
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دەستنیشانکردنی کۆرپەلە بە زوویی

تۆ هەمیشە . یەئارەزوومەندانەگرنگە جەخت لەوە بکەینەوە کە هەموو دەستنیشانکردنێکی کۆرپەلە 

 . ابۆ بکرێت یان ن تەوێت پشکنینەکەتبگەر ئەت یبڕیاردەد تخۆخۆت وەک ئافرەتێکی دووگیان 

 

ی  22تەی مەبەست لە دەستنیشانکردنی کۆرپەلە بە زوویی ئەو پشکنینانەیە کە پێش تەواوبوونی هەف

 .دووگیانی دەکرێن، بەاڵم زوربەی زۆری پشکنینەکان زۆر لەوە زووتر ئەنجامدەدرێن

   

  سیمەتر ەکیت، ڕەنگە پشکنینەکان ئەوە دەرخەن تێپەڕبئەگەر تۆ بەناو دەستنیشانکردنی کۆرپەلەدا 

لەو . یەبوونی هەدا کردنیتر لە گەشە یێکشێوانیان  /و ی کۆرپەلەدا لە کرۆمۆسۆمناجۆریەک جۆرە 

بارەی ت دەرریتۆ زانیا .حاڵەتەدا پرسیارت لێدەکرێت ئایا دەتەوێت کۆمەڵە پشکنینێکی ترت بۆ بکرێت

ریە پێدەدرێت، هەروەها دەربارەی ئەو چاودێ کە ناجۆریەئاکامە پزیشکی و کۆمەاڵیەتیەکانی 

ەتەوێت دئیدی دوای ئەوە بۆ خۆت هەڵوێست وەردەگریت ئایا . ڕەنگە بخرێە ڕووتەندروستیانەی کە 

 . درێژە بە دووگیانیەکەت بدەیت یان بیپچڕێنیت

 

نی نیشانکرددەست دەشێت تۆ بیر لەوە بکەیتەوە کە ئایا بەڕاستی دەتەوێت ئەگەر تۆ لەو شتانە دوودڵبیت،

 هەفتەیەی میانلە زووەی کە ئەو سۆنەرە  کە بیر لەوەش بکەرەوەتەنانەت . کۆرپەلە بە زوویی بکەیت

 20ـ 18ی هەفتەی دووگیانمیانەی لە  ڕۆتینیەیوە ئەو سۆنەرە دەکرێت  پێشکەشت 13-12 دووگیانی

 . دەستنیشانکردنی کۆرپەلەبریتیە لە لە خۆیدا  خۆیدەکرێت دا 

ۆرپەلە کە ناتوانرێت هەندێک بارودۆخ بە  دەستنیشانکردنی ک لە یادیشت نەچێت  ەهەروەها گرنگ

ر ێشتا هەتەنانەت ئەگەر لە کاتی پشکنینەکەدا هەموو شتێکیش ئاسایی بێت، ڕەنگە ه.  بدۆزرێتەوە

پەلە کە کاریگەری لە تەندروستی کۆر ی تێکەوێتنێکی واالداکۆمەڵە بێت کە مەترسیەکی کەم هە

 .  بکات

رسیت ک بیت لە کرۆمۆسۆمدا یان نەخۆشیەکی ئیناجۆریەڕووی بۆماوەییەوە هەڵگری  لە ئەگەر تۆ

   .دکتۆرەکەتی لێ ئاگادارکەیتەوە /هەبێت دەشێت تۆ مامانەکەت

 

نی دەستنیشانکردبە خۆڕایی   چاودێری تەندروستی گشتی لە سۆنگەی هەلسەنگاندنی پزیشکیەوە

 پێشکەش بە هەموو ژنانی دووگیان دەکات. کۆرپەلە
ەنێت ە بگەیالی چاودێریکەرێکی پریڤات بکەیت، ڕەنگە مانای ئەو دەستنیشانکردنی کۆرپەلەئەگەر تۆ 

