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   و هدفهزمین

کـه تعـداد کمـی از       دانـستند    ها قبل مـی     محققین از سال  

دار جنینـی خـود را بـه گـردش خـون مـادر                هاي هسته   سلول

 عدد  1-6خون مادر    ccها در هر      که تعداد آن    رسانند به طوري    می

ها از خون مادر و       متأسفانه تالش در جدا کردن این سلول      . است

ها از حـساسیت بـسیار کمـی          هاي ژنتیک روي آن     انجام تست 

 و همکارانـشان    LO دکتـر    1997در سال    1.برخوردار بوده است  

 2. جنینی را در پالسماي مادران باردار کشف کردنـد         DNAوجود  

DNA و RNA  ــلول ــادر از س ــون م ــی آزاد در خ ــاي   جنین ه

آزاد ) و نـه از خـود جنـین       (آپوپتوتیک تروفوبالسـتی جفـت      

 RNA روي   PLAC4 با بررسـی کمـی ژن        2007در سال   . شود  می

ر سـندرم داون جنـین تـشخیص داده         آزاد جنینی در خون ماد    

 یک ژن اختصاصی تروفوبالستی است که در ناحیه         PLAC4. شد

 یک توالی   PLAC4.  قرار دارد  21سندرم داون کروموزوم شماره     

 Single Nucleotideکند که شامل یک  به خصوص را کدگذاري می

Polymorphin (SNP) تـوان نـسبت    است و با استفاده از آن می

هاي یوپلویید این نـسبت       در جنین . ن را معلوم کرد   هاي جنی   الل

احتمال سندرم داون را     2:1به دست آوردن یک نسبت      .  است 1:1

کـل  % 10تنهـا    جنین به طور متوسـط       DNA 1.برد  بسیار باال می  

DNA       این درصد در   . دهد   موجود در پالسماي مادر را تشکیل می

 DNA. سـت تـر ا    هاي چاق کـم     تر و در خانم     هاي الغر بیش    خانم

جنینی چند ساعت پس از زایمان به طور کامل از پالسماي مادر            

تر   طول بیش . تکه است    به طور طبیعی بسیار تکه     3.شود  پاك می 

  :چكیده

هاي جنینی  ري پیش از تولد براي آنوپلوییديترین روش غربالگ در حال حاضر موثرترین و شایع :زمینه و هدف

و گاه مارکرهاي  NT، بررسی سونوگرافیک يشامل بررسی ترکیبی از سن مادر، سابقه قبلی نوزاد مبتال به آنوپلویید

بهترین این .  و بررسی آزمایشگاهی مارکرهاي سرمی مادر در سه ماهه اول و دوم بارداري استسونوگرافی دیگر

 آزاد DNAدانیم که در خون مادر  امروز می.  درصدي دارند5 درصد و منفی کاذب 2-3ثبت کاذب ها میزان م تست

 یتوان جنین را از نظر سندرم داون با دقت تشخیص  میDANSR یا MPSجنینی وجود دارد و با بررسی آن به روش 

را در آینده کم کند  CVSآمنیوسنتز یا رود که این روش میزان نیاز به  امید می. هاي قبلی غربالگري کرد باالتر از روش

هاي دیگر  ها هنوز براي آنوپلوییدي ولی این روش. هاي تشخیصی را پایین بیاورد هاي ناشی از این روش و تعداد سقط

 و آزمایش را دتري دار  جنینی غلظت کمDNA باال نیز BMIهاي با  در خانم. دقت تشخیصی باال برخوردار نیستنداز 

 قرار بگیرند و تنها در صورت CVSمثبت نیز باید تحت آمنیوسنتز یا در ضمن تمام موارد . نماید اد میاعتمغیرقابل 

به بیان دیگر این روش یک تست مکمل . هاي تشخیصی اخیر اندیکاسیون ختم حاملگی وجود دارد مثبت شدن تست

تواند به کاهش تعداد  لی میشود و براي غربالگري سه ماهه اول است و به هیچ وجه جانشین آن محسوب نمی

  . کمک نمایدCVSو آمنیوسنتز 
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 Cell free fetal یـا  cff DNA( آزاد جنینـی  DNAهـاي   مولکول

DNA ( رسد  جفت باز می140به حدود. 

