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خدمات طالیی 
ویژه واحد بارداران

• محیط اختصاصی بسیار زیبا 
جهت رفاه حال بانوان باردار 

)ممنوعیت ورود آقایان(
ک  • ارائه کارت مغناطیسی اشترا

ویژه بارداران با تسهیالت ویژه 
دائمی

• یادآوری دقیق و منظم کلیه 
آزمایش های ضروری دوران 

بارداری از طریق تلفن و پیامک
• ارائه خدمات مشاوره و آموزش 

رایگان در حوزه روانشناسی و 
تغذیه دوران بارداری

• ارائه خدمات ویژه جهت 
آزمایش های ضروری قبل از 

بارداری و پس از آن

ارسال جواب آزمایش ها با پست رایگان 
جهــت شهرســتان ها و مناطــق خــارج از 

شهر تهران )کرج، اسالم شهر و ...(

خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه 
الکترونیک، انجام کلیه خدمات حضوری؛ 

پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در 
منزل شما از طریق وبسایت آزمایشگاه

)www.farvardin-lab.com( 
خدمات رایگان، خونگیری در منزل

ارســال جواب آزمایش ها با پیک رایگان 
گانه تهران.  کلیه مناطــق 22  موتوری به 
این خدمت ویژه )پیک یا پست رایگان 
بــه  مرکــز  ایــن  در  آزمایش هــا(  جــواب 
طور کامل اجرایی و ســازماندهی شده 
است و تجربه خوبی در افزایش سطح 
که  رضایتمندی مراجعین داشته است 
عمدتًا به دلیل کاهش هزینه های ایاب 
و ذهاب و حل مشــکالت جانبی ناشــی 
از رفــت و آمــد بیهوده در ســطح شــهر 

می باشد.

جهــت  منــزل  در  خونگیــری  خدمــات 
گانــه تهران به  کنین کلیه مناطق 22  ســا

طور کامل رایگان می باشد.

خدمــات جوابدهــی آنالیــن آزمایش ها 
از طریق وبســایت آزمایشــگاه 

)www.farvardin-lab.com( جهــت 
خدمات رســانی بــه پزشــکان محتــرم و 

مراجعیــن عزیــز

کلیــه  جهــت  فروردیــن  آزمایشــگاه 
متقاضیــان )ناتــوان،  ســالمند،  معلــول، 
خانم هــای بــاردار و ســایر مــوارد( آماده 
ارائه خدمات رایگان خونگیری در منزل 

می باشد.

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردین جهت 
رفــاه حال مــادران بــاردار، اقــدام به راه 
نمــوده  بــارداران   VIP واحــد  انــدازی 

است.

معرفی خدمات  طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی  فروردین

ویژه نامه اختصــــاصی 
مراقبت های باردرای
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farvardinlaboratory  

ایمیل آزمایشگاه
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*6655*656565 #  : USSD کد

تلفن مدیریت
 66367914 داخلی )404(

تلفن روابط عمومی
 66676494 و 09362592999

  اعضای هیأت تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین

• دکتر مهرداد ونکی. دکترای علوم آزمایشگاهی. مؤسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین
کلینیکال- آناتومیکال. مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین • دکتر بینش امامی. متخصص پاتولوژی 

کلینیکال- آناتومیکال. مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین • دکتر سیما همایون مهر. متخصص پاتولوژی 
• دکتر محمدجواد حریقی. PhD بیولوژی مولکولی. مسئول بخش تشخیص مولکولی

• دکتر جبار لطفی. PhD بیوشیمی بالینی. مسئول بخش بیوشیمی اختصاصی
• دکتر فتاح ستوده. PhD ایمونولوژی. مسئول فنی بخش فلوسایتومتری

کارشناس علوم آزمایشگاهی. سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین • مهرزاد آزاد. 
کارشناس ارشد ایمونولوژی. مسئول واحد تحقیق، توسعه و روابط عمومی • مصطفی باقری. 

کارشناس ارشد ایمونولوژی. مسئول بخش فلوسایتومتری • المیرا صفایی. 
کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی. پرسنل فنی آزمایشگاه فروردین • سعید رضایی. 

کارشناس علوم آزمایشگاهی • زهرا محمدی. 
گردی اسماعیلی. PhD هماتولوژی و طب انتقال خون. سردبیر بولتن علمی • دکتر ناصر شا

دکتر آتوسا همافر،PHD تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه
کارشناس علوم آزمایشگاهی. مسئول بخش هورمون و ایمونولوژی • روژین جمشیدی. 

کارشناس علوم آزمایشگاهی. مسئول بخش هماتولوژی گان خونساری.  • مژ
کارشناس زیست شناسی. پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین • محبوبه سپهرنیا. 

کارشناس بیوشیمی. پرسنل واحد روابط عمومی مجتمع آزمایشگاهی فروردین • الناز افراشته. 

   زیر نظر پزشکان معتمد انجمن زنان و مامایی
   هیأت رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

کلینیکال- آناتومیکال. مؤسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین • دکتر فریناز راشدمرندی. متخصص پاتولوژی 
• دکتر مهرداد ونکی. دکترای علوم آزمایشگاهی. مؤسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

کارشناس ارشد ژنتیک انسانی. مؤسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی • محمد علی نژاد. 
کلینیکال- آناتومیکال. مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین • دکتر بینش امامی. متخصص پاتولوژی 

کلینیکال- آناتومیکال. مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین • دکتر سیما همایون مهر. متخصص پاتولوژی 
کارشناس علوم آزمایشگاهی. سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین • مهرزاد آزاد. 

کارشناس علوم آزمایشگاهی. سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین • آرش محسنی. 

   ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز
کــه اعــام بداریــم، آزمایشــگاه پاتوبیولــوژی فروردیــن جهــت ارائــه خدمــات تخصصــی آزمایشــگاهی بــه هموطنــان عزیــز  مفتخریــم 
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ک ــت  ــرده اس ک ــد  ــت عق ــت و دیاب ــوس، MS، هپاتی ــاران لوپ ــت از بیم ــای حمای ــن ه ــا انجم ــه ای ب ــم نام تفاه

گــردد. قــرارداد، خدمــات آزمایشــگاهی و آموزشــی مناســب بــه ایــن بیمــاران طبــق اســتانداردهای بین المللــی ارائــه مــی 

کــز مختلــف درمانــی خدمــات آزمایشــگاهی، آزمایشــگاه  بــه دنبــال ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی مطلــوب بــه مراجعیــن و مرا
کــه موجــب ایجــاد زمینــه همــکاری شــده اســت.  گرفتــه اســت  پاتوبیولــوژی فروردیــن مــورد توجــه چندیــن ارگان بــزرگ قــرار 

چنــد نمونــه از ایــن مــوارد در ذیــل ذکــر شــده:
ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به 4500 پرسنل بانک تجارت

ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به 500 پرسنل شورای عالی انقاب
ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین به 600 پرسنل بانک رفاه

آزمایشــگاه پاتوبیولــوژی فروردیــن جهــت رفــاه حــال مــادران بــاردار اقــدام بــه راه انــدازی واحــد VIP بــارداران نمــوده اســت 
کــه خدمــات ایــن بخــش شــامل:

وجــود دو بخــش خصوصــی و نیمــه خصوصــی )خصوصــی: مخصــوص بــارداران/ نیمه خصوصی: مخصــوص بــارداران و همراهان 
گرامی(

گیری گیری در محیطی آرام با مجرب ترین پرسنل نمونه  نمونه 
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 آزمایش های دوران بارداری

   راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق تلگرام و وبسایت
کلیــه خدمــات حضــوری آزمایشــگاه )پذیــرش، نمونــه بــرداری،  طــرح نویــن آزمایشــگاه الکترونیــک فروردیــن در منــزل شــما انجــام 
جوابدهــی( بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن طــرح بــر آن شــدیم تــا در ایــن شــماره از بولتــن علمــی آزمایشــگاه نیــز توضیحاتــی مختصــر 

بــرای معرفــی مجــدد ایــن طــرح ارائــه دهیــم.
کــه در مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن طراحــی شــده و از مــورخ 94/07/01 در حــال اجــرا مــی باشــد،  ایــن طــرح نویــن و خاقانــه 
گیــری و جوابدهــی را بــدون مراجعــه بیمــار بــه آزمایشــگاه و بــا ثبــت  کلیــه مراحــل آزمایــش شــامل پذیــرش، نمونــه  در نظــر دارد 
کار بیمــار انجــام دهــد. در ایــن پروســه بیمــار  گیــر بــه منــزل یــا محیــط  نــام از طریــق ســایت آزمایشــگاه فروردیــن و ارســال نمونــه 
گیــری و ارســال جــواب  فقــط هزینــه پذیــرش آزمایــش هــا را طبــق تعرفــه مصــوب خواهــد پرداخــت و ســایر خدمــات شــامل نمونــه 

بــا پیــک بــه صــورت رایــگان انجــام خواهــد شــد.
کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد: مراحل انجام 

بــه آدرس http://farvardin-lab.com در قســمت  ثبــت آنایــن درخواســت آزمایــش هــا از طریــق وبســایت آزمایشــگاه    .1
الکترونیــک. آزمایشــگاه 

2.  پزشــکان محتــرم مــی تواننــد بعــد از ورود بــه درگاه آزمایشــگاه الکترونیــک، بــا انتخــاب قســمت ویــژه پزشــکان، آزمایش هــای 
مــورد نظــر خــود را تایــپ و یــا از لیســت موجــود انتخــاب و بــرای آزمایشــگاه ارســال نماینــد. در ایــن قســمت راهنمایــی هــای الزم 

گیــری و نحــوه پرداخــت هزینــه آزمایــش هــا قــرار داده شــده اســت. بــرای هماهنگــی زمــان نمونــه 
کننــدگان نیــز مــی تواننــد تمــام پروســه را بــدون مراجعــه حضــوری بــه آزمایشــگاه و از طریــق وبســایت  در ایــن طــرح مراجعــه 
ــت  ــباب رضای ــود، اس ــدگان خ کنن ــه  ــه مراجع ــب ب ــن مطل ــادآوری ای ــا ی ــد ب ــی توانن ــرم م ــکان محت ــد. پزش ــام دهن آزمایشــگاه انج

بیمــاران خــود را فراهــم آورنــد.

