
Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT)
NIPT چيست ؟

جنين وارد گردش خون مادر می شود؟  DNAبخش هایی از 

 Noninvasive)در آزمایش خون غيرتهاجمی پيش از تولد 

prenatal testing - NIPT)  که  یک آزمایش خون ساده

آزاد جنين برای  DNAمی باشد، خون مادر را برای یافتن 

این شناسایی برخی اختالالت ژنتيکی در جنين بررسی مي

این بدان . آزمایش نيز نوعی غربالگری محسوب می شود

فقط معناست که نتيجه این آزمایش جنبه تشخيصی نداشته و

ر احتمال بروز اختالالت ژنتيکی را به ما نشان می دهد تا د

.صورت نياز آزمایشات مداخله ای دیگر انجام شود

نمونه خون مادر  چگونه است؟ NIPTنحوه انجام تست 

آزاد جنین  DNAگرفته شده و در آزمایشگاه برای یافتن 

cffDNAزمانی که نتیجه . مورد ارزیابی قرار می گیرد

و آزمایش خون آماده شد، با در نظر گرفتن جواب این آزمایش

اول بررسی سونوگرافی و تست سالمت جنین که در سه ماهه

یشتر انجام شده ، می توان تشخیص داد که آیا انجام آزمایشات ب

!نیاز است یا خیر

NIPTچه اختالالتی را مشخص می کند؟

ل این تست برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی از قبی

و ( سندرم ادوارد) 18،تریزومی ( سندرم داون)21تریزومی 

ی همچنین با بررس. انجام می گیرد( سندرم پاتو) 13تریزومی 

DNA  آزاد جنینCell Free DNA در خون مادر می توان

وئیدی و احتمال بروز سایر اختالالت کروموزومی از قبیل تریپل

.را تخمین زدامیکرودلیشنه

NIPT آزمایش در چه زمانی انجام می شود؟NIPT  زودتر

.از آزمایشات غربالگری دیگر در بارداری قابل انجام است

بارداری انجام می 9در هر زمانی بعد از هفته  NIPTتست 

.شود

چقدر است؟ NIPTدقت آزمایش 

NIPT نتیجه منفی کاذب کمتری نسبت به سایر آزمایشات

برای تشخیص سندرم داون NIPTدقت آزمایش .غربالگری دارد

.درصد است99( 21تریزومی ) 

را انجام دهند؟ NIPTچه کسانی باید آزمایش 

ه می با توجه به اینکه این تست جدید است ،در حال حاضر توصی

شود این تست برای زنان در معرض خطر مانند زنان با سابقه

سال 35داشتن فزرند معلول یا اختالل ژنتیکی ،زنان با سن باالی

.ردو وجود سابقه ناهنجاری ژنتیکی در خانواده نزدیک، انجام گی

در بارداری های دوقلویی و در موارد اهدای  NIPTآزمایش 

.تخمک انجام نمی شود
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QF-PCR
آزمایشگاه ژنتيک پزشکی دکتر خالقيان

چیست؟(QF-PCR)آرسیپیافکیو•

Quantitative)آرسیپیافکيو•

Fluorescence- Polymerase Chain

Reaction) QF-PCRآزمایشگاهیروشیک

تکثيرراجنينDNAازکوچکیبخشکهاست

STRیاهاجایگاهازیکسریوکرده (Short

Tandem Repeat)رویراDNAمورد

بهعمدهطوربهQF-PCR.دهدمیقراربررسی

صتشخيبرایتولدازقبلسریعآزمونیکعنوان

هایتریزومیو21،18،13شایعهایتریزومی

21آنهاشایعترینکهشودمیاستفادهYوXجنسی

.باشدمی

دراضافیکروموزومیکاینکهیعنیتریزومیواژه•

.آیدمیوجودبهجنينهایسلولهمهیابرخی

کموسرعتدقت،QF-PCRروشاصلیمزایای•

هایتستدیگربهنسبتتستاینبودنهزینه

دآورمیوجودبهراامکاناینکهباشدمیژنتيکی

تشخيصتولدازپيشکروموزومیهایناهنجاری

ایآیندهدرکهداردوجوداحتمالاین.شوندداده

.رددگژنتيکیروشهایجایگزینروشایننزدیک،

•

انجام می شود؟ QF PCRچه زمانی •

توسط پزشک متخصص درخواست می شود  QFانجام زمانی •

گری به های غربالتست. که نتيجه تست غربالگری مثبت باشد

به )ارزیابی وجود بيماری یا یک وضعيت خاص می پردازد

، اما در تست های تشخيصی (صورت قطعی جواب نمی دهد

عی در صورت وجود تریزومی، نتيجه تست کامالً قط QFمانند 

.درصد می باشد99/3دقت این روش حدود . می باشد

دوره تقسيم می شود که معموالً 3تست های غربالگری به •

یا  QFپزشک پس از غربالگری تست اول و دوم انجام تست 

باال در معرض خطر قرار  NT. آمينوسنتز را پيشنهاد می کند

شان دادن جنين برای تریزومی ها یا اختالالت لوله عصبی را ن

، 18، 21این تست به بررسی همزمان تریزومی های . می دهد

% 99/3به با حساسيت Yو  Xو کروموزوم های جنسی 13

کاهش می % 1پرداخته و موارد مثبت و منفی کاذب به ميزان 

. یابد

این آزمایش پس از انجام سونوگرافی که پزشک به مورد •

.خاصی مشکوک می شود، مورد نياز است

ه اگر خانواده دارای فرزندان مبتالء به انواع تریزومی ها چه ب•

صورت زنده و چه به صورت فوت شده داشته اند، انجام این 

.آزمایش مورد نياز است

،طبقه 346بلوار کشاورز،بين جمالزاده و کارگر،پالک -تهران•
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تستانجاممراحل•

تتسانجامدستورمتخصصپزشکالزمهایبررسیازپس•

QFکندمیتجویزباردارخانمبرایرا.

ایمادهآمنيوتيکمایع)آمنيونمایعبهنيازتستاینبرای•

یپرزهایا(استکردهاحاطهجنينکيسهدرراجنينکهاست

توسطجنينیپرزهایوآمنيونمایع.باشدمی(CVSجنينی

دیوارهبهسرنگکردنواردطریقازمتخصصپزشک

سپس.گرددمیخارجسونوگرافیکمکباومادرشکمی

PCR)آرسیپیآزمایشگاهیتکنيکتوسط ژنتيکیماده(

DNA) یمایجادنمودارهایینهایتدر.شودمیتکثيرجنين(

هببایدنرمالحالتدر.گيرندمیقرارآناليزموردکهشود

بههاپيکنرمالغيرحالتدر.باشد(قله)پيک2صورت

.ميگردددیگرپيکبرابردوپيکیکیاتایی3صورت


