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Farvardin Pathobiology Laboratory

ــن ــوژی فروردیــــ ــگاه پاتوبیولـــــ آزمایشــــ
 دارنــــده اولیــن لــوح کیفیــت اســتان تهران
18 شــماره    1397 تابســتان  هفتــم   ســال 

 تازه های آزمایشگاه
 شناسایی و یا رد خطر  زایمان زودرس

 بررسی دالیل ناباروری در مردان  
 نقش تغذیه سالم در دوران بارداری

ویژه نامه بارداری و آزمایشگاه بالینی
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 دکتر فریناز راشد مرندی   متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال   موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر مهرداد ونکی  دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر بینش امامی  متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

 دکتر سیما همایون مهر  متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین

 دکتر میثم کشیری   PhD هماتولوژی و طب انتقال خون  سردبیر بولتن علمی

 مصطفی باقری   کارشناس ارشد ایمونولوژی   مسئول واحد تحقیق، توسعه و روابط عمومی، سردبیر بولتن علمی

 نفیسه شاهمرادی  مسئول بخش میکروب شناسی و مدیر بخش کنترل کیفی مجموعه فروردین

 المیرا صفایی   کارشناس ارشد ایمونولوژی   مسئول بخش فلوسایتومتری

 زهرا محمدی   کارشناس علوم آزمایشگاهی    مسئول آموزش مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 روژین جمشیدی   کارشناس علوم آزمایشگاهی  مسئول بخش هورمون و ایمونولوژی

 مژگان خونساری  کارشناس علوم آزمایشگاهی  مسئول بخش هماتولوژی

 محبوبه سپهرنیا     کارشناس زیست شناسی  پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 الناز افراشته   کارشناس بیوشیمی  پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر آتوسا همافر  PhD تغذیه و رژیم درمانی  عضو هیئت علمی دانشگاه 

 دکتر فریناز راشد مرندی

ص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین
متخص

 دکتر مهرداد ونکی 

دکترای علوم آزمایشگاهی  موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 محمد علی نژاد

کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  موسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی

 دکتر بینش امامی

ه پاتوبیولوژی فروردین
ص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگا

متخص

 دکتر سیما همایون مهر

ه پاتوبیولوژی فروردین نوین
ص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  مسئول فنی آزمایشگا

متخص

 مهرزاد آزاد 

وپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین
کارشناس علوم آزمایشگاهی س

 آرش محسنی

وپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین
کارشناس علوم آزمایشگاهی  س

هیات رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین 

    اعضای هیات تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین  
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   فهرست بولتن مجتمع آزمایشگاهی فوق تخصصی فروردین

ــان ......................................................................................................... 8 ــان زایم ــارداری و زم ــن ســن ب اســتفاده NIPT جهــت تعیی
تشــخیص نابــاروری به کمک تکنیــک فلوســیتومتری و بررســی ســلولهای بــدن ................................................................................ 13
16 ......................................................................................................................................... شناســایی و یــا رد خطــر زایمــان زودرس 
ــای نابــاروری ........................................................................................................................................................................ 19 ــل هورمونه پان
تغییــرات هماتولوژیک در حاملگــی ................................................................................................................................................................. 23
اهمیــت غربالگــری اســترپتوکوک گــروه B در زنــان بــاردار ....................................................................................................... 26
نحــوه جمــع آوری و پــردازش نمونــه رکتــال - واژینــال جهــت غربالگــری GBS در زنــان بــاردار ............................................. 28
پروتئیــن هــای انعقــادی و تغییــرات آنهــا در بــارداری ................................................................................................................ 30
بررســی دالیــل نابــاروری در مــردان  و معرفــی تســتهای آزمایشــگاهی .............................................................................................. 31
ــارداری ..................................................................................................................................................... 35   ــالم در دوران ب ــه س ــش تغذی نق

 خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه الکترونیک، انجام کلیه خدمات حضوری از پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی 
)WWW.FARVARDIN-LAB.COM(در منزل شما از طریق وبسایت آزمایشگاه

 ارسال جواب آزمایشات با پیک رایگان موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این خدمت ویژه )پیک یا پست 
رایگان جواب آزمایشات( در این مرکز، به طور کامل اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح 

رضایتمندی مراجعین داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی ناشی از رفت 
و آمد بیهوده در سطح شهر می باشد.

خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات  از طریق وب سایت آزمایشگاه
 )WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت خدمات رسانی به پزشکان محترم و مراجعین عزیز

ارسال جواب آزمایشات با پست رایگان جهت شهرستان ها و مناطق خارج از شهر تهران )کرج، اسالم شهر و ...(

مجتمع آزمایشگاهی فروردین جهت رفاه حال  مادران باردار،  اقدام به راه اندازی واحد  VIP بارداران نموده است.

آزمایشگاه فروردین جهت کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول، خانم های باردار و سایر موارد( آماده
 ارائه خدمات رایگان خون گیری در منزل می باشد.

خدمات خون گیری در منزل جهت ساکنین کلیه مناطق 22 گانه تهران به طور کامل رایگان می باشد.

  معرفی خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
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فراخــوان چــــاپ مقاالت در بولتــن بــرای پزشکـــان محتــــرم

با توجه به تداوم انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، چنانچه تمایل دارید، می توانید جهت ارتقاء کیفیت 
این مرکز، مقاالت خود را به منظور چاپ در این نشریه ارسال کرده تا به نام شما پزشک محترم چاپ گردد. در این 

خصوص می توانید از روش های مندرج در ذیل تماس حاصل فرمایید.
فراخوان تست های جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا

همکاران گرامی از آن جایی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرت روز افزون این مرکز گردیده ما را بر 
آن داشت تا بیشتر با علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی خواشمند است چنانچه 

تستی را در نظر دارید به مدیریت آزمایشگاه اعالم فرمائید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
در این خصوص می توانید از روش های ذیل با آزمایشگاه تماس حاصل فرمائید:

تلفکس : 66874996
تلفکس سوپروایزر: 66837167

تلفن روابط عمومی : 66676494
موبایل روابط عمومی : 09362592999

کانال تلگرام:  
www.farvardin-lab.com  :وبسایت

Farvardinlab@yahoo.com  :ایمیل آزمایشگاه
ravabetomoumi@farvardin-lab.com             

@farvardinlabs

*6655*656565#  ←  USSD کد
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آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت رفاه حال مادران باردار اقدام به راه اندازی واحد VIP بارداران نموده است که خدمات این بخش شامل:
وجود 2 بخش خصوصی و نیمه خصوصی )خصوصی: محیط اختصاصی بسیار زیبا جهت رفاه حال بانوان باردار )با ممنوعیت ورود آقایان(

نیمه خصوصی: مخصوص بارداران و همراهان گرامی(
نمونه گیری در محیطی آرام با مجرب ترین پرسنل نمونه گیری

جایگاه VIP جهت استراحت بارداران
ارائه بسته های آموزشی )مراقبت های قبل، حین و پس از بارداری(
نمایش و ارائه فیلم های آموزشی مربوط به آزمایشات دوران بارداری

ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز:
هموطنان  به  آزمایشگاهی  تخصصی  خدمات  ارائه  جهت  فروردین  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه  بداریم،  اعالم  که  مفتخریم 
که است  کرده  عقد  دیابت  و  هپاتیت   ،MS لوپوس،  بیماران  از  حمایت  انجمن های  با  خیریه ای  نامه ی  تفاهم   عزیز 

بر اساس این قراردا د، خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مناسب به این بیماران طبق استانداردهای بین المللی ارائه می گردد.

ــارداران  ــه کارت اشــتراک ویــژه ب صــدور و ارائ
بــا تســهیالت ویــژه دائمــی

یادآوری دقیق و منظم کلیه آزمایشات ضروری 
دوران بارداری از طریق تلفن و پیامک

*6655*656565#  ←  USSD

جهــت رفــاه حــال مــادران دارای فرزنــد شــیرخوار یــک بخــش از آزمایشــگاه جهــت شــیردهی 
بــه نــوزادان اختصــاص داده شــده اســت.

این بخش با محیطی ارام و فضای مناسب موجبات راحتی و آرامش نوزادان و مادران را فراهم نموده است.است.

ساعات کاری مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین:
شنبه تا چهارشنبه: 30 : 5 الی 22

پنج شنبه:  30 : 5 الی 20
جمعه و ایام تعطیالت رسمی: 8 الی 13

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوین:
شنبه تا چهارشنبه: 30 : 6 الی 21

پنج شنبه: 30 : 6 الی 19

USSD ارائه خدمات ویژه از طریق شماره گیری کد
مراجعین و پزشکان محترم می توانند بدون نیاز به اینترنت و پرداخت هزینه های جانبی از خدمات آنالین  از طریق 

شماره گیری کد                                          بدون نیاز به اینترنت و پرداخت هزینه های جانبی از خدمات 
آنالین به صورت رایگان استفاده نمایند.

خدمات ویژه شامل: نوبت دهی- ارسال جواب با پیک و یا به شکل الکترونیک- نمونه گیر در منزل

اخبار و تازه های آزمایشگاه
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طرح نوین آزمایشگاه الکترونیک فروردین در منزل شما انجام کلیه خدمات حضوری آزمایشگاه )پذیرش، نمونه برداری، جوابدهی( 
با توجه به اهمیت این طرح بر آن شدیم تا در این شماره از بولتن علمی آزمایشگاه نیز توضیحاتی مختصر برای معرفی مجدد این طرح ارائه دهیم.

این طرح نوین و خالقانه که در مجتمع آزمایشگاهی فروردین طراحی شده و از مورخه 94/7/1 در حال اجرا می باشد، در نظر دارد کلیه مراحل 
آزمایش شامل پذیرش، نمونه گیری و جوابدهی را بدون مراجعه بیمار به آزمایشگاه و با ثبت نام از طریق سایت آزمایشگاه فروردین و ارسال نمونه بردار 
به منزل یا محیط کار بیمار انجام دهد. در این پروسه بیمار فقط هزینه پذیرش آزمایشات را طبق تعرفه مصوب خواهد پرداخت و سایر خدمات شامل 

نمونه گیری و ارسال جواب با پیک، به صورت رایگان انجام خواهد شد.

مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت آنالین درخواست آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه به آدرس http://farvardin-lab.com در قسمت آزمایشگاه الکترونیک.

2- پزشکان محترم می توانند بعد از ورود به درگاه آزمایشگاه الکترونیک، با انتخاب قسمت ویژه پزشکان، آزمایشات مورد نظر خود را تایپ و یا از 
لیست موجود انتخاب و برای آزمایشگاه ارسال نمایند. در این قسمت راهنمایی های الزم برای هماهنگی زمان نمونه گیری و نحوه پرداخت هزینه 

آزمایشات قرار داده شده است.

در این طرح مراجعه کنندگان نیز می توانند تمام پروسه را بدون مراجعه حضوری به آزمایشگاه و از طریق وبسایت آزمایشگاه انجام دهند، پزشکان 
محترم می توانند با یادآوری این مطلب به مراجعه کنندگان خود، اسباب رضایت بیماران خود را فراهم آورند.

در نهایت می توانید جواب خود را از طریق وبسایت، به صورت آنالین دریافت نموده و یا این که با ثبت دقیق آدرس خود و درخواست ارسال جواب 
آزمایش، جواب خود را از طریق پیک موتوری رایگان آزمایشگاه دریافت نمائید.

اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک

- ارائه کلیه خدمات چکاپ ادواری ضروری تجویز شده توسط پزشک بدون نیاز به مراجعه حضوری توسط تیم مجرب آزمایشگاه در منزل یا محیط 
کار بیمار از طریق وبسایت.

- کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در زمان و هزینه مراجعین محترم با توجه به مشکالتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، کمبود 
فضای پارک خودرو ....

- کنترل سطح سالمت کلیه مراجعین عزیز بویژه سالمندان و افراد کم توان که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام آزمایشات دوره ای 
ضروری خویش نمی باشند )از جمله کنترل هفتگی تست انعقادی، اندازه گیری سطح دارویی و غیره(

- پزشکان محترم می توانند با ذکر این قابلیت آزمایشگاه، اسباب راحتی بیمار را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی مناسبی بر بیمار خود داشته باشند.

ISO @ 9001:2015 ISO10002:2014 کسب گواهینامه                                  
 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در راستای رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.

راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق تلگرام و وبسایت
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آزمایـش غیرتهاجمـی مـادر بـاردار می توانـد اطالعـات 
خوبـی در رابطـه بـا تکامـل و سـن جنیـن ارائـه کند که 
بـه طور بالقـوه می توانـد مراقبت های پره ناتـال را بهبود 
ببخشـد. سـونوگرافی اکنون اسـتاندارد طالیی است ولی 
در حـال حاضـر نمی توانـد دقیقـا راجـع به تولد پـره ترم 
و زایمـان زودرس کـه می توانـد منجر به مرگ شـیرخوار 
و عـوارض زیـادی شـود اظهـار نظـر دقیقـی انجـام دهد. 
در یـک مطالعـه روی 31 فـرد کامـال سـالم یافتیـم کـه 
در سـرم   cfRNAs بـا  ژن   9 از  رونوشـت  اندازه گیـری 
مـادر می توانـد پیشـگویی کننده سـن بـارداری بـا دقت 
و صحـت قابـل مقایسـه ولـی بـا هزینـه بسـیار کمتر در 
مقایسـه بـا سـونوگرافی باشـد. ایـن مطالعـه بـا 38 زن 
)25 فـول تـرم و 13 زایمـان پـره تـرم( ادامـه پیـدا کرد 

کـه ایـن افـراد یـا زایمـان قبلـی پـر خطـر داشـته اند یا 
در ایـن بـارداری پـر خطـر بـوده انـد و یافتـه هـای مـا 
نشـان دهنـده 7 رونوشـت، cfRNAs  در تمـام این افراد 
می باشـد کـه دقیقا حاکـی از زایمـان زودرس حداکثر تا 

2 مـاه می باشـد.
هـای  مراقبـت  بـرای  انتظـار  و  نویـد  تسـت ها  ایـن 
حـال  در  و  پیشـرفته  کشـورهای  در  ناتـال  پـره 
کلینیکـی آزمون هـای  در  بایـد  اگرچـه  اسـت.   توسـعه 

)blind clinical Trials( بیشـتری مـورد بررسـی قـرار 

. د گیر
درک زمـان و برنامـه حاملگـی یـک موضـوع جـذاب و 
جالـب بـرای هزاران سـال بـوده اسـت. یونانیان باسـتان 
بـه طور جالبـی دانش تسـت های متفاوت جهـت مراحل 

متفـاوت نمـو جنیـن را دارا بـوده اند.

استفاده NIPT جهت تعیین سن بارداری و زمان زایمان
 مترجم و گرد آورنده: دکتر بینش امامی 
متخصص پاتولوژی کلینیکال- آناتومیکال
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آنهـا تئوری های ریاضی را برای تخمین زمان نشـانه های
 مهـم بـارداری کـه شـامل زمـان تقریبـی زایمـان نیـز

 می شده است، پیشنهاد کرده بودند.
اگرچه بیولوژیسـت ها اکنون جزئیات سـلولی و مولکولی 
زیـادی از اجـزاء جفـت و جنیـن را می شناسـند. ایـن 
دانـش هنوز بـه زبان تسـت های مولکولی ترجمه نشـده 
کـه به صـورت قابل اعتمادی سـن هر حاملگـی را دقیقا 

کند.  پیش بینـی 
سـطح β-HCG و α-FP سـرم بـرای یافتـن حاملگـی 
و مشـکالت جنیـن اکنـون قابل اسـتفاده شـده اسـت و 
بـه هـر حـال هیـچ تسـتی اکنـون بـه تنهایـی و یـا بـا 
سـایر تسـت ها نمی توانـد بـه طـور دقیق سـن بـارداری 

را تعییـن نمایـد.
تصاویـر سـونوگرافی و یـا تخمیـن بـا آخریـن قاعدگـی 
نرمـال )LMP( بـه صـورت کلـی بـرای تخمیـن سـن 
بـارداری در حـال حاضـر اسـتفاده می شـود کـه خیلـی 

دقیـق نیسـت.
تخمیـن غیر دقیق سـن بـارداری منجر به سـزارین های 
غیـر ضـروری و ادامـه بارداری هـای بـه بعـد از موعـد

هزینه هـای  افزایـش  بـه  یـا  و   )post date(   
مراقبت های پزشکی منجر خواهد شد.

