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 سسز ّبی غشثبلگشی  ٍ سطخیع ًبٌّجبسی ّبی جٌیٌی

PRENATAL 
SCREENING 
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 آنوپلوئیدی
 

 سشیضٍهی ّب <<<<حضَس یه یب چٌذ وشٍهَصٍم اضبفی •

 هًََصٍهی <<<<فمذاى یه وشٍهَصٍم •

 

هَاسد  % 6-8سمظ ّبی سِ هبِّ دٍم ٍ %  20حذٍد سمظ ّبی سِ هبِّ اٍل ،  % 50ثیص اص هسئَل •
 .هشدُ صایی ٍ هشي دٍساى وَدوی اسز
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WHY SCREENING????? 

ًبٌّجبسی هبدسصادی ثقذ اص سَاًح ٍ حَادص دٍهیي فلز هشي وَدوبى 
 .اسز

 
 سبل 5وبّص هشي ٍ هیش ًَصاداى ٍ وَدوبى صیش •

 وبّص ًبسَاًی ٍ ثْجَد ویفیز صًذگی•

 سٌذسم داٍىفالٍُ ثش   ٍ ًبٌّجبسی ّبی لَلِ فػجی 18ٍ  13سشیضٍهی اجشای ّوضهبى غشثبلگشی •

 وبّص سمظ غیش لبًًَی، وبّص صایوبى صٍدسس ٍ هشي جٌیي دسٍى سحن•
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DEFINITION 

سا وِ ثِ لحبػ یه ثیوبسی یب اخشالل داسای سیسه ثبالیی هی ثبضٌذ  افشاد ثِ ؽبّش سبلن غشثبلگشی سٍضی اسز وِ هی سَاًذ •
 .ضٌبسبیی ًوبیذ

 

یب ٍضقیز خبظ سا ًطبى دّذ ٍلی سضویٌی ثشای فذم ثشٍص  احشوبل ثِ ٍجَد آهذى یه ثیوبسی سسشْبی غشثبلگشی لبدس اسز •
 .آى ًوی ثبضذ

 

، ثِ ایي هقٌی وِ ًشبیج هٌفی سسشْبی غشثبلگشی، هٌفی  سطخیع افشاد دش خغش ّسز ًِ افشاد ثیوبسٍؽیفِ سسز غشثبلگشی •
 لغقی ًوی ثبضذ ٍ ًشبیج هثجز آى ًیض ًشبیج هثجز لغقی ًوی ثبضذ
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 مفاَیم ي اصطالحات در تست َای غربالگری

تقسیم می شًوذ البتٍ در غربالگری سٍ ماٌ ايل گريَی تحت عىًان گريٌ   low risk(LR)ي  high risk(HR)در َر غربالگری افراد بٍ دي دستٍ کلی 
 .شًدتعریف می  (intermediate risk)حذ ياسط

Cut off : یک حذ میاوگیه بیه المللی است. 

: Multiple of the median(MOM) غلظت َر مارکر با تعذیل از وظر سه مادر ، يزن مادر ي سه حاملگی بٍ مضارب میاوٍ تبذیل می شًوذ. 

Detection rate (DR) :درصذ مًارد مبتال کٍ تًسط تست غربالگری ،: قذرت تشخیصHR تشخیص دادٌ می شًد 

False positive(FP) :، درصذ مًارد غیر مبتال کٍ تًسط تست غربالگریHR تشخیص دادٌ می شًد 

False negative(FN) :، درصذ مًارد مبتال کٍ تًسط تست غربالگریLR  شًدتشخیص دادٌ می 

positive predictive value :PPV  : مًارد بیماری کٍ در تست فًق بٍ عىًان گريٌ پر خطر تشخیص دادٌ شذٌ اوذ ي تًسط تست َای درصذ
 .تشخیصی َم تاییذ می شًوذ 

negative predictive value:NPV  : مًارد سالمی کٍ در تست فًق بٍ عىًان گريٌ کم خطر  تشخیص دادٌ شذٌ اوذ ي ياقعا سالم َم می درصذ
 باشىذ

 میسان تشخیص صحیح افراد مبتال : حساسیت 

 اطمیىان بخش بًدن تشخیص افراد غیر مبتال: يیژگی 



 هشاوره با خانن باردار

ٍ ضشٍسر آگبّی ٍالذیي ثشای اًشخبة غشثبلگشی  هحذٍدیز صهبى اخز هجَص سمظ لبًًَی ثب سَجِ ثِ •
 اًجبم ضَد(ّفش6ِ-10)ًبٌّجبسی جٌیي، هطبٍسُ ثبیذ دس اٍلیي ٍیضیز ثبسداسی 

