سىذرم داين یک ثیوبسی طًتیکی است کِ ثِ دلیل
حضَس توبم یب ثخص اص یک کشٍهَصم اضبفی دس جفت
کشٍهَصم  ۲۱ثِ ٍجَد هیآیذ ٍ هَجت عقت هبًذگی تکبهلی
ٍ رٌّی دس فشد هیطَد
هتَسط هیضاى ثشٍص ایي سٌذسم ثیي  ۱دس  ۶۰۰تب یک دس
 ۱۰۰۰هَسد اص تَلذ ًَصاداى صًذُ گضاسش ضذُ است کِ ایي
هیضاى دس هبدساى جَاى کن تش ٍ ثب افضایص سي هبدس افضایص
هییبثذ .دس ایشاى اص ّش  ۵۰۰تب  ۷۰۰صایوبى یک تَلذ داٍى
ٍجَد داسد .دس استبى تْشاى ّش سٍص یک هَسد سٌذسم داٍى
هتَلذ هیطَد .دس کطَس حذٍد یک ٍ ًین هیلیَى عقت هبًذُ
رٌّی ٍجَد داسد کِ اص ایي ثیي ّ ۱۵۰ضاس هَسد سٌذسم داٍى
هیجبضٌذ.

عالئم :
 ضلی عوَهی ثذى (ّیپَتًَی) ضکبف چطوی تٌگ ٍ هَسة (ضجیِ هَغَلْب) ثیوبسی ّبی چطوی هبًٌذ آة هشٍاسیذ ،اًحشاف چطن،حشکبت غیشاسادی چطن
 ثضسگی صثبى ًسجت ثِ دّبى ٍجَد یک خط افقی دس کف دست ثجبی دٍ خط افقی()Simian crease
ضلی پَست پطت گشدى ٌّگبم تَلذ عقت هبًذگی رٌّی ضذیذ تب هتَسط ضکن ثشآهذُ ٍ احتوبل ثشٍص فتق ًبفی ضیَع ثبالی ًبٌّجبسیْبی قلجی احتوبل ثبالی عقیوی دس هشداى ٍ ثلَغ دیشسس ٍ یبئسگیصٍدسس دس صًبى
 -طَل عوش هتَسط کوتش اص جبهعِ

تطخیص :
تطخیع قطعی سٌذسٍم داٍى ثب اتکب ثِ هطخػبت ظبّشی
ًَصاد گبّی دضَاس است.
ثِ ّویي دلیل ثب اًجبم کبسیَتبیپ تطخیع قطعی هطخع
هی ضَدّ .وچٌیي کبسیَتیپ جْت تطخیع هَاسد تشیَصٍهی
آصاد ٍ چسجیذُ کوک کٌٌذُ ثَدُ ٍ ثذیي تشتیت احتوبل تکشاس
ایي سٌذسم سا دس فشصًذاى ثعذی ٍحتی کَدکبى دیگش فبهیل
هی تَاى تعییي ًوَد.

ًطبًی دفتش ستبدیۺ تْشاى ،اکجبتبى ،خیبثبى ًفیسی،
سٍثشٍی ٍسصضگبُ ساُ آّي ،سبختوبى سبیِ ،طجقِ،۵
ٍاحذ ۲۰
ًطبًی آصهبیطگبُۺ تْشاى ،ثلَاس کطبٍسص ،خیبثبى ٍغبل،
پالک  ،۱۱۷سبختوبى ٍغبل ،طجقِ ٍ ،۳احذ ۵
تلفي ۴۴۶۹۵۶۶۴
فکس ۴۴۶۹۵۶۶۳
پست الکتشًٍیکۺ
gnetic.foundation@gmail.com
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پیطگیری از سىذرم داين با کمک غربالگری:

دس گزضتِ ثشای پیطگیشی اص سٌذسم داٍى تَغیِ هیضذ کِ
ّوِ هبدساى ثبالی  ۳۵سبل تَسط آصهبیص سلَلّبی هبیع
آهٌیَتیک (آهٌیَسٌتض) یب ًوًَِگیشی اص پشصّبی جفتی
( )CVSتحت ثشسسی قشاس گیشًذ .اهب اص آًجب کِ تَلذ
ًَصاداى ثب سٌذسم داٍى دس هبدساى صیش  ۳۵سبل ًیض دیذُ ضذُ
اصدٍاج فبهیلی ّیچ گًَِ تبثیشی دس ایجبد ایي ثیوبسی ًذاسد.
اهب یکی اص عَاهل خطش دس ایي ثیوبسی سي هبدس دس ٌّگبم
ثبسداسی هیجبضذ .ثِ گًَِ ای کِ ثب افضایص سي هبدس احتوبل
داضتي فشصًذ هجتال ثِ ایي سٌذسم افضایص ثسیبس چطوگیشی
خَاّذ داضت
سه مادر

بريز سىذرم داين

صیش  ۳۰سبل

کوتش اص  ۱دس ۱۰۰۰
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است ،دس حبل حبضش ضیَُّبی غشثبلگشی سٌذسم داٍى ثِ

تطخیص در بارداری :
جْت تطخیع قطعی سٌذسم داٍى دس جٌیي آصهبیص
کبسیَتبیپ سٍی ًوًَِ جٌیٌی اًجبم هیطَد کِ هیتَاًذ ضبهل
پشصّبی جٌیٌی ( )CVSدس ّفتِ  ۱۰تب  ۱۲یب هبیع آهٌیَتیک
(آهٌیَسٌتض) دس ّفتِ  ۱۴تب  ۱۶ثبسداسی ثبضذ .اگش جٌیي هجتال

ثِ سٌذسم داٍى ثَد ،دس غَست توبیل خبًَادُ اجبصُ سقط
تَسط پضضک قبًًَی غبدس خَاّذ ضذ.

ّوِ هبدساى ثبسداس تَغیِ هیضَد .دس ایي ضیَُّب کِ

دس هَاسد ریل حتی اگش غشثبلگشی ًیض ًشهبل ثبضذ ثبیستی

هعوَالً دس سِ هبِّ اٍل ثبسداسی یب سِ هبِّ دٍم ثبسداسی

کبسیَتیپ ثش سٍی ًوًَِ جٌیٌی اًجبم گیشدۺ

اًجبم هیگیشًذ اص سٍشّبی غیش تْبجوی ّوبًٌذ ثشسسی
خَى هبدس یب سًََگشافی استفبدُ هیضَد.
 ،HCGآلفب فتَپشٍتئیي ٍ استشادیَل سِ هبدُای ّستٌذ کِ

 -سي ثبالی  ۳۵سبل هبدس

 -داضتي فشصًذ هجتال ثِ سٌذسم داٍى

دس ٌّگبم ثبسداسی دسخَى هبدس یبفت ضذُ ٍ دسّفتِ ۱۸-۱۶

ٍ -جَد جبثجبیی هتعبدل ثیي کشٍهَصٍم  ٍ ۲۱یک کشٍهَصٍم

ثبسداسی ثب اًذاصُ گیشی ٍ تطجیق آًْب ثب جذاٍل هخػَظ

دیگش دس یکی اص ٍالذیي

سي ثبسداسی هی تَاى ثِ ثشخی اص ثیوبسیْبی هبدسصادی
هطکَک گشدیذ کِ اص جولِ آًْب سٌذسم داٍى هیثبضذ.
البته بایستی تاکیذ ومًد که ريشهای غربالگری

تىها قادر هستىذ  %80جىیه های مطکًک به
داين را پیص بیىی ومایذ .هیچ یک از ريشهای
غربالگری قادر به تطخیص  %100جىیه داين
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ومیباضذ.
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