را در جنیـن هـای  زایمـان  روش هـای کنونـی، زمـان 
نرمـال بررسـی می کنـد و تولد پیـش از موعـد و زایمان 
زودرس را کـه تقریبـا 15میلیـون مـورد در هر سـال در 
کل جهـان داریـم را محاسـبه نمی کنـد. تولـد پیـش از 
موعـد می توانـد منجـر بـه مـرگ نـوزاد و یـا ایجـاد بـا 

مشـکالت بعـدی در طـول زندگـی شـود.
      ایـن مـوارد بـه طـور خـود بـه خودی اسـت و با این 
روش مـی تـوان متوجـه شـد کـدام حاملگی قرار اسـت 

زودتـر از موعد ختم شـود.
تـالش بـرای مشـخص کـردن علـل ژنتیکـی در یـک 
فاکتـور بـا موفقیـت محـدودی همـراه بـوده اسـت. و از 
لحـاظ بالینی سـونوگرافی ترانـس واژینال، میـزان طول 
سـرویکس )CL( و انـدازه گیـری فیبرونکتیـن جنینـی 
و   CL بـرای   21%   PPV بـا   )fFN( سـرویکوواژینال 
 CL و اختصاصـی بـودن %52 بـرای fFN  17 بـرای%

اسـت.  همراه 
در مطالعــات قبلــی نشــان دادیــم کــه تغییــرات 
ــر  ــا روش هــای غی ــد ب ــن بای ــادر و جنی ــی در م فنوتیپ

تهاجمــی بــه وســیله cell free RNA( cfRNA( در 
خــون مــادر )ایــن هــا قطعاتــی از جنیــن هســتند کــه 
ــش و  ــل پای ــه(  قاب ــادر راه یافت ــون م ــه خ ــت ب از جف
ردیابــی می باشــند. جهــت اینکــه بــا تســت خــون مــادر 
ســن جنینــی و تخمیــن ریســک زایمــان پــس از موعــد 
ــده  ــی ش ــن روش را بررس ــود، ای ــن نم ــوان تعیی را بت

اســت.
در مطالعـه مـا 31 زن دانمارکـی کـه موافقـت نمودند که 
خـون آن هـا در طول بـارداری آزمایش نمائیـم. در طول 
بـارداری هـر هفتـه از حاملگـی آن ها نمونه گیـری انجام 
گردیـد در نتیجـه 531 نمونه داشـتیم. تمام ایـن زنان در 
فـول تـرم بچـه را به دنیا آورده اند )یعنـی بعد از 37 هفته 
حاملگـی( و سـابقه پزشـکی آن ها در طول بـارداری هیچ 

کدام شـکل غیـر معمولی را نشـان نمی داد.
هــــر نمونـــــــه آنالیــــز شــــده بــــه وسیلـــه

 Highly multiplex real time PCR و یـک پانـل از 
ژن هـا اسـتفاده گردیـد. که جهـت "جفت" یا "سیسـتم 

ایمنـی" یـا جهت "کبـد جنیـن" اختصاصی بـوده اند.
 cfRNA مـا مشـاهده کردیـم کـه انـدازه گیـری سـطح
در طـول بـارداری در زمـان هـای مختلـف بـر اسـاس 
بافـت هـا بـا منشـاء مختلـف باهـم تفـاوت دارد. سـطح 
cfRNA بـر اسـاس ژن هـای اختصاصی کبـد جنینی و 

 cfRNA جفـت افزایـش می یابد  با این اسـتثناء سـطح
وابسـته بـه β-HCG بعـد از  یک پیک  در سـه ماه اول، 

کاهـش مـی یابد.
cfRNAs جفـت و کبـد جنینـی بعـد از زایمـان دیگـر 

قابـل انـدازه گیـری نیسـت که نشـان مـی دهد منشـاء 
ایـن هـا بـارداری می باشـد.

ژن هـای cfRNA وابسـته بـه سیسـتم ایمنـی در طول 
 بـارداری افزایـش یافتـه و بعـد از زایمـان نیـز کاهـش

 می یابـد که نشـان دهنـده ی منشـاء مادری و بـارداری 
می باشـد.

 cfRNA بــــا میــــزان )Body mass index(  BMI

ندارد. ارتباطـی 
ارزیابـی و بررسـی cfRNA در تمـام طـول بـارداری و 
بـرای تمـام ژن هـا انجام گردید.مشـخص شـد کـه این 
ژن هـا )جفتـی/ سیسـتم ایمنـی/ کبد جنینـی( ارتباط 
بسـیار زیـادی با هم داشـته انـد )ضریب پیرسـون برای 
 جفـت %79 بـرای سیسـتم ایمنی %79 و بـرای جنین

2
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 p<10 4 ،74%(. ایـن یافتـه هـا پیشـنهاد دهنـده 
ایـن اسـت کـه   cfRNA وابسـته بـه ژن هـای جفـت، 
یـک تخمیـن دقیق از نمو جنین و سـن بـارداری را طی 
حاملگـی بـه مـا نشـان مـی دهـد و ما بـرای پیشـگویی 
 Random( زمـان بـارداری، یک مدل درختی رانـدوم
forest model( از زمـان نمونـه گیـری تـا زایمـان 
را می سـازیم کـه بـرای شـروع بایـد ابتـدا cfRNA را 

اندازه گیـری کنیـم.
ــم  ــان دانمارکــی اســتفاده کردی در ایــن آزمایــش از زن

 ) n=306  کــه 21 زن ) بــا تعــداد نمونه گیــری
ــه  ــداد نمون ــا تع ــون )Trial( و 10 زن ) ب ــرای آزم ب
ــرای اعتبــار ســنجی را بررســی نمودیــم. n=215 ( ب

در حیــن آزمــون بــرای بهتریــن انتخــاب هــا بــر اســاس 
ــدند  ــرار ش ــار تک ــه 10 ب ــرار ک ــت تک ــر صح 10 براب
 CGA, CAPN6, CGB,(   cfRNA ژن   9 ایــن  مــا 
    ALPP, CSHL1, PLAC4, PSG7, PAPPA, and

ــت  ــت جف ــه جه ــم ک ــاب نمودی LGALS14 ( را انتخ

ــد. ــی بودن اختصاص

Table 1. Comparison of  gestational age estimates using cfRNA and Ultrasound. Distribution of 
difference between estimates of gestational age. which assume delivery ar 40 week getstation, and 
abserved  gestational age at delivery listed for four distinct methods, where  indicates the number of 
wommen included. Gestational age was estimated using cfRNA measurements frome the second )T2(.
third (T3), or both (T2 and T3) trimesters and ultrasound measurements from the first trimester (T1)

Method

cfRNA )T2. n = 28(
cfRNA  )T3. n = 31(
cfRNA )T2 and T3. n = 31(
Ultrasound )T1. n = 31(

{observed - expected dellvery date ( weeks) } (%)
<-2          -1 to -2           ±1          +1to +2            > +2              
50
0
19
0

19
6
6
26

32
23
45
48

0
29
10
23

0
42
20
3

ــن 9 ژن ــی از ای ــه بعض ــد ک ــخص ش ــه مش ــر چ   اگ
ــش  ــرای پی ــت ب ــی اس ــاال کاف ــت ب  cfRNA   در لیس
بینــی زمــان تــا زایمــان )هــم بــرای زنــان نولــی پــار و 
هــم جهــت زنــان مولتــی پــار ( ولــی مــا یافتیــم تمــام 
ایــن 9 ژن جهــت پیش بینــی دقیــق ضــروری هســتند. 
ــه  ــتند ک ــا CGA و CGB هس ــن ژنه ــا از مهمتری دوت
 β-HCG ــون ــون α -HCG و CGB هورم CGB هورم
را کــد مــی کردنــد کــه نشــان دهنــده شــروع حاملگــی 
ــل  ــم مث ــدل ه ــن م ــا ی ای ــی از ژن ه ــند و یک می باش

ــی  ــده ریســک و خطــر حاملگ PAPP-A نشــان دهن
ــند. ــرم می باش ــره ت ــان پ و زایم

ســپس جهــت پیش بینــی ســن بــارداری و زمــان زایمــان 
مــا مــدل خودمــان را بــا مدل هایــی کــه تــا کنــون موجــود 
ــا  ــی ب ــات قبل ــم، در مطالع ــه نمودی ــت مقایس ــوده اس ب
ــارداری را تخمیــن زده شــده  ســونوگرافی و LMP ســن ب
و فــرض می شــود زمــان زایمــان هفتــه 40 باشــد کــه بــا 
حــدود 14 روز اختــالف دقــت ســونوگرافی %47.8 و دقت 

ــوده اســت. LMP  %48.1 ب

post 
partum 

Third
trimester 

Second
trimester 

 First
trimester

3.73.33.46.00Training group
2.63.84.25.4Validation group

)Root mean square error(        
)weeks( 

)Time of pregnancy(   

 RSME 

RSME برای مقایسه خطاهای پیشبینی توسط یک مجموعه اطالعات می باشد.

RSME*: Root-mean-square-error
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 cfRNA ــا ــی ب ــام 31 زن دانمارک ــدل تم ــن م در ای
تخمیــن ســن بــارداری آن هــا بــا دقــت انجــام گردیــد.
نتایـج با سـونوگرافی کامـال قابل رقابت بـوده و در طول 
بـارداری قابـل اجـرا بـوده و نیاز بـه دانـش فیزیولوژیک 

مـا )به دانسـتن مثال LMP(  نیسـت.
بـرای توسـعه ایـن مسـئله دو مطالعـه جداگانـه در دو 
دانشـگاه متفـاوت را نیـز انجـام دادیـم و به ایـن ارزیابی 

کردیم. اضافـه 
یـک دانشـگاه پنسـیلوانیا کـه 15 نفـر )n=15( بـرای 
افـرادی که انقباضـات زودرس رحمی داشـتند و نیز 23 
نفـر )n=23( کـه سـابقه زایمـان پـره تـرم خودبخـودی 

داشـته اند )دانشـگاه آالبامـا(.
تمـام زنـان در کوهـروت آالبامـا و 3 نفـر از کوهـروت 
پنسـیلوانیا بـه دلیل انقباضـات زودرس پیش رس رحمی 
پروژسـترون دریافـت کرده بودند و باهـم یک پیش بینی 
کننـده ی مسـاوی به اندازه یـک پانل کامل )شـامل 51 
 Trail بودنـد و در هـر دو گروه هـم آزمون )cfRNA ژن

و هـم اعتبار سـنجی validation  انجـام گردید.
مـا کشـف کردیـم در حاملگـی فـول تـرم بـا تعـداد 23 
نفـر هفتـه)RMSE=4.3( و بـرای پره ترم بـا تعداد 12 
نفـر هفتـه )RMSE=11.4( می باشـند که نشـان دهنده 
ایـن  گفـت  می تـوان  و  اسـت  داری  معنـی  اختـالف 
حاملگـی بـه بچـه فـول تـرم منتهـی خواهـد شـد و نیز 

نشـان دهنده این اسـت که دادن عوامـل فارموکولوژیک 
)مثـل دادن پروژسـترون( بـرای توقـف یا آهسـته کردن 
انقباضـات رحمـی تنها یک تعـداد کمـی از زایمان های 
پـره تـرم را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد و در رونـد نهایی 

زایمـان تاثیـر چندانـی ندارد.
بـا طبقـه بنـدی کردن زنـان بر اسـاس ریسـک زایمان 
پـره تـرم بـا 7 ژن اصلـی را در cfRNA یافتـه و پانـل 
 CLCN3, DAPPI( کردیـم,  کامـل  را  آن  بـه  مربوطـه 
 )  PPBP, MAP3K7CL,MOBIB, RAB27B, and RGS18

بررسـی های بعـدی ایـن 7 ژن بـر اسـاس ترجمه هـای 
بـاال نشـان داد که بیشـتر ایـن ژن ها به جـز یکی از آن 
 RAB27B می باشـد بـه نـام RAS هـا کـه از خانـواده
کـه پروتئیـن تنظیـم کننده نمـو جفت را کـد می کند، 

بقیـه همیشـه حاضر هسـتند.
نتایـج cfRNA کامـال با تعیین ریسـک زایمـان زودرس 
مـاده   mass spectroscopic اندازه گیـری  طریـق  از 
IBP4,  )insulin-like growth factor Binding-protein(

SHBG )sex Hormone Binding alobolin(

یـا Cervix length CL و یا fFN )فیبرونکنین جنینی( 
قابل مقایسـه می باشند.

در این مطالعه cfRNAs از تسـت های اسپکتروسـکوپی 
جرمـی دقیق تـر و قابـل اعتماد تر بوده اسـت.

ایـن مطالعـه مـا یکسـری محدودیـت داشـت، قبـل از 

Pretern (Discovery)
University of pennsylvania

Pretern )Validation(
University of Alabama

Full-term (High resolution)
Denmark

Fig. 1

0                  12                  24                    37                        0                   12                  24                    37     
Gestational age )weeks(
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یـک تسـت تشـخیصی و یـا غربالگـری بایـد یـک تریال 
کلینیکـی )blind clinical trial ( بـا تعـداد نمونـه های 

زیـاد و بـا تنـوع  قومـی گوناگـون ضروری اسـت.
 مطالعـه ی پایلـوت مـا شـامل یـک کوهـورت قفقـازی 
و دو کوهـورت آفریقایی-آمریکایـی بـود و کوهـورت بـا 

گروه هـای دیگـر نیـز می توانـد ارزشـمند باشـد.
یـک محدودیـت دیگـر این اسـت کـه ریسـک کوهورت 
پـره تـرم بـر اسـاس ریسـک تولـد پـره تـرم اسـت. این 
ممکن اسـت برای تشـخیص نفـوذ تسـت های خونی در 

ایـن گونـه غیـر انتخابـی مهم باشـد.
مطالعـه مـا نشـان مـی دهد تسـت غیـر تهاجمـی خون 
می توانـد  سـن بـارداری را پیشـگویی کنـد و زنـان در 

معـرض خطـر زایمـان زودرس را مشـخص نمایـد.
ایـن تسـت قابلیت اجـرای عالی و فرضیه بسـیار کمتری 
دارد و می توانـد بـه عنـوان جایگزیـن سـونوگرافی )ویـا 
مکمـل آن( کـه در طی سـه مـاه دوم و سـوم غیر دقیق 

و اشـتباه باشـد، قرار گیرد.

