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מתו עלו של מעבדות זר

ד מידע לנבדקת :בדיקת ד לחלבו עוברי בד נשי בהריו AFP3
בגיל הריו  17 – 18שבועות
בבדיקת  ,AFPגואדוטפי ) (AEPואסטריול )(UE3

כפי שבודאי ידוע ל רוב התנוקות נולדי בריאי ,א לעתי עלולות סטיות התפחיותיות של העובר לגרו למומי .משרד הבריאות ממלי $על בצוע
בדיקת חלבו עוברי לכל אשה בהריו ,כבדיקת סינו לאיתור הריונות בסיכו מוגבר לעוברי ע מומי מסוימי.
מהו חלבו עוברי )?(AFP
זהו חלבו הנוצר באופ נורמלי ע"י העובר ,ועובר בכמויות קטנות לנוזל מי השפיר ולד הא .ככל שהעובר גדל ,רמת החלבו עוברי עולה.
מהו הורמו הנוצר באופ נורמלי ע"י השליה בהריו? בתקופה זו של ההריו ,ככל שהעובר גדל ,רמת ההורמו יורדת.
מהו הורמו הגואטרופי השלייתי )?(HGG
זהו הורמו הנוצר באופ נורמלי ע"י השליה בהריו .התקופה זו של ההריו ,ככל שהעובר גדל ,רמת ההורמו יורדת.
מהו הורמו האסטריול )?(uE3
זהו הורמו הנוצר באופ נורמלי ע"י השליה ,מחומרי מוצא המגיעי מ העובר .ככל שהעובר גדל ,רמת הסריול עולה.
גיל ההריו
אנו ממליצי לבצע את הבדיקה בגיל ההריו של  17'18שבועות מלאי )מחושבי מהיו הראשו של הוסת האחרונה( ,א נית לבצעה בטווח של '16
 20שבועות .תוצאות הבדיקה תלויות בגיל הריו מדויק .א בצעת אולטרסאונד ,אנו מבקשי למסור לנו צילו הבדיקה ,או הפנית הרופא המטפל
המציינת גיל הריו מדויק.
מטרת הבדיקות
המטרה העיקרית של הבדיקות היא איתור רוב העוברי בעלי מומי פתוחי של מערכת העצבי המרכזית ,באמצעות בדיקת החלבו העוברי בנוס לכ
איתור חלק מהעוברי בעלי תסמונת דאו ).(TRINSOMY21עתי מאתרי ג במומי עובריי אחרי .יש להדגיש כי ברב הנשי המבצעות את הבדיקה
התוצאה תקינה ,וג כאשר התוצאה אינה תקינה מתגלה ברב המקרי בבדיקות נוספות שהעובר תקי .א עקב חומרת המומי האלה מומל $מאד לבצע
את הבדיקה כבדיקה שגרתית בכל הריו.
מה משמעות רמה גבוהה של חלבו עוברי?
 .1ברוב המקרי ,גיל ההריו מתקד יותר מכפי שחושב.
 .2יתכ וההריו הוא רב'עוברי )תאומי או יותר(
 .3קיי סיכו מוגבר ללידת תינוק ע מו פתוח במערכת העצבי המרכזית ,או בדופ הבט של העובר.
 .4קיי סיכו מוגבר להפלה או סיבוכי בהריו.
ברוב המקרי התינוק בריא ,והסיבה לרמת הגבוהה של החלבו העוברי נשארת בלתי מוסברת.
מה משמעות רמה נמוכה של חלבו עוברי )?(HFP
 .1גיל ההריו צעיר מכפי שחושב:
 .2במקרי מסוימי ,קיי סיכו מוגבר ,העולה ע גיל הא ,ללידת תינוק ע בעיה כרומוזומלית )בעיקר תסמונת דאו( .הסיכו תלוי ג בגיל הנבדקת
והתוצאות שתי הבדיקות האחרות.
 .3ברוב המקרי התינוק בריא.
מה משמעות רמה גבוהה של גונאדוטרופי )?(HCG
 .1גיל ההריו צעיר מכפי שחושב.
 .2יתכ וההריו הוא רב'עוברי )תאומי או יותר(.
 .3במקרי מסוימי ,קיי סיכו מוגבר ,העולה ע גיל הא ,ללידת תינוק ע בעיה כרומוזומלית )בעיקר תסמונת דאו( .הסיכו תלוי ג בגיל הנבדקת
ובתוצאות שתי הבדיקות האחרות.
 .4ברוב המקרי התינוק בריא.
מה משמעות רמה נמוכה של גונאדוטרופי )?(HCG
 .1יתכ סיכו מוגבר להפלה.
 .2לאחרונה ישנ דיווחי על קשר אפשרי לבעיות כרומוזומליות מסוימות ,למשל  ,TRISOMY 18אול אי עדיי נתוני סטטיסטיי מבוססי.
 .3ברוב המקרי התינוק בריא.
מה משמעות רמה נמוכה של אסטויל )?(uE3
 .1גיל ההריו צעיר מכפי שחושב.
 .2במקרי מסוימי ,קיי סיכו מוגבר ,העולה ע גיל הא ,ללידת תינוק ע בעיה כורומוזומלית )בעיקר תסמונת דאו( .הסיכו תלוי ג בגיל
הנבדקת ובתוצאות שתי הבדיקות האחרות.
 .3יתכ סיכו מוגבר להפלה.
 .4ברוב המקרי התינוק בריא.
סקר ביוכימי סטטיסטי לאיתור אוכלוסיה בסיכו יתר לתסמונת דאו.
הסיכו לתסמונת דאו מחושב באמצעות שקלול סטטיסטי של תוצאות שלוש הבדיקות :חלבו עוברי ) ,(HFPגונאדוטרופי ) (HCGואסטרויל ) ,(uE3יחד
ע גיל הנבדקת במועד הלידה הצפוי .לדוגמא :סיכו של  1:400משמעותו ,סיכוי סטטיסטי לעובר אחד נגוע מתו  400הריונות תקיני בהתאמה.
כלומר :מתו  400עוברי שאימותיה קיבלו תוצאה זו ,עובר אחד יהיה נגוע ו '399עוברי יהיו בריאי.
לפי סטטיסטיקה בינלאומית ,מצליחי לגלות באמצעות סקר זה כ' 60%ממקרי תסמונת דאו.

