
 چکیده

شود که در  یگفته م یمانیزودرس به زا مانیزا مقدمه و هدف:

از ارکان  یکی PAPP-A .هفته طول بکشد 73کمتر از  یحاملگ آن

باشد که از سن  یسندرم داون م یبرا یدر تست غربالگر یاصل

. هدف از انجام ردیگیروز انجام م 6هفته  17هفته تا  11 یحاملگ

با  PAPP-Aسطوح   نییغلظت پا نیارتباط باین مطالعه بررسی 

 می باشد. زودرس مانیزا

 انزن یبر رو یلیتحل -یفیمطالعه توصاین  :مواد و روش ها

بوده و  یباردار 11ساله که قبل از هفته  11-73باردار تک قلو 

 کردندمراجعه  نیسطح استان قزو یدرمان یبه مراکز بهداشت

 تیو اخذ رضا یگان پس از اطالع رسانو شرکت کننده شدانجام 

 یتمام شرکت کنندگان در سن حاملگ .شدندمطالعه  اردو ینامه کتب

سه ماهه اول  یروز جهت انجام تست غربالگر 6هفته و  17تا  11

. شدندمرجع فرستاده  شگاهیبه سه آزما NT یسونوگراف نیچنو هم

 ELISAو با روش  کسانیدر تمام مراکز  هاشیروش انجام آزما

داده های حاصل از آزمایشات به همراه اطالعات دموگرافیک . بود

در مادر و همچنین نتیجه بارداری در فرم اطالعاتی ثبت گردید. 

 SPSSری با نرم افزار آماداده های حاصل از این مطالعه  نهایت

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.   16 نسخه

. قرار گرفتند یآمار لیو تحل هیمورد تجز  ماریب 991 ها:یافته

  PAPPAسطح  نیانگیم .زودرس رخ داد مانی( زا%31/3مورد ) 33

سطح . شد یریدازه گنا MoM 10/1±69/0مادران باردار  انیدر م

PAPPA داشت یدار یمعن یزودرس ارتباط آمار مانیبا بروز زا 

مطالعه از نظر  کیدموگراف یرهایمتغ گریاما ارتباط آن با د

نشان  ROC یبر اساس منحن یبررس جینتا دار نبود. یمعن یآمار

 633/0 یژگیو و 631/0 تیبا حساس PAPPAسطوح اندازه گیری داد، 

مثبت  یکند که ارزش اخبار یم ییشگویزودرس را پ مانیبروز زا

 .باشد یم %11/93آن  یمنف یو ارزش اخبار %99/11آزمون  نیا

مطالعه نشان داد  نیا جینتا یریگ جهیعنوان نت به گیری:نتیجه

 نیزودرس موثر است. همچن مانیدر بروز زا PAPPA نییسطوح پا

به عنوان  PAPPA یریکه اندازه گ دیمطالعه مشخص گرد نیدر ا

بعنوان زودرس  مانیبروز زا حتمالا نییدر تع یتست غربالگر کی

 است. دیمف یناگوار باردار امدیپیک 
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