 cff DNAهاي اولیه بالینی از  استفاده

 مادري در پالسـماي مـادر بـسیار         DNAقدار  مجا که     از آن 

هـاي     جنینی است، محققین ابتدا به دنبال مکـان        DNAباالتر از   

و مادر  تواند در جنین وجود داشته باشد         ژنی گشتند که فقط می    

 در پالسماي   Yمثال آنالیز مارکرهاي کروموزوم     . ها است   فاقد آن 

السـماي   جنینـی در پ    DNAها را قادر ساخت که مقدار         مادر آن 

 Managementهـایی در جهـت     و نیز گـام    4مادر را تخمین بزنند   

هاي ژنتیک وابسته به جـنس و هیپـرپالزي مـادرزادي             بیماري

 Management جنینـــی در DNAآنـــالیز . آدرنـــال بردارنـــد

 نیز مورد استفاده Rhesus Dژن  ایزوایمونیزاسیون مربوط به آنتی

تـوان در مـادران       ش مـی  با استفاده از این رو    . قرار گرفته است  

توانـد در صـورت       را کـه مـی     Rh منفـی، جنـین      Rhباردار بـا    

حساسیت قبلی مادر در معرض بیماري همولیتیک نوزادان قرار         

  5و6.داشته باشد تشخیص داد

ها قبل از تولد با  آزمایش غیرتهاجمی آنوپلوییدي

 Massively Parallel Sequencingروش

(MPS)  
هـاي    ي مخـتص جنـین نظیـر ژن       هـا   در مورد آزمایش ژن   

اي مادر را که   زمینهDNAتوان   میRhesus D یا ژن Yکروموزوم 

ها اسـت نادیـده انگاشـت ولـی در مـورد              در واقع فاقد این ژن    

 مـادر، تعیـین     DNAهاي مشابه در      ژنبه  ها با توجه      آنوپلوییدي

 21دوزاژ مارکرهاي کروموزومی مثال مربوط به کروموزوم شماره         

هـاي دیگـر      عیین نسبت آن به مارکرهـاي کرومـوزوم       جنینی ت 

 مادري بـا مارکرهـاي      DNAرغم حضور غلظت باالي       جنین علی 

 Massively Paralleاین عمل با روش بـه نـام   . مشابه مهم است

Sequencing (MPS)  روش دیگـر بـراي کـشف     شـود  انجام مـی

 21مقدار کل مارکرها کرومـوزوم       تعیین   21آنوپلویید کروموزوم   

و مقایسه آن با یک کروموزوم رفرانس       ) عم از مادري و جنینی    ا(

 آزاد DNA% 12 جنینــی مــثال DNAروش اگــر در ایــن . اســت

پالسماي مادر زاد تشکیل دهد و جنین مبتال بـه سـندرم داون             

بیش از حـد    % 6رود مقدار مارکر این کروموزوم        باشد انتظار می  

این عمل با   .  شود گیري  اندازهانتظار نسبت به کروموزوم رفرانس      

   7. قابل انجام استDigital PCR به نام یروش
  

  MPS و نتایج 21تریزومی 

 توسط چندگروه تحقیقاتی براي کشف مستقیم       MPSروش  

 پالسماي مـادر    DNA جنین از طریق بررسی      21موارد تریزومی   

ترین    و همکاران اخیرا بزرگ    Palomakiمورد بررسی قرار گرفت     

 27در این مطالعـه کـه در         8.را منتشر کردند  مطالعه از این نوع     

مرکز در سراسر دنیا صورت گرفت، بیماران در معرض خطر باالي 

هاي موجـود تحـت       جنین مبتال به سندرم داون مطابق پروتکل      

هـاي     نیـز روي نمونـه     MPS. قرار گرفتند غربالگري قبل از تولد     

ی با   مورد حاملگ  212در مجموع   . پالسماي این مادران انجام شد    

مورد حاملگی با جنین یوپلویید      1484سندرم داون در جنین و      

 در تمام موارد مگر دو مـورد بـا          21تریزومی  . وارد مطالعه شدند  

هاي پالسما در     نیمی از نمونه  . انجام کاریوتیپ کامل اثبات گردید    

و بقیه در سه ماهه     ) شروع از هشت هفته بارداري    (سه ماهه اول    

 بررسـی و    Blindنتایج به صورت    .  شدند آوري  دوم بارداري جمع  

در .  نمونه یوپلویید آزمایش به نتیجه نرسـید       13در  . گزارش شد 

، سه نمونه منفی کاذب وجود داشت       21 مورد تریزومی    212میان  

گـزارش   مورد یوپلویید سه مورد مثبت کـاذب         1417و در میان    

 MPS خـون مـادر بـه روش         DNAبدین ترتیب آزمایش    . گردید