ی انکردندەستنیشسەبارەت بە کە ناتوانرێت هەمان پشکنینت لە الیەن چاودێری تەندروستی گشتیەوە 

 ئەوە تۆ دەگرێتەوە.    ایاپێشکەش کرێت. پرسیار لە مامانەکەت بکە ئکۆرپەلە 
 

 TUL( سۆنەر بە زوویی )
 ووگیانبە خۆڕایی پێشکەش بە هەموو ژنانی د بە زوویی ولە هەرێمی خۆرائاوی یۆتەالندا سۆنەر 

ێ پدرێژی ماوەی دووگیانی سۆنەر لە سکەوە دەکرێت  و مەبەستەکەش بۆ ئەوەیە کە .  دەکرێت

ە و ت بوودیاریکرێت، هەموو جۆرە دووگیانیەک بدۆزرێتەوە کە زیاتر لە یەک کۆرپەلەی تیادا دروس

 . ناجۆری جددی لە کۆرپەلەدا بدۆزرێتەوە

انرێت لە دا بکرێت، بەاڵم دەتو 6+13بۆ  4+12ی دووگیانی کانپشکنینەکە لە نێوان هەفتە وا باوە

 . رێتەوەلە کرۆمۆسۆمدا بدۆز ناجۆری TULبە ناتوانرێت . وەختی بۆ دیاریکرێتدا  0 + 15هەفتەی 

   

 

 زانیاریەکی کورت لەسەر 

 
 دەستنیشانکردنی کۆرپەلە
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KUB 

لە  ناجۆری یەگەرئمەزەندەی ( پێکەوە گرێدانی سۆنەر و پشکنینی بایۆشیمی)دا   KUBلە حاڵەتی 

 تریسۆمیکە پێی دەگوترێت کرۆمۆسۆمدا پێدەکرێت کە لەوێدا کرۆمۆسۆمێک زیاتر هەیە 

(Trisomier .) بەKUB حاڵەتی مەنگۆلی) 21ی پەیدابوونی تریسۆمی ەگەردەتوانرێت ئ Downs 

syndrom )  کرۆمۆسۆمی پێ   باری یتێکچوونو دوو دانە حاڵەتی دەگمەنی تر بەاڵم جیدی لە

 (. 18وە  13تریسۆمی )دیاریکرێت  

 

، بەڵکو بکاتەوەتەئکید لە تریسۆمی بتوانێت شێوازێک نیە  کە بە دڵنیایی  KUBگرنگە بزانیت کە 

 . ی پەیدابوونی تریسۆمیەگەرئامڕازێکە  بۆ مەزەندەکردنی ئ

 

درێت کە بۆ هەموو ئەو ژنە دووگیانانە بە خۆڕایی ئەنجام دە KUBلە هەرێمی خۆراوای یۆتەالندا 

  IVFەتی ە حاڵل ڕیزپەڕ:ساڵیان پڕکردۆتەوە لەو کاتەدا کە دوواهەمین خولی مانگانەیان بۆ هاتووە. 35

  IVFتی سااڵن کەمترە، هەروەها لە حاڵە 35ەر لە ئاوڵەمە، کە هەمیشە بەخش یان بەخشینی -ێلکەبە ه

  ساڵیدا لێی وەرگیراوە.  35پێش کە لە خۆی بە هێلکەی یەخکردووی 

 

انی دوو پروڤێکی خوێن لە ژنە دووگیانەکە وەردەگیرێت بۆ پێو 6+13 – 0+ 9هەفتەی دووگیانی لە 

ێت، ئەنجامدەدردا  6+13 – 3+11. پشکنینی سۆنەری سک لە هەفتەی دووگیانی ی خوێنجۆر پڕۆتین

ت دەگووترێ کە پێیدەپێورێت شلەمەنی لە ئاستی ملی منداڵەکەدا  پڕبوو لەبڕگەیەکی پانی کە لەوێدا 

ەڵ (. ئەنجامەکانی ئەو پشکنینانە لەگNUPP Nackuppklarning)دیاریکردنی مەترسی مەنگۆلی 

