
 غرتالگری چیست ؟

 آزهایطگاّی ّای تررسی ضاهل ،( غرتالگری هرحلِ دٍم تارداری ٍ غربالگری مرحله اول بارداری) غربالگری های تست 

 ًقایص ٍ ّا سٌذرم یکسری از را تاردار هادراى کِ است ایي ّن آى ّذف ٍ ضذُ اًدام هختلف هراحل در کِ هی تاضذ ٍسًََگرافی

 در گرٍُ ّای کن خطر یا پر خطر قرار دّذ . را آًْا ٍ کردُ غرتال  (ًقایص ی ّوِ ًِ) خٌیٌی

 در مورد غربالگری در بارداری بایذ بذانیذ :

 ، تطخیص ًیست .فقط هطخص هیکٌذ کِ کذام هادر ، پر خطر است ٍ ًیاز دارد کِ تررسی ضَد .آزمایش غربالگری

تِ دًیا تیایذ. چَى یک سری از ًقایص، یک آزهایص غرتالگری طثیؼی، ّیچ ضواًتی ًوی کٌذ کِ خٌیي ضوا کاهال طثیؼی ٍ سالن 

 ... ٍ کام ضکاف هثل.  ًیست آزمایش غربالگری در بارداری اصال در حیطِ ی

در هقاتل ، اگر هطکلی در ًتایح غرتالگری دیذُ ضَد، تا زهاى اًدام یک تست تطخیصی )هثل آهٌیَسٌتس( ، ًظر خاصی ًوی ضَد 

 داد.

 آزمایش غربالگری برای چه کسانی است ؟

تا تَخِ تِ ایٌکِ ًقایص ٍ سٌذرم ّای هَرد تررسی، در خاًَادُ ّایی کِ ّیچ ساتقِ ای ًذارًذ، ًیس تِ هیساى کافی دیذُ هی ضَد ، 

 تٌاترایي تَصیِ هی ضَد ّوِ ی خاًن ّا در ّر سٌی ، تست ّای غرتالگری را اًدام دٌّذ .

 غربالگرى سه ماهة اول باردارى

گیرد تا ریسک سٌذرم داٍى،  گیرى تِ ّوراُ سي هادر هَرد استفادُ قرار هى دٍ ًَع اًذازُ ل تاردارىدر تست غرتالگرى سِ هاِّ اٍ

 هحاسثِ ضَد. 81ٍ تریسٍهى  81تریسٍهى 

  

ّایى است کِ  گَیٌذ ٍ دیگرى آزهایص هى  NTگیری  ضَد کِ تِ آى اًذازُ ّا تا سًََگرافى خاصى اًدام هى گیرى یکى از ایي اًذازُ

 ضَد. رٍى خَى هادر اًدام هى

 درباره ی آزمایش خون غربالگری مرحله اول:

  ًام دیگر آى : آزهایص دتل هارکر

 . تاضذ هی هادر خَى   free-B-HCG   ٍ PAPP-A َّرهَى 2 گیری اًذازُ ،  آى ّذف 

 هؼوَلی است کِ تا کٌَى اًدام دادُ ایذ .در ّر ساػت از ضثاًِ رٍز قاتل اًدام است .ًیازی تِ ًاضتایی ًذارد . هثل آزهایطْای 
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 در سونوگرافىNTگیرى  انذازه

( قاتل اًدام است، صَرت 81+6تاردارى ) 81( تا اًتْاى ّفتة 88+0) 88تا سًََگرافى خاصى کِ از اتتذاى ّفتة NTگیرى  اًذازُ

ّا در  ضَد. توام خٌیي گیرى هى گَیٌذ، اًذازُ هى NTگیرد. در ایي ًَع سًََگرافى هقذار هایغ در پطت گردى خٌیي کِ تِ آى  هى

 سٌذرم داٍى توایل تِ افسایص دارد.  ّاى هثتال تِ هقذار در خٌیي ایي قسوت داراى هقذارى هایغ ّستٌذ کِ ایي

  

 ّوچٌیي در هَارد زیر کارترد دارد: NTسًََگرافى 

 کٌذ. زًذُ تَدى خٌیي را تأییذ هى -8

 کٌذ. سي تاردارى را تأییذ هى -2

 دّذ. ّاى دٍقلَ را تطخیص هى تاردارى -1

 کٌذ. ایي سي تاردارى قاتل تطخیص ّستٌذ، تررسى هىآى دستِ از اختالالت ٌّگام تَلذ را کِ در  -4

 

  

 دیذُ ضذى استخَاى تیٌی ، ًطاًِ ی خَتی است . اها هطاّذُ ًطذى آى ، ًیاز تِ پیگیری هدذد در ّفتِ ّای آیٌذُ دارد.



