هدف:
هدف از تشخیص پیش تولد  ،صرفا شناسایی اختالالت در دوره جنینی و اجازه ختم بارداری در صورت یافتن
نقصی در جنین نیست .بلکه اهداف تشخیص پیش از تولد را میتوان به این صورت بیان کرد که تشخیص پیش
از تولد محدودهای از انتخابهای آگاهانه برای زوجهای در معرض خطر به دنیا آوردن کودکی با نوعی اختالل را
فراهم میکند .اطمینان دادن و کاستن اضطراب خصوصا در بین گروههای پرخطر  ،اجازه آغاز بارداری برای
زوجهای در معرض خطر داشتن کودکی مبتال به نوع خاصی از نقص مادرزادی که در غیر این صورت ممکن
است از بچهدار شدن منصرف شوند ،با علم به اینکه وجود یا فقدان اختالل در جنین را میتوان با آزمایش تائید
کرد.
اجازه به زوجین جهت اداره مناسب تولد در شرف وقوع کودکی مبتال به نوعی اختالل ژنتیکی  ،از نظر آمادگی و
روانی  ،اداره بارداری و زایمان و مراقبت پس از تولد و مقدور ساختن درمان جنینهای مبتال پس از تولد یکی
دیگر از اهداف تشخیص پیش از تولد است .این امر  ،امروزه برای تعداد بسیار کم  ،اما در حال افزایشی از
اختالالت مادرزادی امکان پذیر است .به عنوان مثال  ،انسداد شدید خروجی مثانه جنین را میتوان با سونوگرافی
آن شناسایی کرد ،رفع انسداد مثانه از طریق شانت گذاری در رحم  ،ممکن است جلوی صدمه برگشت ناپذیر به
ریههای در حال تکامل را بگیرد و نیز اختالالت کلیوی را کاهش دهد .
تاریخچه:
تشخیص پیش از تولد از سال  6611آغاز شد که Bregو  Steelنشان دادند ساختمان کروموزومی یک جنین
را می توان با تجزیه و تحلیل سلولهای کشت داده شده از مایع آمنیوتیک تعیین کرد .از آنجا که ارتباط بین سن
باالی مادر و افزایش خطر سندرم داون از پیش بخوبی مشخص بود ،گزارش آنها مستقیما به پیددایش تشدخیص
پیش از تولد به عنوان یکی از خدمات پزشکی  ،منجر شد .
مشاوره ژنتیکی برای تشخیص پیش از تولد:
والدینی که تشخیص پیش از تولد را مدنظر دارند ،نیازمند اطالعاتی هستند تا درک شدرای را برایشدان مقددور
سازد و بتوانند برای آن روش رضایت بدهند یا ندهند .مشاوره ژنتیکی مقددماتی افدراد کاندیددا بدرای تشدخیص
پیش از تولد  ،معموال موارد زیر را شامل می شود :خطر مبدتال بدودن جندین بده اخدتالالت ژنتیکدی ،ماهیدت و
پیامدهای احتمالی اختالالت  ،مخاطرات و محدودیت های تشخیصی اقدامات قابل انجام را می تدوان ندام بدرد.
اگر چه اکثریت موارد تشخیصهای پیش از تولد به اطمینان دهی به والدین ختم میشود ،والدین باید درک کنند
که آنها هیچ اجباری به ختم بارداری در صورت تشخیص اختالل ندارند .بیماریهای بسیاری وجود دارند که هنوز