--------------------------------------------------------------

Ref: Noninvasive blood tests for fetal 

development predict gestational age and preterm 

delivery

Thuy T . M . Ngo and et al

Science 360 )6393(, 1133-1136 )8july-2018(

Doll: 10.1126/ science.aar3819

ARTICLE TOOLS: 

http://sciencemeg.org/content/360/6393/1133

Departments of Bioengineering and Applied 

Physics, Stanford University and Chan

 Zuckerberg 

Biohub. Stanford  

 Placenta     Immune      Fetal liver-specific BA
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سیستم  در  خونی  سفید  گلبول های  از  مختلفی  انواع 
گردش خون وجود دارند که با تکنیک های رنگ آمیزی 
با  یا  و  میکروسکوپ  به وسیله   )conventional( سنتی 
ابزار های شمارش سلولی اتوماتیک قابل تشخیص هستند. 
یکی از انواع این سلول ها، لنفوسیت ها بوده که سلول های 
مختلفی  انواع  می شوند.  محسوب  ایمنی  سیستم  اصلی 
از لنفوسیت ها وجود دارند که عملکرد های متفاوتی در 
سیستم ایمنی بر عهده دارند. با وجود اینکه انواع مختلف 
بیان  را  متفاوتی  پروتئینی  مولکول های  لنفوسیت ها، 
رنگ آمیزی  روش های  با  آن ها  بین  تمایز  اما  می کنند، 

سنتی ممکن نیست. استفاده از آنتی بادی های اختصاصی 
سطح  در  شده  بیان  پروتئینی  مولکول های  بر علیه 
امکان پذیر  را  انواع مختلف آن ها  لنفوسیت ها، تشخیص 
اختصاصی  آزمایشگاهی  ابزار  یک  فلوسایتومتر  می   کند. 
با  مجاورت  از  بعد  لنفوسیتی   رده های  شناسایی  برای 
به  قادر  فلوسایتومتر  است.  اختصاصی  آنتی بادی های 
رده  یک  نسبت  و  مقدار  درباره  اطالعات  آوردن  فراهم 
حال  در  لنفوسیت های  حجم  کل  در  خاص  لنفوسیتی 

گردش در خون محیطی است.
اختالل در مقدار و نسبت لنفوسیت ها می تواند حاکی از وجود 

پنل فلوسیتومتری در ناباروری 
تشخیص ناباروری به کمک تکنیک فلوسیتومتری و بررسی سلول های بدن

  گرد آورنده: المیرا صفایی کارشناس ارشد ایمونولوژی
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یک اختالل ایمونولوژیکی در زنان مبتال به سقط های مکرر 
و زنانی که دچار شکست در IVF شده اند، باشد. این یافته ها 
به پزشک پیشنهاد می کند که از درمان های مبتنی بر اصالح 

نسبت و مقدار لنفوسیت ها در خون محیطی استفاده کند.
سقط مکرر: سقط مکرر در 5-0/5 درصد از زوجین رخ 
می شوند  مکرر  به سقط  منجر  مختلفی  دالیل  می دهد. 
که شامل اختالل در ساختار رحم، چسبندگی و نارسایی 
تیروئیدی(،  )اختالالت  هورمونی  مشکالت  رحم،  دهانه 
اختالالت   ،)PCOS( پلی کیستیک  تخمدان  سندرم 
کروموزومی، دالیل مولکولی و بیماری های خودایمنی که 

در آن سلول های ایمنی ایفای نقش می کنند، می شود.
به طور کلی بعد از 3-2 بار سقط مکرر، ارزیابی های زیر 

باید صورت گیرد:
1. بررسی کروموزوم والدین

2. بررسی آنتی بادی های موثر در سقط مکرر
3. بررسی ترومبوفیلی

4. بررسی کروموزومی جنین
و  رحم  از  عکس برداری  شامل  رحمی  حفره  بررسی   .5

لوله های رحم
6. بررسی فلوسایتومتری خون

یکی از شایع ترین دالیل سقط مکرر، دالیل ایمونولوژیک 
می باشد. سلول های ایمنی در تمامی مراحل النه گزینی 

جنین و پذیرش جنین توسط مادر نقش دارند.
سلول  سطح  مارکرهای  از  ایمنی  سیستم  ارزیابی  برای 
 CD می شود،  استفاده   )CD Markers( لنفوسیت ها 
مارکرهای الزم برای بررسی سیستم ایمنی با استفاده از 

تکنیک فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد.

                                            )Pan T-cell marker( CD-3+ 1. سلول های
اهمیت  حائز  بسیار  ایمنی  سیستم  در   T های  سلول 
تعداد  باشد  سالم  ایمنی  سیستم  که  زمانی  هستند. 
سیستم  ضعف  هنگام  در  اما  است  نرمال   T سلول های 
ایمنی، این میزان کاهش می یابد. اما در بیماران نابارور 
یا بیمارانی که دچار سقط مکرر هستند تعداد سلول های 
T بیشتر از حد نرمال است. در این افراد فعالیت سیستم 
ایمنی بیشتر از حد نرمال است و درواقع سیستم ایمنی  

overactive می باشد.

)B سلول های( CD-19+ 2.  سلول های
هستند  نابارور  که  بیمارانی  در   B CD-19+ سلول های 
و یا دچار سقط های مکرر هستند معموال از حد نرمال 
بیشتر بوده و تعداد آن با افزایش می یابند. افزایش این 
عملکرد  دهنده  نشان  مهم  شاخص های  از  یکی  مارکر 
 )Endometriosis( می باشد  ایمنی  سیستم  نامناسب 
اندومتریوز سیستم ایمنی را به سمت هایپراکتیو شدن 

تحریک می کند.

                                                           )NK cells(   CD56+ 3.  سلول
سلول های +CD56 که همان سلول های کشنده طبیعی 

)NK( می باشند شامل سلول های

+NK CD56 می شوند.   /CD16+ -CD56 و   /CD16-   
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یکی از شایع ترین دالیل سقط مکرر، 
دالیل ایمونولوژیک می باشد. سلول های 

ایمنی در تمامی مراحل النه گزینی 
جنین و پذیرش جنین توسط مادر نقش 

دارند.

سلول های NK به دلیل فرآیند بارداری ناموفق و یا در اثر 
 CD56+ تخریب یک رویان بارور، فعال می شوند. سلول های
فعالیت  و  می شوند  تولید  دسیدوا  در    NK CD16+  /
کشندگی این ها از سلول های NK مشتق از مغزاستخوان 
بیشتر می باشد. آن ها مقادیر زیادی TNF تولید می کنند 
که باعث از بین رفتن سلول های رویان و جنین می شود. 
 سطوح افزایش یافته سلول های NK با نتایج ضعیف بارداری
می باشد. مرتبط   )Poor reproductive outcome(

 CD 5+ و CD 19+ 4.  سلول های
)رنج نرمال 10 %-2(

 CD 5+ و   CD 19+ سلول های  جمعیت   وقتی 
)سلول های B-1( فعال می شوند، موجب تولید پلی کلونال 

آنتی بادی هایی بر علیه هورمون ها، گیرنده های هورمون و 
نوروترانسمیترها می شوند.

تیروئیدی،  هورمون های  شامل  اغلب  هورمون ها  این   
استروژن ها، پروژسترون ها، گنادوتروپین ها و هورمون رشد 

می شوند. 
زمانی که این سلول ها در آ ن ها افزایش یافته است ریسک 
را   Premature menopause و   Thyroiditis به   ابتال 
دارند.)افزایش این سلول ها در بدن افراد با ریسک ابتال به  
است(   مرتبط   premature menopause thyroiditisو 

 ،B-1 سلول های  درصدی   80-90 سطوح  با  بیمارانی 
می شوند.  تحریک  گنادوتروپین ها  با  ضعیف  به طور  اغلب 
بیماران با سطوح باال معموال دچار مشکالتی از قبیل درد 
مفصل، خشکی انگشتان، سردرد، بی حالی، تب، بی قراری، 
مانند  سلول ها  این  می شوند.  کهیر  گاهی  و  افسردگی 
در  و  بیماری های خودایمنی  در   CD3/IL-2R سلول های 
سازگار  پیوند  دهنده  حالی که  در  استخوان  مغز  پیوند  رد 

می باشد، نقش دارند.
--------------------------------------------------------------

منابع: 
1. هماتولوژی وطب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

2. ایمنولوژی ابوالعباس 2017
3. مشکالت و پیچیدگی های بارداری ویلیامز 2017
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Actim Partus- روشی قابل اعتماد برای شناسایی و رد خطر زایمان زودرس
Actim Partus آزمایشـی سـریع و قابـل اعتمـاد  می باشـد که بـه منظور شناسـایی بیمارانی کـه دارای خطر زایمان 

زودرس )Preterm Delivery(  یـا قریـب الوقـوع )Imminent Delivery ( هسـتند، انجـام می شـود و قـادر بـه 
شناسـایی ایـن خطـر حتـی تـا قبل ازآنکـه عالئـم بالینی پدیدار شـود اسـت. از مزایای دیگـر این آزمایش این اسـت 

کـه بصـورت اورژانس قابـل انجام می باشـد. 
هرسـاله حـدود 15 میلیـون نـوزاد قبـل از آنکـه دوره بـارداری بـه اتمـام برسـد بـه دنیـا مـی آینـد. تعریـف زایمان 
زودرس بـه زایمانـی گفتـه می شـود کـه قبـل از هفتـه 37 بـارداری صـورت بگیـرد و اصلـی تریـن عامل ناخوشـی و 
مـرگ مرتبـط بـا تولـد نوزاد در سراسـر جهان می باشـد. تشـخیص زودهنـگام بیماران پرخطـر چالش برانگیز اسـت، 
در حـدود نیمـی از زایمان هـای زودرس، مـادر انقباضاتـی را در رحم خود تجربـه می کند. اگرچه نیمـی از زنان باردار 
از ایـن قبیـل انقباضـات شـکایت مـی کننـد، ولی فقط یـک پنجم آن ها دچـار زایمان زودرس می شـوند، لـذا با انجام 
یـک آزمایـش معتبـر می تـوان بیـن زنانی کـه در خطـر ابتال به زایمـان زودرس هسـتند از سـایرین تمایز قائل شـد.
تشــخیص بــه موقــع بیمارانــی کــه نیازمنــد بــه درمــان فــوری هســتند از درمــان غیرضــروری و آســیب زا بــه بیمــاران 
کــم خطــر اجتنــاب مــی نمایــد. شناســایی بیمارانــی کــه انقباضــات بــی ضــرر را تجربــه مــی کننــد از کســانی کــه در 
معــرض خطــر واقعــی زایمــان زودرس هســتند می توانــد دشــوار باشــد. در عمــل، ایــن بــدان معنــی اســت کــه اغلــب 

تشــخیص و درمــان بیمــاری حتــی در آنهایــی کــه کــم خطــر هســتند تنهــا گزینــه ممکــن می باشــد.
ــا در  ــر اســت بیمــاران در بیمارســتان بســتری شــوند ت ــش مثبــت شــود، بهت ــن آزمای ــه نتیجــه ای ــی ک درصورت
صــورت بــروز خطــر بتــوان بــه ســادگی و بســرعت بــه آنهــا رســیدگی کــرد. نتیجــه منفــی ایــن آزمایــش خطــر 
زایمــان زودرس را بــه  طــور قابــل  اطمینانــی رد می کنــد و نیــازی بــه بســتری کــردن ایــن بیمــاران در بیمارســتان 

نمی باشــد.

Fetal Fibronectin Test:(22-35 weeks)

ایـن تسـت در هفتـه 22 تـا 35 بـارداری، خطـر زایمـان 
ایـن  از  هـدف  نمایـد.  مـی  بینـی  پیـش  را  زودرس 
تسـت، جلوگیـری از مشـکالت بالقـوه در نـوزادان نارس 
می باشـد. بـرای انجـام ایـن تسـت، از مایـع واژینـال یـا 
سـرویکس نمونـه گیـری می شـود. FFN یـک مـاده در 
مـرز بین کیسـه آمنیوتیـک و دیواره رحم اسـت. میزان 
بـاالی ایـن پروتئیـن می تواند بـه دالیلی غیـر از زایمان 
زودرس باشـد. بنابرایـن یـک FFN مثبـت خیلـی پیش 
بینـی کننـده خوبـی بـرای زایمـان زودرس نیسـت. اما 
بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه نمود کـه نتیجه منفـی این 
تسـت، پیـش بینـی کننـده بسـیار خوبـی می باشـد که 
زایمـان در طـی 7 تا 14 روز آینـده رخ نمی دهد. از آنجا 
کـه وجـود خطر زایمان زودرس همراه اسـت بـا مراقبت 
هـای ویـژه زنانی که احتمـال زایمـان زودرس در آن ها 
وجـود دارد، به همین دلیل این تسـت ارزشـمند اسـت.

شناسایی و یا رد خطر

زایمان زودرس
 گرد آورنده: دکتر میثم کشیری 
PhD هماتولوژی و طب انتقال خون
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(phIGFBP-1) Phosphorylated Insulin Like Growth Factor Binding Protein -1

 بــا میــزان ترشــحات گــردن رحــم همزمــان بــا بلــوغ )رســیده شــدن( ســرویکس افزایــش می یابــد. در مطالعــه ای 
ــزان phIGFBP-1 در  ــه می ــده ک ــده مشــخص ش ــام ش ــال 1999 انج ــکاران در س ــه توســط Nuutila و هم ک
ــارس می باشــد، همچنیــن تجویــز ژل پروســتاگالندین نیــز  ــر از گــردن رحــم ن گــردن رحــم رســیده بســیار باالت

ــن مــاده می شــود. ــه افزایــش شــدید ای منجــر ب
قبـاًل مشـخص شـده بود کـه %94 زنانی که غلظـت ) phIGFBP-1( در گردن رحم آنها کمتر از10μg/L اسـت 
دچـار زایمـان زودرس و یـا حداقـل دو هفتـه بعـد از نمونه گیـری نخواهند شـد. هیچکـدام از این زنان قبـل از هفته 
35 بـارداری، زایمـان نخواهنـد کـرد. در میـان زنانـی کـه بعلـت انقباضـات زودرس رحـم در بیمارسـتان پذیـرش 
شـده اند %88 آنهـا phIGFBP-1 باالتـر از10μg/L داشـته اند، تحقیقـات اخیـر نیـز ایـن یافته هـا را تأییـد می کند. 
بـه کمـک تسـت Actim Partus می تـوان افراد در خطـر زایمان زودرس را مشـخص نمود و به طـرز اختصاصی تری 

بـا یـک آزمایـش منفـی می تـوان نشـان داد کـه بیمار بـه احتمال زیـاد طی دو هفتـه آینـده زایمان نخواهـد کرد.
بیشـتر مایعـات بـدن کـه ترشـحات گـردن رحم را آلـوده می کننـد ماننـد مایع منـی و ادرار، میـزان بسـیار ناچیزی 

از)phIGFBP-1(  دارنـد، لـذا داشـتن مقاربـت اثری بـر روی تسـت Actim Partus ندارد.

Actim PROM روشی قابل اعتماد برای شناسایی و رد خطر زایمان زودرس

 )PROM( یـک تسـت قابـل اعتماد برای تشـخیص سـریع و آسـان پارگی زودرس غضـروف جنین Actim PROM
در همه بیماران اسـت.

)Premature Rupture of Fetal Membrane )PROM شـایعترین علـت قابـل تشـخیص زایمـان زودرس و یـک 
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دلیـل عمـده بیمـاری مـادر و جنیـن می باشـد. این تسـت بـه منظـور تشـخیص پارگـی زودرس کیسـه آب در زنان 
بـاردار می باشـد. پارگـی زودرس کیسـه آب یکـی از عوارض خطرناک بارداری اسـت کـه عامل یک سـوم زایما ن های 
زودرس نیـز می باشـد. تشـخیص صحیـح PROM بـرای هدایـت درمان و بـه حداقل رسـاندن عوارض مهم اسـت. با 

ایـن حـال، نشـانه هـای PROM بیـن بیمـاران متفاوت اسـت، که تشـخیص را به چالش می کشـد.
زایمـان زودرس خطـر مـرگ و میـر نـوزاد را افزایـش می دهـد. عـالوه بـر ایـن عارضه PROM خطـر ایجـاد عفونت 
را هـم در جنیـن و هـم در مـادر افزایـش می دهـد. اگرچـه تشـخیص دقیـق ایـن عارضـه بسـیار پراهمیـت و حیاتی 
می باشـد، ولـی روش هـای قدیمـی کارآیـی الزم را نداشـته و اغلـب نتایـج نادرسـتی بـه بـار مـی آوردنـد. روش های 
قدیمـی نسـبت بـه آلـوده شـدن نمونـه بـه ترشـحاتی نظیر خـون و مایـع منی و موکوس سـرویکال بسـیار حسـاس 
هسـتند کـه منجـر بـه نتایـج کاذب می شـود ولـی درآزمایـش Actim PROM حتی در حضـور خون، دیگـر مایعات 
 Insuline Like Growth Factor( بـا تجسـس Actim PROM بـدن وعفونـت هـا نیـز انجـام شـود. در آزمایـش
Binding Protein 1 )IGFBP-1، وجـود مایـع آمنیـون را در ترشـحات واژن شناسـایی می کنیـم. از آنجایـی کـه 

غلظـت IGFBP-1 در مایـع آمنیـون بـه شـدت باالسـت، یافتـن ایـن مـاده در نمونـه ترشـح واژن، نشـانگر پارگـی 
زودرس کیسـه آب می باشـد. تحقیقـات نشـان می دهـد که غلظـت )IGFBP-1( در مایـع آمنیون در اوایـل حاملگی 
بشـدت افزایـش یافتـه و تـا آخـر حاملگـی بـاال می ماند، لـذا این تسـت از همـان اوایل حاملگی قابل اسـتفاده اسـت.