 :اعالفبسی وِ ثبیذ ثِ هبدس دسحیي هطبٍسُ داد•

 .اسزسٌذسم داٍى دس ایي غشثبلگشی وطف هی ضًَذ وِ ضبیقششیي آى ثشخی اخشالالر وشٍهَصٍهی •

 .سٌذسم داٍى هوىي اسز ثِ غَسر سػبدفی دس ّش ثبسداسی اسفبق ثیفشذ•

حشی اگش سبثمِ فبهیلی، خبًَادگی ٍ یب سبثمِ صایوبى لجلی ًَصاد هجشال ثِ سٌذسم داٍى ٍجَد ًذاضشِ •
 .داسدٍجَد ّوچٌبى ، احشوبل ٍلَؿ ایي فبسضِ دس ثبسداسی فقلی ثبضذ
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 اداهو

 :افضایص هی یبثذ ثِ گًَِ ای وِسٌذسم داٍى ثب افضایص سي هبدس، خغش ٍلَؿ •

 .اسزثبسداسی هَسد  1500دس1ٍلَؿ سٌذسم داٍى . ّسشٌذسبل  29-20 دس صًبًی وِ عیف سٌی•

 .اسزثبسداسی هَسد  385دس 1ٍلَؿ سٌذسم داٍى . ّسشٌذسبل  39-35سٌی دس صًبًی وِ عیف •

 .اسزهَسد ثبسداسی 100دس1ٍلَؿ سٌذسم داٍى . ّسشٌذسبل ٍ ثبالسش  40دس صًبًی وِ عیف سٌی •
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 اداهو

ًشبیج سسز ّبی  سطخیع . سا ًطبى هی دٌّذفمظ هیضاى خغش ًشبیج غشثبلگشی ًبٌّجبسی جٌیي •
 .اسزهالن خشن ثبسداسی  CVSآهٌیَسٌشض یب لغقی هثل 

اسز ٍ ًیبصهٌذ هشاجقِ ثِ هشاوض هقشجش ٍ افشاد سطخیع ًبٌّجبسی جٌیي ّضیٌِ ثش اًجبم غشثبلگشی ٍ •
 هشجحش 

 فذم ًیبص ثِ سسز سطخیػی  <<<<دبییيخغش ًشیجِ غشثبلگشی ًطبى دٌّذُ اگش •

ثِ اًجبم سٍش ّبی سْبجوی  ًیبص  <<<<خغش ثبال ٍ هثجز ًشیجِ غشثبلگشی ًطبى دٌّذُ چٌبًچِ •
 ٍ آهٌیَسٌشض   CVSضبهل 

 . اسزاحشوبل سمظ جٌیي سبلن سشیي فبسضِ سٍش ّبی سطخیع سْبجوی، جذی •
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 تقسین بندی روش ىای غربالگری
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 (هقوَلی) سسز ّبی هشسَم 
 غشثبلگشی سِ هبِّ اٍل   -1•

 غشثبلگشی سِ هبِّ دٍم   -2•

 سشویجی اص غشثبلگشی سِ هبِّ اٍل ٍ دٍم -3•

 

 غشثبلگشی یىذبسچِ*                                                                                 

  غشثبلگشی هشَالی*                                                                                

 

 هشَالی گبم ثِ گبم*                                          

 هشَالی هجشٌی ثش احشوبل *                                       
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   13W+6Dسب  11Wصهبى اًجبم اص •

•Combined test ضبهل: 

•(human chorionic gonadotropin )Free B hCG 

•PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein 

A) 

 ( nuchal translucency) اسشبًذاسد NTسًََگشافی •

 دسغذ 80-84: هیضاى سطخیع •
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PAPP-A Free B hCG مارکر 

 21 تریزومی

 18تریزومی 

 13تریزومی 



 نکتو

 %  5: دس غشثبلگشی سِ هبِّ اٍل هثجز وبرة هیضاى •

 سه للَیی دٍ ثشاثش هیضاى آًبلیز ّب دٍ للَیی دس حبهلگی ّبی •

 .ثِ وبس هی سٍد هبسوش ایضٍلِ ثِ فٌَاى  NT چٌذللَییدس •
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PAPP-A 

