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 ציטוגנטיקה
ציטוגנטיקה עוסק בבדיקת  

 .הכרומוזומים

כל כרומוזום הינו   –כרומוזומים 
 .  א"חוט ארוך של דנ

 .בכל כרומוזום מאות גנים 

 23 -הכרומוזומים מתחלקים ל
 :זוגות

 כרומוזומים מהאימא 23 

 .   כרומוזומים מהאבא 23 -ו    

 



 א נמצא  "הדנ

 באופן שווה בכל 

 התאים ולכן  

 בדיקתו אפשרית  

 בתאים ממקורות  

 !שונים

 א נלקח ממי  "דנ

 ,  סיסי שליה, שפיר

 שתן  , רוק, דם, עור

 .וצואה

 !!מלבד מצב של מוזיאקה



 ככל שגיל האם עולה הסיכון

 .לתסמונת דאון עולה

 הסיכון לעובר עם תסמונת דאון

 .  1:380שנה הינו  35בגיל 

 ,  סיכון זה עולה עם גיל האם

 .1:50הסיכון הוא  40בגיל 

 

 עוברים עם אנפלואידיות הסיכוי 

שלהם להפסיק להתפתח ברחם מוגבר  
 .מעוברים עם קריוטיפ תקין

ככל ששבוע ההריון מתקדם יותר הסיכון   
 .למציאת עובר לא תקין קטן

אתור תסמונת דאון בנשים מעל גיל 

35 



התבטאות של חריגות  
 כרומוזומליות

עוברים רבים בעלי חריגה כרומוזומלית אינם  
 ,.Simpson, J, Carson, S, Glob. libr. women's med 2013. שורדים עד הלידה

January 2013 

 

 



Does the number of previous miscarriages influence the incidence of 

chromosomal aberrations in spontaneous pregnancy loss? 

Myriam Goldstein, Ran Svirsky, Adi Reches & Yuval Yaron 

 
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 10.2016 

170 women who experienced pregnancy loss between the 2004 and 2014 

Successful cytogenetic analysis was achieved in 144 cases (84%). Of 

these, 78 cases (54%) had a chromosomal aberration. 

The incidence of chromosomal aberrations was not statistically 

significant among patients with 1, 2, 3, 4 or ≥5 previous miscarriages 

(33.3%, 57.4%, 48.6%, 65.2%, and 59.1%, respectively) 

http://www.tandfonline.com/author/Goldstein%2C+Myriam
http://www.tandfonline.com/author/Svirsky%2C+Ran
http://www.tandfonline.com/author/Reches%2C+Adi
http://www.tandfonline.com/author/Yaron%2C+Yuval


 בדיקות ביוכימיות
 ובדיקות אולטרסאונד  

לאיתור עוברים עם  
 תסמונת דאון



 NT -שקיפות עורפית
 וסמנים נוספים באולטרסאונד



NT and CMA 
 2017מאמר מ

 .בהשואה לבדיקת קריוטיפ, CMAלממצאים ב NTבדק קשר בין 

 

 .לפי בדיקה ביוכימית DSהוצאו מקרים שנמצאו בסיכון מוגבר ל

 : קבוצות 3חולקו ל

 מ"מ 2.9קטן או שווה ל NTעם  462

 מ"מ NT 3-3.4עם  201

  מ"מ 3.5מעל או שווה  NTעם  206
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NT and CMA 
 CMAכל העוברים נבדקו 

 :ממצאים פתולוגים  

NT 1.7% -8/462, מ"מ 2.9קטן או שווה ל  

NT 3-3.4 7.1%, מ"מ 

NT  13%, מ"מ 3.5מעל או שווה  

 

 4.7%איבחן  NIPTכאשר , מ"מ NT 3-3.4בערכים של 
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FETAL NASAL BONE 

                             ידוע כסמן של 
                                ילודים עם 

 .תסמונת דאון

 

 .תלוי במוצא

 

 21מעוברים עם טריזומיה  60%נמצא ב
 .מעוברים עם קריוטיפ תקין 2.5%ו

 



DUCTUS VENOSUS 

Shunt בעובר לinf vena cava. 

