموزومی و/یا نقص عضو دیگری 

 .  به شمایا نه که آیا مایل هستید معاینات بیشتری انجام دهیدنشان دهند. در اینصورت از شما سوال خواهد شد 

 موقع د. آندر مورد عواقب پزشکی و اجتماعی ناهنجاری و امکان احتمالی ارائه درمان اطالع رسانی خواهد ش

یستی با ید باشما می توانید در مورد ادامه یا خاتمۀ بارداری موضع گیری کنید. اگر در این مورد تردید دار

 حتی ید کهخودتان فکر کنید که آیا واقعاً مایل هستید تشخیص جنینی انجام دهید یا نه. بخاطر داشته باش

که ی شده سونوگرافی برنامه ریز بارداری بشما ارایه میشود و 13و  12سونوگرافی زودرس که در هفته های 

 بارداری انجام می شود نیز تشخیص جنینی است. 20تا  18بین هفته های 

 کرد.  را نمی توان با تشخیص جنینی کشف ناهنجاری هامچنین مهم است بخاطر داشته باشید که برخی از ه

حتی اگر هنگام معاینه همه چیز عادی بنظر برسد یک ریسک اندک باقی می ماند که ممکن است یک 

 ناهنجاری وجود داشته باشد که بتواند بر تندرستی جنین تأثیر بگذارد.
 

 یا  امائیاگر شما استعداد ناهنجاری کروموزم داشته یا به بیماری ارثی مبتال هستید بایستی به متخصص م

 دکتر خود اطالع دهید.

 

ا دار ببخش عمومی بهداشت و درمان سرویس تشخیص جنینی خود را بطور رایگان در اختیار همه بانوان بار

 ارد. توجه به ارزیابی پزشکی درباره وضعیت آنان می گذ

 د که خصوصی انجام می دهید می تواند به این معنی باشاگر شما تشخیص جنینی خود را در یک درمانگاه 

ره ین بابخش عمومی بهداشت و درمان، همان معاینه پزشکی را بشما عرضه نخواهد کرد. از مامای خود در ا

 بپرسید.  

 

 (TULسونوگرافی زودرس )
 

 م وی شکسونوگرافی زودرس به همۀ زنان باردار در ناحیۀ وسترا یوتالند ارائه می شود. سونوگرافی از ر

ای هانجام می شود و هدف از آن تعیین طول دوران حاملگی، کشف حاملگی های چند قلو و کشف نقص عضو 

هم میتوان  0 + 15اما تا هفته  انجام شود 6+ 13تا هفتۀ  4 + 12شدید است. این معاینه بایستی بین هفته های 

 . با معاینۀ سونوگرافی زودرس نمی توان ناهنجاری کروموزمی را کشف کرد. آن را انجام داد

 

 KUB 
 

 سبه )معاینۀ تلفیقی سونوگرافی و آزمایش بیوشیمی( احتمال ناهنجاری کروموزومی محا KUBدر معاینۀ 

 اطالع رسانی اِجمالی در مورد
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می تواند  KUBمعاینۀ  کروموزومی( محاسبه می شود.می شود برای وجود یک کروموزوم اضافی )سه 

ید )سه ولی شد )سندروم داون( و چند کروموزوم دیگر و ناهنجاری های نادر 21احتمال وجود سه کروموزمی 

 ( را محاسبه کند. 18و  13کروموزومی 

 

 بلکه ابزاری نیستسه کروموزومی  شیوۀ مطمئنی برای تشخیص KUBمهم است بخاطر داشت که معاینۀ  

  .وجود سه کروموزومی است تعیین احتمالبرای 

 

 مام تسالگی  35بطور رایگان برای همه زنان بارداری که به سن  KUBدر ناحیه وسترا یوتالند معاینه 

  IVF هنگام و این زمینه : دراستثنا رسیده باشند هنگام بروز آخرین عادت ماهانه ارائه می شود.