گلیىَدشٍسئیٌی ثب هٌطب جفشی وِ دس عَل حبهلگی افضایص یبفشِ ٍ اخشالالر وشٍهَصٍهی جٌیي ثب وبّص •
 .ثیطشش اسز 14سب  10لبثل سَجِ ایي هبدُ دس خَى هبدس ّوشاُ اسز ٍ ایي ّوشاّی ثِ خػَظ دس ّفشِ 

ثذٍى حضَس اخشالالر وشٍهَصٍهی  ثب افضایص خغش فَاسؼ دٍساى ثبسداسی ّوشاُ ( MOM<0/5)وبّص آى •
 :اسز اص جولِ

 هشي جٌیي

 صایوبى دشُ سشم

 دشُ اوالهذسی

 فطبس خَى ثبسداسی

 هحذٍدیز سضذ داخل سحوی

 سمظ ًبگْبًی

 

 



FREE B HCG 

•HCG  ِ(80سب  60سٍص ) هی سسذثِ حذ اوثش  10سب  8وبهل دالسوبی هبدس دس ّفش. 

 

هی سسذ  سذس سب آخش حبهلگی دس ّویي حذ حفؼ هی  ثِ ووششیي حذ  16ّفشِ ضشٍؿ ثِ وبّص هی وٌذ سب  12سب  10دس ّفشِ •
 .ضَد

 

 .داسدثیطششیي اسسجبط ثب سٌذسٍم داٍى  13-11دس ّفشِ  free B HCGاًذاصُ گیشی •

، سمظ فشاهَش ضذُ ٍ یب حشی   LBWافضایص خغش دبییي ثَدى هیضاى آى ثذٍى اخشالل وشٍهَصٍهی هی سَاًذ ًطبى دٌّذُ •
 .ثبضذ ّفشگی 24هشي جٌیي لجل اص 
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NT 

 حذ اوثش ًبحیِ سشاًس لَسٌز صیشجلذی ثیي دَسز ٍ ثبفز ًشم دَضبًٌذُ سشَى فمشار دس دطز گشدى  •

 .هیلی هشش ثبضذ 84هیلی هشش ٍ  38ثیي  CRLاًذاصُ گیشی آى صهبًی اسصضوٌذ اسز وِ عَل •

 .دس غفحِ سبطیشبل اًذاصُ گیشی هی ضَد•

 .ثبیذ اص ّیگشٍم ویسشیه افششاق دادُ ضَد•

ٍجَد داسد   NTهیلی هشش افضایص وبرة  0/6ثبضذ سب  (Hyperextend)صهبًی وِ سش جٌیي خن ضذُ ثِ فمت •
 .داضزخَاّین  NTهیلی هشش وبّص  0/4ٍ صهبًی وِ سش جٌیي خن ثبضذ سب 
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 با کاریوتایپ نرهال  NTافسایص 

 للجی ًبٌّجبسیْبی  -1
2- IUGR  

 هبدسصادی ففًَز  -3
 جٌیيآًوی  -4
 جٌیيّیذَدشٍسئیٌوی  -5
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 ارزیابی نتایج 

 :NTدس غَسر ٍجَد جَاة سًََگشافی اسشبًذاسد جْز سقییي  -سٍش اٍل•

 

 هسشمیوب   وبسیَسبیخآصهبیص <<<<ثبضذ NT>3mmثش آصهبیطبر ثیَضیویبیی همذم اسز ٍ چٌبًچِ  NTسًََگشافی اًجبم •

 

 

هالن سبییذ هی ثبضذ وِ هی ثبیسز عی   free BHCG ٍ PAPP-Aثبضذ، ًشبیج آصهبیطبر ثیَضیویبیی  NT<3mmاگش •
 :دس ایي حبلز. اص اًجبم آى غَسر گشفشِ ثبضذحذاوثش ثِ فبغلِ ی یه سٍص یب  NTاًجبم سًََگشافی ّوبى سٍص 

 



 :  اداهو ارزیابی نتیجو

سِ  ثشای  cut off)ثششهی ثبضذ ٍ سقییي ًمغِ ( ون خغش، خغش هشَسظ، ٍ دشخغش)اسصیبثی ًشیجِ غشثبلگشی ثش اسبس گضاسش سِ سغح خغش •
 .(سغح هضثَس ثِ فْذُ آصهبیطگبُ اسز

