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NIPT কী?  
 

NIPT এর মানে হলো নন -ইনভেসিভ জন্মপর্ূব পরীক্ষা এই পরীকষ্ায় ভ্রুণের কমন 

ক্রোমোজোমগত সমস্যার স্ক্রিন করা হয়। আমাদের জিন থাকা আমাদের কোষের একটি অংশ 

হলো কর্োমোজোম ।  জিন হলো বৈশিষ্ট্য যা বাচ্চারা তাদের বাবা ও মায়েদের থেকে পায় 

(যেমন চোখের রঙ)।   

 

এইসব পরীক্ষার অনেক নাম আছে যেমন:  

 

• NIPS (নন-ইনভেসিভ জনম্পূর্ব সক্র্িন, Noninvasive Prenatal Screen)  

• কোষ মকুত্ DNA পরীকষ্া  

 

এই পরীকষ্া থেকে আমি কী জানতে পারব?  
 

এই সব পরীকষ্া থেকে আপনি যা জানতে পারবেন:   

 

• আপনার বেশি সংখ্যক বা কম সংখ্যক ক্রোমোজোম সহ ভ্রুণ থাকার ঝুুঁকি আছে কিনা 

(এটাকে অ্যানুপল্য়ডি বলা হয়)। যদি অতিরিক্ত বা কম ক্রোমোজোম থাকে তাহলে এর ফলে 

বাচ্চার স্বাস্থ্য  

ও বিকাশের কষ্তি হতে পারে।   

 

• এছাড়াও এই পরীক্ষায় যদি আপনি চান তাহলে বাচ্চার লিঙ্গ জানতে পারবেন।  

 

এই পরীকষ্া কেন করা হয়?  

 

এই পরীকষ্ায় এইসব স্ক্রিন করা হয়:  

• ট্রাইসোমি 21 (ডাউন সিন্ড্রোম নামে পরিচিত)  

• ট্রাইসোমি 18  

• ট্রাইসোমি 13  
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এর ফলাফল আমি কীভাবে বঝুব?  

 

• আমরা 23 জোড়া ক্রোমোজোম আছে কিনা দেখব।   

 

• যদি পরীকষ্ায় অতিরিক্ত বা কম ক্রোমোজোম 

রয়েছে জানা যায় তাহলে ভ্রুণের এই ধরনের সমস্যা 

হতে পারে। আপনাকে অবশ্যই পরবর্তী পরীক্ষা 

করাতে হতে পারে।   

 

• বিপুল সংখ্যক বা কম ক্রোমোজোমের জনয্ স্ক্রিনিংয়ের জন্য এই পরীকষ্া ভালো। তবে 

মনে রাখা দরকার যে ফলাফল সর্বদা ঠিক নাও হতে পারে। এই পরীক্ষায় কেবল নির্দিষ্ট 

সমস্যা দেখা হয়। জনম্ের সময় থাকতে পারে এমন অন্যান্য সমস্যার পরীকষ্ায় দেখা হয় না। 

 

কাদের এই পরীকষ্া করাতে হবে?  

 

• যে চায় সেই করাতে পারে। এইসবের ঝুুঁকি রয়েছে এমন মানুষজনের এই পরীক্ষা করানো দরকার।   

আপনার আরও পর্শন্ থাকলে CHN পর্দানকারীর সঙগ্ে কথা বলনু।  

আমি কীভাবে জানব আমার অয্ানপু্লয়ডির উচচ্ ঝুুঁকি আছে?  

• যদি আপনার বয়স 35 ও তার বেশি হয় আপনি যদি গর্ভবতী হন। 

• যদি আল্ট্রাসাউন্ডে সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে শিশু ভূমিষঠ্ হবে বলে জানা যায়। 

• যদি আপনার বা আপনার পরিবারের কারও নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম পার্থক্য থাকে। 
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