اخبــــــــــار و
 تازه هـــــای 
آزمایشگاه

 عقد 
تفاهم نامه ای 
با انجمن های 

حمایت از بیماران 
 ،MS ،لوپوس

هپاتیت و دیابت 

طرح نوین 
آزمایشگاه 
الکترونیک 

فروردین در منزل 
شما

راه اندازی واحد 
VIP بارداران

در آزمایشگاه 
پاتوبیولوژی 

فروردین جهت 
رفاه حال مادران
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ارائه کلیه خدمات 
چکاپ ادواری 
ضروری تجویز 
شده توسط 
پزشک بدون 
نیاز به مراجعه 
حضوری
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   اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک
کلیــه خدمــات چــکاپ ادواری ضــروری تجویــز شــده توســط پزشــک بــدون نیــاز  ارائــه 
کار بیمــار از  بــه مراجعــه حضــوری توســط تیــم مجــرب آزمایشــگاه در منــزل یــا محیــط 

طریــق وبســایت.
کاهــش رفــت و آمــد و هزینــه هــای ایــاب و ذهــاب و صرفــه جویــی در زمــان و 
کمبــود  هزینــه مراجعیــن محتــرم بــا توجــه بــه مشــکاتی نظیــر آلودگــی هــوا، ترافیــک، 

ــودرو و ... . ــارک خ ــای پ فض
کــم تــوان  کلیــه مراجعیــن عزیــز بــه ویــژه ســالمندان و افــراد  کنتــرل ســطح ســامت 
کــه بــه علــت عــدم امــکان مراجعــه حضــوری قــادر بــه انجــام آزمایــش هــای دوره ای 
کنتــرل هفتگــی تســت انعقــادی، انــدازه  ضــروری خویــش نمــی باشــند. )از جملــه 

گیــری ســطح دارویــی و غیــره(
پزشــکان محتــرم مــی تواننــد بــا ذکــر این قابلیت آزمایشــگاه، اســباب راحتی بیمــار را 

فراهــم آورده و در نتیجــه تأثیــر روانــی مناســبی بــر بیمار خود داشــته باشــند.

گواهینامه        کسب 
ISO 10002:2014 و ISO 9001:2015 

از مرکــز ملــی تأییــد صاحیــت ایــران در راســتای رســیدگی و پیگیــری انتقــادات، 
مراجعیــن. شــکایات  و  پیشــنهادات 

   معرفی تازه های مجتمع آزمایشگاهی فروردین
Multiplex PCR Panels .1

NIPT Non Invasive Prenatal Test .2
)PLAC Test( ک 3. تشخیص بیماری قلبی با تست پا

• در ویژه نامــه بــاردار بــه توضیــح و تفســیر مراقبت هــای آزمایشــگاهی در زمــان 
کمــک جمعــی از  کتابچــه بــه  بــارداری و پــس از زایمــان پرداختــه شــده اســت. ایــن 
اعضــای هیــات علمــی نــگارش شــده اســت و بــه تاییــد متخصصیــن زنــان نیز رســیده 

اســت.
• CD موجــود در بســته حــاوی مطالــب مراقبت¬هــای تغذیــه¬ای و مشــاوره¬های 

روانشناســی اختصاصــی بــرای دوران بــارداری می¬باشــد.
ک خدمــات ویــژه آزمایشــگاه شــامل  کارت اشــترا ک: بــا اســتفاده از  کارت اشــترا  •

پیــک رایــگان، نمونه گیــری رایــگان و ... در اختیــار شــما قــرار می گیــرد.
ــادآوری و انجــام تســت در زمــان مناســب تهیــه شــده  ــم و دفترچــه جهــت ی • تقوی
کمــک آن می توانیــد تمامــی تســت و آزمایشــات اختصاصــی بررســی  کــه بــه  اســت 

کننــده ســامت جنیــن را در زمــان مناســب انجــام دهیــد.

جهــت رفــاه حــال مــادران بــاردار، افزایش ســطح خدمــات و هم چنین 
ارتقــا ســطح دانــش عمومــی مراجعیــن اقــدام بــه تهیــه یک بســته ویژه  
بــرای بانــوان بــاردار نموده ایــم. ایــن بســته شــامل یــک جلــد ویژه نامه، 

ک می باشــد. یــک عــدد CD و یــک عــدد کارت اشــترا

.................................................................
ورود  بــا ممنوعیــت  بانــوان  اختصاصــی  دارای فضــای 
کارت هوشــمند  آقایــان خدمــات ویــژه شــامل صــدور 
عضویــت و پیگیــری وضعیــت آزمایشــگاهی  بانــوان تــا 
زایمــان یــادآوری تســت های بــا اهمیــت آزمایشــگاهی در 
ــرم ــوان محت ــرای بان ــارداری ب ــارداری وب ــش از ب دوران پی

واحد ویژه بارداران 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
the section of special pregnant woman
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CBC
گلبولهای  کــه بیانگــر شــمارش ســلول های خونــی اســت و اطاعاتی راجــع به میــزان  ایــن تســت 
کــه مقــدار پاییــن  ســفید و قرمــز  و  همچنیــن هموگلوبیــن خــون مــی دهــد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــه  ک ــی )آنمــی(  کــم خون ــه در مــورد نوعــی  ک ــی اســت  کــم خون ــه نوعــی معــرف  هموگلوبیــن، ب
بــه صــورت فقــر آهــن یــا بیمــاری هایــی چــون تاالســمی هــا مــی باشــد، بــه بررســی بیشــتر 

آزمایشــگاهی نیــاز اســت.
کــه بــه خوبــی تصویــری از  ایــن تســت، یــک تســت ارزان قیمــت و در عیــن حــال بــا ارزش بــوده 
وضعیــت حــدودی داخلــی بــدن فــرد بــاردار ارائــه مــی دهــد و در زمــان هــای قبــل بــارداری و 

گیــرد. ســه ماهــه هــای اول و دوم و ســوم انجــام مــی 

ESR
کلــی و برخی  کــه بــرای پــی بــردن بــه وجــود التهــاب  گلبــول هــای قرمــز  تســت ســرعت رســوب 
کــه در افــراد دچــار آنمــی  کاربــرد دارد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت  عفونــت هاســت در فــرد 
)کــم خــون( و نیــز بانــوان بــاردار، عــدد آن مقــداری بــه صــورت طبیعــی باالتــر اســت و جــای 

نگرانــی خاصــی نیســت.

Iron
کنــد تــا وضعیــت متابولیــزه شــدن آهــن در بــدن  گیــری مــی  گیــری آهــن، میــزان آهــن موجــود در خــون را انــدازه  آزمایــش انــدازه 
کــه بــرای ســاخته شــدن هموگلوبین بــه آن نیاز اســت. هموگلوبین پروتئینی اســت  مشــخص شــود.  آهــن جــز مــواد معدنــی اســت 
کســیژن را بــه عهــده دارد. آهــن نیــز بــرای تامیــن انــرژی و عملکــرد درســت عضــات و  کــه وظیفــه حمــل ا گلبــول هــای قرمــز  در 

اعضــای بــدن الزم اســت.
ــا  ــان ب ــر ایــن زن ــا ب ــا شــیردهی از دســت مــی دهنــد. بن ــارداری و ی ــی ب ــزی قاعدگ ــادی آهــن در زمــان خونری ــم هــا مقــدار زی خان
احتمــال بیشــتری نســبت بــه مــردان بــه فقــر آهــن دچــار می شــوند و نیــاز بــه مصــرف مکمــل آهــن دارنــد. فقــر آهــن در آقایــان و 
گوارشــی مثــل زخــم  کــه اغلــب بــه علــت زخــم هــای  خانــم هــا بعــد از یائســگی اغلــب بــه علــت خونریــزی غیرطبیعــی رخ مــی دهــد 

معــده و یــا ســرطان روده بــزرگ مــی باشــد.
کمبود آن پیشــگیری  گیریــد حتمــا بایــد از میــزان آهــن خــون خــود مطلع باشــید تــا از عوارض آتــی  زمانیکــه تصمیــم بــه بــارداری مــی 
کــم  کمبــود ایــن عنصــر  مــادر  دچــار  کنــد و در صــورت  ــارداری از  خــون مــادر اســتفاده مــی  ــرا  جنیــن از هفتــه بیســتم ب کنیــد زی
کمبــود آهــن بودیــد بــا مصــرف آهــن و رژیــم غذایــی مناســب آن را بــه ســطح  خونــی شــدید مــی شــود. بنابرایــن چنانچــه دچــار 

مطلــوب برســانید.

