
 

 تست های غربالگری در زمان بارداری 

  

درغذ ًْزاداى در ٌُگبم تْلذ،  2-3ثب ّخْد ایي کَ اکثر ًْزاداى سبلن ثَ دًیب هی آیٌذ؛ اهب حذّد 
دچبر ًمبیع هبدر زادی ُستٌذ. از ضبیع تریي ایي ثیوبری ُبی سٌذرم داّى )هٌگلیسن(، 

دّراى ثبرداری  غرثبلگریاضبرٍ کرد. آزهبیص ُبی  81ًمبیع لْلَ عػجی ّ سٌذرم تریسّهی 
 .ثیوبری اًدبم هی ضًْذ 3ثرای ثررسی ّ تطخیع ثَ هْلع ایي 

 

ایي ثیوبری ُب هعوْاًل در فرزًذاى خبًْادٍ ُبیی ایدبد هی ضًْذ کَ سبثمَ ًمبیع هبدر زادی  
ثبرداری را ًَ تٌِب ثَ زّج ُبی درهعرؼ خطر  را ًذارًذ ّثٌبثرایي اًدبم آزهبیص ُبی غرثبلگری

ایي ثیوبری ُب ثلکَ ثَ توبم زّج ُبیی کَ فرزًذی در راٍ دارًذ. تْغیَ هی کٌین. اهب ثبیذ ثذاًیذ 
کَ خْاة ُبی ًگراى کٌٌذٍ ایي آزهبیص ُب ثَ هعٌی تْلذ فرزًذ غیر عبدی ًیست. ایي آزهبیص 

ُبی هبدر زادی طراحی ًطذٍ اًذ؛ ًتبیح غیر ُب لطعًب ثَ ُیچ عٌْاى ثرای تطخیع ثیوبری 
طجیعی آى ُب ثَ هعٌبی لطعیت ًمع هبدرزادی درًْزاد ًیست، ًتبیح لطعیت ًمع هبدر زادی 
در ًْزاد ًیست، ًتبیح غیر طجیعی ثبیذ ثب اًدبم آزهبیص ُبی تکویلی دیگری، پیگیری ّ تأییذ 

 .ضًْذ
 .غْرت اًدبم هی ضًْذ 2آزهبیص ُبی غرثبلگری ثَ 

 غرثبلگری سَ هبَُ اّل

  
ثبرداری اًدبم هی ضْد، ثرای ثرررسی احتوبل خطر  88-83ُبی  ُفتَایي آزهبیص کَ ثیي 

 .اًدبم هی ضْد ّضبهل آزهبیص خْى ّسًْْگرافی است 81سٌذرم داّى ّتریسّهی 
داری خبظ درخْى هبدر اًذازٍ ًْع پرّتئیي ّاثستَ ثَ ثبر 2ي رّش همذار آزهبیص خًْی: درای*

 گیری هی ضْد.

 
ثَ کوک سًْْگرافی تدوع هبیع پطت گردى خٌیي اًذازٍ گیری هی ضْد؛  :سًْْگرافی*

تدوع ایي هبیع پطت گردى خٌیي طجیعی است؛ اهب اگر ایي هبیع ازحذ هعیٌی ثیطتر ثبضذ ّ 
فْق ُن ًتیدَ غیر طجیعی داضتَ ثبضذ، هی تْاى ًتیدَ گرفت کَ درعیي حبل آزهبیص خًْی 

احتوباًل ایي چٌیي درخطر افسایص ًمبیع هبدر زادی ّاختالالت کرّهْزّهی )سٌذّرم داّى ّ 
 .( است81تریسّهی 

 
آزهبیص فْق ًگراى کٌٌذٍ ثْد، ثبیذ پسضک، ثب آزهبیص ُبی تطخیػی، لطعیت ایي 2اگر خْاة 

کٌذ. یکی از ایي آزهبیص ُبی تطخیع لطعی، ًوًَْ گیری از پرزُبی  ثیوبری ُب را ثررسی
 .خفت است
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اگر خْاة آزهبیص ُبی فْق طجیعی ثْد، اگر ایي آزهبیص ُب خطر خبغی را ًطبى ًوی دادًذ، 

 .هبَُ دّم را اًدبم دُذ 3ثَ هبدر ثبردار پیطٌِبد هی ضْد کَ آزهبیص ُبی غرثبلگری 

 

 هبَُ دّم 3غرثبلگری 

 
  