ایـن آزمایـش در چندیـن مطالعـه مسـتقل در نقـاط مختلـف دنیـا مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و در همه آنهـا اثبات 
شـده که این تسـت برای تشـخیص پارگی زودرس کیسـه آب دارای حساسـیت و اختصاصیت مناسـبی اسـت و قابل 
اعتمـاد اسـت. روش هـای سـنتی نظیـر اندازه گیری PH  و بررسـی میکروسـکوپی ترشـحات واژن به هیـچ  وجه نه از 
نظـر حساسـیت و نـه از نظر اختصاصـی بودن قابل مقایسـه با  Actim PROM نیسـتند. غلظـتIGFBP-1 در مایع 
آمنیـون 100 تـا 1000 برابـر بیشـتر از سـرم مادر اسـت، بنابراین وجود آن در ترشـحات واژن شـاخص واضحی برای 
پارگـی کیسـه آب می باشـد. حداقـل میـزان قابل سـنجش ایـن تسـت بـه حـدی پاییـن اسـت کـه حتـی پارگی های 
بسـیار ظریـف را نیـز شناسـایی می کنـد. غلظـت IGFBP-1  در مایع منـی، ادرار و خـون آنچنان ناچیز اسـت که 

آلـوده بـودن ترشـح واژن بـا ایـن مایعات تأثیـری بر روی تسـت Actim PROM  نمـی گذارد.
بـر خـالف سـایر آزمایـش هـای تشـخیصی، سـن حاملگـی تشـخیص IGFBP-1 را تحـت تأثیـر نخواهد گذاشـت 
زیـرا نسـبت مایـع سـرمی  آمنیوتیـک بـاال نسـبت بـه IGFBP-1 از سـه ماهـه دوم باال اسـت تـا قبل و تـا قبل از 

زایمـان حفظ می شـود.

TABLE1. Actim PROM has the highest sensitivity, specificity, and accuracy 
in PROM diagnosisi (Erdemoglu & Mungan, 2004)

Sensitivity% Specificity% Accuracy%
Actim PROM test 97 97 97

Nitrazine test 97 16 56
AFI< 80mm 94 91 92
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پانل هورمون های

ــاردار شــدن  ــک زوج در ب ــي ی ــد: ناتوان ــرده ان ــف ک ــن طــور تعری ــاروري را ای ناب
ــارداري. ــري از ب ــدون جلوگی ــک ســال رابطــه جنســي ب ــس از ی پ

ــاروري  ــده مــي شــود. علــل ناب ــزده درصــد از زوج هــا دی ــا پان ــاروري در ده ت ناب
ــا هــر دو باشــد. حــدود %40 از مشــکالت  ــرد ی ــا م ــه زن ی ــوط ب ــد مرب مي توان
نابــاروري مربــوط بــه مــردان، %40  مربــوط بــه زنــان و حــدود %10 مربــوط بــه 
هــر دو اســت. در حــدود %10 از زوج هــا نیــز عامــل نابــاروري مشــخص نیســت. 
بــه عبــارت دیگــر در ایــن زوج هــا هــر دو نفــر بــا توجــه بــه انجــام آزمایــش هــاي 

موجــود مشــکلي ندارنــد ولــي بــه علــل نامشــخصي بچــه دار نمــي شــوند.

 ناباروری

علل ناباروري در زنان

اختالل در تخمک گذاري 
اختالل در تخمک گذاري، علت عمده ناباروري در زنان 
است. به طوري که % 30-20 علل ناباروري زنان مربوط 
به این مسئله است. بدون عمل تخمک گذاري لقاح انجام 

نمي شود و بنابراین زن باردار نمي شود . 
بعضي از زن ها ممکن است تخمک گذاري نکنند و یا به طور 
نامنظم و کم تخمک گذاري کنند و بنابراین ممکن است 
یا عادت ماهیانه نداشته باشند و یا عادت ماهیانه آنها کم و 
نامنظم باشد و حتي بعضي خانم ها با آنکه داراي عادت ماهیانه 

منظم هستند، داراي اختالل در تخمک گذاري هستند.

 اختالل در لوله هایي رحمي
یا  و  کامل  طور  به  رحمي  لوله هایي  زنان،  بعضي  در 
ناقص بسته است. در نتیجه اسپرم به تخمک نمي رسد. 
عفونت،  دلیل  به  مي تواند  رحمي  لوله هاي  بودن  بسته 
جراحي  ازعمل  پس  چسبندگي هایي  یا  و  آندومتریوز 
یک  از  پس  لوله هاي  این  است  ممکن  همچنین  باشد. 
در  کشورهاي  در  شوند.  بسته  رحمي  خارج  حاملگي 
علت  به  یافته  توسعه  کشورهاي  به  نسبت  توسعه  حال 
میزان  تولیدمثل،  دستگاه  عفوني  بیماري هاي  شیوع 
کلي طور  به  است.  بیشتر  رحمي  لوله هایي  در   اختالل 

در  اختالل  به  مربوط  زن ها  ناباروري  علل   25-15%  
لوله هایي رحمي است.

 آندومتریوز
رحم  سنگفرش  آن  در  که  است  حالتي  آندومتریوز، 
مي رود  فراتر  هم  رحم  از  و  می کند  رشد  )آندومتر(  
را  آنها  حتي  و  مي پوشاند  نیز  را  رحمي  لوله هایي   و 
وجود  به  اختالل  گذاري  تخمک  عمل  در  و  مي بندد 
مي آورد. آندومتریوز علت %13 موارد ناباروري است  و 

حدود %70 زنان داراي آندومتریوز، نابارور هستند.

 اختالل درگردن رحم یا رحم 
ناباروري  سبب  مي تواند  رحم  گردن  ناهنجاري هاي 
مربوط  مشکالت  به  مي توان  جمله  آن  از  که  شود 
یا  و  رحم  و  گردن  عفونت هاي  بدن،  ساختمان  به 
طرفي  از  کرد.  اشاره  رحم  ترشحات  نامناسب  کیفیت 
از  ناشی  های  آسیب  یا  و  رحم  بدخیم   تومورهاي 
 زخم های موجود در دیواره رحم، مسبب ناباروري است.

 مشکالت دستگاه ایمني بدن
عوامل  و  بدن  ایمني  دستگاه  به  مربوط  مشکالت 
دارند.  ناباروري  ایجاد  در  مهمي  نقش  ایمونولوژیک 
در  است.  مشکل  بیماران  اینگونه  درمان  و  تشخیص 
مي شود  ترشح  بادي  آنتي  اسپرم  علیه  خانم ها،   بعضي 
غیرفعال  را  آنها  یا  و  برد  مي  بین  از  را  ها  اسپرم  که 
 مي کند و یا حتي سبب سقط خود به خود در بعضي از 

حاملگی ها مي شود.

 گرد آورنده: روژین جمشیدی کارشناس علوم آزمایشگاهی
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علل ناباروري  در مردان

اختالالت مربوط به اسپرم
شود  مي  تولید  اسپرم  مرد  بیضه  در  طبیعي،  طور   به 
موارد  در  اگر  شود.  مي  خارج  وي  از  انزال  هنگام  به  و 
نابارور  مرد  و  شده  کم  لقاح  شانس  باشد،  اختاللي  زیر 

محسوب مي شود.
 عدد کم اسپرم، عدم بلوغ اسپرم، شکل غیرطبیعي اسپرم 

و عدم توانایي حرکت مناسب اسپرم.

 اختالالت هورموني 
اختالالت هورموني سبب حدود %5-2 مشکالت ناباروري 
 FSH در مردان مي شود. تولید نامناسب هورمون هاي
و LH بر تولید هورمون مردانگي یا تستوسترون و تولید 

اسپرم تأثیر دارند.

مشکالت مربوط به دستگاه ایمني بدن
بادي  آنتي  اسپرم خودشان  علیه  مردان  بعضي  بدن  در 
تولید مي شود که سبب کاهش حرکت اسپرم یا به هم 

چسبیدن آنها مي شود.

 ناهنجاري هاي مربوط به ساختمان بدن
عدم خروج اسپرم )دفران، اپیدیدیم(  سبب ناباروري در مردان 
مي شود . بسته شدن لوله هایي خروج اسپرم مي تواند به علل 
مادرزادي، نقص ژنتیکي، عفونت ها یا التهاب هاي دستگاه 
ادراري – تناسلي باشد. البته جاي جراحي هاي قبلي نیز 
مي تواند این لوله هاي را ببندند. از جمله عوامل دیگر ناباروري 
درون  رگ هاي  حالت  این  در  است.  واریکوسل  مردان  در 
 کیسه بیضه متسع مي شود و کیفیت اسپرم کاهش مي یابد.

برخی از هورمون هایی که روی ناباروری تاثیر دارد )طبق 
توضیحات باال اختالالت هورمونی یکی از مهم ترین علل 

ناباروری می باشد( به اختصار شرح داده می شود. 20
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FSH
 مقدار غیرطبیعی این هورمون جنسی لزوما به معنی نازا 
  )FSH( بودن نیست. عملکرد هورمون محرک فولیکول
در مردان بر لوله هایی اسپرم ساز و تحریک تولید اسپرم 
نتیجه  در  و  استروژن  ترشح  تحریک  سبب  زنان  در  و 
رشد و بلوغ تخمک ها در تخمدان می شود. این تست در 
ناباروری ها و اختالالت هیپوفیز یا غدد جنسی و سیکل 
همچنین  و  یائسگی  دوران  تعیین  و  نامنظم  قاعدگی 

بررسی تخمک ها قبل از بارداری درخواست می شود.

LH
این هورمون چرخه قاعدگی و تخمک گذاری را تنظیم 
قاعدگی  چرخه  و  سن  اساس  بر  آن  میزان  که  می کند 
و  زنان  ناباروری  ارزیابی  در  این هورمون  است.  متفاوت 
اختالل کارکرد بیضه ها در مردان کمک می کند. عملکرد 
هورمون LH )جسم زرد-لوتئینی( در مردان سلول های 
لیدیگ )Leydig( را تحریک و موجب تولید تستوسترون 
)هورمون  استرادیول  تولید  سبب  زنان  در  و  می شود 
ارزیابی  در  هورمون  این  می شود.  فولیکول  در  جنسی( 
قاعدگی  و  نازایی  بررسی  و  بیضه  و  تخمدان  عملکرد 
هیپوتاالموس  و  هیپوفیز  فعالیت  ارزیابی  و  نامنظم 

درخواست می شود.

Prolactin
این هورمون که از هیپوفیز ترشح می شود و دارای تغییرات 
بعد  ساعت   2-4 آن  ترشح  )حداکثر  است  روزی  شبانه 
در  )پروالکتینوم(  پروالکتین  باالرفتن  است(.  خواب  از 
در  و  قاعدگی  نامنظمی  و  ناباروری  باعث  زنان می تواند 
مردان باعث ناتوانی جنسی شود. عملکرد این هورمون در 
مردان باعث افزایش ترشح تستوسترون و در زنان باعث 

این هورمون در  ترشح پروژسترون و استروژن می شود. 
ناباروری، اختالالت جنسی، قاعدگی نامنظم و اختالالت 

و تومور هیپوفیز درخواست داده می شود.

Progesterone
چرخه  در  هورمون ها  ترین  مهم  از  یکی  پروژسترون 
قاعدگی زنان و توانایی آنها در باروری  می باشد. عملکرد 
پروژسترون  به این صورت  است که دیواره های رحم 
آن  اهمیت  می کند،  آماده  تخم  گزینی  النه  برای  را 
به  را  این هورمون  توان  امروزه می  که  است  قدری  به 
و  اولین هورمون جهت درمان مشکالت جنسی  عنوان 
نظر  در  زنان  و  مردان  در  جنسی  هورمونی  اختالالت 
افزایش  قاعدگی  سیکل   22 تا   21 روزهای  در  گرفت. 
این  است. سنجش  گذاری  تخمک  نشانه ی  که  می یابد 
طبیعی  حاملگی  افتراق  نازایی،  ارزیابی  در  هورمون 
داده  درخواست  طبیعی  غیر  حاملگی  از  رحمی  داخل 

می شود.

Estradiol
توسط  شده  ترشح  استروژن  قویترین   )E2( استرادیول 
هورمون  تولید  اصلی  منبع  مردان  در  است.  تخمدان 
بیضه است. استروژن ها در حفظ تکامل سیستم باروری 
استرادیول  دارند.  اهمیت  زنانه  جنسی  ثانویه  صفات  و 
تولید هورمون محرک فولیکولی )FSH( را سرکوب کرده 
هیپوفیز  غده  از   )LH( کننده  لوتئیزه  هورمون  تولید  و 
ارزیابی  ناباروری،  تشخیص  در  می نماید.  تحریک  را 
اختالالت مختلف قاعدگی زنان و تومورهای تولیدکننده 
در  هورمون  این  اساسی  کاربرد  دارد.  کاربرد  استروژن 
تشخیص علل قطع قاعدگی و پایش القاء تخمک گذاری 

می باشد.

Stimulate follicle

FSH+LH LH
Maturing Follicle

Release ovum

Corpus luteum

Produce

Progesteron

Estradiol
+
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)AMH(آنتی مولرین هورمون
هورمونی است که توسط فولیکول های در 
حال رشد حاوی تخمک تولید می شود، از این 
رو شاخصی از تعداد و کیفیت تخمک های در 
حال تولید در چرخه قاعدگی محسوب می شود .بر 
خالف FSH، استرادیول در تمام طول سیکل قاعدگی 
ثابت است، از این رو ، انجام این تست در هر زمان از 
چرخه قاعدگی امکان پذیر است. در ارزیابی زنانی 
که با خطر کاهش رزرو تخمدانی روبرو هستند 
دارای سابقه  زنان  از جمله  است،  کننده  کمک 
تخمدان(،  )نارسایی  زودرس  یائسگی  خانوادگی 
)نارسایی  زودرس  یائسگی  به  مبتال  زنان 
آندومتریوز  سابقه  دارای  زنان  تخمدان(، 
بر  قبلی  جراحی  یا  درمانی  شدید، شیمی 
بیماری های  به  مبتال  زنان  تخمدان،  روی 
اتوایمیون، عفونت لگن و زنانی که از رژیم های 
گیاهخواری استفاده می کنند )شایان ذکر است در اکثر 
زنان مبتال به کاهش رزرو تخمدانی، ریسک فاکتورهای 
فوق وجود ندارد و یکی از راه های شناسایی آنها استفاده از 

تست AMH می باشد(. 

DHEA.SO4
 یک هورمون جنسی مردانه که در خون مردان و زنان وجود 
بلوغ توسعه  ثانویه جنسی مردانه را در  دارد. خصوصیات 
مي دهد و می تواند توسط بدن به هورمون جنسی قویتر 
مانند تستوسترون و آندروستن دیون تغییر شکل دهد، یا 
می تواند به هورمون زنانه استروژن )هورمون جنسی الزم 
برای باروری( تبدیل شود. ترشح DHEAS توسط هورمون 
هیپوفیزی کنترل می شود. هورمون DHEAS اغلب همراه 
با سایر هورمون ها مانند LH، FSH، پروالکتین، استروژن و 
تستوسترون، برای کمک به تشخیص سندرم تخمدان پلی 
کیستیک )PCOS( و برای کمک به رد دیگر علل ناباروری، 

قطع قاعدگی و پُرمویی اندازه گیری می شود.
Spermogram آزمایش مایع منی

)Semen Analysis Test( میزان  آزمایش مایع منی 
می کند.  اندازه گیری  را  مرد  توسط  شده  تولید  اسپرم 
همچنین در این آزمایش تعداد و کیفیت اسپرم نیز قابل 

بررسی است. آزمایش آنالیز مایع منی یا آزمایش بررسی 
که  است  تست هایی  نخستین  از  یکی  معموال  اسپرم 
کمک می کند تا مشکالت ناباروری در مردان تشخیص 
داده شود. به طور کلی مشکالت مربوط به مایع منی و 
ناباروری  به  که  زوج هایی  از  سوم  یک  میان  در  اسپرم، 
مبتال هستند مشاهده می شود. این آزمایش در بررسی 
زوج  ناباروری  علل  و  مردان  در  تولیدمثلی  مشکالت 
درخواست می شود. در نهایت اگر تعداد اسپرم کم باشد 
و یا درصد باالیی از آنها غیرطبیعی باشند، نیاز به انجام 
 FSH ،LH تستهای تکمیلی نظیر تستوسترون، هورمون

یا پروالکتین است.