TIBC
کــه انتقــال صحیــح و دقیــق  کنــد  کمــک مــی  یکــی دیگــر از تســت های آهــن خــون تســت TIBC مــی باشــد. ایــن  تســت بــه پزشــکان 
گیری  کــه در جریــان خــون منتقل میشــود را انــدازه  آهــن از طریــق پروتئیــن ترانســفرین را تشــخیص دهنــد .در واقــع میــزان آهنــی 
کــه نتیجــه آن نســبت معکــوس بــا میــزان آهــن خــون  دارد یعنــی بــاال بــودن آن نشــاندهنده نیــاز بــدن بــه آهــن بیشــتر  می کننــد 
ــا حــدودی افزایــش  ــه صــورت طبیعــی ت ــاردار، ب ــه در افــراد ب ک اســت. ایــن تســت ســنجش پروتئیــن هــای حاصــل آهــن اســت 
کــه بیانگــر ذخیــره آهــن  کنــار تســت های Fe )آهــن خــون( و Ferritin )فریتیــن(  گرفتــن میــزان آن در  می یابــد و پزشــک بــا در نظــر 

کــم خونــی یــا ســامت بــدن در ایــن زمینــه را ارائــه می دهــد. بــدن اســت و نیــز CBC، تصویــری از وضعیــت 

Ferritin
کــه بیانگــر ذخیــره آهــن بــدن اســت و ایــن تســت بــه همــراه تســت هــای Fe، TIBC و CBC تصویــری از  Ferritin )فریتیــن( 

کــم خونــی یــا ســامت بــدن در ایــن زمینــه را ارائــه مــی دهــد. ...وضعیــت 

تست های 
پیش از حاملگی

بخش اول
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TOXO )IgG, IgM(
کــه باعــث ســقط جنیــن مــی شــود. بنــا بــر ایــن قبــل از  اقــدام بــه بــارداری بهتــر  بیمــاری توکسوپاســموز نوعــی بیمــاری انگلــی اســت 
گیــرد. چنانچــه تیتــر IgG بیمــار بــاال بــود نشــان دهنــده ابتــای فــرد در  اســت فــرد از نظــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری مــورد بررســی قــرار 

زمــان قدیــم بــه ایــن بیمــاری اســت ولــی چنانجــه تیتــر IgM بــاال بــود نشــان دهنــده ابتــای فــرد، در حــال حاضــر اســت.

Rubella-Ab )IgG, IgM(
کــه در طــی حاملگــی، ابتــای مــادر بــه این ویــروس و ایمــن نبودن  تســت ســنجش میــزان و مقــدار )Ab( علیــه ویــروس ســرخجه، 
علیــه  ایــن  ویــروس در  مــادر، مــی توانــد باعــث عفونــت جنین به این ویروس شــود که برخی ناهنجاری در جنین را  ســبب می شــود. 
کافــی علیــه ویــروس  کــه مــادر بــاردار آنتــی بــادی  بــه همیــن خاطــر، بــا درخواســت ایــن تســت قبــل از بــارداری، مــی تــوان پــی بــرد 
گذشــته یــا تشــخیص عفونــت اخیــر در فــرد، ایــن تســت درخواســت  را  دارا  اســت یــا خیــر. همچنیــن بــه منظــور تاییــد عفونــت در 

مــی شــود و دو فــرم )Ab( بــا اشــکال IgG و IgM شناســایی و تشــخیص داده  می شــوند.

CMV )IgG, IgM(
 CMV ویروســی اســت کــه مــی توانــد بــه جنیــن در حــال رشــد انتقــال پیــدا  کند  عفونت CMV معموال بی ضرر  اســت و به نــدرت ایجاد 
کمــی وجــود دارد و اثــر  کــه بعــد از تولــد دچــار ایــن عفونــت مــی شــوند عــوارض و عائــم  کنــد. بــرای بیشــتر افــراد ســالمی  بیمــاری مــی 
طوالنــی مدتــی بــر ســامتی آنهــا نمــی گــذارد وقتــی شــخص بــرای بــار اول دچــار عفونــت CMV می شــود ویــروس به  صــورت نهفته )به 

اصطــاح در حــال کمــون( در بــدن او باقــی مــی مانــد .

Varicella )IgG, IgM(
کــه تســت ســنجش میــزان تیتــر Ab علیــه ویــروس واریسازوســتر یــا همــان آبلــه مرغــان اســت  نــام دیگــر ایــن تســت VZV اســت، 
کــه مــادر بــاردار در برابــر  ایــن ویــروس  کــه وجــود میــزان و انــدازه Ab و مقایســه دو فــرم Ab هــای IgG و IgM، بیانگــر ایــن اســت 

ایمــن هســت یــا خیــر.

HSV1, HSV2
کــه عامــل عفونت هــای متنوعی اســت و دلیل  تســت ســنجش میــزان آنتــی بــادی )Ab( علیــه هــر دو نــوع هرپــس ویــروس اســت، 
اهمیــت آن، بیشــتر بــرای بانــوان بــاردار اســت تــا از نظــر ســامت جنیــن و نیــز ایمــن 

کــرد. بــودن زایمــان واژینــال اطمینــان حاصــل 

RPR ) VDRL(
ــا عــدم وجــود ایــن  ــه وجــود ی ــردن ب ــرای تشــخیص و پــی ب ــه ب ک تســت ســیفلیس، 
بیمــاری درخواســت می شــود و قبــل از انجــام بــارداری، مــادر بایــد از ایــن نظــر 
ــال  ــن انتق ــه جنی ــاری را ب ــون بیم ــد چ ــاری نباش ــن بیم ــه ای ــا ب ــد و مبت ــامت باش س

می دهــد.
گلیســیرید خــون(، HDL )چربــی خــوب  Cholestrol )کلســترول خــون(، TG )تــری 
کــه در صــورت بــاال  کــه همگــی در مجمــوع تصویــری از وضعیــت چربــی خــون را ارائــه مــی دهنــد  خــون(، LDL )چربــی بــد خــون( 
گنجانــدن ســبزیجات و میوه  هــا در مــواد غذایــی معرفــی و نیــز  تغییــر در ســبک  بــودن و افزایــش یافتــن، بــا تغییــر رژیــم غذایــی و 
زندگــی بــه ســمت و ســوی تحــرک و ورزش و در برخــی مــوارد هــم بــا دارو درمانــی، وضعیــت بــه شــکل طبیعــی حاصــل مــی شــود.

TG
کــرده و آن را در اختیــار عضــات  قــرار مــی دهــد.  کــه انــرژی را در بــدن ذخیــره  گلیســیرید یــک نــوع چربــی در بــدن اســت  تــری 
کلســترول شــانس ابتــا بــه   LDL گلیســیرید بــه همــراه افزایــش میــزان  ایــن چربــی در خــون انــدک اســت. افزایــش میــزان تــری 

کــه فقــط میــزانLDL  بــاال باشــد، افزایــش مــی دهــد. بیماری هــای قلبــی را نســبت بــه زمانــی 

HDL
کلســترول  گاهــی  کنــد.  کمــک مــی  کبــد بــرای دفــع   بــه حــذف چربــی هــا از بــدن بــا اتصــال بــه آن در جریــان خــون و حمــل آن بــه 

کاهــش دهــد. کلســترول ممکــن اســت احتمــال ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی را    HDL خــوب نامیــده مــی شــود. افزایــش میــزان

LDL
کنــد. میــزان معینــی از  LDL در  کبــد بــه ســایر قســمت هــای بــدن منتقــل مــی  میــزان زیــادی چربــی و مقــدار اندکــی پروتئیــن را  از 

گاهــی   LDL کــه بــه آن نیــاز دارنــد می بــرد. امــا کلســترول را بــه قســمت هایــی از بــدن   LDL کــه خــون شــما طبیعــی اســت، چــون 
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کلسترول بد نامیده می شود، چون افزایش میزان آن ممکن است شانس بیماری های قلبی را باال ببرد.