ی کۆرپەلە بەهێند دەگیرێت بۆ ئەوەی ڕادەی ئەگەری پەیدابوونی تریسۆم یانەکەدا ژنە دووگ تەمەنی

 نەخشەی دا وەرگیرێت و 0+10دەرخات. باشترین کات ئەوەیە کە پروڤی خوێنەکە لە هەفتەی 

 و حەلەچونکی ئە دا ئەنجام درێت 6+13تا  دا 4+12هەفتەی  نێوان لە ی بۆ دانرێتپشکنینی سۆنەر

 .  یشی لەسەر ئاستێکی جۆری باش  بۆ ئەنجامدرێت TULتەنانەت  دەتوانیت  مرۆڤ

    

ر لەو لە ئارادا بوو. هەندێک جا یش ئەنجامدرێت ئەگەر زیاتر لە یەک کۆرپەلە KUBدەتوانرێت 

ەتی تایب حاڵەتەدا سەختە بتوانرێت هەڵوێست لەسەر ئەنجامەکەی وەرگیرێت، بۆیە وا چاکە مرۆڤ بە

  ڕێنمایی لەسەر ئەوە بەدەست بهێنێت. 

      

پێشکەش  نیشانیدا کە ئەگەرێکی زۆر لە ئارادایە بۆ تریسۆمی، پشکنینی دیکە KUBئەگەر پشکنینی 

 بە دووگیانەکە دەکرێت. 

 

NIPT (non invasive prenatal test) 
NIPT ۆ نین بکە لە ڕێگای وەرگرتنی پروڤی خۆین لە ژنە دووگیانەکەوە دەتوانرێت پشک مێتۆدێکە

DNA  کۆرپەلە بکرێت. یNIPT  هەر وەکووKUB  ی ناجۆربریتیە لە تێستێک کە ئەگەری ڕادەی

 KUBکرۆمۆسۆم دەردەخات، بەاڵم بە پلەیەکی بەرزتر لە دڵنیایی. بەتەواوەتی هەر وەکوو 

 دەکرێت.  21وە  18، 13هەڵسەنگاندن بۆ ئەگەری تریسۆمی 

 و بەرەوژوورەوە ئەنجامدرێت.  10لە هەفتەی دووگیانی  NIPTدەتوانرێت 
   

NIPT  :وەک پشکنینێک بۆ ژنان دەخرێتەڕوو 

  کاتێک پشکنینی- KUB دەریخستبێت کە ڕادەی ئەگەری تریسۆمی بەرزە  

(1:51-1:200).  

 وەرگیرێت )وەک نەخۆشی  کاتێک بە چەند هۆکارێک نەگونجاوە پروڤی ئاوڵەمە/ وێاڵش

 ئاسانی خوێنبەربوون(.  ،  HIV،هیپەتایت

 

  : ئەنجامدرێت ئەگەردووگیانەکە NIPTناتوانرێت 

 زیاتر لە کۆرپەلەیەکی لە سکدا بێت 

 خۆی گۆڕانکاریەک لە کرۆمۆسۆمەکانیدا هەبێت 

  مانگانەی دواییدا  3لە میانەی ئەم 
 چاندنی بۆ کرابێت )تەنانەت چاندنی خانەی بنچینەیی( ○             
 تێکرابێت  ێنیخو ○             
 بە تیشک چارەسەری وەرگرتبێت ○             
 چارەسەری بەرگری لەشی بۆ کرابێت  ○             

 

 پروڤی ئاوڵەمە/ پروڤی وێاڵش
شدا یان وێاڵ . لە ڕێگای کردنی دەرزیەکی باریک بەلە ناو منداڵداندا پروڤەکە لە سکەوە وەردەگیرێت

 ئاوڵەمەدا ئەسووڕێنەوە.  شلەمەنی کۆمەڵە خانەیەک کە لە ناو

ێت لە ێاڵش زوربەی کات بە ڕێگایەک شیتەڵدەکرێتەوە کە مانای ئەوە دەگەیەنویان پروڤی   -ئاوڵەمە 