 .מביא דם מחומצן למוח וללב  

מנפח הדם עובר   30%כ 30בשבוע 

 .DVב 18%כ 32בשבוע  DVב

    DVהפרעות בזרימת הדם ב

יכולות להצביע על הפרעה לבבית או  

 .הפרעה כרומוזומלית
 



Ductus Venosus 

 2010מאמר מ
Abdominal first trimester ductus venosus blood flow: a marker of cardiac 

defects in fetuses with normal karyotype and nuchal translucency 

 .בדיקות 6120

 .במחקר נבדקו עוברים עם שקיפות עורפית מעובה

 חוסר זרימה או זרימה הפוכה – DVנבדקה זרימה לא תקינה ב

 .הוצאו כל המקרים עם קריוטיפ לא תקין

 
 העלה אבחון של  DVהשמוש בשקיפות עורפית וזרימה ב

 .40%ל 28.9%מומי הלב מ





Reversed a wave in DV 

 

מהעוברים עם   66%ממצא שקיים ב
 .21טריזומיה 

 3%קיים בעוברים נורמליים ב

 

בזמן שקיפות  DVמי מבצע זרימה ב
 ?עורפית



TRICUSPID REGURGITATION 

 

מהעוברים עם   55%ממצא שקיים ב
 .21טריזומיה 

 

 1%קיים בעוברים נורמליים ב



 Iטרימסטר 
כל פרמטר ביוכימי בנפרד לא מראה שונות בין הריונות עם  

 .לעומת הריונות תקינים 21טריזומיה 

מספר מאמרים פרוספקטיביים מראים ששלוב של בדיקה  
של   FPRעם  21מעוברים עם טריזומיה  90%מאתרת  NTביוכימית ו

5%. 

ושקיפות   12בשבוע  ℬHCG, 9בשבוע  PAPP-Aמחקר שבדק בדיקת 
 .21מהעוברים עם טריזומיה  95%מאתר , 12בשבוע 

,  חסר עצם אף: פרמטרים נוספים הם מרקרים באולטרסאונד
לאחרונה גם עליה בזרימה של העורק . TRו DVעליה בזרימה ב

 .הכבדי

  93%שמוש במרקרים האולטרסונים מעלה אתור עוברים פגועים מ
 .2.5%של  FPRעם  96%ל



 IIטרימסטר 
מימון וחבריו השוותה את  , 1999עבודה מ

הסיכון לתסמונת דאון בשקיפות עורפית 
לעומת בדיקה המשולשת בהריונות ספונטניים 

 .לעומת הריונות לאחר טיפולים

בנשים אחרי טיפולי   AFPו HCGעליה של 
 .מעלה סיכון לתסמונת דאון, פוריות

 3%לעומת  5% –שקיפות עורפית 

 5%לעומת  15% –בדיקה משולשת 



Poor obstetrical outcome 



 אתור תסמונת דאון 

 באוכלוסייה בסכון נמוך



 אתור תסמונת דאון 

 באוכלוסייה בסכון נמוך
 DS FPאיתור  סוג בדיקה

 5% 75% שקיפות עורפית

 I 70% 5%ביוכימית 

 I 85% 5%שלוב טרימסטר 

 5% 70%-65% בדיקה משולשת

 5% 75%-70% בדיקה מרובעת

 5% 95%-90% בדיקה משולבת

 5% 94%-92% בדיקה משולבת עם אינהיבין

 dekatest 99% 5%בדיקת 

NIPT 99.9% 



 2017מעבדות זר דף מידע 





 בדיקות ביוכימיות בתאומים

 ?NTמי מפנה תאומים לבדיקת 

 ?מי מפנה תאומים לבדיקה ביוכימית טרימסטר ראשון   

?מי מפנה תאומים לבדיקה ביוכימית טרימסטר שני  

 

 ?NIPTמי מפנה תאומים לבדיקת 

 