HCV-Ab
هپاتیــت " C "  بــا بررســی  شــرح حــال بیمــار معاینــه  وی و آزمایــش هــای خونــی  تشــخیص داده مــی شــود. غالبــا میــزان آنزیم هــای 
ــی  ــود آنت ــود وج ــکوک ش ــت  " C "  مش ــه هپاتی ــک ب ــه  پزش ک ــی  ــت.  هنگام ــاال اس ــت " C "  ب ــه  هپاتی ــان ب ــون  مبتای ــدی  در خ کب
کــه  آنتــی بــادی هــای  ضــد هپاتیــت " C " در خــون  بادی هــای ضــد هپاتیــت ســی را در خــون بیمــار بررســی مــی نمایــد.  در صورتــی 
بیمــار وجــود داشــته باشــد بــرای تشــخیص قطعــی هپاتیــت" C " بایــد خــون بیمــار بــا آزمایــش ریبــا و پــی ســی آر مــورد  بررســی قــرار 
گیــرد. هــدف از غربالگــری HCV  تشــخیص زود هنــگام ابتــاء مــادر بــه هپاتیــت قبــل از وضــع حمــل اســت. متاســفانه هنــوز هیــچ 

کشــف نشــده اســت. کســنی بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری  وا

HBS-Ag, HBS-Ab
پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به نوزاد

کلیــه مــادران  کشــور مــا، انتقــال از مــادر بــه نــوزاد اســت، الزم اســت  کــه مهمتریــن راه انتقــال ویــروس هپاتیــت B  در  از آنجایــی 
گرفتــه و در صــورت مثبــت بــودن از نظــر وجــود ویــروس در بــدن آنهــا، نســبت بــه انجــام  در دوران بــارداری تحــت آزمایــش قــرار 

گاهــی یابنــد. اقدامــات درمانــی پــس از تولــد نــوزاد آ
گیــرد و چناچــه ایــن تســت منفی  کــه بایــد تحــت درمــان قــرار  در صــورت مثبــت بــودن HBS Ag بیمــار مبتــا بــه ایــن بیمــاری اســت 
کســن زده و هنــوز  کســینه شــود و چنانچــه فــرد قبــا وا کــه بایــد فــرد وا و Ab  پاییــن بــود نشــان دهنــده عــدم ایمنــی مناســب اســت 

کافــی دارد. تیتــر آنتــی بــادی او بــاال اســت و آنتــی ژن منفــی بــود یعنــی فــرد ایمنی 
هــدف از غربالگــری  HBS-Ag  تشــخیص زود هنــگام ابتــاء مــادر بــه هپاتیــت قبــل از وضــع حمــل اســت. بدیــن ترتیــب مــی تــوان 
کسیناســیون فعــال/ غیرفعــال و بــه  کــودکان متولــد شــده از مــادران HBS-Ag مثبــت را بافاصلــه پــس از تولــد تحــت درمــان وا
 B کــه در حیــن تولــد دچــار عفونــت بــا ویــروس هپاتیــت عبــارت دیگــر محافظــت قــرار داد. حــدود 50% از نــوزادان ممکــن اســت 
کبــد قــرار  کارســینوم  کــه مبتــا بــه هپاتیــت مــادرزادی هســتند تحــت ریســک باالتــری از عفونــت مزمــن، ســیروز و  شــوند. افــرادی 

دارنــد .

HIV-Ag, Ab
تســت HIV را بایــد عمومــا در شــروع دوران بــارداری انجــام داد. البتــه موافقــت بیمــار بــرای انجــام تســت مزبــور ضــروری اســت و 

پزشــک معالــج در هــر مــورد مشــاوره الزم را بــه بیمــار خواهــد داد .
اطــاع از عفونــت HIV در یــک زن بــاردار از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. تشــخیص عفونــت ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد 
کاهــش داد. درمــان در درجــه اول شــامل مــادر قبــل از  کــه بــا اتخــاذ درمــان مناســب، ریســک انتقــال عفونــت HIV  بــه جنیــن را 
کــودک بعــد از تولــد و جلوگیری از شــیر دادن توســط مــادر نیز مورد  کــه اســتفاده از ســزارین، درمــان  وضــع حمــل شــده ضمــن آن 

گیــری مــی شــود. گرفتــه و تصمیــم  بررســی قــرار 

Blood Group & Rh
که به چهار نوع AB, O, B, A و برای RH نیز به صورت مثبت و منفی تقسیم بندی می شود. گروه خونی  تست تعیین 

FBS
کــه بــا تســت هــای مکمــل  کــه بیانگــر وضعیــت ســامت و یــا وجــود دیابــت )خصوصــا در مــوارد دیابــت بــارداری(  )قنــد خــون ناشــتا( 
گلوکــز یــا همــان قنــد خــون را  ارائــه مــی دهنــد. گیــرد و همگــی تصویــری از میــزان و مقــدار  آن همچــون GCT و  GTT صــورت مــی 

BUN & Cr
کــه در خانــم هــای بــاردار، یکــی  کلیــوی مــی باشــند  کــه هــر دو نشــانگر وضعیــت فیلتراســیون و عملکــرد صحیــح   Creatinine و BUN

کلیــه اســت. گیــرد،  کــه بایــد مــورد پایــش قــرار  از ارگان هــای مهــم 

Vit D3
کــه در جامعــه ایــران بــه  بیانگــر میــزان و مقــدار ویتامیــن D  اســت. ایــن ویتامیــن بــه عبارتــی مهــم تریــن ویتامیــن در بــدن اســت 
کمبــود و فقــر آن در مــواد  گرفتــن از طریــق پوســت بــدن و نیــز بــه نوعــی  کمتــر آفتــاب  خاطــر ســبک زندگــی و پوشــش بانــوان و 
کوفتگــی عضــات در ابتــدای صبــح پــس از برخواســتن از  غذایــی، بــه بــروز عایمــی چــون خســتگی و بــی حوصلگــی در طــول روز، 
کــه در بــازار موجــود اســت، مــی تــوان بــه ســطح خونــی  کــه بــا مصــرف قــرص هایــی  خــواب و یکســری عائــم دیگــر منجــر مــی شــود 

کــه ایــن امــر در بانــوان بــاردار بــه خاطــر وجــود و حضــور جنیــن، دارای اهمیــت بیشــتری اســت.  مناســب آن دســت یافــت 

 )Toxicity( گاهــی اوقــات مصــرف بیــش از حــد ایــن ویتامیــن و بــاال رفتــن دوز و میــزان آن در بــدن، حالــت ســمیت همچنیــن 
کمبــود، و چــه حالــت ســمیت، انجــام تســت الزم مــی نمایــد. کــه بــرای درک و پایــش آن، چــه در حالــت فقــدان و  می کنــد 

T3,T4 &TSH
کــه تعــادل و تنظیــم بــودن ایــن هورمــون ها در هر فــردی، نقش  کــه هورمــون هــای تیروئیــدی هســتند   T3 ,TSH, T4 تســت هــای
کــه دارنــد، از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  گــذاری دارد و در افــراد بــاردار بــا توجــه بــه وضعیــت فیزیولوژیــک خاصــی  بســیار تاثیــر 
کاری یــا پــرکاری  کــم  کــه فــرد بــاردار دچــار  مــی شــوند. پایــش ایــن هورمــون هــا، قبــل بــارداری و نیــز بــه هنــگام بــارداری در صورتــی 

تیروئیــد اســت، و یــا مصــرف روزانــه داروهــای خاصــی را دارد الزم مــی باشــند.

Pap smear
کــه بــه هــر دو روش ســنتی )Conventional( و روش جدیدتــر )Liquid based (  انجــام مــی شــود یــک روش  تســت پــاپ اســمیر 
غربالگــری جهــت تشــخیص زود هنــگام ســرطان هــای ســرویکس )یکــی از شــایعترین ســرطان هــای زنــان اســت(. طبــق توصیــه 
کثــر 3 ســال بعــد از شــروع رابطــه جنســی شــروع شــود،  انجمــن ســرطان آمریــکا )ACS(، انجــام تســت پــاپ اســمیر بایــد حدا
 ) Liquid based( گــر روی محیــط مایــع همچنیــن پــس از آن ایــن تســت بــه طــور ســاالنه و تا 70 ســالگی نیز باید انجام گردد. این تســت ا
ک  کــه از خطرنا انجــام شــود بــه همــراه آن تســت هــای تشــخیصی HPV  را نیــز مــی تــوان انجــام داد. بیــش از 100 نــوع HPV وجــود دارد 

تریــن آن هــا انــواع HPV  تایــپ 18 و 16 را مــی تــوان نــام بــرد.

سرطان سرویکس 
)یکی از شایعترین 
سرطان های زنان 

است(. 
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FBS
به توضیح FBS در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

CBC
به توضیح CBC در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

Blood Group & Rh
به توضیح Blood Group & Rh در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

HIV-Ag, Ab
به توضیح HIV-Ag, Ab  در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

PT,  PTT
کــه منجــر بــه دیــر بنــد آمــدن خــون مــی شــوند، درخواســت مــی  کشــف برخــی بیمــاری هایــی  کــه بــرای  از تســت های انعقــادی 
شــود و بــا توجــه بــه اینکــه مــادر بــاردار در انتهــای بــارداری در حیــن زایمــان خــون از دســت مــی دهــد، ایــن قســمت جهت بررســی 

کتورهــای انعقــادی خــون درخواســت مــی شــود. عملکــرد صحیــح فا

Rubella-Ab )IgG, IgM( 
به توضیح Rubella-Ab )IgG, IgM( در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود. 

BUN & Cr
 به توضیح BUN & Cr در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

 VDRL
 به توضیح VDRL در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

U/ A & U/ C 
کــه بیانگــر ســامتی و یــا عفونــت در  ادرار  هســتند و انجــام آن بــرای بانــوان خصوصــا  تســت هایــی بــرای بررســی ادرار مــی باشــند، 

افــراد بــاردار الزم  مــی باشــد.
کــه  گونــه بیــان مــی دارد  کشــت ادرار مــی باشــد، بــا انجــام آزمایــش در یــک زمــان 48 ســاعته، ایــن  کــه بــه معنــای   U/C تســت
کتــری در ادرار موجــود هســت یــا خیــر. در مــورد تســت U/A نیــز بررســی تعــدادی از پارامتــر هــا و آنالیــت هــای ادرار صــورت مــی  با
کــه در آن ســه ماهه هــای دوم و خصوصــا ســوم، خیلی  کــه یکــی از پارامتــر هــای مهــم، ســنجش پروتئیــن )Pro( ادراری اســت  گیــرد 
کــه در حالــت شــدید آن،  مهــم مــی باشــد، چــون در ایــن زمــان در برخــی از بارداران،میــزان پروتئیــن ادراری افزایــش می یابــد 

نیــاز بــه درمــان و پیگیــری توســط پزشــک مربوطــه، از اقدامــات الزم اســت.