MTHFR
با   MTHFR ژن  در  شایع  ژنتیکی  های  جهش  برخی 
کاهش اسید فولیک موجب افزایش هوموسیستئین)یک 
نوع اسید آمینه( خون و استعداد ایجاد لخته در شریان و 
ورید می شود. افزایش ” هوموسیستئین ” خطری شناخته 
شده برای ایجاد سقط جنین های مکرر، پره اکالمپسی 
)مسمومیت بارداری(، ناباروری، سندرم داون و بسیاری 
از دیگر مشکالت باروری است است. در حقیقت افزایش 
میزان هوموسیستئین به دلیل کمبود فوالت هاست که 
خود در اثر نقص ژن MTHFR اتفاق می افتد. با در نظر 
 ،MTHFR ژن  ضعیف  عملکرد  خطرناک  نتایج  گرفتن 
کسانی که می خواهند بچه دار شوند ، باید به طور جدی 
غربال گری برای نا هنجاری ژنتیکی  MTHFR را در نظر 

داشته باشند.

 Bاندازه گیری اینهیبین
اندازه گیری اینهیبینB از طریق آزمایش خون می تواند به 
 B پزشک در تعیین ذخایر تخمدان کمک کند. اینهیبین
یک عامل رشد است که در تخمدان ها تولید  می شود. کم 
بودن این ماده نشان دهندۀ کم بودن تعداد تخمک هاست.
--------------------------------------------------------------

منابع
1-www.dohaclinic.org/irmoshaver.htm

2-www.magiran.com/magtoc.asp

3-HENRY 2017
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 در حاملگیتغییرات هماتولوژیک

Normal Platelet Count Low Platelet Count

Red Blood CellRed Blood Cell

White Blood CellWhite Blood Cell

PlateletPlatelet

ــی  ــون ط ــردش خ ــتم گ ــرات سیس تغیی
ــی: دوران حاملگ

حجم  افزایش  حاملگی  دوران  در  تغییر  بارزترین  شاید 
خون باشد، افزایش حـجم خون در افراد مختلف متفاوت 
است. افزایش حجم خون از سه ماهه اول حاملگی شروع 
باال رفته و در هفته 30  شده و در سه ماهه دوم سریعاً 
حاملگی به یک حالت ثابت می رسد. این افزایش حجم 
افزایش  رحم،  خون  جریان  افزایش  تأمین  جهت  خون 
به سایر قسمت های  نیازهای جنین و خونرسانی کافی 
مقدار  خون،  حجم  ازدیاد  همچنین  است.  الزامی  بدن 
می کند.  جبران  را  زایمان  طی  رفته  دست  از  خون 
طبیعی واژینال  یک زایمان  طی  در  خونریزی   میزان 

 600 -500 میلی لیتر و به هنگام سزارین 1000 میلی 
لیتر است. تغییرات سیستم گردش خون را تحت عناوین 

زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

ترومبوسیتوپنی
ــر از 150/000  ــا کمت ــداد پالکت ه ــو ســیتوپنی )تع ترومب
ــاع  ــل ارج ــایع ترین عل ــی از ش ــب( یک ــر مکع در میلیمت
بــارداران  بــه کلینیــک هماتولوژی اســت. ترومبوســیتوپنی 
ــه خــودی خــود دارای عالمــت و موجــب  ممکــن اســت ب
خونریــزی نباشــد و لــذا از ایــن لحــاظ درمــان ویــژه ای را 
طلــب نکنــد. در طول بــارداری ممکــن اســت عارضــه هــای 
مختلفــی بــرای مــادر پیــش آیــد که یکــی از این مشــکالت 
پاییــن بــودن پالکــت خــون اســت. ایــن کمبــود در زنــان 
بــاردار دالیــل مختلفــی دارد کــه خطــر خونریزی مغــزی را 
در مــادر و جنیــن افزایــش می دهــد. در حاملگــی بــه ویــژه 
در ســه ماهــه ســوم بــه دلیــل تغییراتــی کــه بــارداری در 
بــدن ایجــاد می کنــد ممکــن اســت پالکــت خــون پاییــن 
بیایــد. همچنیــن گاهــی سیســتم ایمنی بــدن دچــار تغییر 
شــده و گاهــی نیــز بــه دلیــل بیماری هــای خونــی پالکــت 

خــون کاهــش پیــدا می کنــد.

 گرد آورنده: مژگان خونساری کارشناس علوم آزمایشگاهی
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ــه  ــر نیــاز ب ــل زی ــه دالئ ترومبوســیتوپنی در حاملگــی ب
ــری جــدی دارد: بررســی و پیگی

1-  ترومبوســیتوپنی ممکــن اســت در طــول حاملگــی 
ســیر کاهنــده یابــد و بــه هنــگام زایمــان باعــث 

ــود. ــکالت ش مش
2- ترومبوســیتوپنی ممکــن اســت نمــود اولیــه از امراض 
مهــم و خطرنــاک ماننــد ســندرم TTP ، HELLP، پــره 
اکالمپســی و DIC باشــد، لــذا دانســتن برخــی از علــل و 
ــی  ــیتوپنی ها در حاملگ ــاری ترومبوس ــای رفت ویژگی ه
ــن  ــی و متخصصی ــرای متخصــص داخل ممکــن اســت ب

خــون و ســرطان مهــم و مفیــد باشــد.
علــل ترومبوســیتوپنی در حاملگــی: همــه عللــی کــه در 
ــد موجــب ترومبوســیتوپنی  ــاردار می توانن ــر ب ــراد غی اف
ــا توجــه و لحــاظ ســن و  ــز ب ــاردار نی ــرد ب شــوند، در ف
جنــس می تواننــد اتفــاق افتنــد. امــا توجــه ویــژه 
ــا شــیوع بیشــتری در  ــت ی ــه اهمی ــل ک ــه برخــی عل ب

ــت. ــد اس ــد مفی ــی دارن حاملگ

علل عمده ترومبوسیتوپنی در حاملگی
EDTA 1 - ترومبو سیتوپنی کاذب به دلیل
Gestational 2- ترومبوسیتوپنی حاملگی

HELLP 3- پره اکالمپسی، اکالمپسی و سندرم
4- ترومبوســیتوپنی اتوایمــون، داروئــی، SLE و مرتبــط 

HIV با

)D.I.C( 5- انعقاد داخل عروقی منتشر
  TTP, HUS- Syndrome -6

) BSS (7- اختالل پالکتی ارثی مثال سندرم برنارد سولیر
 8 - هیپر اسپلنیسم )پرکاری طحال(

ــال  ــی نرم ــول حاملگ ــال: در ط ــی نرم ــف: حاملگ ال
اصــوال میانگیــن تعــداد پالکت هــا در افــراد حاملــه 

کمتــر از خانم هــای غیــر حاملــه اســت.
ب: ترومبوسیتوپنی حاملگی 

در   :)Gestational Thrombocytopenia(
ــاردار، ترومبوســیتوپنی  ــای ب حــدود 5درصــد از خانم ه
ــر  ــای زی ــه دارای ویژگی ه ــود ک ــاد می ش ــف ایج خفی

اســت.
1- خفیف و بی عالمت

2- بدون سابقه قبلی )مگر در حاملگی قبلی(
3- معموال در نیمه دوم حاملگی

4- بدون ترومبوسیتوپنی در جنین 
5- بهبود خودبخود بعد از زایمان

ــد.  ــر از 70/000 می باش ــوال باالت ــت معم ــداد پالک تع
هیچ گونــه عالمــت اضافــی از قبیــل آنمــی ایکتــر، 

ــد. ــته باش ــود نداش ــاال، ادم وج ــون ب ــار خ فش
ــی  ــان خاص ــه درم ــاز ب ــی، نی ــیتوپنی حاملگ ترومبوس
نــدارد. امــا پیگیــری از لحــاظ ســیر یــا تشــدید و 
تبدیــل آن ضــروری اســت. خانــم حاملــه کــه بــه دلیــل 
ــور  ــه  ط ــد ب ــت، بای ــده اس ــاع ش ــیتوپنی ارج ترومبوس
فــوری پذیرفتــه شــود. بــه  طــور کامــل معاینه و بررســی 
 ،LAP ،ــی ــه ارگانومگال ــه ب ــوص توج ــه  خص ــردد ب گ
تــب، ایکتــر، عالیــم خونریــزی پوســتی، مخاطــی، فشــار 
خــون و ادم اخیــر ضــروری اســت. شــرح حــال کاملــی 
از امــراض قبلــی و ســوابق ترومبوســیتوپنی در گذشــته 
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ــی پرســیده شــود. و در حاملگــی قبل
سطح هموگلوبین

انتقال دهندۀ  که  هموگلوبین  سطح  خون،  آزمایش 
می گیرد.  اندازه  را  است  قرمز  گلبول های  در  اکسیژن 
میزان طبیعی هموگلوبین بین 12 تا 14 گرم است. اگر 
سطح هموگلوبین شما به کمتر از 11 گرم کاهش یابد، 

پزشک برای درمان کم خونی اقدام خواهد کرد. 
 

تغییرات آهن
تولید  برای  آهن  به  نیاز  قرمز  گلبول های  افزایش  با 
هموگلوبین افزایش پیدا می کند. اگر آهن در غذای مادر 
نباشد جنین از ذخایر بدن مادر استفاده می کند، بنا بر 
تولید  باشد  اگر مادر دچار کمبود شدید آهن  این حتی 
هموگلوبین جنینی معموالً در حد کافی خواهد بود. آهن 

قابل جذب در گوشت قرمز به مقدار کافی وجود دارد.

تغییرات گلبول های قرمز
ــزی  ــی چی ــی حاملگ ــز در ط ــای قرم ــوده گلوبول ه ت
ــول  ــر گلب ــی لیت ــدود 450 میل ــی ح ــدود 33 % یعن ح
ــان  ــه هم ــما ک ــد. حجــم پالس ــی یاب ــش م ــز افزای قرم
ــدون ســلول خــون اســت ســریعتر از حجــم  قســمت ب

ــد. ــی یاب ــش م ــز افزای ــای قرم گلبول ه

تغییرات گلبول های سفید
صورت  به  حاملگی  دوران  در  سفید  گلبول های  تعداد 
طبیعی باال می رود. باال رفتن تعداد گلبول های سفید در 
زنان غیر باردار می تواند نشان دهنده یک عفونت باشد. 
در حالی که در زنان باردار طی حاملگی به طور طبیعی 
اگر  لذا  می کند،  پیدا  افزایش  سفید  گلبول های  تعداد 
عفونتی باشد باید از روی عالمت های دیگر شناخته شود.

تعداد گلبول های سفید در طی حاملگی در محدوده 10 

این  که  می باشد  مکعب  متر  میلی  در  هزار   14 تا  هزار 
زایمان می تواند  تعداد گلبول های سفید حتی در شروع 
تعداد   ( برسد  هزار   25 حد  به  و  یافته  افزایش  بسیار 
حامله  غیر  زنان  در  متوسط  طور  به  سفید  گلبول های 

حدود هفت هزار می باشد (. 

تغییر فاکتورهای انعقادی
ــادی  ــب فاکتورهــای انعق ــدار اغل در دوران حاملگــی مق
 افزایــش می یابــد. مقــدار فاکتورهــای فیبرینوژیــن 
ــزان  ــه می ــماره 8 ب ــور ش ــماره 1 ( و فاکت ــور ش ) فاکت

ــد. ــی یاب ــش م ــه ای افزای ــل مالحض قاب
میــزان فاکتــور 2 ) پروترومبیــن ( تغییــر نمی کنــد 
ــد و  ــی یاب ــش م ــر کاه ــور مختص ــه ط ــور 11 ب و فاکت
باالخــره فاکتــور 13 تــا 50 % کاهــش نشــان مــی دهــد. 
در مجمــوع وضعیــت خونــی یــک خانــم حاملــه مســتعد 

لختــه شــدن اســت.

)ESR( سرعت رسوب گلبول های قرمز
ــاید  ــش دارد و ش ــه افزای ــان حامل ــش در زن ــن آزمای ای
بتــوان از آن بــه عنــوان تســت حاملگــی اســتفاده 
کــرد. افزایــش فیبرینــوژن در حاملگــی موجــب افزایــش 
ســرعت رســوب مــی گــردد. البتــه ایــن تســت افزایــش 
غیرپاتولوژیــک دارد و بــه صــورت موقــت بــوده و پــس از 

ــه مقــدار نرمــال برمــی گــردد. زایمــان ب

--------------------------------------------------------------

منابع:
1.Henry Davidson 2017

2.Hoffbrand’s 2016

 

25

w
w

w
.fa

rv
ar

di
n-

la
b.

co
m



26

w
w

w
.fa

rv
ar

di
n-

la
b.

co
m

استرپتوکوک گروه GBS(B( یا استرپتوکوک اگاالکتیه  یک 
کوکسی گرم مثبت است که می تواند منجر به وقوع  بیماری 
تهاجمی در نوزادان، زنان در دروه بارداری یا  پس از زایمان 
شود. بیشترین شیوع عفونت مهاجم ناشی از GBS در مراحل 
شدت  بدلیل  و  می شود  دیده   )EOD(نوزادان زندگی  اولیه 
موربیدیتی  و  مورتالیتی  با  همراه  که  گروه  این  در   بیماری 
در  است.  شده  متمرکز   EODبر بیشتر  رهنمودها  می باشد، 
زنان باردار نیز این ارگانیسم می تواند عفونت های متنوعی از 
و  کوریوآمنیونیت  اندومتریت،  ادراری،  مجاری  عفونت  جمله 
عفونت زخم بدنبال اپیزیوتومی و زخم های شکمی عفونی پس 

از سزارین ایجاد کند. 
بطور کلی عفونت در نوزادان بر اساس سن بروز تقسیم بندی 
با شروع  تولد، عفونت  اول  GBS  در هفته  می شود. عفونت 
زودرس Early onset disease( EOD( و عفونت بعد از 
هفته اول  تا ماه سوم پس از تولد، عفونت با شروع دیررس
تظاهرات  نامیده می شود.   )Late onset disease(  LOD

کمتر  شیوع  با  و  سپسیس  و  پنومونی  شامل   EOD شایع 
مننژیت  می باشد و اغلب در 24 تا 48ساعت اول پس از تولد 
رخ می دهد. انتقال باکتری به نوزاد از طریق انتشار صعودی 
به داخل مایع آمنیوتیک و یا به هنگام عبور از کانال زایمان 
به  منجر  آلوده  آمنیوتیک  مایع  آسپیراسیون  می دهد.  رخ 
کلونیزاسیون باکتری در مجاری هوایی نوزاد و وقوع پنومونی 
زود هنگام می شود هر نوع نقص در سد مخاطی تنفسی نوزاد 
منجر به ورود GBS  به گردش خون و وقوع سپسیس حاد 
فاکتور  ریسک  یک  بنابراین  شد.  خواهد  نوزادان  برخی  در 
تقریبا  است.  مادر  در   GBS کلونیزاسیون   EOD برای  اولیه 
در 10-30 درصد زنان باردار، کلونیزاسیون GBS در ناحیه 
بیوتیک  آنتی  صورتیکه  در  که  می شود  یافت  رکتوم  و  واژن 
پروفیالکسی تجویز نشود  1 تا 2 درصد احتمال ابتال نوزاد به  

EOD وجود دارد. عوامل خطر ساز جهت بروز EOD عبارتند 

نوزاد  تولد  زودرس،  زایمان  غشاء ها،  مدت  پارگی طوالنی  از: 
پایین  مادر ،  کوریوآمنیونیت   ،GBS مهاجم  بیماری  با  قبلی 
بودن میزان آنتی بادی بر ضد آنتی ژن های اختصاصی کپسول 

.GBS

در  وریدی  سیلین  آمپی  و  سیلین  پنی  پروفیالکسی :  عوامل 
حین زایمان جهت پیشگیری از EOD تجویز می شوند جهت 
بیوتیک  آنتی   EOD و   GBS عمودی  انتقال  پروفیالکسی 
آلترناتیو  درمان  می شود.  تجویز  زایمان  از  قبل  ساعت   4
سفازولین،  شامل  حساسند  پنی سیلین  به  که  مادرانی  در 

کلیندامایسین و وانکومایسین می باشد. 