و میزان مثبت کاذبی    % 6/98 حساسیتی برابر    21یزومی  براي تر 

 مربوط بـه    21سه مورد منفی کاذب تریزومی      . داشت% 2/0برابر  

 جنینـی در    DNAمواردي بود که به دلیل وزن باالي مادر غلظت          

.  پالسـماي مـادر بـود      DNA کـل    %7پالسماي مادر کم و حدود      

رخطـر یـا    کدام از پارامترهاي مطالعه شده دیگـر اعـم از پ            هیچ

خطر بودن بارداري از نظر احتمال ابتالي جنین به تریزومـی             کم

و موارد منفی کاذب    اثري بر دقت    ... ، سن مادر سن بارداري و       21

هـاي مختلفـی کـه تـاکنون توسـط            پروتکل. این تست نداشت  

 MPSهاي تحقیق استفاده شده نشان داده است که           تر گروه   بیش

 بارداري به بعد    10-11د هفته    جنین از حدو   21در کشف تریزومی    

   7.موفق بوده است

  هاي ژنتیکی دیگر ها و بیماري ي آنوپلویید

 و  18 براي کشف تریزومی     MPSحساسیت تشخیصی تست    

علت ایـن امـر محتـواي        7.بوده است % 36و  % 73 به ترتیب    13

 است و براي    13 و کروموزوم    18گوانینی و سیتوزینی کروموزوم     

هـاي نـسبت بـه        رصد ایـن کرومـوزوم    حذف این مشکل باید د    

 سـیتوزین   -هاي رفرانس دیگري بـا نـسبت گـوانین          کروموزوم

اگر این روش مورد استفاده قـرار بگیـرد         . شودمشابه سنجیده   

  . رسد  می%100 و %9/91 به 13 و 18حساسیت کشف تریزومی 

بتاتاالسمی ماژور جنین در یک زوج مبـتال          در مورد بیماري  

مادر کشف   ور اگر ژن بتاتاالسمی پدر در خون      به بتاتاالسمی مین  

بـا بررسـی    . شود معلوم است که جنین آن را به ارث برده است          

توان کشف کرد کـه       کمی میزان ژن بتاتاالسمی خودمادر نیز می      

را هم به ارث برده است یا نه و بدین ترتیب به طور               آیا جنین آن  
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ا اسـتفاده   تئوریک امکان کشف جنین مبتال به تاالسمی ماژور ب        

  . از این روش وجود دارد

  

هاي  هاي دیگر بررسی غیرتهاجمی کروموزوم روش

   9جنین

M.E.Norton          و همکاران در شماره آگوست مجلـه ژنتیـک 

. اند   نتایج مطالعه کوهورت مولتی سنتر خودرا منتشر کرده        2012

 آزاد جنین در خون مادر را به جاي         DNAاین گروه آزمایش روي     

 که پیچیده و گران اسـت بـا اسـتفاده از            MPSوش  استفاده از ر  

 Digital Analysis of Selected Regionsروش دیگــر بــه نــام 

(DANSR)            انجام دادند که به طور انتخـابی منـاطق اختـصاصی

دهـد و بـالقوه        را مورد آزمایش قرار می     cff-DNAقطعات ژنومی   

 خـون گرفتـه شـده از        cc20آزمـایش روي    . تري دارد   هزینه کم 

کم بـودن    مورد به دلیل     57در  .  مادر باردار صورت گرفت    3228

یـا علـل    ) باالي مادر وزن  مثال به دلیل    ( جنین   cff-DNAغلظت  

 10-38سـن بـارداري بـین       . تکنیکی آزمایش به نتیجه نرسید    

 یـا   CVSگیـري خـون تحـت         تمام افراد پس از نمونه    . هفته بود 

 جنین ربطـی    cff-DNAغلظت یا درصد    . آمنیوسنتز قرار گرفتند  

 10-22در محدود   به نژاد، سن مادر، نوع تریزومی و سن بارداري          

  ).تر بود ولی احتماال در مادران چاق کم(هفته نداشت 

 درصـد   100،  21به طـور کلـی ایـن روش بـراي تریزومـی             

براي تریزومی  .  درصد اختصاصی بود   97/99حساسیت داشت و    

یـک  . صـد بـود    در 93/99 درصدو   4/97 این ارقام به ترتیب      18

 درصـد گـزارش مـوارد       39مسئله بسیار مهم این بـود کـه در          

 یا آمنیوسنتز جنین    CVSآنوپلوییددر کاریوتیپ انجام شده از      

 مبتال بود که طبیعتا در ایـن        18 و   21به مواردي غیر از تریزومی      

  .تکنیک گزارش و کشف نشده بود

  