HBS- Ag
 به توضیح HBS-Ag در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

BT&CT 
کتی، بــرای افرادی  کــه هــر  دو  بــه منظــور بررســی عوامل عروقــی و پا  )CT( کامــل تســت زمــان ســیان )BT( و زمــان انعقــاد خــون 
ــزی و بنــد آمــدن طبیعــی خــون  ــه در طــی آن، زمــان خونری ک ــد  گیرن ــه قــرار اســت تحــت عمــل جراحــی قــرار  ک کار مــی رود  ــه  ب

بررســی می شــود.

تست های پیشنهادی 
در سه ماهه اول

تست غربالگری و 
سالمت جنین در سه 
که  ماهه اول بارداری 

بین هفته های )13-
10( انجام می شود و 
به منظور غربالگری 

قبل از تولد برای 
سندرم داون )بیماری 

مونگولی( و نقص 
 )NTD( لوله عصبی

درخواست می شود.
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تست های غربالگری سه ماهه اول

Double Marker )11-13 weeks(
کــه بیــن هفته هــای )13-10( انجام می شــود و به منظــور غربالگری  تســت غربالگــری و ســامت جنیــن در ســه ماهــه اول بــارداری 
قبــل از تولــد بــرای ســندرم داون )بیمــاری مونگولــی( و نقــص لولــه عصبــی )NTD( درخواســت می شــود. نتایــج دو تســت خونــی 
کنــار اطاعــات دیگــری از ســونوگرافی مثــل NT یــا همــان مایــع پشــت  PAPP-A و Free BHCG بــا عنــوان Double marker در 
گــروه نــژادی و ... بررســی شــده و میــزان خطــر یــا ریســک ابتــا بــه  گردنــی و ســن حاملگــی و نیــز پارامترهــای دیگــری چــون وزن و 
ــه ایــن بیماری هــا، توســط  ــه ابتــا ب ایــن بیمــاری هــای ژنتیکــی را مشــخص می کنــد و درصــورت وجــود خطــر و مشــکوک بــودن ب

پزشــک مربوطــه تســت هــای تشــخیصی تخصصــی تــر، درخواســت و انجــام می گــردد.

PAPP-A
ــرزی  ــارج پ ــت های خ ــژه تروفوباس ــه وی ــت ب ــتیک جف ــلول های تروفوباس ــه از س ک ــت  ــدازی اس ــم متالوپپتی ــک آنزی ــر ی ــن مارک ای
کــه ســطحPAPP-A  آنــان  ترشــح می شــود. ســطح آن در هفته هــای 11 تــا 13 بــا شــیبی نســبتًا تنــد افزایــش می یابــد. زنــان بــارداری 
کمتــر از میــزان مــورد انتظــار باشــد، احتمــال ابتــاء جنیــن آنهــا بــه ســندرم داون باالتــر اســت. ایــن  در هفته هــای 11 تــا 14 بــارداری 
آنزیــم بــا شکســتن پروتئین هــای بانــد شــونده بــه IGF و آزادکــردن آن ســبب تحریــک نقــش تهاجمــی تروفوباســت ها شــده و در 

گلوکــز  و اســیدهای آمینــه از جفــت نقــش دارد. نتیجــه در النه گزینــی جنیــن نقــش مهمــی دارد. IGF در تنظیــم انتقــال 
کارکــردی مشــابه هورمــون رشــد داشــته و در  کــه  از دیگــر نقش هــای بیولوژیــک )IGF) Insulin-like Growth Factor  آن اســت 

نتیجــه در رشــد و نمــو جنیــن نیــز نقــش دارد.

Free βHCG + NT
کــه توســط جفــت در دوران بــارداری به طــور نرمــال تولید می شــود Free βHCG در ســه  مــاه اول بارداری  HCG هورمونــی اســت 
کــه بایــد در هفتــه 10-14  گــزارش شــده  بعنــوان شــاخص مفیــد بــرای غربالگــری ســندرم داون و دیگــر ناهنجــاری هــای جنینــی 
بــارداری انجــام شــود. افزایــش Free βHCG در ترکیــب بــا ســن بــارداری ، اندازه گیــری PAPP-A  و ســونوگرافی NT در هفتــه 
کنــد. ســطح Free βHCG خــون مــادر در  کشــف  14-10 می توانــد درصــد باالیــی از حاملگــی بــا ســندرم داون )منگولیســم( را 
بارداری هــای تــوأم بــا ســندرم داون تمایــل بــه افزایــش نشــان می دهــد. NT شــاخصی از میــزان مایــع جمــع شــده در زیــر پوســت 
کثــر ضخامــت منطقــه شــفاف بیــن پوســت و بافــت نــرم پوشــاننده مهره هــای  گــردن جنیــن اســت. بــه عبــارت دیگــر حدا ناحیــه 
گردن  گــردن را NT می گوینــد. در غربالگــری ســه ماهــه اول مارکــر NT بیشــترین تأثیــر  را در محاســبه ریســک دارد ضخامــت پشــت 

کروموزومــی نظیــر ســندرم داون)منگولیســم( و ســندرم ترنــر  افزایــش مــی یابــد. جنیــن) )NTدر اختــاالت 

 NIPT
 Non Invasive Prenatal Test

که توسط Lo و همکاران انجام شد. کشف )Cff DNA ) cell free fetal DNA در خون مادر به سال 1997 برمی گردد 
کــه ایــن  کــه CFF DNA از سیتوتروفوباســت پرزهــای جنینــی آزاد شــده و وارد خــون مــادر می شــود،  آن هــا بــر ایــن بــاور بودنــد 
CFF DNA دریچــه ای بــرای امــکان تعریــف تســتی بــه نــام NIPT را ممکــن ســاخت. بــا توجــه بــه اینکــه روش هــای ســنتی غربالگــری 
کنــون ایــن تســت، پتانســیل بررســی جهــت آنالیــز و تشــخیص  کاذب باالیــی دارنــد، ا ناهنجاری هــای جنینــی مثبــت و منفــی 
کروموزومــی  کرومــوزوم هــا مضــرب صحیحــی از n=  23  نباشــد، مثــا 45  آنوپلوئیدی هــای )Aneuploidy یعنــی: هــرگاه تعــداد 
کروموزومــی( لطفــا جملــه داخــل پرانتــز باشــد.  جنینــی، تعییــن جنســیت جنیــن و بیمــاری هــای تــک ژنــی مثــل  سیســتیک  یــا 47 
فیبروزیــس، هانتینگتــون، دیســپازی تاناتوفوریــک،47XYY , 47XXY, 47XXX , RHE , RHC، منوزومــی X، تاالســمی، آنمــی 

ســیکل ســل و ... را فراهــم مــی ســازد.
کوریونیــک جنینــی بــوده و اجــازه ی  بیــن 10-7 درصــد CFF DNA موجــود در خــون مــادر از منشــاء سیتوتروفوباســت پرزهــای 

بررســی اجــزاء و ناهنجاری هــای جنینــی را بــه مــا مــی دهــد.
کــه در حدود  ایــن تســت قابــل اعتمــاد اجــازه آنالیــز و بررســی تریزومــی هــای 21،18،13 و نیــز  بررســی تعییــن جنســیت را می دهد. 
کاری نتایــج را روشــن ســاخته و از حــدود هفتــه ی 10 بــارداری قابــل انجــام اســت )هرچنــد از هفتــه 7 بــارداری در خون  10-7 روزه 

مشــاهده می شــود(.
کنیــم. )احتمال  کــه ممکــن اســت ســبب از دســت رفتــن جنیــن شــود، جلوگیــری می  بــا انجــام NIPT از تعــداد روش هــای تهاجمــی 

ســقط در CVS و یا آمینوســنتز حدود 1-0.5، درصد اســت(
کنیم. که به اختصار به چند نوع از آن اشاره می  مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است 

کــه بیــن ســال هــای 1977 الــی آوریــل 2015 انجــام شــد. نتایــج ذیــل  بــر اســاس مطالعــه ای در ســال 2017، از تعــداد 117 مطالعــه 
کــه بــه اختصــار در جــدول ذیــل آمــده اســت. بــه دســت آمــده 



نکته مهم این است 
که Cff DNA در 
ساعات متعاقب 
زایمان از پالسمای 
ک شده  مادر پا
پس مطمئنا در هر 
زایمان انحصاری 
بوده و مربوط به 
جنین داخل رحم 
در همان بارداری 
می باشد.
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condition حساسیت اختصاصی
Fetal sex 0.989 0.996

RH D 0.993 0.984
Trisomy 21 0.994 0.999
Trisomy 18 0.997 0.999
Trisomy X 0.977 0.999