הא תוצאות בלתי תקינות – משמעות שלתינוק מו במערכת העצבי או תסמונת דאו?
לא .יש לזכור שהבדיקה אינה אבחנתית ,כלומר ,אינה נותנת תשובה של "כ" או "לא"( אלא בדיקת סינו המתבססת על תוצאות סטטיסטיות .תוצאה
חריגה אינה בהכרח עדות לכ שהעובר פגוע .למעשה כמעט כל העוברי נולדי תקיני ג כאשר בדיקת הד לכאורה אינה תקינה .משמעות התוצאה
החריגה היא שיהיה צור בבדיקות נוספות כגו:
 .1אולטרסאונד .לדוגמא :לעתי מתברר בבדיקת האולטרסאונד שגיל ההריו אינו מדויק ,או שהריו הוא רב עוברי .אלו יכולות להיות סיבות
לתוצאות חריגות .במקו כזה ,אנו מחשבי את התשובה מחדש על פי הנתוני המעודכני.
 .2ניקור מי'שפיר ) .(AMNIOCENTESISחשוב לזכור ,שבדיקת מי'השפיר מבוצעת רק עד שבוע  20להריו .לכ יש להביא את התוצאות )ג את
התקינות( לרופא המטפל או לטיפת החלב לפני כ.
מה משמעות התשובה :תוצאות הבדיקה תקינות?

קרוב לודאי שהעובר תקי ,מאחר והבדיקה מאתרת כמעט את כל המקרי של המומי הפתוחי במערכת העצבי המרכזית ומסייעת ואיתור הריונות
בעלי סיכו מוגבר לתסמונת דאו .ע זאת ,הבדיקות אינ מגלות את כל המומי ,ואינ באות במוק בדיקת מי שפיר שרק ה מאפשרות אבחו ודאי של
תסמונת דאו.

' 5) 02קוי( .19.00 – 7.30
א לא תקבלי את התשובה בדואר תו  10ימי ,נא התקשרי למעבדות זר טל'02'651488 :
ירושלי 94230 :מעבדות זר ,רח' ב יהודה  ,34טל02'651488 .
תחנות איסו
תל'אביב 64383 :מעבדות רוזנבלט ,רח' ריינס 18
חיפה 34616 :מעבדות כרמל ,שד' מוריה 105
חדרה 38421 :מעבדות המרכז ,הרצל 44
נתניה 42293 :מעבדות גולדשטיי ,שד' ויצמ 9
באר שבע" 84201 :דרו" מעבדה רפואית ,רח' קק"ל 82
רעננה 43363 :מדישר ,מרכז גידו ,רח' ז'בוטינסקי 5
פתח תקוה 49540 :מעבדות מזיד ,רח' ההסתדרות 11
רמת השרו 47210 :קייר'מד ,רח' אוסישקי ,12
בת י 59392 :מעבדות שבדרו ,רח' ירושלי 44
חולו 58485 :קייר'מד ,רח' גבעת התחמושת ,14
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