نمی توان آنها را پیش از تولد تشخیص داد ،اما هر ماه اختالالت دیگری به فهرست بیماریهایی که تشخیص پیش
از تولد برای آنها امکان پذیر است ،اضافه میشوند .در این دسته از بررسی هدا از نمونده مدایع آمنیوتیدک عمدایع
اطراف جنین) و یا پرزهای جنینی در زمان های خاصی گرفته و با توجه به احتمدال خطربیمداری خداو مدورد
بررسی اختصاصی قرار می گیرد .که به آن آمنیوسنتز و  CVSنام برده می شود:
زمان انجام آمنیوسنتز:
انجام آمنیوسنتز اصوال" در هفته  61-61حاملگی توصیه می شود .با توجه به کم بودن مقددار مدایع آمنیوتیدک
قبل از هفته  61حاملگی ،انجام آمنیوسنتز ممکن است امکان پذیر نباشد .همینطور آمنیوسنتز باالتر از هفته 61
حاملگی به دلیل کاهش سلولهای جنینی فعال ممکن است با عدم رشد مناسب سلول های جنیندی و تداخیر در
جواب آزمایش همراه باشد.
مواردی که به انجام آمنیوسنتز توصیه میشود:
 -6سونوگرافی مشکوک به اختالالت مرتب با بیماریهای کروموزومی عافزیش) NT/NB
 -2آزمایش غربالگری مشکوک بااستفاده از بیو مارکرها عدابل /تریپل /کوادرا)
 -3حاملگی در سنین باالی  33سال :با افزایش سن زوجین خصوصا سن خانم ها احتمال ابتالی فرزندد آنهدا بده
معلولیت های جسمی و ذهنی از جمله سندرم داون ،سندرم ترنر ،کالین فلتر و انواع اختالالت کرومزومی افزایش
می یابد.
 -1سابقه بیماری های کروموزومی در حاملگی قبل عداشتن فرزند با سندرم داون یا ترنر) :در صدورتیکه زوجدین
دارای یک فرزند با اختالل ژنتیک شناخته شده و یا شدناخته نشدده و مدادرزادی هسدتند ،احتمدال تکدرار بدروز
بیماری در حاملگی بعدی وجود دارد .از این رو در این موارد توصیه می گردد زوجین قبدل از اقددام بده بدارداری
مجدد جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نموده و از چگونگی به ارث رسدیدن بیمداری و احتمدال تکدرار بدروز آن در
حاملگی بعدی آگاه شوند.
 -3وجود اختالل کروموزومی در والدین :در بسیاری از موارد وجود نقص کرومزومی مانند ترانسلوکاسیون تعادلی
در والدین منجر به عارضه مشخصی نمیشود ،ولی شانس ابتال در جندین وجدو دارد .در ایدن صدورت الزم اسدت
وضعیت کروموزومی جنین مشخص شود.

 -1سابقه سق جنین یا مرده زایی در حاملگی قبل :مشخص شده که یکدی از علدل مهدم سدق جندین وجدود
اختالالت ژنتیک در جنین می باشد .به طوریکه حدود  23-33درصد از جندین هدای مبدتال بده سدندرم داون در
مراحل اولیه بارداری عزیر سه ماه) سق میشوند.
مدت زمان انجام آزمایش:
معموال  3تا  1هفته از زمان تحویل نمونه مایع آمنیوتیک به آزمایشگاه ع الزم به ذکر است که در مورد استفاده
از سلول های اینترفازی در مدت  21ساعت وضعیت کروموزومی مشخص می گردد ولی نیاز مند تایید نهایی بدا
کاریوتایپ می باشد).
حجم نمونه مورد نیاز:
30-20سی سی عمیلی لیتر) مایع شفاف
توجه :شفاف نبودن مایع آمنیوتیک و یا وجود خون در مایع منجر به تاخیر در جواب آزمایش میشود.
شیوههای تشخیص پیش از تولد:
شیوه هایی که در حال حاضر برای تشخیص پیش از تولد بکدار
میروند شامل روشهای غیدر تهداجمی و تهداجمی مدیباشدد. .
شیوههای غیر تهاجمی شامل آلفافیتوپرتئین ))AFPسدرم
مادر  ،غربالگری سرم مادر  ،سونوگرافی و جدا کردن سدلولهای
جنینی از گردش خون مادر میباشد .شیوههای تهاجمی شامل
آمینوسنتز  ،نمونه برداری از پرزهای کوریدونی  ،کوردوسدنتز و
تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی میباشد که برخی از آنها
را در زیر توضیح داده می شود:
آزمایشهای تهاجمی:
آمینوسنتز:
آمینوسنتز به خارج کردن نمونهای از مایع آمنیوتیک از راه شکم  ،توس سرنگ اطالق میشود .مایع آمنیوتیک
 ،حاوی سلولهایی از منشا جنینی است که میتوان آن را برای آزمایشهای تشخیصی کشت داد .پیش از
آمینوسنتز  ،از سونوگرافی برای تایید قابلیت حیات جنین  ،سن بارداری  ،تعداد جنینها و طبیعی بودن اندام ها
و ..استفاده میشود .آمینوسنتز به صورت سرپایی و عموما مناسب ترین زمان ،در هفتههای  63 - 61پس از