آزهایطات دقیق تر هثل اگر آزهایطات ّیچ هطکلی ًذاضتِ تاضذ ، اها ػذد اى تی تاالتر از حذ هطخص است، فقط در هَارد زیر 

 آهٌیَسٌتس ًیاز است :

 سال سي داضتِ تاضذ. 35تاضذ + هادر تاالی  3ػذد اى تی تاالی 

 . تاضذ داضتِ سي سال 35 زیر هادر+   تاضذ 4 تاالی تی اى  ػذد

 . قلة خٌیي اًدام دٌّذ ّفتگی اکَی 22تا  81ٍ ًین داضتِ تاضٌذ ، تایذ در  3توام زًاى ) در ّر سٌی ( اگر ػذد اى تی تاالتر از 

 ًتیدِ ی غرتالگری هرحلِ اٍل:

 ایي ٍ ضَد هی گسارش هادر سي ٍ حاهلگی تصَرت ترآٍردی از آزهایطات ٍ ًتیدِ ی سًََگرافی  لًتیدِ ی غرتالگری هرحلِ اٍ

 . ًِ یا دّذ اًدام دقیق تطخیصی ّای تست هادر است الزم آیا کِ گَیذ هی ها تِ ًتیدِ

تریسٍهى  ٍ الی خٌیي تِ سٌذرم داٍىاتت ًظر از ضوا کِ هؼٌاست تذیي ایي  ، است پاییي  اول مرحله غربالگری ریسک  ٍقتی

در گرٍُ کن خطر قرار داریذ . اها ایي خطر درضوا ، ٌَّز صفر ًیست. اها تِ قذری پاییي است کِ ارزش تررسی 81ٍ تریسٍهى  81

 ّای دیگر را ًذارد .

  احتوال اتتال در خٌیي ضوا تِ اًذازُ ای کافی است کِ کِ است هؼٌی آى تِ ایي ، تاالست غرتالگری هرحلِ دٍم ٍقتی ریسک

 را دارد تررسی ّای تیطتری اًدام دّیذ .  صارزض

 تفسیر جواب غربالگری مرحله اول :

 :گیریذ هی قرار زیر ّای گرٍُ از یکی در ، ًتیدِ تِ تَخِ تا ، کردیذ پس از ایٌکِ خَاب غرتالگری هرحلِ اٍل را دریافت 

 ( high risk.پرخطر )اسکریي هثثت / غرتالگری هثثت / 8

( در گرٍُ پرخطر ّستیذ ٍ تایذ آزهایطْای  8542ٍ تاالتر تاضذ )هثال هخرج کَچکتر ضَد .هثل  8552اگر ػذد ریسک ضوا 

 اختصاصی تر ترای تطخیص قطؼی اًدام دّیذ .

 .ریسک هتَسط2

 هی ،  تاضذ ، ضوا در گرٍُ خطر هتَسط قرار داریذ . ترای ایي گرٍُ 85222ٍ  8552اگر ًتیدِ ی غرتالگری ضوا ػذدی تیي 

 . دٌّذ اًدام را( سکَئٌطٌال) ترکیثی تست تا ّفتِ 86-85 تا کٌین صثر تَاًین

 ( low risk.کن خطر )اسکریي هٌفی /غرتالگری هٌفی /3
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ازی تِ کار خاصی ًیست . ایي هادر فقط خْت ًی ،( 852522  هثال) ، دّذ ًطاى را 85222 از کوتر ریسک  ًْاییاگر ًتیدِ ی 

تِ آزهایطگاُ ارخاع دادُ هی ضًَذ تا هیساى آلفافیتَپرٍتییي  86-85تررسی ًقایص لَلِ ی ػصثی )هغس ٍ ًخاع( ، در ّفتِ ّای 

 هحاسثِ ضَد .

 هاى تشخیصى تست

ّاى گرفتِ ضذُ تراى اًدام ایي تست  ضَد. ًوًَِ تردارى از پرزّاى خفتى ٍ آهٌیَسٌتس را ضاهل هى ًوًَِ ّاى تطخیصى، تست

یاتذ کِ آیا خٌــیــي تــِ اختالالت  ّا درهى ّایى تِ رٍى ایي سلَل ّاى خٌیي است. آزهایطگاُ تا اًدام تست حاٍى سلَل

ّاى تطخیصى تِ طَر هؼوَل تِ تواهى زًــاى تــاردار پـیطٌْاد  ایصکرٍهَزٍهى هـثتال است یــــا خــیـــر. اًــدام آزه

دٌّذ  ّاى تـطخیصــى را اًــدام هى تـرًذ، تا ٍخَد ایي اکثر زًـاًى کِ تست گردد زیــرا احتوال سقـط خـٌــیي را تاال هى ًوى

تِ زًاى تاردار آراهص ٍ اطویٌاى خاطر ّا  ضًَذ ٍ در ػول ًتایح تست ّاى هستَر ًوى دچار سقط یا دیگر ػَارض ًاضى از تست

 تخطذ. زیادى هى

  

 مسایاى غربالگرى سه ماهة اول

 ضَد. تر ٍ زٍدتر، کِ تاػث ایداد آراهص خاطر در تسیارى از زًاى هى اًدام غرتالگرى دقیق -8

 اهکاى تطخیص تؼضى از اختالالتِ تارز ٌّگام تَلذ ٍخَد دارد. NTتا اًدام سًََگرافى  -2

  

 هاى غربالگرى سه ماهة اول یتمحذود

ضًَذ. اها  ضَد، تِ ػٌَاى ریسک تاال هطخص هى ًفر( از زًاًى کِ ایي غرتالگرى رٍى آًاى اًدام هى 20ًفر در ّر  8% )5حذٍد  -8

 آٍرًذ. ّاى ًــرهــال تــِ دًــیا هى در ػیي حال اکثر زًاًى کِ ریسک آًاى تاال است تچِ

 تطخیصى رایح تایذ تا سِ هاّة دٍم تــاردارى هٌتظر هاًذ.ّاى  تـــراى اًــدام تست -2

غـــرتــالــگرى اختالالت لَلة ػصثى خٌیي تا ایي تست قاتل اًدام ًیست ٍ تایذ تا تست کَآد هارکر در سِ هاّة دٍم تاردارى  -1

 اًدام ضَد.

 