اسشؿ ٍلز سَسظ هشخػع صًبى ٍ صایوبى، یب دشُ ًبسبلَطیسز ثشسسی  دس  1:250ثیص سش اص سیسه  : ( (high riskدشخغش•
 (  CVSیب آهٌیَسٌشض )سىویلی

ًبٌّجبسی جٌیي دس غشثبلگشی :  1:800سب  1:250ثیي سیسه  (moderate risk/intermediate)خغشهقشؼ دس •
 سِ هبِّ دٍم 

ثِ ثقذ چبح ضذُ اًذ دسحبل حبضش ثْششیي دیطٌْبد ثشای افشاد ثب ًشیجِ غشثبلگشی حذ ٍاسظ،   2015اسبس هغبلقبسی وِ اص سبل ثش •
NIPT(cff DNA) اسز. 

 . ًیسزسِ هبِّ دٍم الصم غشثبلگشی : 1:800ووشش اص سیسه  (low risk)خغش ون •

ِ ی دس  AFPثِ هٌؾَس اًذاصُ گیشی  NTDSفمظ ثشای ثشسسی اخشالالر لَلِ فػجی یب ثیوبس • حبهلگی ثِ آصهبیطگبُ اسجبؿ  18الی  16ّفش
 . دادُ هی ضَد
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ِ ی غیشعجیقی دس جٌیي ٍجَد • 21 سبل ثبضذ، ثبیذ ثشای   35هیلیوشش ثَدُ ٍ سي هبدس ثبالی  3ثبالی  NTدس غَسسی وِ سٌْب یبفش
 (.آهٌیَسٌشض;35ٍ سي ثبالی  3ثبالی  NT)اًجبم آهٌیَسٌشض اسجبؿ دادُ ضَد 

•  
سبل ثبضذ، ثشای اًجبم   35هیلیوشش ثَدُ ٍ سي هبدس ووشش اص  4ثبالی  NTغَسسی وِ سٌْب یبفشِ غیشعجیقی دس جٌیي دس 

 (.آهٌیَسٌشض; 35هیلیوشش ٍ سي ووشش اص  4ثبالی  NT)آهٌیَسٌشض اسجبؿ دادُ ضَد 
 

 .  هثجز آهٌیَسٌشض ثِ دلیل خغش اًشمبل اًجبم ًوی ضَد HIVدس هبدساى هجشال ثِ •

ثِ هثجز،وبسیَسبیخ وِ سبثمِ فشصًذ ثب سٌذسم داٍى ٍ یب سبیش سشیضٍهی ّب سا داسًذ ثب اسائِ هذاسن ثبسداسی دس هَسد هبدساى •
 . غَسر هسشمین لبثل سبییذ اسز
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دس غَسر لضٍم اًجبم غشثبلگشی ًبٌّجبسی جٌیي دس سِ هبِّ دٍم،  •
لبثل اًجبم اسز ٍلی  سٍص  6ّفشِ  21سب  15ّفشِ وَاد هبسوش دس 

ّفشِ   17هجَص سمظ لبًًَی سب ثَاسغِ هحذٍدیز صهبًی اخز 
 :اًجبم هی گیشد ثِ ضشح صیش دسخَاسز هی ضَد

 % 80-82: لذسر سطخیع :        وَاد هبسوش ضبهل•

•Free B hCG 

•AFP 

•uE3(unconjugated estriol) 

• Inhibin A 

23 

Inhibin A hCG UE3 AFP مارکر 

 21تریزومی 

 18تریزومی  -------



AFP 

  14اثشذا دس ویسِ صسدُ ٍ سذس دس وجذ جٌیي سَلیذ هی ضَدٍ اص عشیك سذ خًَی جفشی ثِ هبدس هٌشمل هی ضَد دس ّفشِ •
 .یبثذثِ سذسیج افضایص هی  20سب 

 دس ثبص ثَدى هجشای لَلِ فػجی ٍ ًمع دیَاسُ ضىن ، دٍللَیی، اص دسز سفشي جٌیي، اخشالالر جفشی افن اص خًَشیضی•
 .اسزهمذاس آى ثبالسش اص حذ اًشؾبس 

افضایص فَاسؼ ثبسداسی ّوچَى خًَشیضی جفشی،  ثب : AFP (MOM>2/5)افضایص ثذٍى فلز ٍ ایضٍلِ •
 اٍلیگَّیذسآهٌیَس،هشي جٌیٌی، افضایص فطبس خَى حبهلگی،ٍ صایوبى صٍدسس ّوشاُ اسز