چه افرادی کاندید پروفیالکسی آنتی بیوتیک در حین 
زایمان هستند؟

 برای شناسایی این افراد ابتدا دو روش غربالگری پیشنهاد شد:
،)Risk-Based (  1. غربالگری بر اساس وجود ریسک فاکتورها

)Culture-Based( 2. غربالگری بر اساس کشت
 ،)Risk-Based ( در غربالگری بر اساس وجود ریسک فاکتور
در صورت وجود  ریسک فاکتورها مادر تحت  کموپروفیالکسی 
پره  شامل:  فاکتورها  ریسک  می گرفت.  قرار  زایمان  طی  در 
حین  دمای  هفتگی(،   37 از  کمتر  در  زایمان  ماچوریتی) 
طول  آب  کیسه  پارگی  سانتیگراد،  درجه   38  =< زایمان 

کشیده بمدت >= 18 ساعت می باشند. 
در غربالگری بر پایه- کشت )Culture-Based( تمام زنان 
باردار در هفته  35 تا 37 از نظر کلونیزاسیون GBS در ناحیه 
کلونیزاسیون  صورتیکه  در  می شوند.  بررسی  رکتوم  و  واژن 
GBS وجود داشته باشد در زمان زایمان و در صورت پارگی 

غشاء ها قبل از زایمان تحت پروفیالکسی قرار می گیرند. 
 1999 سال  در  جمعیت  بر  مبتنی  گسترده  مطالعه  یک  در 

اهمیت غربالگری استرپتوکوک
 گروه B در زنان باردار 

مترجمین و گردآورندگان
)MD AP/CP( دکتر سیما همایون مهر متخصص پاتولوژی  

)MD AP/CP( دکتر فریناز راشد مرندی متخصص پاتولوژی   
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غربالگری  بر  کشت،  اساس  بر  غربالگری  گردید  مشخص 
زودرس شروع  با  بیماری  پیشگیری  در  ریسک   - اساس   بر 
 )EOD( ارجح است.  و در سال 2002 مرکز کنترل و پیشگیری 
 GBS روش منفرد کشت را جهت غربالگری )CDC( بیماری ها
توصیه   ،GBS نامشخص  کلونیزاسیون  با  زنان  در  داد.   ارائه 
می شود در زمان وضع حمل بر اساس ریسک فاکتورهای زمان 
زایمان )پره ماچوریتی ، دمای >= 38 درجه سانتیگراد حین 

زایمان ، پارگی کیسه آب طول کشیده ( مدیریت شوند.
یافت  باردار  زنان  درصد   7 تا   2 ادرار  در    GBS  باکتریوری: 
می شود. باکتریوری GBS شاخص کلونیزاسیون شدید سیستم 
همراه   EOD بیماری  افزایش  با  و  می شود  محسوب   ژنیتال 
بتنهایی  بارداری  از  زمان  هر  در   GBS باکتریوری  می باشد. 
می  تلقی   )EOD( زودرس  شروع  با  بیماری  فاکتور  ریسک 
آنتی بیوتیک در  پروفیالکسی  اندیکاسیون های  از  و یکی  شود 
زایمان محسوب می شود. طبق رهنمود مرکز کنترل و  حین 
پیشگیری بیماری ها ) CDC( آزمایشگاه باید هر تعداد کلونی 

GBS  در ادرار زنان باردار را گزارش کند. 

پروفیالکسی آنتی بیوتیکی حین زایمان
برای  غربالگری  مثبت  کشت  نتیجه  با  باردار  زنان  تمام  در 
GBS و همچنین باکتریوری GBS در طی بارداری یا سابقه 

پروفیالکسی   GBS مهاجم  بیماری  به  مبتال  قبلی  نوزاد 
آنتی بیوتیکی حین زایمان ضروری می باشد. بعالوه در موارد 
یا  نشده  انجام  )کشت   GBS کلونیزاسیون  نظر  از  نامشخص 
ناقص است و یا نتایج نامشخص است( درصورت وجود هر یک از 
فاکتورهای خطر، پروفیالکسی اندیکاسیون دارد. فاکتورهای خطر 
شامل: زایمان زیر 37 هفته بارداری، پارگی غشاها >=18 ساعت، 

درجه حرارت حین زایمان >= 38 درجه می باشند.

نکات کلیدی مهم جهت انتخاب آنتی بیوتیک  :
بیماری  از  پیشگیری  جهت  انتخابی  داروی  پنی سیلین   •

GBS است. داروی جایگزین آمپی سیلین می باشد. 

• در افرادیکه نسبت به پنی سیلین حساسیت دارند و پر خطر 
برای آنافیالکسی نیستند )سابقه آنافیالکسی، آنژیوادم، دیسترس 
تنفسی و کهیر بدنبال تجویز پنی سیلین ندارند(. باید سفازولین 

دریافت  کنند.
نسبت  افرادیکه  در  بیوگرام(  )آنتی  حساسیت  تست  انجام   •
آنافیالکسی  برای  خطر  پر  و  دارند  حساسیت  سیلین  پنی  به 
هستند، ضروری می باشد و پزشک می بایست تست حساسیت 

را درخواست دهد.
• در زنان باردار که به پنی سیلین حساسیت دارند و پر خطر برای 
دیسترس  آنژیوادم ،  آنافیالکسی،  )سابقه  می باشند  آنافیالکسی 
تنفسی و کهیر بدنبال تجویز پنی سیلین دارند(، طبق توصیه 
CDC بدلیل احتمال مقاومت القایی تنها در صورتی کلیندامایسین 

تجویز شود که GBS  در تست حساسیت  نسبت به هر دو آنتی 
بیوتیک کلیندامایسین و اریترومایسین حساس باشد و در صورت 
مقاومت به کلیندامایسین یا در صورت نامشخص بودن حساسیت 

به کلیندامایسین و اریترومایسین ، وانکومایسین تجویز می شود.
از  آنتی بیوتیک 4 ساعت قبل  بهترین زمان شروع مصرف   •

زایمان می باشد.

-----------------------------------------------------------------
Refernce: 
Verani JR, McGee L, Schrag SJ., Division of Bacte-
rial Diseases, National Center for Immunization and 
Respiratory Diseases, Centers for Disease Control 
and Prevention )CDC(. Prevention of perinatal 
group B streptococcal disease--revised guidelines 
from CDC, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010 Nov 
19;59)RR-10(:1-36.



 نحوه جمع آوری و پردازش نمونه رکتال - واژینال 
جهت غربالگری GBS در زنان باردار

زمان غربالگری: 
• بررسی کلونیزاسیون در سه ماهه سوم بارداری بعنوان 
می  گرفته  نظر  در  زایمان  زمان  کلونیزاسیون  عالمت 
 5  GBS کشت  منفی  کننده  پیش بینی  ارزش  شود. 
زمان  لذا  می باشد  درصد   98-95 زایمان  از  قبل  هفته 

غربالگری هفته  35-37 بارداری تعیین شده است.

روش جمع آوری نمونه: 
با  با استفاده از سواب قسمت تحتانی واژن و سپس   •
سواب  ورود  رکتوم)  از  دیگری  سواب  یا  سواب  همان 
آنال (  نمونه برداری می شود. نمونه های  تا اسفنگتر 
سرویکس، پری آنال یا پری رکتال و پرینه قابل قبول 
اسپکولوم   از  نباید  گیری  نمونه  جهت  باشند.  نمی 
توسط  سرپایی  بطور  نمونه  آوری  جمع  شود.  استفاده 

بیمار یا ارائه دهنده مراقبت ها  انجام می شود.
stu- یا   Amies  ( مناسب  انتقالی  محیط  در  سواب   •

art’s با یا بدون شارکول( قرار می گیرد. در صورتی که 

رکتوم  و  واژن  برداری  نمونه  برای  دو سواب جداگانه  از 
استفاده شده است، می توان هر دو را در یک محیط قرار 
داد. GBS  می تواند چند روز در محیط انتقالی در دمای 
محیط باقی بماند. نگهداری نمونه در یخچال و پردازش 
آن درعرض 24 ساعت حساسیت تست را افزایش می دهد 
لذا توصیه شده است تمام نمونه ها قبل از پردازش در 

یخچال قرار  گیرند. 

• برچسب نمونه بایستی بطور واضح نشان دهد که نمونه 
مربوط به کشت GBS  است و اگر بیمار به پنی سیلسن 
حساسیت دارد بایستی روی  برچسب نمونه مشخص شود.

  نفیسه شاهمرادی- کارشناس میکروبیولوژی

Sample collection
Vaginal-rectal swab in Aamies charcoal transport medium 

Broth enrichment culture(TH) Selective blood agar plate
Swab placed in Todd-Hewitt  broth 
with gentamicine and nalidixic acid

Swab placed over blood agar plate 
with neomycin and nalidixic acid

culture  broth on blood agar
Loopful of broth culture is plated 

onto 5% blood agar 

Β-hemolytic colonies 

Catalase negative 

Gram stain Bile –esculin agar culture
Gram positive 

cocci in 

Pairs or short 
chains

Colony streaked onto BAA

Growth,   
no pigment

Black 
pigment

Lancefield group B antigen 

Latex agglutination test

Discard:

Not GBS

Group B streptococcus

 + 

 + 
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       پردازش نمونه: 
• بعد از انتقال نمونه در ابگوشت انتخابی و 18-24 ساعت 
اگار  محیط  روی  بر  سپس  35-37درجه  در  انکوباسیون 
بتا  مثبت  گرم  های  کلونی  و  شوند  می  داده  خوندار کشت 
روش  یا   CAMP تست  توسط  منفی  کاتاالز  و  همولیتیک  
  B گروه  استرپتوکوک  سرم  آنتی  با  التکس  آگلوتیناسیون 
نان   GBS درصد   4 است حدود  بذکر  الزم  می شوند.  تایید 
همولیتیک هستند و لذا باید توجه داشت  کلونی های تیپیک  
بدون همولیز  نیز بررسی شوند. آگارهای کروموژنیک که در 
حضور کلونی های بتا همولیتیک GBS تغییر رنگ می دهند 
 نیز در دسترس است. روش دیگر جداسازی GBS استفاده از 
که  می باشد    PCR مانند  آمپیلیفیکاسیون  تکنیک های 
کشت ،  به  نسبت  باالتر  اختصاصیت  و  حساسیت  علیرغم 
زمان  بدلیل  کشت  جایگزین  بعنوان  روش  این  از  استفاده 
همه  در  نبودن  دسترس  در  تست،  پیچیدگی  کار،  گردش 

زمان ها و هزینه باال تایید نشده است. 

روش تست حساسیت )آنتی بیوگرام(: 
• در بیماران حساس به پنی سیلین انجام تست حساسیت 
به  القایی  مقاومت  اینکه  به  توجه  با  باشد.  می  ضروری 
 GBS سوش های  از  برخی  در  تواند  می  کلیندامایسین 
اهمیت  حساسیت  تست  مناسب  روش  انجام  دهد،   رخ 
کلیندامایسین حساس  به  ایزوله  مواردیکه  در  دارد.  ویژه ای 
و به اریترومایسین مقاوم باشد برای بررسی  مقاومت القایی 
دو  از  استفاده  و  دیفیوژن  دیسک  روش  با    D-zone تست

دیسک کلیندامایسین و اریترومایسین انجام می شود.
------------------------------------------------------------------- 
Refernce: 
1-Verani JR, McGee L, Schrag SJ., Divi-
sion of Bacterial Diseases, National Center 
for Immunization and Respiratory Diseases, 
Centers for Disease Control and Prevention 
)CDC(. Prevention of perinatal group B strep-
tococcal disease--revised guidelines from 
CDC, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010 Nov 
19;59)RR-10(:1-36.
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 :(Coagulation) انعقاد خون
می  شود.  خون  شدن  لخته  موجب  که  است  فرایندی 
این فرایند از دو مسیر داخلی و خارجی موجب تبدیل 
فیبرینوژن به فیبرین، فعال شدن فاکتورهای انعقادی و 
لخته  با  هرچند  خون  انعقاد  می  شود.  ها  پالکت    تجمع 
شدن خون موجب توقف خون ریزی می  شود و نقص این 
فرایند در بیماری  هایی مانند هموفیلی کشنده سات ولی 
)سکته  قلبی  آنفارکتوس  ایجاد  در  خون  نابجای  انعقاد 

قلبی( ایسکمی مغزی و آمبولی نیز دخیل است.
انعقادی می  توان به پروتئین  از عوامل موثر در سیستم 

S ،C، فیبرینوژن و فاکتورهای انعقادی اشاره کرد.

تغییرات هموستاتیک )انعقادی( در بارداری:
یک بارداری نرمال با تغییرات در سیستم فیبرینولیتیکی 
و انعقادی همراه می  باشد که شامل افزایش در فاکتورهای 
انعقادی )فاکتور 7، 2، 1، 9 و 12( می  باشد و همچنین 

کاهش در سطح پروتئین است.
پروتئین C و  S در واقع نقش مهارکننده انعقادی را ایفا 
این  مورد  در  گرفته  صورت  بررسی های  طبق  می  کنند. 
مشخص  بارداری  دوران  در  آن  ها  تغییرات  و  پروتئین ها 
تغییر   C پروتئین باردرای سطح  در حین  که  است  شده 
هفته در  جزئی  افزایش  جز  به  نمی  کند  پیدا   چندانی 

چشمگیری  به  شکل   S پروتئین  ولی  باردرای   32-28
که  بیمارانی  به   نزدیک  فقط  البته  می  یابد.  کاهش 
خطر  با  می  باشد  نرمال  حد  از  کمتر  آن  ها   S پروتئین 
است  ممکن  حتی  تغییرات  این  هستند.  مواجه  مرگ 
یا  و  هیسترکتومی  قبیل  از  سنگین  جراحی های  از  بعد 
 سقط جنین هم مشاهده می  شود بعنوان مثال بعد از این 
جراحی ها پروتئین C بشکل چشمگیری کاهش می  یابد ولی 
خود به خود بعد از 7 - 10 روز به حالت نرمال خود باز می  گردد. 
طبق مطالعات به عمل آمده در دوران بارداری جراحی سنگین 

 C به شکل بالقوه بدن حالت انعقاد پذیری باال دارد. پروتئین
و  S در واقع دو عامل وابسته به ویتامین K می  باشند که 
در واقع مهارکننده های طبیعی سیستم هموستازی هستند. 
عملکرد اصلی پروتئین C این است که شکل فعال فاکتور 
5 و 8 را خنثی می  کنند و سیستم فیبرینوالیز را تحریک 
می  کنند. پروتئین C برای پروتئین S مانند یک کوفاکتور 
تعامل  که  می  دهد  نشان  اخیر  تحقیقات  می  کنند.  عمل 
پروتئین C با کمپلکس ترومبین و ترومبومدولین، فعالیت 
آرام پروتئین C و ترومبین را تقویت می  کند که این ترکیب 
خود از فعالیت تشکیل میخ پالکتی ترومبین ممانعت می  کند 

و منجر به فعالیت پروتئین C می  شود.
به  ترومبومدولین   مغز  به   جز  بدن  بافت  های  تمام  در 
اندوتلیال سطح سلولی باند شده است بنابراین سیستم 
ترومبومدولین S و پروتئین C به  شکل نزدیکی با عروق 

خونی در ارتباط هستند.