 בדיקות ביוכימיות בתאומים

 :חסרונות

 ?בדיקה סטטיסטית 

 ?העוברים  2בדיקה משולבת ל

 ?סכון מוגבר בדקור מי שפיר 

 :יתרונות

 ?כ מבוגר יותר "גיל הנשים בדר

 יותר סיכון להפרעות כרומוזומליות 

 ?בתאומים 

 ההמלצה לכל אישה לעשות שבב גנטי



 הריון תאומים

מתחלקים למונוזיגוטים  , הריון תאומים
 .ודיזיגוטים

מתחלקים לפי האולטרסאונד למונוכוריונים  
 .ודיכוריונים

 .יהיו מונוזיגוטים 10%מתוך הדיכוריונים רק כ

יהיו   99%הריונות כתוצאה מטיפולים ב
 .דיזיגוטים

 .יהיה מונוזיגוטי 100%אם הוחזר עובר אחד בכ



סכון לתסמונת דאון בהריון  
 תאומים  

 2בהריון מונוזיגוטי סיכון לתסמונת דאון שווה ב
 .העוברים וסיכון כמו לאישה עם הריון יחיד

בהריון דיזיגוטי הסיכון בהריון לעובר עם  
הוא הסיכום של הסיכון של כל  , תסמונת דאון

 .עובר לתסמונת דאון

הסיכון לתסמונת דאון בהריון   ACOGהמלצות 
לסיכון לתסמונת דאון בהריון  =  35יחיד בגיל 

 .33תאומים בגיל 



 סכון לתסמונת דאון

הסכון התאורטי של תסמונת דאון בהריון  
סכון לתסמונת  , מהריון יחיד 2תאומים הוא פי 
 .X2דאון לכל עובר

בעבודות שבצעו מצאו שהסכון לתסמונת דאון  
 (.Cuckle 1998) 1.15בהריונות תאומים הוא פי 

 1.34ובדיזיגוטים פי  0.34במונוזיגוטים פי 
 (2013עבודה מ)





 שקיפות עורפית בתאומים



 שקיפות עורפית בתאומים

 .שקיפות עורפית בדיקה ספציפית לכל עובר

,  שקיפות עורפית דומה, בהריון מונוזיגוטים
 .מתקבל סיכון להריון. צריך לבצע ממוצע

 .במונוזיגוטים לרוב שקיפות דומה

 

,  שקיפות עורפית לכל עובר, בהריון דיזיגוטים
 .מתקבל סיכון לעובר



 ב"המלצה של משה

 

2007 

 

 

 

 

 

 



 שקיפות עורפית בתאומים

שקיפות עורפית ממוצעת בתאומים מונוזיגוטים  
מעובה יותר בהשואה להריון יחיד או הריון  

 .1.5פי , תאומים דיזיגוטים

בעיה בזרימת הדם וקשר   –השפעה שליתית 
 (.לא תקין)בין כלי דם 

שקיפות עורפית מעובה בדיכוריונים ככל 
 .הנראה מדובר בנטיה משפחתית



 Iבדיקה ביוכימית טרימסטר 
. מעלה איתור של עוברים עם תסמונת דאון

הבדיקה היותר אבחנתית מהבדיקות  
 .80%איתור ב. הביוכימיות

מהריון   2בהריון תאומים דיכוריונים רמות פי 
מהריון   1.5יחיד ובתאומים מונוכוריונים רמות פי 

 .יחיד

בדיקה , בהריונות שהתחילו כהריון תאומים
ביוכימית אינה מדויקת וכדאי לנסות לבצע את  

 .הבדיקה כמה שיותר מאוחר

 



 Iבדיקה ביוכימית טרימסטר 

NHS screening programmes -  אנגליה ״בדיקת
הבחירה לאתור עוברים עם תסמונת דאון היא  

הבדיקה הביוכימית בהריון יחיד או תאומים״  
(3.15.) 