 دێتەوە.   (QF-PCR)   21وە  18، 13میانەی هەفتەیەکدا وەاڵمی شێواندن لە کرۆمۆسۆمدا تریسۆمی 

 

  دا 0+15زوترین کات بۆ وەرگرتنی پروڤی ئاوڵەمە  دەتوانرێت لە هەفتەی دووگیانی 

 بکرێت

  دا  0+11زوترین کات بۆ وەرگرتنی پروڤی وێاڵش  دەتوانرێت لە هەفتەی دووگیانی

 بکرێت

 ی وەرگرتنی پروڤ مانای ئەوە دەگەیەنێت کە مەترسی لەبارچوون  زیاددەکات بە ڕادە

 %0,5 >کەمتر لە 

 

 پروڤەکە پێشکەش دەکرێت ئەگەر:

  پشکنینی ئەگەر- KUB  دیاریکردنی  زیاتر بێت، 1:50دەریخستبێت ئەگەری ئەوە هەیە لە

 3,5mm≤ە  بپێورابێت و زیاتر یان یەکسان بێت  Nackuppklarningمەترسی مەنگۆلی 

 21یان  18، 13دەریخست ئەگەری گەورە هەیە بۆ تریسۆمی NIPTئەگەر  ، یان 

 یخات گومانی ناجۆری گەشەکردن لە ئارادایە رپشکنینی سۆنەر دە 

  ئەگەر تۆ منداڵت بووبێت یان دووگیان بووبیت بەکۆرپەلەیەک کە شێواندنێک لە

 بێتکرۆمۆسۆمەکانیدا هەبوو

 هەڵگری نەخۆشیەکی ئیرسیت کە خۆت یان لە ڕیشەی خێزانەکەتاندا هەیە 

 35  پشکنینی ساڵت پڕکردۆتەوە و خۆت بەدوور دەگریت لە– KUB، بەاڵم خوازیاری 

 دەکەیت سەبارەت بە شێوانی کرۆمۆسۆم    دەستنیشانکردنێکی کۆرپەلە

 

 

 



                                     

 سۆنەر  ەڕۆتین
. النداڕۆتینە سۆنەر بە خۆڕایی پێشکەش بە هەموو دووگیانان دەکرێت لە هەرێمی خۆرئاوای یۆتە

 :بە مەبەستی ی دووگیانیدا بکرێت 20 -18دەشێت ئەم پشکنینە لە نێوان هەفتەکانی 

 ووکە یەکااڵکردنەوەی ماوەی دووگیانی و مەزەندەکردنی بەرواری منداڵبوون )ئەگەر هەن 

 بە زوویی ئەنجامدرابێت هیچ مەزەندەیەکی نۆێ ناکرێت(.  (TUL)سۆنەری 

 ئەگەربزانرێت چەند کۆرپەلە لە منداڵداندا هەیە ( ،TUL .)ئەنجام نەدرێت 

  جددی لە گەشەکردنداپشکنین بۆ کۆرپەلە بکرێت بۆ دۆزینەوەی ناجۆری 

   هەڵسەنگاندنی شوێنی وێاڵش 

 

بۆ ەوە )هەندێک ناجۆری لە گەشەکردندا بە سۆنەر ئاسان دەبینرێت، وە هەمیشە بە باشی دەدۆزرێت

)بۆ  رێتەوە. هەندێک شێواندن لە دروستبوندا زەحمەتە بدۆز(داپەتکەدەمار لە ی گەورەێکفتقنموونە 

اڵەتی حۆرە شێواندنێک بە سۆنەر نادۆزرێتەوە . لە هەندێک هەموو جنموونە هەندێک هەڵەی دڵ(. 

