En risikovurdering
for Downs syndrom
Som gravid i Vestsjællands Amt
får du tilbudt en vurdering af risikoen
for Downs syndrom hos dit foster.
Undersøgelsen kan vise, hvor
sandsynligt eller usandsynligt
det er, at dit ufødte barn
har Downs syndrom.
Downs syndrom skyldes en kromosomfejl.
Det er den hyppigste årsag
til alvorligt mentalt handicap.
Ofte er der også andre misdannelser.

Ud over disse undersøgelser kan der
efter ønske foretages en yderligere
gennemskanning af fosteret senere i
graviditeten fra uge 18-22 med henblik på at afsløre andre misdannelser,
som kan kræve særlige indgreb under
eller efter graviditeten.

Før du beslutter, om du vil
bestille tid til Nakkefoldsskanning og double test er det
vigtigt, at du føler dig godt
informeret.

Det er vanskeligt at forholde
sig til hvad risikoen for Downs
syndrom (mongolisme) hos
hos netop dit ufødte barn er
og hvad den betyder for dig.
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Og det kan være svært på
forhånd at overskue konsekvenserne af undersøgelserne.
Derfor vil vi opfordre dig til at
læse denne folder.

Lægecenter Korsør

Du kan finde mere information på
hjemmesiden www.downs.dk
Så vidt det er muligt vil vi gerne
henvise dig til de undersøgelser du
ønsker ved eller kort efter første
graviditetsundersøgelse

Nakkefolds-

Du kan læse mere på hjemmesiden www.sst.dk under
borgerinfo.

Gl. Banegårds Plads 4, 1 sal
58350303 - www.lc-k.dk

Undersøgelsen består af
• en blodprøve (doubletest)
• en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning)
Resultaterne kombineres med din alder og på denne måde kan man finde
85 % af fostrene med Downs syndrom.
Du kan blive henvist til undersøgelsen
af egen læge i forbindelse med første
graviditetsundersøgelse. Det sker, hvis
du/I på det tidspunkt føler dig sikker på
at du vil undersøges.
Som regel vil du dog få en tid ugen
efter, så du/I kan nå at tænke over
tilbudet. Her aftales et tidspunkt til
blodprøvetagning, som sker i her i
lægecentret i 8-13. uge. Vi sender herfra blodprøven til analyse og henviser
samtidig til nakkefoldsscanningen.

Fødeafdelingen (Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling) indkalder dig efter
lægens henvisning til ultralydsundersøgelsen i uge 11-13. Der vil man
samtidig forklare dig nærmere hvad
resultatet betyder og efter nakkefoldsskanningen vil du på Sygehuset få et
samlet svar på hvor stor risikoen er
for at fosteret har Downs syndrom og
rådgivning i forbindelse med hvad der
videre skal ske.

Sådan tester vi
- blodprøve og nakkefoldsskanning
Både blodprøven og nakkefoldsskanningen
er ufarlig for mor og barn.
Undersøgelserne kan ikke give dig et endeligt svar på, om dit ufødte barn har
Downs syndrom, men udelukkende fortælle,
hvor stor risikoen er.
Doubletest
Ved blodprøven måler man to stoffer i dit
blod. Niveauet af disse stoffer er som regel
anderledes ved graviditeter, hvor fosteret
har Downs syndrom.
Nakkefoldsskanning
Ved nakkefoldsskanningen måler man størrelsen af en lille fortykkelse i fosterets
nakke. Hos fostre med Downs syndrom er
denne fortykkelse som regel større end hos
raske fostre.
Tykkelsen af nakkefolden kan altså være
med til belyse risikoen for, om fosteret har
Downs syndrom. Nakkefolden kan måles
fra du er 11 uger og 0 dage henne og til du
er 13 uger og 6 dage henne. Det foregår
ved en ultralydsskanning, der varer ca. 30
minutter.
Hvor stor er risikoen for Downs syndrom
Når du har fået foretaget en blodprøve og
en nakkefoldsskanning får du et svar på om
der er en høj eller lav risiko for at få et barn
med Downs syndrom.
Undersøgelserne kan ikke give et endeligt
ja/nej svar, Men de kan vise risikoens størrelse og om der er grund til at foretage
yderligere undersøgelser.

• Lav risiko.
Hos de fleste viser undersøgelserne, at
risikoen er lav. Hvis risikoen er lavere
end 1 ud af 300 (for eksempel 1 ud af
1000), er der ingen grund til flere undersøgelser.
Downs syndrom er ikke udelukket,
men du ved nu, at risikoen er lille.
Du vil stadig få tilbudt den rutinemæssige misdannelsesskanning i 18. – 20.

• Høj risiko.
Hos en lille del (cirka 5 % af alle gravide) viser undersøgelserne, at risikoen
er høj. Hvis risikoen er større end 1 ud
af 300 - (for eksempel 1 ud af 200) vil
Holbæk Sygehus Gynækologisk afdeling
tilbyde dig en samtale med en læge.
Her vil du få oplysninger om yderligere
undersøgelser og få tilbudt moderkageeller fostervandsprøve, som kan afgøre
spørgsmålet.
Viser disse prøver, at fosteret har Downs
syndrom, vil du og din partner få tilbudt
rådgivning, så I kan beslutte om graviditeten skal fortsætte eller afbrydes ved
abort.

Uanset hvad I beslutter Jer til, vil I blive
støttet i Jeres valg.

