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مراجعه كننده عزيز و مادر گرامي

كه  آزمايشي  از  شما  آگاهي  جهت  باليني  راهنماي  اين 

انجام مي دهيد تهيه و در اختيار قرار مي گيرد. تست هاي 

غربالگري به منظور بررسي احتمال ابتالي جنين به ناهنجاري 

هاي شايع انجام مي شود. الزم به ذكر است كه انجام اين 

آزمايش هيچگونه خطري براي مادر و جنين نخواهد داشت. 

در صورتي كه نتايج بدست آمده از حد مشخصي كمتر باشد، 

به  جنين  ابتالي  احتمال  كه  گرفت  نتيجه  توان  مي  تقريبًا 

ناهنجاري نزديك به صفر است؛ و اگر نتيجه آزمايش باالتر 

از حد مشخص شده باشد به معني ابتالي قطعي جنين نيست 

و پس از انجام مشاوره الزم است اين موضوع با استفاده از 

كه  باشيد  داشته  توجه  برسد.  تأييد  به  تكميلي  هاي  روش 

ناپذير  آمار هاي جهاني بروز مشكل در جنين اجتناب  طبق 

بوده و انجام اين تست مي تواند از تولد نوزاد داراي اختالل 

جلوگيري كند. بنابراين انجام اين آزمايش با هدف تولد نوزاد 

سالم يك اقدام مطلوب و مدرن بوده و به نفع مادر و جنين 

مي باشد.

اول  بخش  است.  شده  تشكيل  بخش  دو  از  آزمايش  اين 

اختيار  در  سونوگرافي  انجام  واسطه  به  كه  است  اطالعاتي 

آزمايشگاه قرار مي گيرد و بخش دوم آزمايش خوني است كه 

از مادر گرفته مي شود. نتايج سونوگرافي و آزمايش خون در 

نرم افزاري وارد مي شود. اين نرم افزار يك نرم افزار معتبر 

بوده و بر اساس مقادير طبيعي جامعه ايران و استاندارد جهاني 

تنظيم شده است. در واقع اين نرم افزار با توجه به اطالعات 

ورودي، ريسك و احتمال ابتالي جنين را به ناهنجاري ها بيان 

ميكند. اين آزمايشات در دو بازه زماني  قابل انجام هستند. سه 

ماهه اول بارداري يعني هفته 11 تا 13 بارداري و سه ماهه 

دوم بارداري يعني هفته 16 تا 18 بارداري است.

الف( غربالگري سه ماهه اول: در اين بررسي مادر ميبايست 

و  دهد  انجام  آزمايش  اين  براي  اختصاصي  سونوگرافي  يك 

بر  بيمار  تعيين سن  و  فمور  استخوان  قيبل طول  از  مواردي 

اساس آن،  ضخامت پشت گردن و اعالم وجود يا عدم وجود 

 Free استخوان بيني گزارش مي گردد. همچنين تست هاي

Beta HCG و PAPP-A بر روي نمونه خون مادر انجام مي 

ميزان  نهايت  در  و  وارد شده  افزار  نرم  در  نتايج  شود. 

احتمال ابتال به اختالالت جنيني شامل سندروم داون، 

سندروم  ادوارد و سندروم پاتو بررسي و گزارش مي گردد.

درصورتي  بررسي  اين  در  دوم:  ماهه  سه  غربالگري  ب( 

همان  باشد،   شده  انجام  اول  ماهه  سه  در  سونوگرافي  كه 

اطالعات براي انجام غربالگري سه ماهه دوم هم كفايت مي 

كند ولي در صورتي كه سونوگرافي انجام نشده باشد و يا در 

دسترس نباشد مادر ميبايست مجدداً سونوگرافي انجام دهد. 

همچنين تست هاي Inhibin A، Beta HCG  ،UE3 و 

AFP نيز براي انجام اين غربالگري الزم است كه بر روي 

خون مادر انجام مي گردد. نتايج وارد نرم افزار شده و نهايتًا 

لوله  نقص  هاي  ناهنجاري  به  جنين  ابتالي  احتمال  ميزان 

هاي عصبي و پرآگالمپسي عالوه بر سندروم داون، سندروم  

ادوارد و سندروم پاتو مشخص خواهد شد.

اقدام  است  الزم  غربالگري،  نتايج  بودن  مثبت  درصورت 

به مشاوره و به دنبال آن تست تأييدي انجام شود و اگر 

تست تأييدي منفي شد شما مي توانيد از سالمت جنين 
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با آرامش خاطر فرزند خود را به دنيا  خود مطمئن بوده و 

بياوريد. ولي در صورت مثبت شدن تست تكميلي به شما 

اطالع داده خواهد شد و بايد بررسي شود كه اين اختالل از 

چه نوعي است و آيا براي شما و جنين خطرناك است و در 

شدن  مثبت  بنابراين  شود.  داده  بارداري  ختم  لزوم  صورت 

تست غربالگري به معني ابتالي قطعي جنين شما نيست و 

منفي شدن آن هم احتمال بروز مشكل را به طور صد در صد 

رد نخواهد كرد و اين آزمايش فقط ريسك ابتال و لزوم انجام 

تست هاي تأييدي را نشان مي دهد.

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا 

تهران، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان يخچال، پالك 97

تلفن:23519         تلفكس:22644754

   www.avicennaclinic.ir  :وب سايت

 info@avicennaclinic.ir  :پست الكترونيك

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلینیک درمان ناباروری

 PCOS کلینیک   
   کلینیک درمان سقط مکرر 

   کلینیک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلینیک سالمت مادر، جنین ، نوزاد

   کلینیک سالمت جنسي
   کلینیک اندومتریوز 

     آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی درخدمت عموم مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کلیه روش های نوین تشخیصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پیشرفته تشخیص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنین(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بیضه( تشخیص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنین در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنین با استاندارد بین المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای پستان

 ، )PGD( تشخیص نقایص ژنتیکی جنین شامل: تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال   
 )PND( تشخیص بیماریهای ژنتیکی پس از حاملگی

   مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز ) کاریوتایپ( 
   بررسی و درمان مشکالت جنسی 

   تشخیص و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 
) هرپس ویروسها( 

   ارایه کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

اين راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهيه شده است. جهت كسب 
اطالعات بيشتر براي درمان و رفع مشكل خود با پزشك متخصص 

مركز درمان ابن سينا مشورت نمائيد.

عناوين بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسكوپی، سونوگرافی، هيستروسكوپی، هيستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( كورتاژ تشخيصی ،PCT  
آناليز منی S/A، بانك اسپرم   

بيوپسی بيضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزيابی اختالل جنسی  
 DNA بانك ،PND ،و انتخاب جنسيت  PGD ،كاريوتايپ  

 IVIG سركالژ، تزريق  
واريكوسل و واريكوسلكتومی، اركيوپكسی، هيدروسلكتومی   

تحريك تخمك گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچينگ آزمايشگاهی جنين   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بيوفيزيكال پروفايل، آمنيوسنتز، CVS و كوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنين   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجين نابارور   

راهنمای درمان بيماران سقط مكرر   
     اندومتريوز

و...   