איתור עוברים עם תסמונת דאון בבדיקה  
  NTביוכימית של טרימסטר ראשון לעומת 

לעומת   84%מונוכוריונים : בהריון של תאומים
 72%כולל . 68%לעומת  70%דיכוריונים , 73%

 .69%במקום

 

 



אבחון עוברים עם תסמונת  
 דאון

 

,  הריונות תאומים 11040בדקה , עבודה מצרפת
מההריונות עם תסמונת דאון היו בנשים  30.3%

 .שנים 35צעירות מ

אם  , 71%אבחון בDS העוברים היו עם  2כאשר 
 .60%אבחון ב, DSרק עובר אחד עם 

. 63%של זאנג מצא איתור של 2010מאמר מ
 10.8%עם אבחון חיובי מוטעה של 

 



 IIבדיקה ביוכימית טרימסטר 
עבודה ישראלית השוותה בין הריונות תאומים  

 .להריונות יחיד

סכון . הריונות יחיד 120הריונות תאומים ו 60
 1:380של 

לא היה הבדל משמעותי בין   –שקיפות עורפית 
 .הריון תאומים להריון יחיד

סכון מוגבר בקבוצת התאומים   15%נמצא  TTב

 .בקבוצת הבקורת 6%לעומת 



 מסקנות

בבדיקה המשולשת אבחון יתר של  סיכון 
 .לתסמונת דאון

כשבדקו  . בדקו האם זה בגלל טיפולי פוריות
בקבוצה   16%הקבוצות נמצא סיכון של  2את 

בהריונות  11%שעברה טיפולי פוריות לעומת 
 . הספונטניים

FPR מכפיל את עצמו בתאומים!! 

 .18.3%עליה בדקורי מי שפיר 

שקיפות עורפית ובדיקה משולשת הם שני  
 .מדדים שאינם תלויים אחד בשני



NIPT בתאומים 
2015 (ACOG )– NIPT לא בודק סיכון למומים מבניים  ,

 .אינו בודק את רמת החלבון העוברי

יש צורך ביעוץ , 4%אם הפרקציה העוברית קטנה מ
 .סיכון מוגבר לאנפלואידיות, גנטי

 !!לא מומלץ לנשים עם הריונות מרובי עוברים

הבדיקה  , בתאומים מונוזיגוטים כיון שמדובר בגנום זהה
 .  טובה כמו בהריונות יחיד

שחרור  : בהריון תאומים דיזיגוטים יש מספר בעיות
הדנא של כל העובר שונה ויש שונות בקריוטיפ בין  

 .העוברים

 

 



הבדיקה הסופית בכל מקרה  
 היא בדיקה של העובר

מי שפיר או סיסי שליה או דם 
 עוברי



 אבחון סופי במי שפיר

אבוד הריון בתאומים מוגבר מאשר בהריון  
 .יחיד

סיכון . סכון הרקע של הפלה במוגבר בתאומים
 .6-7%הרקע הוא 

 1.6%סיכון להפלה מדקור מי שפיר כ

דקור יחיד יש פחות , שיטות שונות בדקור
 .דקורים 2הפלות מ

 



 בדיקות ביוכימיות בתאומים

 :חסרונות

 כןבדיקה סטטיסטית 

 בדיזיגוטיםהעוברים  2בדיקה משולבת ל

 מעט מוגברסכון מוגבר בדקור מי שפיר 

 :יתרונות

 כןכ מבוגר יותר "גיל הנשים בדר

 יותר סיכון להפרעות כרומוזומליות 

 מעט יותרבתאומים 

 ההמלצה לכל אישה לעשות שבב גנטי



 !!לסכום

מידעים כל אישה בהריון לבצע בדיקות 
בעיקר מעל  , ולשקול ציפ גנטי NIPT, ביוכימיות

 .שנים 35גיל 

חשוב לבדוק , בשקיפות עורפית ובכלל
 .כוריוניסיטי ולכייל את הבדיקות לפי ההמלצות

חשוב להסביר לאישה יתרונות וחסרונות של 
 .בתאומים NIPTבדיקה ביוכימית ו



 ,סטטיסטיקה זה טוב ברפואה

 האם הסיכון מוגבר , זה נותן לנו את הידע

 .או הסיכון נמוך לממצא או מחלה

 ...אבל

 ,לאישה אין צורך בסטטיסטיקה

 0%או  100%אצלה זה 