(in vitro-fertilisering)  د اهدا کننده همیشه با تخمک یا جنین اهدایی، که فر است که لقاح مصنوعییا 

  35سال است و همچنین لقاح مصنوعی با تخمک های منجمد شده خود زن که پیش از  35جوان تر از 

 .سالگی او گرفته شده باشد
 

خون  یک آزمایش خون از زنان باردار گرفته می شود تا میزان غلظت دو پروتئین 13+6تا  9+0در هفتۀ 

 که در  یک معاینۀ سونوگرافی از روی شکم انجام می شود 13+6تا  3+11اندازه گیری شود. بین هفته های 

عاینات با م(. نتایج این NUPP، آن پهنای کانال پُر از مایع گردن جنین اندازه گیری می شود )تشخیص گردن

 در نظر 

 ت گرفتن سن زن برای محاسبۀ احتمال اینکه جنین سه کروموزمی است بررسی می شود. بهترین کار آنس

یتوان مزیرا در این حالت   انجام شوند6+13تا  12 +4و سونوگرافی در هفته  10+0که آزمایش خون هفته 

 از نظر زمانی انجام داد.  TULچنین یک آزمایش خوب سونوگرافی زودرس هم
 

 

 ی تواند مگاه آن نتیجه گیری از را می توان در صورت دو قلو بودن جنین نیز انجام داد ولی  KUBآزمایش  

 باشد، از این رو انجام مشاوره ویژه می تواند مناسب باشد.دشواری 
 

 احتمال زیاد سه کروموزومی را نشان دهد ادامۀ معاینات بعدی ارائه می شود.  KUBاگر معاینۀ 

 

 NIPT  )تِست غیر تهاجمی جنینی( 
 

NIPT ش زماین دی.اِن.آ جنین را معاینه کرد. آروشی است که در آن از طریق یک آزمایش خون می توا

NIPT  همانند معاینهKUB  یک تِست است که احتمال وجود ناهنجاری کروموزومی ولی با ضریب 

بودن  احتمال سه کروموزومی KUBاطمینان باال را نشان می دهد. در این آزمایش دقیقاً مانند معاینۀ 

 حاملگی  10را می توان از هفتۀ  NIPTارزیابی می شود. آزمایش  21و  18، 13کروموزوم های 

 به بعد انجام داد.  
  

 مانند یک معاینه در موارد زیر به زنان ارائه می شود. NIPTآزمایش 

  در مواردی که معاینهKUB  باال بودن احتمال سه کروموزومی را نشان داه باشد  میانگین 

 (1:200تا  1:51)

 ثال در مواردی که به دالیل مختلف انجام آزمایش مایع جنینی/آزمایش جفت نامناسب باشد )بطور م 

 به یرقان، اچ.آی.وی، استعداد خونریزی(ابتالء 

 را نمی توان انجام داد اگر:  NIPTآزمایش  
 

  اگر زن بیش از یک جنین حامله باشد 

 خودش تغییر کروموزومی داشته باشد 

  در سه ماه گذشته 

o عمل پیوند اعضا یا پیوند سلول بنیادی انجام داده باشد 

o به او خون زده شده باشد 

o  باشدپرتو درمانی شده 

o ایمنی درمانی شده باشد 

 
 آزمایش مایع جنینی/آزمایش جفت 

 

 کنده آزمایش از روی شکم انجام می شود. از طریق یک سوزن نازک یا از جفت جنین یا از سلول های پرا

 در مایع جنینی آزمایش گرفته می شود.

نمونه مایع جنینی یا جفت با روشی آزمایش می شوند که اغلب ظرف یک هفته برای ناهنجاری های  

 جواب می دهد.  21و  18، 13کروموزوم های 
 

   حاملگی است. 15+0زودترین موعد انجام آزمایش مایع جنینی هفته 

  حاملگی است. 11+0زودترین موعد انجام آزمایش جفت جنین هفته 

  درصد است. 0,5ریسک سقط جنین به میزان کمتر از آزمایش دارای یک افزایشانجام این 

 این آزمایش در موارد زیر ارائه می گردد:

   معاینۀKUB  یا آزمایش  را نشان دهد، 1:50احتمال بیشتر ازNUPP  3,5ا بمقداری بیشتر یا برابر 

یا  18 ،13ی برای کروموزوم های احتمال باالی سه کروموزوم NIPTیا آزمایش  میلی متر را نشان دهد