ثب افضایص هَاسد سمظ ًبگْبًی ، هشدُ صایی، صایوبى صٍدسس ٍ   AFP(MOM<0/25):ایضٍلِوبّص ثذٍى فلز ٍ •
 .اسزهبوشٍصهی ّوشاُ ثَدُ 

 سًََگشافی ّذفوٌذ: دس غَسر ثبال ثَدى •
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UNCONJUGATED ESTERIOLE 

 :وبّص ایي ضبخع دس
سٌذسم داٍى 

 18سشیضٍهی 

آًٌسفبلی 

اسششٍئیذ سَلفبسبص  ووجَد ( ِایىشیَص ٍاثسشِ ثx) 

SLOS(Smith-Lemli_Opitz Syndrom) 

>0/25 MOM  



INHIBIN A 

ّن خَاًی داضشِ ٍ دس   HCGاص جفز ٍ سخوذاى سشضح هی ضَد ٍافضایص ٍ وبّص آى ثب •
 .اسزسٌذسٍم داٍى همذاس آى ثبال 

 

ثب افضایص فطبسخَى ٍ دشٍسئیي اٍسی ( MOM>1/8)افضایص ایضٍلِ ٍ ثب دلیل ًبهطخع•
 .اسزّوشاُ  IUGRثبسداسی ٍ سبیش فَاسؼ دیگش هثل 

 





 ترکیب غربالگری سو هاىو اول و دوم 

 هبسوش  7سٌجص خغش ثب :   integratedغشثبلگشی یىذبسچِ •

 دسغذ 94-96: لذسر سطخیع •

 

 سسز سطخیػی: دشخغش:                                   sequentialغشثبلگشی هشَالی •

 غشثبلگشی سِ هبِّ اٍل : گبم ثِ گبم  -1•

 غشثبلگشی سِ هبِّ دٍم:دسغذ                                            ون خغش 92                         

 

ون خغش ، خغش هشَسظ ، دش ) سػوین گیشی ثش اسبس سِ سغح خغش : هذاٍم هجشٌی ثش احشوبل  -2•
 (دسغذ 91)ّضیٌِ اثشثخص سش  (  خغش
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 (CELL FREE-NIPT)ی فبسی اص سلَل  DNAغشثبلگشی ثب 

 .  وِ فوذسب اص سشٍفَثالسز دچبس آدَدشَص هٌطب هی گیشًذ DNAضٌبسبیی لغقبسی اص •

 . لبثل اًجبم اسز  9-10دس ّش صهبًی دس اص ّفشِ •

 .سٍص آهبدُ هی ضًَذ 10سب  7ًشبیج دس فشؼ •

 دس چِ گشٍّی اًجبم هی ضَد؟؟؟؟

 .سبلِ یب هسي سش خَاٌّذ ثَد 35صًبًی وِ دس ٌّگبم صایوبى 1.

 ًشیجِ هثجز سسز غشثبلگشی هجشٌی ثش آًبلیز دس سِ هبِّ اٍل یب دٍم2.

 ٍجَد یه هبسوش فشفی آًَدلَئیذی دس سًََگشافی3.

 سبثمِ سشیضٍهی آسَصٍم جٌیي دس حبهلگی لجلی 4.

اص ًؾش جبثجبیی ساثشسسًَی هشقبدل ثب دسگیشی وشٍهَصٍم ( ثیوبس یب ضشیه جٌسی ٍی )ٍضقیز حبهلی ضٌبخشِ ضذُ 5.
  13یب  21

29 

99 

  درصد



 هحدودیت ىای انجام تست  

 .دس حبهلگی ّبی چٌذ للَیی دیطٌْبد ًوی ضَد•

هٌطب جفشی داسد هوىي اسز دس غَسر هطبّذُ اخشالل ، ثش    DNAچَى •
 .هَصاییسن هحذٍد ثِ جفز ٍ یب ثذ خیوی هبدس داللز داضشِ ثبضذ

 ضىسز سٍش•

 ون ثَدى جض جٌیٌی•

 

سی سی ًوًَِ اص خَى ٍسیذی هبدس دس لَلِ ّبی حبٍی هبدُ ضذ   10دسیبفز *
 .  اًقمبد
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 غشثبلگشی سًََگشافیه 

