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چرا که در صورت تولد فرزند معلول نه تنها سالمت جسمی و روحی کل اعضا . افراد آن جامعه استیکی از ارکان مهم توسعه هر جامعه اي دستیابی به سالمت
در بین . خانواده تحت تاثیر قرار می کیرد، بلکه باعث بروز مشکالت اجتماعی گردیده و خود مانعی در کندي حرکت به سوي توسعه یافتگی می گردد

از هر . از اهمیت ویژه اي برخوردار است21شایع تر است و به لحاظ فراوانی سندرم داون یا تریزومی 13و 21، 18ناهنجاریهاي جنین اختالالت کروموزوم هاي 
. سال و یا باالتر یک مورد احتمال وقوع سندرم داون وجود دارد40مادر باردار 100سال و از هر 39تا 30مادر باردار 900سال و از هر 29تا 20مادر باردار 1500

آمارها نشان داده است انجام . بارداري که امکان سقط جنین معلول را فراهم می نماید بسیار ضروري است20پس انجام غربالگري براي مادران پیش از هفته 
به نحوي که ندرتا . بوده استفرآیند غربالگري در مادران باردار به میزان قابل توجهی در کاهش موالید مبتال به سندرم داون و سایر نقایص سیستم عصبی موثر 

درصد قابل انتظار ناهنجاري ScreenPositiveبلکه در موارد ) خطاي غیرانتظار(مشاهده گردیده است که در بین افراد تحت غربالگري نوزاد مبتال به دنیا آید 
Screenمورد 94تحت بررسی در یک مرکز استاندارد تعداد مادر باردار2125در یک مطالعه از بین . که منجر به صدور مجوز سقط جنین می گردد وجود دارد

Positive)4/5 (%  5/95یافت شد و از بین %ScreenNegativeدر این میان انجام سونوگرافی دقیق . هیچ یک از موالید، مبتال به عوارض مورد نظر نبودند
مطلوب و نهایتا تعیین ریسک با نرم افزار تنظیم شده با میانگین هاي جامعه مورد نظر توسط متخصصین مجرب و انجام آزمایشات استاندارد و داراي کنترل کیفی

.تاثیر بسزایی در انجام غربالگري مطلوب خواهد داشت

غربالگري،سندرم داون،ناهنجاریهاي جنین:هاى کلیدىواژه
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One of the important elements in development of a societyis the health of society members. Birth
of a child with a disability not only affects the physical and mental health of family members, but
also causes social problems and hinders development of the society. Among the fetal anomalies
chromosomal abnormalities, 18, 21 and 13 are more common. Down syndrome (trisomy 21) is of
particular importancein terms of the frequency. The risk of Down syndrome is 1:1500 in 20-29
year and 1: 900 in 30-39 yearage group. The risk of Down syndrome is 1:100 inpregnant women
aged over 40 years. Hence, screening of women before 20 weeks of pregnancy is essential in
order tohave the opportunity toselectively abort the disabled fetus. Statistics have shown that
screening of pregnant women has been significantly effective in reducing birth rate of Down
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syndrome or other nervous system defects, so that an affected newbornbaby is rarely seen among
individuals screened. However, in the case of Screen Positive,an expected percentage of
abnormalityexists that lead to issuance of abortion permit. In a study among 2125 pregnant
women under investigation at a standardcenter, 94 (4.5%) Screen Positive cases were found.
Amongthe 95.5% Screen Negative cases no affected birth was observed. In this regard,
performingprecise ultrasound examination and standard testing with optimum quality control and
finally determining the risk using softwaresadjusted with the means of the target populationwill
have a significant impact on the optimal screening.
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