 را نشان دهد 21

 معاینۀ سونوگرافی نقص عضو های مشکوک را نشان دهد 

  شما قبالً جنین دارای ناهنجاری کروموزومی بوده یا چنین کودکی به دنیا آورده باشید 

 استعداد ابتالء به بیماری های ارثی در شما یا خویشاوندان تان وجود داشته باشد 

  سالگی تمام رسیده باشید و نخواهید معاینه  35شما به سنKUB ید تشخیص را انجام دهید ولی مایل باش

 جنینی برای ناهنجاری کروموزومی انجام شود 

 

 برنامه ریزی شدهسونوگرافی 
 

این ود. ه میشسونوگرافی برنامه ریزی شده به همه بانوان باردار در استان وسترا یوتالند بطور رایگان ارای

 حاملگی انجام شود تا: 20تا  18معاینه بایستی بین هفته های 
 

 افی طول دوران بارداری مشخص شده و زمان زایمان محاسبه شود )اگر این محاسبه قبالً در سونوگر

 انجام شده باشد محاسبۀ جدیدی نمی شود(.TULزودرس 

  اگر سونوگرافی زودرس انجام نشده باشد(. تعیین تعداد جنین ها در َرِحم( 

 معاینۀ جنین برای کشف نقص عضو های شدید 

 بررسی وضعیت قرارگیری جفت جنین 
 



                                     
شه کشف دقیقه طول می کشد. مشاهدۀ برخی از نقص عضو ها با سونوگرافی  آسان است و همی 30این معاینه 

شف است )مانند برخی ضایعات قلبی(. ک می شوند )طور مثال فتق نخاع(. کشف سایر نقص عضو ها دشوار

اده شده خیص دهمۀ ناهنجاری ها با سونوگرافی امکان پذیر نیست. موارد نادر نیز وجود دارند که در آن ها تش

وار یک جنین سالم دارای نوعی نقص عضو است. همچنین تغییراتی وجود دارند که تشخیص مفهوم آنها دش

 دین دشوار احساس شود. است و ممکن است ابهام آن برای وال

 ا اطمینانن را ببگویید. اگر بتوان جنسیت جنی اگر می خواهید جنسیت جنین را بدانید طی انجام آزمایش به ماما

 مشاهده کرده برای شما گفته می شود.

 

 پس از این معاینات چه خواهد شد؟
 

گر ید. اآدر اغلب قریب به اتفاق موارد همه چیز در معاینات خوب بنظر می رسد و کودک سالم به دنیا می 

ن . ممکمعاینات نوعی ناهنجاری غیر منتظره را نشان دهند همیشه بررسی بیشتر توسط دکتر انجام می شود

فت جنین جمایش ش مایع جنینی یا آزاست انجام معاینات تکمیلی الزم باشد و شاید از شما در مورد انجام آزمای

پرسیده شود. اگر مشخص شود که جنین شما دارای ناهنجاری کروموزومی و/یا سایر نقص عضو هاست 

 دی یچ فرهاطالعات گسترده ای به شما داده می شود و امکان گفتگو در مورد مفهوم این موارد وجود دارد. 

ر باشد ست بهتاباردار تأثیر بگذارد. البته گاهی اوقات ممکن حق ندارد دخالت کند یا سعی کند روی تصمیم زن 

 هترینبا چندین متخصص، بطور مثال راهنمای ژنتیکی، دکتر اطفال، روانشناس یا مددکار صحبت شود تا ب

ا شما اشد تبتصمیم مناسب برای خود را بگیرید. استفاده از لینک های اینترنتی زیر نیز می تواند ارزشمند 

 اد بگیرید که والدین یک کودک معلول بودن چه مفهومی دارد.بتوانید ی

 

 اگر می خواهید در مورد تشخیص جنینی مطالب بیشتری بدانید:
 

 که بیمارستان محل اقامت شما در وبسایت خود در اختیار همگان گذاشته است را اطالعاتی را  
 مطالعه کنید.

 

 
 لینک های توصیه شده:

 
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/ 

http://www.svenskadownforeningen.se 

http://www.nnkkf.n.nu  (SNIF) 

http://www.agrenska.se 

http://www.gensvar.se 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/ 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/ 

http://www.fub.se (Förening för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna) 
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