Trisomy 13 0.906 1.000

یــا   )  Amniocentesis  ( آمینوســنتز   جهــت  بــه  ســقط  درصــد   0.5  -1 ریســک  در  حقیقــت  در  تهاجمــی  غیــر  تســت  ایــن 
اجــازه مداخلــه  از لحــاظ زمانــی  کــرده و  پرزهــای جنینــیCVS(  chorionic Villus Sampling ( جلوگیــری  از  نمونه گیــری 

می دهــد. مــادر  رحــم  در  را   )  CAH )Congenital Adrenal Hyperplasia  ( مثــل  دربیمارانــی  درمانــی 
ــان  ــر زایم ــا در ه ــس مطمئن ــده پ ک ش ــا ــادر پ ــمای م ــان از پاس ــب زایم ــاعات متعاق ــه Cff DNA در س ک ــت  ــن اس ــم ای ــه مه نکت

انحصــاری بــوده و مربــوط بــه جنیــن داخــل رحــم در همــان بــارداری می باشــد.
گــروه مثبــت باشــد را مرتفــع نمــوده و فقــط افــرادی  گــروه منفــی و پــدر  کــه مــادر  نیــاز بــه ایمونیزاســیون رگام را در تمــام افــرادی 

کــه RH D دارنــد ایمونیزاســیون انجــام می شــود.
ــد  ــی تایی ــای تهاجم ــت ه ــا تس ــد ب ــدی بای ــت آنوپلوئی ــت NIPT جه ــت های مثب ــی تس ــی تمام ــای آمریکای گایدالین ه ــی  در بررس
 Confined Placental Mosaicism کــه مثبــت می شــود می توانــد بــه علــت موزائیــک بــودن جفــت شــوند، چــون حتــی در افــرادی 

کاذب می باشــد. کــه ایــن مثبــت  بــوده البتــه واضــح اســت 
که باتکرار NIPT 80 درصد آنها موفقیت آمیز خواهد بود. نتایج غیرتشخیصی تا 8.1 درصد برآورد شده است 

 RH D ،کننــد مثــل )جنســیت کــه آن هــا حــاالت اختصاصــی افــراد را بررســی مــی  یکــی از محدودیــت اصلــی ایــن تســت ایــن اســت 
کــه نمــی تــوان بــا چیــزی مقایســه شــود. و...( 

آنوپلوئیــدی هــای مثــل  بــرای  بــر اســاس Cff DNA در مــوارد جنســیت و RHD تشــخیصی اســت و   NIPT کارایــی  بنابرایــن 
کــم بیمــاری و حساســیت و اختصاصــی بــودن نســبی پاییــن تــر  و نیــز بــه  تریزومی هــای 21،18،13 و منوزومــی X بــه علــت شــیوع 
علــت احتمــال وجــود موزائیــک بــودن جفــت یــک تســت تشــخیصی نیســت ولــی یــک تســت غربالگــری بســیار خــوب محســوب 

می شــود.
کــرد و بســیاری از انجمن های تخصصــی، NIPT  را به عنــوان اولین  گســترش پیــدا  بــه ایــن دالیــل NIPT بــه ســرعت در تمــام دنیــا 
ــا  ــرا ایــن تســت بــه عنــوان یــک تســت حســاس )ب روش غربالگــری )نــه بــه عنــوان یــک تســت تشــخیصی( توصیــه نمــوده انــد. زی
کــه  آن را بــه عنــوان یــک تســت  میــزان مثبــت بــودن واقعــی بــاال( و نیــز یــک تســت اختصاصــی )بــا میــزان منفــی بــودن واقعــی بــاال( 

کنونــی غربالگــری ارجــح مــی دارد.  مناســب و عالــی نســبت بــه تســت هــای 

انجمــن هــای تخصصــی، NIPT را بــه همــراه مشــاوره هــای تخصصــی ژنتیــک خانــواده بــه عنــوان انتخاب اصلــی و اولیــه می دانند 
کمتــر  کشــور هــای  کننــده اســت. در  کمــک  کــه جنســیت جنیــن بــرای پــدر و مــادر مهــم اســت ایــن تســت بســیار  و در مناطقــی 
کــم می باشــد و در  گــران و دسترســی بــه آن ســخت بــوده و نیــز متخصــص مربوطــه  کــه تســت هــای تهاجمــی  توســعه یافتــه 

دســترس همــگان نیســت ایــن تســت یــک تســت غربالگــری مؤثــر و خــوب می باشــد.

در یــک مطالعــه از تعــداد 1982 نمونــه NIPT، 32 نمونــه نیــاز بــه تکــرار داشــت )1.16 درصــد( و در 29 نفــر تریزومــی مثبــت شــدند 
کاریوتایپ  کــه 23 نفــر تریزومــی Down( 21( 4 نفــر تریزومــی 18  )Edwards(2 نفــر تریزومــی 13 )Patau( بودنــد و 100 درصــد آنهــا بــا 

تایید شــد.
کــه حداقل  کاذب نداشــتیم )حساســیت 100 درصــد( پــس نشــان می دهد  یعنــی در ایــن مطالعــه در تریزومــی هــای شــایع منفــی 
کــه احتمــال موزائیــک بــودن   sex chromosomal abnormalities در تریزومــی هــای شــایع میــزان دقــت بــاال می باشــد ولــی در
کاذب بــه نســبت تریزومــی هــای  کــه میــزان مثبــت و منفــی  کــه نشــان دهنــده ایــن مســئله اســت  جفــت هــم بــه نســبت بــاال اســت 

شــایع باالتــر می باشــد.
کتــور مهــم بــود زیــرا در ایــن مطالعــه میــزان درصــد DNA جنیــن در خــون مــادر وابســته بــه  ســن مــادر هــم در یــک مطالعــه یــک فا

ســن مــادر بــوده اســت.
در یــک بررســی دیگــر در 5967 بیمــار بــا ریســک بــاال بــرای آنوپلوئیــدی هــای شــایع در بیــن ســال هــای 2011-2000 حــدود 404 
 low Mosaic Karyotype کــه از ایــن 3.7 درصــد )14 نفــر( نرمــال یــا مــورد بــرای تریزومی هــای شــایع مثبــت شــدند )6.8 درصــد( 
کاریوتایپــی موجــود بــود پــس تســت NIPT چیــزی حــدود 5967/14  کمتــر از 30 درصــد ســلول هــای آنهــا مشــکل  بودنــد. یعنــی 

کاذب داشــته اســت. یعنــی 1000/2  )در مقایســه بــا تســت های تاییــدی تهاجمــی( منفــی 
کاذب 0.004  کاذب 0.05 درصــد و منفــی  کلــی و مثبــت  در مجمــوع NIPT در بیــش از 99 درصــد مــوارد صحیــح اســت و بــه طــور 

گــزارش 0.1 درصد اســت. درصــد و نتایــج غیرقابــل 
کاری طول می کشد.    10-7 روز 

  از هفته 10 بارداری قابل انجام است.
کلی در موارد ذیل بیشتر توصیه می شود: به طور 

سن مادر باالی 35 سال باشند.. 1
تست غربالگری سرمی سنتی، مثبت باشند.. 2
یافته های سونوگرافی شواهدی به نفع تریزومی داشته باشند.. 3
در سه ماهه اول جزء افراد High risk باشد.. 4
سابقه فردی یا خانوادگی آنوپلوئیدی داشته باشد.. 5
ــرای جنیــن ریســک باالیــی داشــته باشــد. )مثــل جفت هــای . 6 ــا CVS پرخطــر بــوده و ب ــرای تســت هــای آمینوســنتز ی مــادر ب

ــراری و...( ــن تک ــقط جنی ــرراهی، IVF، س س

در یک بررسی دیگر 
در 5967 بیمار با 
ریسک باال برای 

آنوپلوئیدی های شایع 
در بین سال های

 2011-2000 حدود 
404 مورد برای 

تریزومی های شایع 
مثبت شدند.



 یادآوری دقیق
 و منظم کلیه
 آزمایش های
 ضروری دوران
 بارداری از طریق
تلفن و پیامک
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تست های پیشنهادی 
در سه ماهه دوم

GCT )with 50gr Glucose( )24-28 weeks(
کامــل بنوشــد. پــس از  کــه بایــد آن را بــه طــور  گلوکــز بــه فــرد داده مــی شــود  گلوکــز یــک محلــول شــیرین حــاوی  در تســت تحمــل 
گــر ســطح قنــد خــون  گیــری شــود. معمــوال ا گرفتــه مــی شــود تــا میــزان قنــد خــون انــدازه  یــک ســاعت از شــخص آزمایــش خــون 
گــرم بــر دســی لیتــر)mg/dL( یــا 7.2 تــا 7.8 میلــی مــول بــر لیتــر )mmol/L( باشــد، بــه عنــوان نرمــال و طبیعــی  زیــر 130 تــا 140 میلــی 
گلوکــز  برای  کــز درمانــی مختلــف در تعییــن میــزان قنــد خــون نــرم آزمایــش تحمل  محســوب مــی شــود، هــر چنــد ممکــن اســت مرا

تشــخیص دیابــت بــارداری بــا هــم تفــاوت هایــی داشــته باشــند.
کــه فــرد بــه دیابــت بــارداری مبتــا شــده  گــر ســطح قنــد خــون فــرد باالتــر از میــزان نرمــال باشــد، ایــن بــه معنــای آن نیســت  ولــی ا
کــه احتمــال ابتــای خانــم بــاردار بــه دیابــت بــارداری بیشــتر اســت. بــرای مشــخص شــدن اینکــه  اســت بلکــه بــه ایــن مفهــوم اســت 
گلوکــز )GTT( دیگــر نیــز  فــرد بــه در حــال حاضــر بــه دیابــت بــارداری مبتــا اســت، پــس از ایــن آزمایــش بایــد یــک آزمایــش تحمــل 

گرفتــه شــود. از شــخص 

U/A & U/C 
به توضیح UA, UC در پانل سه ماهه اول مراجعه شود.