ێک هەند ناجۆری تێدایە. تەنانەت ،دەگمەندا  ڕەنگە مرۆڤ بە هەڵە وا هەستکات کۆرپەلەیەکی ساغ

یەی گۆڕانکاریش هەیە کە زەحمەتە گرنگیەکەی هەڵسەنگێنرێت و ڕەنگە نادیاریەکەی  ببێتە ما

ەدا بە کنینەکگیانەکە بخوازێت بزانێت کچە یان کوڕ لە میانەی پشئەگەر دوونیگەرانی بۆ دایکوباوک. 

 ێت. ادەگەیەنیان ڕ،  ئەوا مامانەکە پێچمامانەکە ڕادەگەیەنرێت. ئەگەر بە دڵنایایی دەرکەوت کوڕە یان ك

بڵێیت.  انەکەئەگەر تۆ دەخوازیت ڕەگەزی منداڵەکە بزانیت، پێویستە تۆ لە کاتی پشکنینەکەدا بە مام

ادار توانرێت ڕەگەزی منداڵەکە بە دڵنیاییەکی گونجاو دەرکەوێت، ئەوا تۆش لەوە ئاگئەگەر ب

 دەکرێیتەوە.

 

 

 دووای پشکنینەکان؟    –پاشان  چی ڕوودەدات 
 

دایک غی لەلە زوربەی حاڵەتدا پشکنینەکان هەموو شتێک بە باشی دەڕوون بەرێوە و منداڵەکەش بە سا

ەوەی کە ئە چاو ئەوەیان پێوە دیاربوو کە شێواویەک  لە ئارادایە لدەبێت. ئەگەر پشکنینەکان نیشانەی 

ی تر کنینێکلە الیەن دکتۆرە بۆ دەکرێت. بە چەند پش ئەواهەڵسەنگاندنی تریشی ،چاوەڕوانی لێدەکرا

ڤی کرێت و ڕەنگە پرسیاریشت لێکرێت ئایا دەتەوێت پروڤی ئاوڵەمە یان پرودەتەواوکاری بۆ 

نیدا ۆمەکاگەر دەرکەوت ئەو کۆرپەلەیەی لە سکتدایە شێواندنێک لە کرۆمۆسوێاڵشیشت بۆ بکرێت.  ئە

ۆ بڕیشت و یان ناجۆریەک لە گەشەکردنیدا هەیە، زانیاریەکی زۆرت پێدەبەخشرێت و دەرفەتی مشتوم

وەی افی ئەمئایا ئەو شتانە مانای چی دەگەیەنن. هیچ کەسێکی غەیرە  بۆ ئەوەی بزانیتدەڕەخسێنرێت 

هەندێک جار  دانی تیادا بکات یان هەوڵدات کاریگەری لە بڕیاری ژنە دووگیانەکە بکات.نیە دەستێوەر

ۆری ، دکتوا باشە لەگەڵ چەندین کەسی بەتوانادا وتووێژ بکەیت بۆ نموونە ڕێنماییکەری جێنێتیکی

 ۆ بەتە بۆ مندااڵن، دەروونناس یان توێژەری کۆمەاڵیەتی )کوراتۆر( بۆ ئەوەی بە بڕیارێک بگەیت ک

 ئەوەی دات. ڕەنگە پڕبایەخیش بێت بەم ماڵپەڕانەی خوارەوەدا بگەڕێیت بۆبباشترین شێوە دەست 

 ێت.  گەیەنزیاتر فێربیت سەبارەت بەوەی بوون بە دایکوباوکی منداڵێکی توانادابەزیو مانای چی دە

 

 

 

 

 

 بزانیت: دەستنیشانکردنێکی کۆرپەلە ئەگەر خوازیار بیت زیاتر لەسەر
 

  دان و لە ماڵپەڕەکەیانداکە  نەخۆشخانەکەی خۆت لەبەردەست انە بەدەست بهێنەزانیاریئەو 

 یە. هە
  بڕوانە ڕێنماییەکانی ئەم لینکانە

 
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) 

کۆمەڵەی مندااڵن، الوان و گەورەی ناجۆری لە باری گەشەکردنیاندایە( ) 
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