تغییر فاکتورهای انعقادی
انعقادی  فاکتورهای  اغلب  مقدار  حاملگی  دوران  در 
)فاکتور  فیبرینوژن  فاکتورهای  اندازه  می  یابد.  افزایش 
شماره 1( و فاکتور شماره 8 به میزان قابل مالحظه  ای 

افزایش می  یابد.
فاکتور  و  نمی  کند  تغییر  )پروترومبین(   2 فاکتور  میزان 
11 به  طور مختصر کاهش می  یابد و باالخره فاکتور 13 تا 

%50 کاهش نشان می  دهد. در مجموع وضعیت خونی 

یک خانم حامله مستعد لخته شدن است.

فیبرینوژن در بارداری
فیبرینوژن پروتئینی محلول در خون می  باشد که هنگام 
انعقاد خون بر اثر آزاد شدن و فعال شدن آنزیم ترومبین 
به رشته  های نامحلول فیبرین تبدیل می  شود و در انعقاد 
خون نقش مهمی دارد. فیبرینوژن در کبد ساخته می  شود

پروتئین های انعقادی و تغییرات آن  ها در بارداری
Coagulation

  گرد آورنده: زهرا محمدی کارشناس علوم آزمایشگاهی
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آندرولوژی

)بررسی دالیل ناباروری در مردان(
 و معرفی تست های آزمایشگاهی

:Spermogram
 Semen Analysis( ــی ــع من ــش مای آزمای
Test( میــزان اســپرم تولیــد شــده توســط مــرد 

ــدازه گیــری میکنــد. همچنیــن در ایــن آزمایــش  را ان
تعــداد و کیفیــت اســپرم نیــز قابــل بررســی اســت. آزمایــش 
آنالیــز مایــع منــی یــا آزمایــش بررســی اســپرم معمــوال یکــی از 
ــا مشــکالت  ــد ت ــه کمــک می کن نخســتین تســت هایی اســت ک
نابــاروری در مــردان تشــخیص داده شــود. بــه طــور کلــی مشــکالت 
مربــوط بــه مایــع منــی و اســپرم، در میــان یــک ســوم از زوج هایــی 
کــه بــه نابــاروری مبتــال هســتند مشــاهده می شــود.این آزمایــش 
ــاروری  ــل ناب ــردان و عل ــی در م ــکالت تولیدمثل ــی مش در بررس
زوج درخواســت می شــود. در نهایــت اگــر تعــداد اســپرم 
کــم باشــد و یــا درصــد باالیــی از آنهــا غیرطبیعــی باشــند، 
ــه انجــام تســت های تکمیلــی نظیــر تستوســترون،  نیــاز ب

هورمــون FSH ،LH یــا پروالکتیــن اســت.

 گردآورنده: آرش محسنی، کارشناس علوم آزمایشگاهی
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:PCT
ایــن تســت یکــی از اولیــن تســت   ها بــرای ارزیابــی 
ــاروری اســت و در حــدود بیــش از 100 ســال اســت  ناب
ــوده  ــم ب ــام PCT مه ــان انج ــود. زم ــام می ش ــه انج ک
و بایــد در مرحلــه قبــل از تخمک گــذاری، در زمــان 
بیشــترین ســیالیت و حجــم موکــوس انجــام شــود، 
ــذاری را  ــان تخمک  گ ــد زم ــک بای ــرد و پزش ــن ف بنابرای
ــکلی  ــن روز، کار مش ــق ای ــن دقی ــد، تعیی ــن بزنن تخمی
ــب  ــی نامرت ــیکل  های قاعدگ ــر س ــوص اگ ــت، به خص اس
ــا اســتفاده از روش هــای  باشــد. زمــان تخمک گــذاری ب
ــا  ــذاری و ی ــخیص تخمک گ ــت تش ــل کی ــف مث مختل

ــدن ــه ای ب ــودار درجــه حــرارت پایـ نم
)BBT: Body Base Temperature( محاســبه و برآورد 

ــیکل  های  ــذاری در س ــان تخمک  گ ــوالً زم ــود. معم می  ش
قاعدگــی منظــم و 28 روزه، روز 14 ســیکل می باشــد. در 
ــد در  ــه می نمای ــه زوج توصی ــک ب ــواردی پزش ــن م چنی
ــه  روز 13 ســیکل حداقــل 6  ســاعت قبــل از مراجعــه ب
ــاروری جهــت PCT، عمــل  ــا مطــب ناب ــان ی مرکــز درم
نزدیکــی انجــام شــود. ولــی در ســیکل  های نامنظــم 
ــن  ــتفاده از داروی کلومیف ــا اس ــک ب ــت پزش ــن اس ممک
ــد.  ــم نمای ــخ PCT را تنظی ــذاری و تاری ــان تخمک  گ زم
ــوده و ســریع انجــام می  شــود.  ــدون درد ب تســت PCT ب
شــیوه انجــام تســت، مشــابه پــاپ اســمیر اســت. در طــی 
معاینــه داخلــی کــه حداقــل 4 ســاعت بعــد از نزدیکــی 
انجــام می  گیــرد. نمونــه موکــوس از کانــال دهانــه رحــم 
ــر روی الم جهــت بررســی  ــرار دادن ب ــس از ق ــه و پ تهی
پزشــکان  بیشــتر  می  شــود،  ارســال  آزمایشــگاه  بــه 
ــن تســت را حــدود 4-8  ــرای انجــام ای ــان ب ــن زم بهتری
ــی  ــت در صورت ــد. تس ــی می  دانن ــد از نزدیک ــاعت بع س
مثبــت تلقــی می  شــود کــه تعــداد معینــی اســپرم زنــده 
طبیعــی در حــال شــنا کــردن در موکــوس دیــده شــود. 
اســپرم بایــد دارای حرکــت ســریع و رو بــه جلــو باشــد.

:Anti-Sperm Ab
ــی  ــی آنت ــرای بررس ــپرم ب ــد اس ــادی ض ــی ب ــت آنت تس
ــال  ــع واژین ــون، مای ــپرم ها در خ ــه اس ــه علی ــا ک بادی ه
ــن  ــرد دارد. در ای ــد کارب ــود دارن ــی  وج ــع من ــا مای ی

تســت از نمونــه ی اســپرم و مــوادی کــه تنهــا بــه اســپرم 
متصــل می شــوند اســتفاده می شــود. 

فــرد مذکــر می توانــد در زمانــی کــه اســپرم هــا در 
تمــاس بــا دســتگاه ایمنــی هســتند، آنتــی بــادی بســازد. 
ــا آســیب  ــه بیضــه ه ــی دهــد ک ــی رخ م ــر زمان ــن ام ای
ــل  ــا مث ــی ه ــی جراح ــد از برخ ــا بع ــند  ی ــده باش دی
ــده ی  ــت غ ــد از عفون ــا بع ــی و ی ــا وازکتوم ــی ی بیوپس
پروســتات. بیضــه هــا در حالــت طبیعــی اســپرم هــا را از 

ــد.  ــی دارن ــه م ــی دور نگ ــای ایمن ــلول ه س
در بــدن فــرد مونــث هــم ممکــن اســت واکنــش آلرژیــک 
رخ دهــد و آنتــی بــادی هــای ضــد اســپرم ســاخته شــود. 
ــخص  ــل مش ــور کام ــه ط ــی ب ــخ ایمن ــوع از پاس ــن ن ای
ــاروری اثرگــذار  ــر روی ب نشــده اســت و ممکــن اســت ب

باشــد. ایــن حالــت ندرتــا نابــاروری مــی دهــد.
چرا تست آنتی بادی ضد اسپرم انجام می شود؟

تســت آنتــی بــادی ضــد اســپرم در مــوارد  زیــر کاربــرد 
دارد: 

 •  اگر علت ناباروری مشخص نشده باشد.
ــح  ــاروری ناواض ــت های ب ــایر تس ــل از س ــج حاص  • نتای

باشــد.
نمونه خون

بــرای زنــان، نمونــه خــون از وریــد دســت گرفتــه 
 . د می شــو

نمونه مایع منی
ــع  ــه مای ــن نمون ــس از گرفت ــی پ ــه من ــردان، نمون در م
ــل  ــرای 2 روز قب ــود. ب ــه می ش ــون گرفت ــال و خ واژین
ــد.  ــته باش ــزال داش ــد ان ــرد نبای ــت ف ــن تس ــام ای از انج
حداکثــر تــا 5 روز کــه انــزال نداشــتید، بــرای انجــام ایــن 

ــد. ــه کنی تســت مراجع

:Sperm Viability
ــت  ــپرم جه ــادی اس ــر زی ــاوی مقادی ــی ح ــع من مای
تولیــد  هــای  اســپرم  بررســی  می باشــد.  بــاروری 
ــز  ــپرموگرام ج ــا اس ــپرم ی ــش اس ــط آزمای ــده توس  ش
قدم هــای اول در بررســی زوج هــای نابــارور اســت. ممکن 
اســت آزمایش اســپرم چنــد بــار انجــام شــود تــا نتیجــه 

کافــی حاصــل شــود.
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هســتند،  بی حرکــت  اســپرم ها  کــه  مــواردی  در 
برای بررســی زنــده بــودن آنهــا از روش هــای رنــگ 
آمیــزی هــای ویــژه اســتفاده می شــود. در سیســتم 
حداقــل اســپرم ها  بــودن  زنــده  میــزان   قدیمــی 

ــه شــده  ــد %58 درنظــر گرفت %75 و در سیســتم جدی

است.

 SCMA
(Sperm Chromatin Maturation Assay)

ــی  ــن روش در ارزیاب ــع Semen اولی ــن مای ــز روتی آنالی
وضعیــت بــاروری در مــردان می باشــد امــا ایــن آنالیــز بــا 
وجــود اطالعــات ارزشــمندی کــه بــه مــا مــی دهــد قــادر 
نیســت اطالعاتــی در زمینــه بلــوغ کروماتیــن اســپرم کــه 
در قــدرت بــاروری اســپرم و رشــد موثــر جنیــن ضــروری 
می باشــد در اختیــار قــرار دهــد. از نســبت اســپرم 
هــای بــا تراکــم کروماتیــن طبیعــی بــه کروماتیــن غیــر 
ــده  ــگویی کنن ــور پیش ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــی ب طبیع
در  می شــود.  اســتفاده  مــردان  بــاروری  ارزیابــی  در 
ــن  ــی پروتامی ــل جایگزین ــه دلی ــپرماتوژنر ب ــد اس فرآین
هــا بــه جــای هیســتون هــا، هســته اســپرم هــا متراکــم 

ــد  ــن اســپرم می توان ــوغ کروماتی می شــود. اختــالل در بل
ســبب آســیب پذیــری DNA و مســتعد نمــودن آن بــرای 
شکســت یــا دناتوراســیون گــردد کــه اغلــب بــا نابــاروری 

ــاروری در مــردان همــراه اســت. ــا کاهــش قــدرت ب و ی
ــار  ــپرم در کن ــن اس ــوغ کروماتی ــی بل ــن ارزیاب بنابرای
و  بهبــود  ســبب  می توانــد  اســپرم  روتیــن  آنالیــز 
ــردان  ــاروری در م ــا ناب ــاروری و ی ــی ب ــل ارزیاب تکمی

ــود. ش

Vital Screen
در تســت Vital Screen میــزان حیــات اســپرم تعییــن 
می شــود، طبــق یــک نظریــه علمــی ســلول زنــده 
ــی  ــمش را نم ــل سیتوپالس ــه داخ ــگ ب ــازه ورود رن اج
ــری  ــی ســلول مــرده دارای خاصیــت رنــگ پذی دهــد ول
ــن  ــای ائوزی ــگ ه ــت از رن ــن تس ــن در ای ــت. بنابرای اس
ونیگروزیــن )Eosin&Nigrosin( بــرای ارزیابــی اســتفاده 
می شــود بــه ایــن شــکل کــه نیگروزیــن زمینــه تاریکــی 
ــرده ای کــه  ــه در آن ســلول هــای م ــی آورد ک ــد م پدی
ــل  ــر قاب ــد بهت ــگ شــده ان ــز رن ــر ورود Eosin قرم در اث

ــود. ــد ب تشــخیص خواهن
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 Sperm MAR   IgG & IgA
(Mixed) Antiglobulin Reaction

ــامل دو کالس  ــادی )ASA(  ش ــی ب ــپرم آنت ــی اس آنت
IgG & IgA اســت کــه ســنتز آنهــا در زمــان وارد 

شــدن آســیب بــه ســد خونــی – بیضــه ای یــا خونــی 
– اپیدیدیمــی صــورت مــی گیــرد. آســیب بــه دالیلــی 
ــود.  ــاد می ش ــداد ایج ــا انس ــا وی ــت، تروم ــر عفون نظی
کالس IgG را هــم در مایــع Semen  و هــم در ســرم 
شــخص می تــوان ســنجید. امــا کالس IgA توســط 
ــنتز  ــی س ــدد جنس ــود در غ ــی موج ــلول های ایمن س
می شــوند صرفــا در مایــع Semen قابــل ردیابــی 
اســت. آنتــی بــادی از کالس IgG  یــا  IgA بــا اتصــال 
ــا  ــا را ت ــن اســپرم ه ــاروری ای ــی ب ــه اســپرم ها توانای ب
حــد زیــادی کاهــش مــی دهــد وهــم چنیــن بــا فعــال 
ــه  شــدن سیســتم کمپلمــان بســیاری اســپرم ها کــه ب
ــی از  ــلول های ایمن ــد توســط س ــده ان IgG متصــل ش

 Sperm MAR بیــن می رونــد. بنابرایــن توســط تســت
وجــود آنتــی بــادی ضــد اســپرم اثبــات شــده و دلیــل 

ــاروری مشــخص خواهدشــد. ــت ب ــدم موفقی ع

SDFA (Sperm DNA Fragment Assay)
ــالش  ــا 15 درصــد از زوجیــن علیرغــم ت امــروزه 10 ت
بــرا ی بچــه دارشــدن قــادر بــه داشــتن فرزنــد از گامت 
ــارور شــناخته  ــه عنــوان زوج ناب هــای خــود نبــوده و ب
می شــوند کــه علــل نیمــی از مــوارد نابــاروری در 
فاکتورهــای مردانــه نهفتــه اســت. بخــش عمــده ای از 
ــا پارامترهــای مختــل شــده  ــاروری مــردان ب مــوارد ناب
در اســپرم هــا همــراه اســت و ســبب شــده ایــن افــراد 
 ICSI و IVF  کاندیــدای اســتفاده متعــدد از روش هــای
و... بــوده و ممکــن اســت بارهــا شکســت ایــن روش هــا 
ــه کــرده باشــند. یکــی از عوامــل بســیار مهــم  را تجرب
ــالمت DNA و  ــی، س ــارج رحم ــاح خ ــت لق در موفقی
کروماتیــن اســپرم اســت کــه بــا تســت  SDFA میــزان 
شکســت DNA اســپرم قابــل ســنجش بــوده و در 
ــای  ــت، روش ه ــن تس ــکل در ای ــود مش ــورت وج ص

درمانــی جهــت بهبــود وضعیــت اســپرم هــا و افزایــش 
احتمــال موفقیــت در روش هــای بــارداری ذکــر شــده 

وجــود خواهــد داشــت.
SDFA موارد اندیکاسیون درخواست

علــت  بــا  نابــاروری  بــه  مبتــال  1. مــردان 
مشــخص نا

OAT)Oligoasthenotera-( 2. مــردان مبتــال بــه
tozoospermia

IVF 3. مردان با سابقه درمان های ناموفق
ــی در  ــای داروی ــان ه ــی درم ــی کارای 4. بررس

ــردان م
ــد  ــا رش ــن ی ــد جنی ــف در رش ــابقه توق 5. س

ــن ــف جنی ضعی
بــه  مبتــال  یــا  بــاال،  بــا ســن  مــردان   .6
ــمی و  ــواد س ــا م ــاس ب ــا در تم ــل وی واریکوس

محیطــی آلودگــی 
7. زوج های با سقط مکرر

Fructose test in semen
ــدد  ــط غ ــع Semen  توس ــب مای ــوز در ترکی فروکت
وزیکــول ســمینال ترشــح می شــود کــه ســاخت و 
ــه عهــده دارد.  ــی را ب ــع من ترشــح قســمت اعظــم مای
کاهــش ترشــحات وزیکــول ســمینال در عفونــت هــا و 

ــود. ــده می ش ــدروژن دی ــای آن ــون ه ــود هورم کمب
ــم  ــحات ک ــزان ترش ــه می ــور ک ــوارد همانط ــن م در ای

 Semen ــع ــوز مای ــزان فروکت شــده، می
ــد. نیــز کاهــش مــی یاب

تســت فروکتــوز مایــع منــی، 
مهمــی  و  کاربــردی  تســت 
در تشــخیص علــل احتمالــی 
ــد. ــردان می باش ــاروری در م ناب

در برخــی بیمــاری هــای ژنتیکــی و 
وارثــی،  نــه تنهــا میــزان ترشــحات بــه 

دلیــل عــدم بلــوغ غــدد جنســی کــم شــده 
بلکــه گاهــی ایــن ترشــحات فاقــد فروکتــوز هســتند.
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مصـرف مناسـب و اصولـی تغذیـه در دوران بارداری 
می توانـد سـالمت کـودک در آینـده را تضمین کند.