: Rubella-Ab )IgG, IgM(
به توضیح )Rubella-AB IgG,IgM( در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

Iron
به توضیح Iron در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود

TIBC 
به توضیح TIBC در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

Ferritin 
به توضیح Ferritin در پانل پیش از بارداری مراجعه شود.

ارائه خدمات 
مشاوره و آموزش 

رایگان در حوزه 
روانشناسی و تغذیه 

دوران بارداری
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تست های غربالگری سه ماهه دوم
Triple Marker )14-22(       

AFP
ایــن تســت در ســه مــاه دوم بــارداری یعنــی از ابتــدای هفتــه )0D+14W(14  تــا انتهــای هفتــه 21)6D+21W(  حاملگــی قابــل انجــام 
کبــد  کیســه زرده و ســپس در  بــوده و بهتریــن زمــان انجــام آزمایــش در ایــران هفتــه 15 حاملگــی اســت ایــن مــاده ابتــدا در 
جنیــن ســنتز می شــود. میــزان ایــن مــاده تــا  اواخــر  ســه  ماهــه دوم بــارداری )در هفتــه هــای 14 تــا 20( افزایــش می یابــد و پــس 
کــم  گذاشــته.افزایش بــدون علــت ایــن هورمــون بــا افزایــش عــوارض بــارداری همچــون خونریــزی جفتــی،  کاهــش  از آن رو بــه 
کاهــش ایــن هورمــون  کیســه )مایــع آمنیوتیــک(، مــرگ جنینــی، فشــار خــون حاملگــی و زایمــان زودرس همــراه اســت.  شــدن آب 
گهانــی، مــرده زایــی، زایمــان زودرس همــراه بــوده اســت. ســنجش ایــن هورمــون بــه تنهایــی بــه  نیــز بــا افزایــش مــوارد ســقط نا

کمــک می کنــد. تشــخیص اختــال در تشــکیل لولــه عصبــی در جنیــن 
کبــد جنیــن تولیــد شــده و از طریــق جفــت وارد خــون مــادر مــی شــود همچنیــن ایــن هورمــون وارد مایــع  ایــن هورمــون توســط 
کاهــش تدریجــی تــا  آمنیوتیــک نیــز مــی شــود. میــزان ایــن هورمــون تــا هفتــه 12 حاملگــی افزایــش یافتــه و پــس از آن شــروع بــه 

هنــگام تولــد مــی نمایــد.

UE3
ایــن تســت در ســه مــاه دوم بــارداری یعنــی از ابتــدای هفتــه )0D+14W(14  تــا انتهــای هفتــه 21)6D+21W(  حاملگــی قابــل انجــام 
ــران هفتــه 15 حاملگــی اســت و  ایــن مــاده از طریــق متابولیســم جنیــن تولیــد و از  ــوده و بهتریــن زمــان انجــام آزمایــش در ای ب
کاهــش  کاهــش مــی یابــد.  کــرده و وارد خــون مــادر مــی شــوددر ســندرم داون و تریزومــی 18 میــزان ایــن مارکــر  جفــت عبــور 
کیســه، مــرگ جنیــن بــاالی 24 هفتــه  و  کاهــش آب  بــدون علــت مشــخص ایــن هورمــون بــا افزایــش عــوارض بــارداری همچــون 

اختــال رشــد داخــل رحمــی همــراه بــوده اســت.

βHCG Titer
کــم افــت  کــم  کــرده وســپس  ــارداری افزایــش چشــم گیر  پیــدا  ــا 6 هفتــه بعــد از شــروع ب ایــن هورمــون در حاملگــی طبیعــی 4 ت
کورتــاژ  پــس از حاملگــی ســیر نزولــی  کل رحــم و  کنــد . امــا در مــوارد حاملگــی خــارج رحمــی،  حاملگــی مــوالر،  برداشــت  پیــدا مــی 

ســریعتر آن را شــاهد هســتیم.

Quadruple Marker )14-22(    
1.آزمایش های چهارگانه )کوآدراپل(

گیــری چهــار مــاده مختلــف در نمونــه ی خــون مــادر اســت. ایــن مــواد عبارتنــد  کوادرآپــل شــامل انــدازه  آزمایش هــای چهارگانــه 
کامــلβHCG، اینهیبیــن A، هورمــون اســتریول غیرکونژوگــه و مــاده ی آلفافیتــو پروتئیــن. آزمایش هــای چهارگانــه  از: هورمــون 
)کوآدراپــل( را می تــوان بیــن هفته هــای 14 تــا 20 بــارداری انجــام داد ولــی بهتریــن و دقیق تریــن زمــان انجــام آن بیــن هفته هــای 

16 تــا 18 حاملگــی اســت.
2. آزمایش های ترکیبی:

گیری: آزمایش های ترکیبی شامل اندازه 
هورمون βHCG آزاد و  ماده ی )PAPP-A( در خون مادر به همراه انجام سونوگرافی است.

گردنــی جنیــن  انجــام ایــن ســونوگرافی، نیــاز بــه تجربــه خاصــی دارد زیــرا در ایــن ســونوگرافی اندازه گیــری ضخامــت چیــن پشــت 
کــه بــه اختصــار NT نامیــده می شــود موردنظــر اســت.

ــارداری  ــم ب ــه یازده ــام آن هفت ــان انج ــن زم ــی بهتری ــام داد، ول ــاردرای انج ــا 13 ب ــای 10 ت ــوان در هفته ه ــی را می ت ــت ترکیب تس
اســت.

کاربرد آزمایش های چهارگانه )کوادرآپل( و ترکیبی
کاربرد مهم دارند: این بررسی ها دو 

1. تشخیص زودرس سندرم داون
2. تشخیص زودرس نقایص لوله عصبی

کــه نقایــص  منظــور از نقــص لوله هــای عصبــی، ناهنجاری هــای تکاملــی در مغــز و همچنیــن نخــاع و ســتون مهره هاســت. وقتــی 
لولــه عصبــی بــه صــورت ناهنجــاری در تشــکیل مغــز و جمجمــه بــروز می کنــد بــه آن آنســفال می گوییــم. نــوزادان دچــار 
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کوتاهــی پس از تولــد می میرند.  ایــن ناهنجاری هــا یــا در دوره ی جنینــی  و یــا طــی مــدت 
گاهــی بــا شــکاف ســتون مهره هــا همــراه  کــه  ناهنجــاری در تشــکیل لولــه عصبــی نخاعــی 
بــدن  پایینــی  بخش هــای  در  عصبــی  سیســتم  عملکــرد  در  اشــکال  موجــب  اســت، 
می شــود. مبتایــان بــه ایــن اختــاالت ممکــن اســت از ضعــف بــدن و فلــج انــدام هــای 

ــد. ــج ببرن ــا مدفــوع رن ــاری ادرار و ی ــی، بی اختی تحتان
بــا انجــام آزمایش هــای چهارگانــه و ترکیبــی تعــداد زیــادی از ایــن مــوارد را می تــوان پیــش 

از زمــان زایمــان تشــخیص داد.
آمنیوسنتز

کمــی  آمینوســنتز در حوالــی هفتــه 16 بــارداری انجــام شــده، شــامل جمــع آوری حجــم 
بــرای   QF-PCR تکنیــک از   CVS و مشــابه اســت  حــاوی ســلول های جنینــی  مایــع  از 
ناهنجاری هــای  اوقــات  گاهــی  نیــز  و  و 13  زومــی 18  تــری  تشــخیص ســندرم داون، 
کرومــوزوم جنســی اســتفاده می شــود. در بعضــی مــوارد می تــوان آزمایــش هــا را بــرروی 
کروموزوم هــا انجــام داد. در ایــن مــوارد نتایــج طــی دو هفتــه آمــاده خواهند شــد. تمــام 

AFP
به توضیحات تست Triple Markers مراجعه شود.

UE3
به توضیحات تست Triple Markers مراجعه شود.

βHCG Titer 
به توضیحات تست Triple Markers مراجعه شود.

Inhibin A 
بــارداری  افزایــش ســن  بــا  و  ترشــح می شــود  از تخمدان هــا و جفــت  ایــن هورمــون 
بخصــوص در ســه ماهــه ســوم عمدتــًا از جفــت ترشــح می شــود. ســطح آن در ســه ماهه 
کاهــش می گــذارد و ســپس  ــارداری افزایــش می یابــد و در ســه ماهــه دوم رو بــه  اول ب
ــه ســندرم داون  ــد در جنین هــای مبتــا ب در ســه ماهــه ســوم مجــددًا  افزایــش می یاب

کاهــش ســطح AFP و UE3 دیــده می شــود. افزایــش ســطح hCG  و Inhibin A و 

CBC 
به توضیح CBC در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

Cervical Vaginal Swab
کشــت  ســواپ واژن به منظور بررســی میکروســکوپیک و همچنین 
در محیطهــای اختصاصــی از نظــر عفونت هــای بــا اهمیــت بالینــی 

گیــرد. انجــام مــی 

Urine Protein
ایــن تســت معمــوال در ســه ماهــه ســوم بــارداری بــرای تشــخیص 
ــارداری) مســمومیت  حاملگــی  عبــارت  اســت  از یــك   مســمومیت ب
کــه  ممکــن  اســت  از هفتــه  بیســتم بــارداری  تــا روز هفتــم  کلیــه  و دســتگاه  عصبــی  مرکــزی   کارکــرد  اختــال  خطرنــاك  در فشــار خــون، 
کــه از عایــم شــایع آن دفــع پروتیئــن در ادرار اســت درخواســت مــی شــوداین آزمایــش  پــس  از زایمــان  رخ  ده انجــام مــی شــود( 

بــرای پیشــگیری زایمــان زودرس انجــام مــی شــود.