اولین روز آخرین دوره قاعدگی  ،انجام میشود .عالوه بر تجزیه و تحلیل کروموزومهای جنین  ،میتوان غلظت
AFPدر مایع آمینوتیک را جهت نقص لوله عصبی باز ،ارزیابی کرد.
 ،AFPنوعی گلیکوپروتئین جنینی است که عمدتا در کبدجنینی تولید میشود و به داخل جریان خون جنین
منتقل میشود و توس کلیهها از راه ادرار به مایع آمنیوتیک دفع میگردد .از طریق جفت  ،پردههای آمینوتیک
و گردش خون مادری  -جنین  ،وارد جریان خون مادر میشود .بنابراین میتوان آن را در مایع آمینوتیک یا سرم
مادر سنجید .هر دو سنجش در تشخیص پیش از تولد بسیار مفید هستند .اگر غلظت این گلیکوپروتئین زیاد
باشد ،نشان دهنده بعضی اختالالت در جنین میباشد .در آزمایش آمینوسنتز  ،احتمال پاره شدن پرده
آمینوتیک و سق جنین وجود دارد ،این میزان کمتر از  6درصد گزارش شده است.
کوردوسنتز:
کوردوسنتز  ،روشی است که برای بدست آوردن مستقیم نمونه خون جنینی از بند نداف بدا هددایت سدونوگرافی
بکار می رود .نمونه خون جنینی صرفا به چند روز کشت نیاز دارد تدا سدلولهای مناسدب بدرای تجزیده و تحلیدل
کروموزومی یا مطالعات خونی فراهم شوند .کوردوسنتز برای پیگیری سونوگرافی کده وجدود اخدتالل جنیندی را
نشان داده است .در مواردی بکار میرود کشت سلولهای مایع آمینوتیک ناموفق بوده یا وقتی تشدخیص DNA
برای اختاللی که با آزمایشهای بیوشیمیایی سلولهای پالسما یا خون جنین قابدل شناسدایی اسدت ،امکدان پدذیر
نیست .کوردوسنتز در هفتههای  66 - 26بارداری انجام میشود و میزان سق جنین در این روش  2 - 3درصد
است .
کاربردهای اصلی تشخیص پیش از تولد با آزمایشهای تهاجمی:


سن باالی مادر :در سن  33سالگی  ،خطر وجود اختالل کروموزومی در جنین را افزایش می دهد.



فرزند قبلی دچار نوعی اختالل کروموزومی جدید باشد که والدین ایدن اخدتالل ندارندد و احتمدال ایدن
اختالل در فرزندان بعدی  ،بیشتر است.



وجود اختالل ساختمانی کروموزمی در یکی از والدین ،که می تواند ناقل محسوب گردد.



سابقه خانوادگی یک اختالل ژنتیکی که با تجربه و تحلیل بیوشیمیایی یا  DNAممکن است تشخیص
داده یا رد شود .اکثر اختالالت این گروه ناشی از نقایص تک ژنی بوده و خطر عود آنها  23 - 33درصدد
است.



سابقه خانوادگی نوعی اختالل وابسته به جنس که هیچ آزمایش تشخیص اختصاصی پیش از تولد بدرای
آن وجود ندارد.



خطر نقص لوله عصبی  ،در این موارد انجام آزمایش آمینوسنتز  ،الزامی است .

سونوگرافی:
سونوگرافی اهمیت روز افزونی در تشخیص پیش از تولد برای ارزیابی جندین و شناسدایی ناهنجاریهدای رداهری
دارد .این روش تعیین دقیق سن جنین را مقدور میسازد ،بارداری های چند قلو را شناسایی میکندد و قابلیدت
حیات جنین را تائید مینماید .حتی می توان از آن در سه ماهه دوم  ،برای شناسایی جنس جنین با دقدت زیداد
استفاده کرد .سونوگرافی از راه شکم که شیوه مرسوم میباشد ،امروزه با فراوانی زیادی با سدونوگرافی از راه واژن
تکمیل میشود تا قابلیت حیات جنین و سن بارداری ارزیابی گردد .ارزیدابی هدای پیگیدری کنندده دراز مددت ،
نتوانستهاند مدرکی دال بر مضر بودن سونوگرافی برای جنین یا مادر ارائه دهند .
سونوگرافی پیش از تولد برای اختالالت تک ژنی:
وقتی جنین در معرض خطر نوعی اختالل تک ژنی است که ضایعه ژنتیکی آن ناشناخته میباشد ،سونوگرافی
جزئی ممکن است گاهی تنها شیوه مقدور تشخیص پیش از تولد باشد .به عنوان مثال  ،سندرم مکل  -گرابر
در حال حاضر صرفا با سونوگرافی قابل تشخیص است .در برخی مواردی که آزمایش DNAامکان پذیر است،
اما نمونه خونی یا بافتی برای مطالعات  DNAیا پروتئین در دسترس نیست ،سونوگرافی تشخیصی میتواند
مناسب باشد.

