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مقدمه 
اناپلوییــدی بــه معنــی حضــور یــک یــا چنــد کرومــوزوم 
ــی (  ــوزوم )منوزوم ــک کروم ــدان ی ــا فق ــی( وی اضافی)تریزوم
اســت .شــیوع کلــی ایــن اختــاالت 4مــورد درهــر1000 تولــد 
زنــده اســت .آناپلوییــدی مســئول بیــش از 50 درصد ســقط های 
ســه ماهــه اول، حدود20درصدســقط های ســه ماهــه دوم و 6-8 
درصدمواردمــرده زایــی و مــرگ اوایــل کودکــی اســت. خطــر 
ــس از 35  ــژه پ ــه وی ــادر ب ــن م ــش س ــا افزای ــن ب ــی جنی تریزوم
ــه اتفــاق گایدالینهــا،  ســالگی افزایــش مــی یابــد. اکثرقریــب ب
ــه تســتهای غربالگــری را  ــاردار زیــر 20 هفت ــه تمــام مــادران ب ب
ــر  ــای پرخط ــم ه ــوان در خان ــی ت ــه م ــد، البت ــی کنن ــنهاد م پیش

ــرای آاناپلوییــدی مســتقیما تســت تشــخیصی را انجــام داد . ب

 انواع تستهای غربالگری 
1- مرسوم و مبتنی برآنالیتها

)cell free DNA(ی عاری از سلولDNA 2- مبتنی بر

تستهای مرسوم غربالگری آناپلوییدی
1- غربالگری اناپلوییدی سه ماهه اول:

شــامل ترکیــب ســونوگرافی NT و دو آنالیــت ســرم مــادر 
ــن  ــون انســان)Free BHCG( وپروتئی ــن کوری ــی گنادوتروپی یعن
پاســمایی مرتبــط باحاملگــی)PAPP-A( مــی باشــد. این  تســت 
ــرد  ــرای هرف ــادر ب ــن م ــن س ــراه درنظرگرفت ــه هم combine ب

یــک ریســک تعییــن مــی کندکــه هزینــه اثربخشــی مناســب و 
موردقبولــی دارد .

BHCG بــه هــردو شــکل آزاد و توتــال قابــل ارزیابــی اســت ودر 

ــش  ــر افزای ــه دو براب ــدار آن ب ــا ســندرم داون مق ــای ب ــن ه جنی
پیــدا مــی کنــد.

ــه  ــت ک ــی باالس ــاوزن ملکول ــن ب ــک گلیکوپروتیی PAPP-A ی

در ســرم مــادران بــا جنیــن مبتــا بــه ســندرم داون کاهــش پیــدا 
میکنــد .

NT یــک فضــای هیپواکــو درپشــت گــردن جنیــن اســت که در 

جنیــن هــای ســندرم داون افزایــش پیــدا مــی کنــد .
 False 50% و detection rate )DR(  51% در 10 هفتگــی NT

در  و   )DR( هفتگــی 59%  و در11  دارد   )FPR( positive rate

13 هفتگــی DR( 62%( دارد، بنابرایــن زمــان ایــده ال انجــام 
ــت. ــی اس ــونوگرافی NT در13-12 هفتگ س

کارایــی NT  بــه عنــوان یکــی از مــوارد غربالگــری آناپلوییــدی 
ــرد  ــه ف ــه تجرب ــه ب ــت ک ــاوت اس ــف، متف ــات مختل در مطالع
ــت دســتگاه ســونوگرافی بســتگی دارد. ــده  و کیفی انجــام دهن

ــل  ــا داب ــب NT ب ــدی ترکی ــت غربالگــری آناپلویی ــن حال بهتری
ــک  ــن ریس ــرای تعیی ــادر ب ــن م ــادر و س ــرم م ــای س مارکره
 NT آناپلوییــدی اســت، اســتثنای آن سیســتیک هیگرومــا و
واضحــاً افزایــش یافتــه اســت کــه خطــر آناپلوییــدی زیاد اســت 
و دابــل مارکــر انجــام نمیدهیــم و تســت تشــخیصی وکاریوتیپ 

ــم . انجــام میدهی

سایرتستهای سرمی مادر درسه ماهه اول
 )PLGF(وفاکتوررشــدجفتی )aFPr (میتــوان از آلفــا فتوپروتییــن
هــم در ترکیــب بــا ســایر مارکرهــا بــرای تعییــن ریســک 



9

ــا جنیــن مبتــا بــه  آاناپلوییــدی اســتفاده کــرد کــه در مــادران ب
ــد . ــی کن ــدا م ــش پی ــندرم داون کاه س

 )PAPPA-BHCG-aFPr-PLGF(ــن چهــار مارکــر اســتفاده از ای
میتوانــد تــا 90درصــد مــوارد ســندرم داون را نشــان دهــد ولــی 
ــه  ــزی ک ــی در مراک ــد دارد. ول ــد20 درص ــت کاذب درح مثب
رادیولوژیســت مجــرب جهــت انجام NT اســتاندارد در دســترس 
نیســت مــی تــوان ایــن روش را انجــام داد و در صــورت مثبــت 

بــودن، از تســت غربالگــری Cell FreeDNAاســتفاده کــرد. 
غربالگــری ســه ماهــه اول میتوانــد بــا شــاخص هــای دیگــری در 
ســونوگرافی شــامل : اســتخوان بینــی، فلــوی وریــد داکتــوس و 

رگورژیتاســیون تریکوســپید  انجــام شــود.