 .ثبرداری اًدبم هی ضًْذ 48-22ُبی  ُفتَي آزهبیص ُب ثیي ای

 
پرّتئیي ثَ خػْظ  4گبًَ آى، همذار  4آزهبیص خْى: ایي آزهبیص ُب چٌذ ًْع اًذ کَ در ًْع *

ایي هْاد ثَ طْر طجیعی در خْى هبدر ثبردار ّخْد دارًذ. ایي  درخْى اًذازٍ گیری هی ضْد.
 .گبًَ ُن دارد کَ ُسیٌَ اش کوتر است 3آزهبیص ًْع 

کَ از طریك ادرار خٌیي ّارد هبیعی کَ  (EPa)در ثذى خٌیي یک پرّتئیي اغلی سبختَ هی ضْد
خْى هبدر هی خٌیي در آى ضٌبّر است هی ضْد. سپس ثَ خْى هبدر راٍ یبفتَ ّ ّارد خریبى 

ضْد. اگر تٌِب ُویي پرّتئیي درخْى هبدر افسایص یبفتَ ثبضذ، هی تْاى احتوبل داد کَ لْلَ 
عػجی خٌیي ثبز ضذٍ است. زیرا ثب ثبز ضذى ایي لْلَ همبدیر ثیطتری از ایي پرّتئیي ثَ هبیع 

دٍ، هب 4خٌیٌی ّ درًِبیت خْى هبدر هٌتطر هی ضْد. درغْرت غیر طجیعی ثْدى هیساى ایي 
 .هبَُ اّل، ثبیذ سراغ سًْْگرافی رفت 3هبًٌذ آزهبیص ُبی غرثبلگری 

ثیوبری سٌذرم داّى، ثبز ثْدى لْلَ عػجی  3سًْْگرافی: ثب اًدبم سًْْگرافی هی تْاى *
 .را ثررسی کرد 81خٌیي ّتریسّهی 

 
 اگر ًتیدَ سًْْگرافی، احتوبل خطر ثیوبری را ًطبى دُذ، ثبیذ آزهبیص ُبی تطخیع لطعی

را ُن اًدبم داد. هثاًل ًوًَْ ثرداری از هبیعی کَ خٌیي در آى ضٌبّر است. درایي ًوًَْ ثرداری 
 .هیساى ُْرهْى ُب ّ سلْل ُبی خٌیي، تحت ثررسی کرّهْزّهی لرار هی گیرًذ

خًْسرد ثبضیذ، ًتیدَ هثجت آزهبیص ُبی غرثبلگری ًطبًَ افسایص خطر است ّ لسّهًب ثَ 
ست. الزم است ثَ هبدراى ثبردار ثگْیین. کَ ثب هثجت ثْدى ًتیدَ آزهبیص هعٌبی اثتالی خٌیي ًی

درغذ از توبم ًوًَْ ُبی هثجت غرثبلگری خٌیي  6ُبی غرثبلگری ًجبیذ سراسیوَ ثطًْذ؛ تٌِب 
ثَ ثیوبری ُبی فْق هجتال ُستٌذ کَ اطویٌبى از اثتال ثَ آى ُب، ثب آزهبیص ُبیی کَ تْضیح 

سذ، درُر غْرت حفظ آراهص ّ هٌطمی ثْدى، ثِتریي ثرخْردی است دادٍ ضذ، ثَ اثجبت هی ر
 .کَ هی تْاًیذ ثب ایي لضیَ داضتَ ثبضذ

 آیٌذٍ را تضویي کٌیذ:

  
آزهبیص ُبی غرثبلگری ثبعث هی ضْد کَ هبدر دّراى ثبرداری را ثب خیبل آسْدٍ تری طی  -

 .کٌذ

 
ثَ زّدی هتْلذ ضْد اطالعبت رّضي  ثب اًدبم ایي آزهبیص ُب ّالذیي از ًْزادی کَ لرار است -

 .تری دارًذ ّهی تْاًٌذ ثرای اّ تػوین گیری ّثرًبهَ ریسی ثِتری داضتَ ثبضٌذ
هبَُ اّل، ثسیبر هفیذ است؛ هسلوًب اگر  3اًدبم ایي آزهبیص ُبی دلیك، ثَ خػْظ در -

اختالالتی  هبدری ایي آزهبیص ُب را ثَ ترتیت اًدبم داد ّ ثب آزهبیص ُبی تطخیع لطعی، ثرّز
 .در خٌیي اّ ثبثت ضذ، هی تْاًذ ثب اخبزٍ پسضکی لبًًْی، ثَ هْلع خٌیي خْد را سمط کٌذ
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