تعیین جنسیت:
سونوگرافی را میتوان از هفته  63بارداری به بعد برای
تعیین جنسیت جنین بکار برد .ایدن تعیدین جنسدیت
ممکن است سرآغاز یا کمک مهمی در تشخیص پدیش
از تولد اختالالت وابسته به جنس عمانندد همدوفیلی (
بددرای آن گددروه از خددانم هددایی کدده بدده عنددوان ناقددل
تشخیص داده شدهاند ،باشد  .معموال در این دسدته از
بیماری ها که "وابسته به جدنس" نامیدده مدی شدود،

تصویر شماتیک نمونه برداری مایع آمنوتیک با استفاده از سونوگرافی

مادران ناقل عسالم) بیماری را به نیمی از فرزندان پسر منتقل می نمایند.
اثر تشخیص پیش از تولد بر پیشگیری و اداره بیماریهای ژنتیکی:


امروزه کمتر موضوعی به اندازه سق انتخابی جنین  ،مورد بحث داغ اسدت .امدا علیدرغم محددودیتهای
قانونی در برخی نواحی  ،سق انتخابی به طور گستردهای انجام میشود .در بین تمدام سدق جنینهدا ،
آنهایی که به علت تشخیص پیش از تولد نوعی اختالل در جنین انجام میشوند ،درصد بسیاری کمی را
شامل میشوند .بدون وجود روشی برای ختم قانونی بارداری  ،تشخیص پیش از تولد بده روش پذیرفتده
شده امروزی مبدل نمیشد.



در سطح جمعیت  ،تشخیص پیش از تولد همراه با سق انتخابی  ،به کاهش چشمگیر بدروز تعددادی از
اختالالت جدی مانند بیماری تیساکس و بتا تاالسمی در گروههای جمعیتی مشخص منجر شده است.
به هر حال تشخیص پیش از تولد نمیتواند فراوانی ژنی این اختالالت را کاهش دهد .در اکثریت موارد ،
یافته ها در تشخیص پیش از تولد  ،طبیعی هستند و به والدین اطمینان داده میشود که کودک  ،مبتال
به بیماری مورد نظر نخواهد بود .متاسفانه در درصد کمی از موارد مشخص میشدود کده جندین نقدص
جدی دارد .از آنجا که درمان پیش از تولد برای اکثر اختالالت وجود ندارد ،والدین ممکن است تصدمیم
به ختم بارداری براساس ضواب مربوطه بگیرند.



والدین و کارمندان بهداشتی باید به موضوعات اخالقی دخیل در تشخیص پدیش از تولدد توجده داشدته
باشند .فنآوریهای تولید مثلی جدید به نگرانی های اخالقی  ،اضافه کردهاندد .مشدکل  ،متعدادل کدردن
مزایا برای افراد در برابر عالیق در جامعده اسدت .کارمنددان بهداشدتی  ،متخصصدان اخالقدی زیسدتی و
خانوادههایی که با آنها کار میکنند ،باید از پیشرفت های جدید در تحقیقات ژنتیک کاربردی و ژنتیدک
پایه آگاه باشند تا جامع ترین و اخالقی ترین تصمیمات ممکن را اتخداذ کنندد .در واقدع کداربرد داندش
ژنتیکی برای بهتر کردن سالمت انسان هدف نهایی ژنتیک در پزشکی است .

چشم انداز بحث:
تشخیص پیش از تولد  ،حوزه پیوسته تغییر کنندهای همراه با دانش در حال گسترش و فنآوریهای جدید است.
بنابراین هر گونه تالش برای تعیین وضعیت این علم  ،به سرعت تاریخ گذشته میشود .کارمندان مراقب
بهداشتی باید از احتمال تغییرات و اهمیت دستیابی به جدیدترین اطالعات آگاه باشند و این اطالعات باید از
طریق برنامههای تشخیص پیش از تولد یا درمانگاههای ژنتیک برای آنها فراهم شود.

بنابراین درمانگاه های ژنتیک باید مسئولیت همتراز بودن با پیشرفت جدید و علمی بودن دستیابی به آنها را
بپذیرند .خانوادههایی که ممکن است از تشخیص پیش از تولد استفاده کنند نیز باید از اهمیت کسب آخرین
اطالعات پیش از باردار شدن یا قبل از تصمیم برگشت ناپذیر عدم تولید مثل  ،آگاه باشند .بسیاری از زوج های
در معرض خطر داشتن فرزندی دچار نوعی اختالل ژنتیکی شدید به علت تشخیص پیش از تولد  ،قادر به داشتن
فرزندان سالم بودهاند .