، سي دلیك حبهلگی ، سطخیع دٍ یب چٌذللَیی ، هشي جٌیي ، سطخیع   NT: یبفشِ ّبی سًََگشافیه سِ هبِّ اٍل •
 ثشخی ًبٌّجبسی ّب هبًٌذ ّیگشٍم ویسشیه

 

 (  هبسوشّبی فشفی)(: soft sign)هبسوش ّبی سِ هبِّ دٍم •

 .اخشػبغی ًیسشٌذ •

 .حبهلگی سَدهٌذ ّسشٌذ 22سب  15دس هحذٍدُ ّفشِ ّبی •
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ULTRASOUND SOFT MARKERS: 
 

• 1-first trimester increased nuchal translucency 

• 2-first trimester absent nasal bone 

• 3-second trimester nuchal fold 

• 4-second trimester absent nasal bone 

• 5-echogenic bowel 

• 6-pyelectasis 

• 7-ventriculomagaly 

• 8-Shortened long bones(humerus , femur) 

• 9-echogenic intracardiac focus 
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Nasal bone(NB) : 
 

 .وٌٌذُ اسزثیٌی دس سِ هبِّ دٍم اص فالئن ووه اسشخَاى فذم سطىیل یب ّیذَدالصی 
 

 

اسشخَاى ثیٌی ٍجَد   13 دسغذ سشیضٍهی   13ٍ  18دسغذ سشیضٍهی  50ٍ ى ٍدادسغذ سٌذسٍم  70دس 
 . ًذاسد 

 

 
 



NUCHAL FOLD 



 آمنیوسنتز 35

CVS 

 کوردوسنتز

 الذاهبر سطخیػی دشُ ًبسبل  



 آهنیوسنتس

 الذام سطخیػی دشُ ًبسبل   دشوبسثشدسشیي•

   20سب  15ثیي ّفشِ ّبی •

 ثشسسی ثلَك سیِ جٌیي   –آلَایوًَیضاسیَى  –ففًَز ّبی هبدسصادی  –سطخیع اخشالالر طًشیىی : اًذیىبسیَى اًجبم •

 Dسجَیض گلَثَلیي ایویَى آًشی  <<<<هٌفی ثَدى هبدس  Dدس غَسر •

 دسغذ ، دس صًبى چبق دٍ ثشاثش   0/3- 0/1 سمظهیضاى : فَاسؼ •

 

 هشي جٌیي   –سبلیذس اویٌٍَاسٍس  –ًطز هبیـ :  صٍدٌّگبمفَاسؼ آهٌیَسٌشض •
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CHORIONIC VILLUS SAMPLING 

   13سب  10دس ّفشِ ّبی •

 صٍدٌّگبم ثَدى  : هضیز •

دسجبر ضذیذ آًشی فلىسیَى ٍ   –ففًَز فقبل دسشگبُ سٌبسلی  –خًَشیضی یب لىِ ثیٌی ٍاطیٌبل : وٌششااًذیىبسیَى ّب •
 یب سسشٍفلىسیَى سحن 

 Dسجَیض گلَثَلیي ایویَى آًشی : هٌفی ثَدى هبدس  Dدس غَسر •

 %   2 سمظاحشوبل : فَاسؼ •

 خغش ووشش; اص ساُ ضىن •
 

اص  CVSثبضذ سٍدُ ّب هبًـ ثشسسی اص ساُ ضىن ثبضذ یب جفز خلفی اگش . سمظ خَد ثِ خَد ٍجَد داسداحشوبل  CXساُ  اص 
 .ساُ سشٍیىس اًجبم  هی گیشد 
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 کوردوسنتس

 ثشسسی ون خًَی جٌیي  : ضبیـ سشیي اًذیىبسیَى اًجبم آى •

 : فَاسؼ •

 دسغذ  1.4سمظ •

 % 30 – 20خًَشیضی اص فشٍق ثٌذ ًبف •

 دسغذ هَاسد فجَس سَصى اص جفز 40خًَشیضی جٌیٌی هبدسی •

 %  10 – 5ثشادی وبسدی جٌیي •



 سسز طًشیىی لجل اص الًِ گضیٌی 

 لبثل اًجبم    IVFدس •

•PGD 

•PGS 

 (اٍٍسیز)آًبلیض جسن لغجی •

 (سٍصُ 3سٍیبى )ثیَدسی ثالسشَهش •

 (سٍصُ  6-5ثالسشَسیسز )ثیَدسی سشٍفىشَدسم •
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 