مطالعـات علمـی امـروزه نشـان مـی دهنـد ریشـه 
بسـیاری از بیمـاری هـا در بزرگسـالی بـه تغذیـه 
کـه  مـادری  یعنـی  گـردد،  برمـی  جنینـی  دوران 
باشـد  نداشـته  دوران  ایـن  در  را  مناسـبی  تغذیـه 
مطمئنـا نمی توانـد سـالمت بچـه خـود را در آینـده 
تضمیـن کنـد بنابراین الزم اسـت مادران بـاردار در 
کنـار پزشـک زنان در بـاره وضعیت تغذیـه ای خود 

بـا متخصـص تغذیـه نیـز مشـورت کننـد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا امـروزه بـا یـک سـری 
بیمـاری هـای مزمـن دسـت و پنجه نرم مـی کنیم. 
مطالعـات علمـی نشـان مـی دهند ریشـه بسـیاری 
از ایـن بیمـاری هـا بـه تغذیـه دوران جنینـی برمی 
گـردد، یعنـی مـادری که تغذیـه مناسـبی را در این 
نمی توانـد سـالمت  اسـت مطمئنـا  نداشـته  دوران 
بچـه خـود را در آینـده تضمیـن کنـد. بنابراین این 
پیامـی را بـرای تمـام مـادران بـاردار در خصـوص 
اهمیـت تغذیـه در ایـن دوران می رسـاند تـا تغذیه 

خـود را در ایـن ایـام جـدی بگیرنـد.

نقش تغذیه سالم در دوران بارداری

گرد آورندگان: 

 دکتر آتوسا همافر PhD تغذیه ورژیم درمانی 

 دکتر ناصر شاگردی اسماعیلی PhD هماتولوژی و علوم انتقال خون
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توجه به اهمیت تغذیه دوران بارداری سالمت جنین 
در بزرگسالی را تضمین می کند

گاهـی مواقـع مصـرف غذاهـای ناسـالم و فـراوری شـده 
در دوران حاملگـی می توانـد سـالمت بچـه در آینـده را 
بـه خطـر بینـدازد، بطوریکـه حتی تغذیـه مـادر در دوران 
بـارداری می توانـد روی عالیـق کـودک نیـز نقش داشـته 
باشـد، مثـال مادری کـه در ایـن دوران هویچ زیـاد مصرف 
می کنـد بچـه در دوران رشـد تمایل باالتری بـرای مصرف 
آن پیـدا می کنـد. بنابرایـن نشـان مـی دهـد اگـر مـادر 
غـذای مناسـب تـری در دوران بـارداری مصـرف کنـد بـه 
احتمـال زیـاد کـودک در سـن رشـد تمایـل کمتـری بـه 

سـوی غذاهـای مضـر پیـدا می کنـد.

جوامعی که تغذیه مناسبی دارند از هوش و توانایی 
باالتری نیز برخوردار هستند

آسـیب هـای جسـمی و مغـزی ناشـی از تغذیه نامناسـب 
کـه در دوران بـارداری بـه جنیـن وارد می شـود بعـد از 
تولـد و حتـی در بزرگسـالی جبـران ناپذیر اسـت، اگر چه 
یـک انسـان فیزیولـوژی پیشـرفته ای دارد و گاهـی اوقات 
می توانـد بسـیاری از نقص هـا را جبران کنـد اما در برخی 
از مـوارد آن واقعـا قابـل بهبـود نیسـت. چـون جنیـن در 
دوران حیاتـی قـرار دارد بـه ایـن دلیـل اسـت جوامعی که 
تغذیـه مناسـبی دارنـد معمـوال جامعـه آنهـا از هـوش و 

توانمندهـای باالتـری برخوردار هسـتند.

سه اصل کلی تغذیه ای در دوران بارداری
تغذیه مناسـب در این دوران بسـیار سـاده اسـت ما در دوران 
بـارداری بایـد بـه سـه اصـل کلی توجـه داشـته باشـیم، ابتدا 
اینکـه مـادر بایـد در ایـن دوران از غذاهـای متنوعی اسـتفاده 
کنـد، دوم غـذای مصرفـی آنهـا باید به حدی باشـد کـه نه به 
اضافـه وزنـی ناکافـی در آنهـا منجر شـود که می توانـد زمینه 
بیماری هایی مثـل دیابت بارداری در مـادران را فراهم می کند 
و نـه اینکـه مـادر کاهش وزن داشـته باشـد و در نهایت غذای 
مصرفی باید متناسـب باشـد یعنی مـادر باید بدانـد چه موقع 
از چـه نـوع غذایـی اسـتفاده کند مثال مـادر که خـود را با نان 
تنها سـیر می کند ممکن اسـت احسـاس گرسنگی نکند ولی 
ممکـن اسـت با یک غذای نامناسـب برخی مـواد مغذی مورد 
نیـاز ایـن دوران را نگرفته باشـد همچنانکـه ما در ایـن دوران 

بـا کمبـود برخـی از مـواد مغـذی مثل آهـن، اسـید فولیک، 
ویتامیـن B2 و غیـره مواجه می شـویم.

مصرف لبنیات در دوران بارداری باید یک واحد 
بیشتر از وضعیت معمول باشد

یـک مـادر بـاردار بایـد الگـوی غذایـی مناسـب داشـته 
بـارداری  و سـن  وزن  بـا  متناسـب  بایـد  آنهـا  و  باشـد 
الزم اسـت دریافـت غذایـی خودشـان را تنظیـم کننـد. 
بطـور متوسـط مـا توصیه مـی کنیم چیـزی حدود 300 
کالـری در سـه ماهـه دوم و سـوم بـارداری بـه انـرژی 
دریافتـی مـادر اضافـه شـود یـا اینکـه مصـرف لبنیـات 
بایـد در ایـن دوران حداقـل یـک واحد بیشـتر از دوران 
معمـول یعنـی قبل از بارداری باشـد مثـال اگر در دوران 
قبـل از بـارداری الزم اسـت 2 الی 3 لیوان شـیر در روز 
مصـرف شـود ایـن میـزان بایـد در دوران حاملگـی تا 4 

یابد. افزایـش  لیـوان 
در صورتـی کـه تنها منبـع اصلی تامین لبنیات مادر شـیر 
باشـد بایـد در دوران حاملگـی یک مادر تـا 4 لیوان در روز 
شـیر مصـرف کنـد اما ممکن اسـت مـادری مـوادی لبنی 
دیگـری مثـل دوغ، ماسـت و پنیـر نیز مصرف کنـد که در 

این صـورت نگرانی وجـود ندارد.

 ضرورت حضور مادران باردار در کنار متخصصان 
تغذیه و پزشک مشاور

 وزن گیری بهترین شاخص اندازه گیری وضعیت 
تغذیه مادران باردار

برای  شاخص  بهترین  گیری  وزن  روند  کلی  بطور 
باید متناسب  آنها است وزن مادر  تغذیه  تشخیص نحوه 
توصیه  است  چاق  که  مادری  باشد،  مادر  اولیه  وزن  با 
می شود در دوران حاملگی تنها 7 تا 10 کیلو وزن اضافه 
کند و مادری که دچار کم وزنی است گاهی مجبور می 
شویم تا 18 کیلو نیز در او وزن اضافه کنیم. باز هم در 
در  یعنی  می کند  فرق  گیری  وزن  بارداری  های  دوران 
سه  در  و  گیری  وزن  کمترین  باید  مادر  اول  ماهه  سه 
ماهه آخر بیشترین وزن گیری وجود داشته باشد و این 
این  روند است که می تواند سالمت جنین و خود را در 

دوران و آینده ترسیم می کند.
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مادران وعده های غذایی خود را در دوران بارداری 
افزایش دهند

برخی مادران در دوران بارداری وعده های غذایی خودشان را افزایش 
می دهند که این از نظر پزشکی اشکالی ندارد نکته مهم این است 
که مادر در این وعده ها کیفیت غذایی و مواد مورد نیاز بدن خود 
را مصرف کرده باشد، اتفاقا هر چه تعداد وعده های غذایی در این 
دوران بیشتر باشد بهتر از این است که وعده های خود را کاهش 
بدهند، یعنی در دوران بارداری به دلیل افزایش نیاز مادر و جنین باید 
نیازهای تغذیه ای به خوبی جبران شوند چون اتفاق می افتد مادر به 
دالیلی از جمله ناراحتی های گوارشی نمی تواند برخی وعده های 
خود را به موقع و درست مصرف کند پس اضافه کردن وعده های 

دیگر می تواند این نقصان را جبران نماید.

مصرف میوه در میان وعده های غذایی
 فراموش نشود

توصیـه می شـود مـادران سـه وعـده اصلـی و دو تـا سـه 
میـان وعـده را در دوران حاملگـی فرامـوش نکننـد. و در 
میـان وعـده هم بایـد کمبودهـای غذایی وعده هـای قبل 
جبـران شـود مثال یکـی از عادت هـای ایرانیان این اسـت 
کـه همـراه با غـذا میوه مصـرف نمی کننـد بنابرایـن بهتر 

ایـن آن را در میـان وعـده مصـرف کنیم.

برخالف تصور عموم مصرف پنیر در دوران بارداری 

کودک را کند ذهن نمی کند
بـر خالف تصـور عموم مردم مصرف پنیـر در دوران بارداری 
کـودک را کـودن یـا کنـد ذهـن نمی کنـد مصـرف پنیر به 

تنهایـی یـا به همـراه گوجه یا خیـار یک میـان وعده خوبی 
بـرای مـادران در دوران بارداری اسـت و ایـن تصور که پنیر 
کـودک را کنـد ذهـن می کنـد جایـگاه علمـی ندارد شـاید 
در زمـان هایـی کـه پنیر وعـده های مهـم غذایی مـردم به 
شـمار مـی رفت می شـد ایـن نوع تصـورات را مطـرح کرد 
ولـی امـروزه با وجـود تنـوع غذایی بیـن مادران نمـی توان 
بـه صحـت داشـتن آن اطمینـان داشـت اتفاقا بایـد مصرف 

پنیـر را در ایـن دوران افزایـش دهیم.
 یـک مـادر باردار متاسـفانه بـه دلیـل فضایی کـه در اطراف 
وی احاطـه شـده اسـت اینکـه هر کسـی یـک نسـخه ای را 
بـرای او می پیچد، توصیه می شـود حتمـا از متخصص تغذیه 
کمـک بگیرنـد تـا از راهنمـای غذایـی مناسـب تـر و علمی 
تـری برخـوردار شـوند چـون ممکـن اسـت یک مـادر بزرگ 
تجربـه ی باالتری داشـته باشـد امـا بسـیاری از اطالعاتی که 
از سـوی آنها منتقل می شـود بسـیار اشـتباه اسـت مثال آنها 
مـادران بـاردار را بـه مصـرف دل، جگـر و قلـوه تشـویق می 
کنند اما درسـت اسـت کـه نیاز مادر بـاردار به آهـن افزایش 
پیـدا می کنـد اما اگـر قرار باشـد منبع تامین ایـن آهن جگر 
باشـد توصیـه نمی شـود چون خـود این مـواد از نظـر علمی 
بیمـاری زا هسـتند و حتـی مـا توصیه می کنیـم مصرف آن 
در دوران حاملگـی عمـال مصـرف آن بطور کلی حذف شـود 
و ایـن اطالعایـت که از اطرافیان متنقل شـود امـا علم امروزه 
معتقـد اسـت بایـد بر اسـاس مبنای علمـی رفتـار و تصمیم 

گیـری نمود نـه تجربه.
--------------------------------------------------------------

منبع:
1. اصول تغذیه کراوس 2017
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میزان رضایت از مهارت و دقت عمل خون گیری 
در فروردین ماه سال 1397

میزان رضایت از برخورد اولیه پذیرش و جوابدهی 
در فروردین ماه سال 1397

رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طی 16 سال خدمات رسانی و تالش برای ارتقاء سطح این خدمات، موفق به 
کسب اولین لوح کیفیت آزمایشگاهی در سطح استان تهران گردید. مجموعه آزمایشگاهی فروردین به منظور 
کسب هرچه بیشتر رضایتمندی مراجعین و پزشکان محترم، اقدام به راه اندازی واحد روابط عمومی، توسعه 
به مدیریت،  به سهولت در دسترسی  توان  این واحد می  اندازی  راه  کلی  از اهداف  نموده است.  آموزش  و 

رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره کرد.

در واقــع واحــد روابــط عمومــی، واحــد پاســخ دهنــده بــه تمامــی نظــرات، انتقــادات و شــکایات مراجعیــن، پزشــکان و آزمایشــگاه هــای 
همــکار مــی باشــد. ایــن واحــد بــا خدمــت گرفتــن نیروهــای متخصــص بــه طــور منظــم و روزانــه تمامــی مــوارد ارائــه شــده را بررســی و 

بــه آ نهــا رســیدگی مــی کنــد.
خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان انجام می دهد شامل:

1. پاسخ دهی مستقیم به مراجعین و پزشکان
2. فعالیت نمایندگان علمی و ارائه توضیحات کامل در مورد تست ها به پزشکان

3. پیگیری و پاسخ دهی به انتقادات، پیشنهادات و شکایت مراجعین و پزشکان محترم
4. طراحی و ارائه کتابچه، بولتن و پمفلت های علمی

5. حضور در بخش پذیرش و راهنمایی مراجعین محترم و غیره.
6. ارائه مطالب علمی در حوزه پزشکی، سالمت و آزمایشگاه بر روی سایت اینترنتی آزمایشگاه فروردین

واحــد روابــط عمومــی بــا تــالش مســتمر در پــی افزایــش هرچــه بیشــتر رضایــت پزشــکان محتــرم و مراجعیــن مــی باشــد و امیــد اســت بــا 
پیشــنهادات و انتقــادات خــود در دســتیابی بــه ایــن امــر مــا را یــاری فرماییــد.

باتشکر
مدیریت واحد روابط عمومی

بــه اســتحضار مــی رســانیم، مجموعــه آزمایشــگاهی فروردیــن در ســال جــاری بــا تــالش هــای مســتمر واحــد روابــط عمومــی، توســعه و 
آمــوزش بــا مســئولیت آقــای باقــری و همــکاری خانــم هــا افراشــته و ســپهرنیا و همچنیــن همــراه بــا عملکــرد مناســب واحــد کنتــرل 
کیفــی بــه مســئولیت خانــم شــاهمرادی، مفتخــر بــه کســب گواهینامــه ISO 10002:2014 & ISO 9001:2015 از مرکــز ملــی تاییــد 

صالحیــت ایــران، در راســتای رســیدگی و پیگیــری انتقــادات، پیشــنهادات و شــکایات مراجعیــن شــده اســت.
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