
 

  
 

Chúng ta tìm thấy gì khi làm xét 
nghiệm trước khi sanh con?        
What Are We Looking For with Prenatal Screening? 

Đa số em bé sanh ra khỏe mạnh.  Nhưng bất cứ phụ nữ nào cũng có thể sanh 
em bé bị dị tật bẩm sinh hay có vấn đề y tế nghiêm trọng.  Quý vị có thể 
muốn làm xét nghiệm để xem có nguy cơ sanh em bé dị tật bẩm sinh hay 
các tình trạng di truyền nào đó.  

Trang này có thể cho quý vị biết về vài tình trạng có thể được tìm thấy qua 
việc sàng lọc.  Cho dù quý vị có thử nghiệm hay không đều tùy vào quý vị. 

Hội chứng Down 
 Dẫn đến các vấn đề học tập (khả năng tâm thần chậm cả đời), 

các vấn đề sức khỏe,và đôi khi bị các dị tật bẩm sinh.   

 Trẻ em bị Hội chứng Down thường có khả năng làm nhiều 
điều các trẻ em bình thường khác có thể làm.  Các em cần 
chăm sóc thêm về y tế và cần giúp trong việc học tập.  

 Thường thì trẻ em không chết do hội chứng Down.  

 Hầu hết trẻ em bị hội chứng Down được sanh ra từ cha mẹ 
trẻ và khỏe mạnh.  

 Hầu hết trẻ em với Hội chứng Down được sanh ra từ cha mẹ 
trong gia đình không ai bị hội chứng Down.   

Nhiễm sắc thể tam đồng 18 
 Là sự phối hợp nghiêm trọng giữa dị tật bẩm sinh với tổn thương 

não.  

 Đa số em bé bị Nhiễm sắc thể tam đồng 18 chết trước khi sanh ra 
hay sau khi sanh ra không bao lâu.  Những bé này nếu sống thì bị tàn 
tật rất nặng.  

 Đa số trẻ em bị nhiễm sắc thể tam đồng 18 sanh ra từ cha mẹ trẻ, 
khỏe mạnh.  

 Đa số em bé bị nhiễm sắc thể tam đồng 18 sanh ra từ cha mẹ trong 
gia đình không ai bị bệnh này.  

Những nhiễm sắc thể bất thường khác  
 Có thể rất nghiêm trọng, giống như nhiểm sắc thể tam đồng 18, tùy 

thuộc vào tình trạng. 

 Thường ảnh hưởng sức khỏe. 

 Thường ảnh hưởng khả năng học tập.  

 Đôi khi ảnh hưởng khả năng có con. 

Xem tiếp 
trang sau  
 



 

  
 

Khuyết tật Ống Thần kinh- (NTDS) 

 Khuyết tật Ống Thần kinh xảy ra trong thời gian đầu mang thai.   

o Ống thần kinh phát triển vào trong não bộ và cột sống em bé.   

o Nếu ống thần kinh không thành hình bình thường, dẫn đến dị 
tật bẩm sinh xương lưng, dây cột sống và/hay não bộ. 

o Vài khuyết tật hở cột sống có thể chữa trị bằng phẫu thuật 
trước khi sanh. 

 Vài KHUYẾT TẬT ỐNG THẦN KINH có thể được sửa bằng  phẫu 
thuật sau khi sanh.   

o Ngay cả khi được giải phẫu, nhiều trẻ em bị KHUYẾT TẬT 
ỐNG THẦN KINH vẫn bị khuyết tật và/hay có vấn đề học 
tập.     

o Vài KHUYẾT TẬT ỐNG THẦN KINH nghiêm trọng đến 
nỗi các em bé bị chết.  

 Đa số em bé bị KHUYẾT TẬT ỐNG THẦN KINH sanh ra 
từ cha mẹ khỏe mạnh không có bệnh sử gia đình về tình 
trạng này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thắc mắc?  Gọi chúng tôi!  
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