-cffنظر اساتید جهان در مورد بررسی غیرتهاجمی 

DNA 
المللـی سـونوگرافی در        بـین  کنگره ساالنه انجمن  در پایان   

ــان   ــایی و زن  International Society of ultrasound inمام

Obstetrics and Gynecology (ISUOG) کپنهاك سپتامبر در در 

، پروفـسور   Nicolaaiderمیز گردي با حضور پروفـسور         در 2012

Thilaganthan پروفسور Gratacos و پروفسور Ann Tabor  راجع

  .  برگزار شدبه این روش غربالگري جدید

  : القول بودند که نظران متفق این صاحب

این روش یک تست غربالگري است و به هیچ عنـوان            -1

 و آمنیوسـنتز    CVSجانشین اقدامات تشخیصی یعنی     

به عبارت دیگر اگر نتیجه این آزمایش مثبـت         . نیست

م تشخیـصی   شود خانم باردار باید حتما تحت یک اقدا       

 یا آمنیوسنتز است قرار گیرد و       CVSتهاجمی که همان    

تنها در صورت مثبت شدن آزمایشات اخیر اقـدام بـه           

  . ختم بارداري نماید

بهتر است این آزمایش در صورت درخواسـت حـول و            -2

 بارداري و قبل از زمان غربـالگري سـه          10حوش هفته   

ري با  ماهه اول انجام شود تا اوال جواب در زمان غربالگ         

معلوم باشد و با استفاده از نتیجه هر دو          NTاستفاده از   

تست بتوان مشاوره بهتر و موثرتري براي خانم بـاردار          

 CVSانجام داد و ثانیا در صورت نیاز اقدام بـه انجـام             

  .نمود

عالی براي غربـالگري سـندرم داون       این روش با نتایج      -3

تـرین روش بـراي       همراه بوده است ولی هنوز مناسـب      

در مطالعات انجـام  .  نیست18 و   13تریزومی  غربالگري  

ترنـر  شده تاکنون این روش قادر به غربالگري سندرم         

 .هاي دیگر نبوده است تریپلوییدي و آنوپلوییدي

پـایین   باال به دلیل     BMIهاي چاق با      این روش در خانم    -4

تـري     جنینی از حـساسیت کـم      cff-DNAبودن غلظت   

تـرین روش     د هنوز دقیـق   برخوردار است و در این افرا     

 و  NTسـونوگرافی   (استفاده از غربالگري سه ماهه اول       

NBگیـري   انـدازه +  و غیرهFree -HCG و PAPPA و 

) FMFافـزار اسـتاندارد       تعیین ریسک بر اساس نـرم     

  10.است

این روش به هیچ وجه جانشین غربالگري سه ماهه اول    -5

چـون ایـن سـونوگرافی بـه        .  نیست NT و سونوگرافی 

ـ      خص و وس ونـوزوس    وص اگر همراه بررسی داپلر داکت

نارسایی دریچه تریکوسپید جنین انجـام شـود روش         

هاي دیگر جنـین      موثري براي غربالگري برخی آنومالی    

هـاي قلبـی و       نظیر هرنی دیافراگماتیک و ناهنجـاري     

بـه عبـارت دیگـر      . برخی مشکالت ژنتیکی نیز هست    

تـا  هفته   13+ 6روز  (سونوگرافی سه ماهه اول بارداري      

ناتال محـسوب     هاي پره   جزء الینفک مراقبت   ) هفته 11

 .شود و قابل حذف نیست می

ها   که آیا این روش باید به تمام خانم         هنوز در مورد این    -6

پیشنهاد شود یا بـه عنـوان یـک روش ثـانوي بـراي              

کردن میزان اقدامات تهـاجمی و در نتیجـه خطـر             کم

گیرد، اتفاق نظـر    ها مورد استفاده قرار       سقط در اثر آن   

  .وجود ندارد
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Abstract: 

Maternal plasma cell-free fetal DNA for Down’s 

syndrome screening: Introduction and facts 

Piri S. MD
*
 

Introduction & Objective: Currently the most effective and commonly used tests for fetal 
aneuploidy use a combination of maternal age, sonographic measurement of the fetal nuchal 
translucency, and measurement of maternal serum screening markers in the first and second 
trimesters. The best performing screening tests have false positive rates of 2-3% and false 
negative rates of ≥ 5%. The presence of fetal cell- free DNA in maternal plasma is widely 
appreciated and several groups have demonstrated fetal trisomy 21 detection using MPS or 
DANSR techniques with nearly 99.9% sensitivity and specificity. It is expected that these 
techniques reduce the number of the invasive procedures and the resulting fetal loss rate. 
However these techniques are not still accurate enough for detection of other aneuplidies and 
also for mothers with higher BMIs. Therefore these tests are used and recommended in 
addition to first trimester screening and are not its substitute. 

Key Words: Aneuplaoidy, cell- free fetal DNA, Down syndrome,                                                        
non invasive prenatal testing, trisomy. 
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