 Quad( ــه دوم ــه ماه ــدی س ــری اناپلویی 2- غربالگ

)Marker

شــامل اســترادیول غیرکونژوگــه)UES( -آلفاپروتئیــن ســرم مادَر 
MSAFP –گنادوتروپیــن کوریــون انســان)HCG( – اینهیبیــن           

)Inhibin –A( اســت . A

ــه اول و دوم،  ــه ماه ــری س ــردن غربالگ ــب ک ــورت ترکی درص
ــی  ــدا م ــی داری پی ــش معن ــدی افزای ــخیص آناپلویی ــزان تش می

ــد . کن
سه نوع راهکار غربالگری در دسترس است :

1- غربالگــری یکپارچــه )integrated(: غربالگــری ســه 
ماهــه اول و دوم انجــام شــده و در مجمــوع  بــا 7 مارکــر  
یــک ریســک خطــر بــرای آناپلوییــدی داده مــی شــود. تســت 
ــت  یکپارچــه 85 درصــدDetection -Rate(DR( و1 درصــد مثب
کاذب دارد .)FPR( دارد، اگــر DR  بــه 90 درصــد برســد، میــزان 

ــی رســد . ــه 2 درصــد م ــت کاذب ب مثب
ــی  ــل اســت ول ــل یکپارچــه کام درتســت ســرمی یکپارچــه مث
ــر  ــت ماه ــه رادیولوژیس ــی ک ــد، در مناطق ــی باش ــدون NT م ب
ــل انجــام مــی باشــد.      جهــت انجــام NT در دســترس نیســت قاب
2- غربالگــری متوالــی گام بــه گام : اگــر نتیجــه 

ــه  ــد)<1/50(  ک ــتانه باش ــاالی آس ــه اول ب ــه ماه ــری س غربالگ
نمونــه گیــری از ویلوزیتــه هــای جفتــی)CVS(،  انجــام  می شــود 
و در بقیــه کــه ریســک کمتــراز آســتانه )1/50( باشــد ، تحــت 

ــد . ــی گیرن ــرار م ــه دوم ق ــه ماه ــری س غربالگ
3- غربالگــری مــداوم مبتنــی بــر احتمــال: مــادران بــه 
ســه گــروه پرخطــر، خطــر متوســط و کــم خطر تقســیم میشــوند. 
بــرای گــروه پرخطــر تســت تشــخیصی انجــام مــی دهیــم، گــروه 
ــم  خطــر متوســط را غربالگــری ســه ماهــه دوم انجــام مــی دهی
و بــرای گــروه کــم خطــر، نیــاز بــه اقــدام بیشــتری نمــی باشــد.  

یافته های سونوگرافی در جنین های آناپلویید
NT افزایش اندازه -

- عدم وجود استخوان بینی
- روده اکوژن

- پیلکتازی
-کوتاهی استخوان های بلند)فمور-هومروس(

-کانون اکوژن داخل قلبی
-کیست کورویید پلکسوس 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در 17-11درصــد جنیــن هــای نرمــال 
یکــی از ایــن یافتــه هــای ســونوگرافی یافــت مــی شــود، ولــی 
ــت.  ــد بیشتراس ــای آناپلویی ــن ه ــا درجنی ــن مارکره ــیوع ای ش
ــدی  ــا آناپلویی ــاط ب ــتراز دو ارتب ــونوگرافی بیش ــای س مارکره

دارد.
غربالگــری مثبــت : بعــد از اینکــه جــواب غربالگــری مثبــت 
ــا والدیــن جهــت تســتهای  ــد یــک مشــاوره ژنتیــک ب شــد، بای
بعــدی  اقدامــات  و   )  microarreyو تشــخیصی)کاریوتایپ  

ــرد. ــورت بگی ص

 )cell free DNA ( عاری از سلول DNA غربالگری با

ــا  ــن اســت کــه ب ــادر و از جفــت و جنی ــن ســلولها از م منشــا ای
فاصلــه کوتاهــی پــس از زایمــان در خــون مــادر وجــود نخواهــد 
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داشــت .
)Non Invasive perinatal Test ( کامــا   NIPT اســتفاده از واژه
ــر اختصاصــی اســت، چــون ســایر تســتهای غربالگــری ســه  غی

ماهــه اول و دوم  هــم غیــر تهاجمــی هســتند.
 انجــام ایــن تســت غربالگــری، 99 - 95 درصــد از جنیــن 
هــای آناپلوییــد را میتوانــد گــزارش کنــد، هــر چنــد کــه 
در5-1 درصــد مــوارد، حتــی در صــورت تکــرار جوابــش 
failed  میشــود. بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی آن بــه عنــوان تســت 

غربالگــری اولیــه نمــی باشــد، ولــی در زنــان پــر خطــر مــی تواند 
بــه عنــوان تســت غربالگــری ثانویــه باشــد کــه اندیکاســیون های 

ــت :  ــر اس ــوارد زی ــامل م آن ش
سن مادر 35 سال یا باالتر   -

در ســونوگرافی یــک soft مارکــر بــا خطــر افزایــش   -
باشــد آناپلوییــدی  یافتــه 

دربــارداری قبلــی درCell free DNA برای آناپلوییدی   -
مثبــت گــزارش شــده باشــد 

متعــادل  رابرتســونی  جایــی  جابــه  والدیــن  در   -
باشــد  وجودداشــته 

تست های بیوشیمیایی اولیه مثبت باشد   -

Fetal Fraction: از هفتــه نهــم بــارداری میتــوان  در تمــام 

ــون  ــن  در خ ــت و جنی ــل از جف ــواردCell Free DNA  حاص م
مــادر را شناســایی کــرد، بــرای اینکــه نتیجــه تســت قابــل اعتمــاد 
ــادر  ــون م ــبی از cell free DNA در خ ــد مناس ــد درص ــد بای باش
ــد  ــن درص ــش ای ــث کاه ــل باع ــری از عوام ــک س ــد . ی باش
 No ســلول هــا می شــود کــه باعــث نتیجــه منفــی کاذب تســت و

ــل شــامل :  ــن عوام ــی شــود کــه ای ــا No Result   م call ی

1- سن پایین بارداری
2- نمونه ناکافی

3- چاقی مادر
4- کاریوتایپ جنین )مثل :تریزومی 18(

علل تست مثبت کاذب cell free DNA  شامل
1- موزاییسم جفتی

2- دوقلویی که یک قل ازبین رفته
3- موزاییسم مادری

4- کانسرمادر
copy number variant -5 مادری

6- اشکاالت تکنیکی
7-  سابقه تزریق خون در 4 هفته اخیر

 Cell Free DNA علل منفی کاذب
1- اشکاالت تکنیکی

2- موزاییسم جفتی
copy number variant -3 مادری

fetal fraction  Bordeline -4

 cell free در 5-1 درصــد مــوارد، نتیجه تســت : NO call نتیجــه
DNA  بــدون جــواب مــی آیــد کــه مــادران یکــی از ســه حالــت 

زیــر را مــی تواننــد انتخــاب کنند :
cell free DNA1- تکرار

2- انجام تست های تشخیصی تهاجمی برای کاریوتایپ
3- انجام تستهای سرمی استاندارد و سونوگرافی

تست های تشخیصی
ــه هــای  ــه ویلوزیت در ســه ماهــه اول، بررســی کاریوتایــپ نمون
جفتــی)CVS ( انجــام مــی شــود و جــواب کشــت 10-7 روز بعد 

آمــاده مــی شــود .
درســه ماهــه دوم ، بررســی کاریوتایــپ روی نمونــه مایــع 
آمنیــون حاصــل از آمنیوســنتز  انجــام میشــود و جــواب کامــل 

ــود.  ــی ش ــاده م ــد آم ــپ 14-8 روز بع ــت و کاریوتای کش
آنالیــز کامــل کاریوتایــپ هرنــوع آناپلوییــدی واختــاالت 
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مــاژور ســاختاری کروموزوم)مثــل ترنسلوکاســیون و اینورژن (رانشــان 
مــی دهــد.

روی  هدفــدار   )FISH( فلورســنت  درجــای  هیبریداســیون 
کروموزومهــای X.Y،13،18،21 بــرای نتیجــه ســریع بعــد از آمنیوســنتز 
یــا دراینترفــاز تروفوباســت هــا در نمونــه ویلوزیتــه هــای جفتــی انجام 

ــود . ــی ش م
بعضــی از پزشــکان وقتــی بررســی کروموزومــی جنیــن اندیکاســیون 
دارد ریزآرایــه ) micro arrey  ( را هــم انجــام مــی دهنــد بخاطراینکــه 
microdel-  اطاعــات ژنتیکــی بیشــتری مثــل میکــرو دوپلیکاســیون و

ــر  ــدی  موثرت ــخیص آناپلویی ــرای تش ــه ب ــد هرچندک ــی ده ition را م

ــه کشــت و کایوتایــپ هزینــه بیشــتری دارد . نیســت ونســبت ب
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