   تست های مربوط به زایمان زودرس
Fetal Fibronectin Test )22-35 weeks(

ایــن تســت در هفتــه 22 تــا 35 بــارداری، خطــر زایمــان زودرس را پیــش بینــی مــی نمایــد. هــدف از ایــن تســت، جلوگیــری از 
گیــری مــی شــود.  مشــکات بالقــوه در نــوزادان نــارس مــی باشــد.برای انجــام ایــن تســت ، از مایــع واژینــال یــا ســرویکس نمونــه 
ــاالی ایــن پروتئیــن مــی توانــد بــه دالیلــی غیــر از  کیســه آمنیوتیــک و دیــواره رحــم اســت. میــزان ب FFN یــک مــاده در مــرز بیــن 
کننــده خوبــی بــرای زایمــان زودرس نیســت. امــا بایــد به این  زایمــان زودرس باشــد. بنابرایــن یــک FFN مثبــت خیلــی پیــش بینــی 
کــه زایمــان در طــی 7 تــا 14 روز آینده  کننــده بســیار خوبی می باشــد  کــه نتیجــه منفــی ایــن تســت، پیــش بینــی  مســئله توجــه نمــود 
کــه احتمــال زایمــان زودرس  کــه وجــود خطــر زایمــان زودرس همــراه اســت بــا مراقبــت هــای ویــژه زنانــی  رخ نمــی دهــد. از آنجــا 

در آن هــا وجــود دارد، بــه همیــن دلیــل ایــن تســت ارزشــمند اســت.

Actim Partus
کــه دارای خطــر زایمــان زودرس  یــا  قریــب الوقــوع  هســتند، انجــام  آزمایشــی ســریع و قابــل اعتمــاد بــه منظــور شناســایی بیمارانــی 
مــی شــود و قــادر بــه شناســایی ایــن خطــر حتــی تــا قبــل از آنکــه عائــم بالینــی پدیــدار شــود اســت. از مزایــای دیگــر ایــن آزمایــش 

کــه بصــورت اورژانــس قابــل انجــام مــی باشــد.  ایــن اســت 
ــه  ــا مــی آینــد. تعریــف زایمــان زودرس ب ــه دنی ــه اتمــام برســد ب ــارداری ب ــوزاد قبــل از آنکــه دوره ب هرســاله حــدود 15 میلیــون ن
ــد  ــا تول ــارداری صــورت بگیــرد و اصلــی تریــن عامــل ناخوشــی و مــرگ مرتبــط ب ــه قبــل از هفتــه 37 ب ک گفتــه مــی شــود  ــی  زایمان
نــوزاد در سراســر جهــان مــی باشــد. تشــخیص زودهنــگام بیمــاران پرخطــر چالــش برانگیــز اســت، در حــدود نیمــی از زایمان هــای 
ــاردار از ایــن قبیــل انقباضــات شــکایت مــی  ــان ب گرچــه نیمــی از زن ــه می کنــد. ا زودرس، مــادر انقباضاتــی را در رحــم خــود تجرب
کــه در  کننــد، ولــی فقــط یــک پنجــم آن هــا دچــار زایمــان زودرس میشــوند، لــذا بــا انجــام یــك آزمایــش معتبــر می تــوان بیــن زنانــی 

خطــر ابتــا بــه زایمــان زودرس هســتند از ســایرین تمایــز قائــل شــد.
کم خطــر اجتناب  کــه نیازمنــد بــه درمــان فــوری هســتند از درمــان غیرضروری و آســیب زا بــه بیماران  تشــخیص بــه موقــع بیمارانــی 
کــه در معرض خطــر واقعی زایمــان زودرس  کســانی  کنند از  کــه انقباضــات بــی ضــرر را تجربــه می  مــی نمایــد. شناســایی بیمارانــی 
کــه  کــه اغلــب تشــخیص و درمــان بیمــاری حتــی در آنهایــی  هســتند مــی توانــد دشــوار باشــد. در عمــل، ایــن بــدان معنــی اســت 

گزینــه ممکــن می باشــد. کــم خطــر هســتند تنهــا 
کــه نتیجــه ایــن آزمایــش مثبــت شــود، بهتــر اســت بیمــاران در بیمارســتان بســتری شــوند تــا در صــورت بــروز خطــر بتــوان  درصورتــی 
کــرد، نتیجــه منفــی ایــن آزمایــش خطــر زایمــان زودرس را بــه  طــور قابــل  اطمینانــی رد  بــه ســادگی و بســرعت بــه آنهــا رســیدگی 

کــردن ایــن بیمــاران در بیمارســتان نمــی باشــد. می کنــد و نیــازی بــه بســتری 

تست های پیشنهادی 
در سه ماهه سوم

خدمتی نوین با 
عنوان آزمایشگاه 

الکترونیک، انجام 
کلیه خدمات 

حضوری: پذیرش، 
نمونه برداری 

تا جوابدهی در 
منزل شما از طریق 
وبسایت آزمایشگاه
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گــردن رحــم همزمــان  PHIGFBP( 1- Phosphorylated Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 ( بــا میــزان ترشــحات 
کــه توســط Nuutila و همــکاران در ســال 1999 انجــام شــده  بــا بلــوغ )رســیده شــدن( ســرویکس افزایــش می یابــد. در مطالعــه ای 
گــردن رحــم نــارس می باشــد، همچنیــن تجویــز  گــردن رحــم رســیده بســیار باالتــر از  کــه میــزان phIGFBP-1 در  مشــخص شــده 

گاندین نیــز منجــر بــه افزایــش شــدید ایــن مــاده می شــود. ژل پروســتا
کمتــر از kg/ L   10 اســت دچــار زایمــان  گــردن رحــم آنهــا  کــه غلظــت ) phIGFBP-1 (در  کــه 94% زنانــی  قبــًا مشــخص شــده بــود 
زودرس و یــا حداقــل دو هفتــه بعــد از نمونه گیــری نخواهنــد شــد. هیچکــدام از ایــن زنــان قبــل از هفتــه 35 بــارداری، زایمــان 
  1-phIGFBPــا ــده اند 88 % آنه ــرش ش ــتان پذی ــم در بیمارس ــات زودرس رح ــت انقباض ــه بعل ک ــی  ــان زنان ــرد. در می ک ــد  نخواهن
کمــك تســت Actim Partus می تــوان افــراد در  باالتــر از μg/ L 10 داشــته اند. تحقیقــات اخیــر نیــز ایــن یافته هــا را تأییــد می کنــد. بــه 
کــه بیمار بــه احتمال  خطــر زایمــان زودرس را مشــخص نمــود و بــه طــرز اختصاصی تــری بــا یــك آزمایــش منفــی می تــوان نشــان داد 

کــرد. زیــاد طــی دو هفتــه آینــده زایمــان نخواهــد 
  )1-phIGFBP( گردن رحم را آلوده می کنند مانند مایع منی  و  ادرار،  میزان بســیار ناچیزی از که ترشــحات  بیشــتر مایعات بدن 

دارند، لذا داشــتن مقاربت اثری بر روی تســت Actim Partus ندارد.

Actim Prom
یک تست قابل اعتماد برای تشخیص سریع و آسان پارگی زودرس غضروف جنین )PROM( در همه بیماران است.

)Premature Rupture of Fetal Membrane )PROM شــایعترین علــت قابــل تشــخیص زایمــان زودرس و یــک دلیــل عمــده 
کیســه آب در زنــان بــاردار مــی باشــد. پارگــی  بیمــاری مــادر و جنیــن مــی باشــد. ایــن تســت بــه منظــور تشــخیص پارگــی زودرس 
کــه عامــل یــك ســوم زایما ن هــای زودرس نیــز می باشــد. تشــخیص  کیســه آب یکــی از عــوارض خطرنــاك بــارداری اســت  زودرس 
صحیــح PROM بــرای هدایــت درمــان و بــه حداقــل رســاندن عــوارض مهــم اســت. بــا ایــن حــال، نشــانه هــای PROM بیــن 

کشــد. کــه تشــخیص را بــه چالــش مــی  بیمــاران متفــاوت اســت، 
زایمــان زودرس خطــر مــرگ و میــر نــوزاد را افزایــش می دهــد. عــاوه بــر ایــن عارضــه PROM خطــر ایجاد عفونت را هــم در جنین 
گرچــه تشــخیص دقیــق ایــن عارضــه بســیار پــر اهمیــت و حیاتــی مــی باشــد، ولــی روش هــای  و هــم در مــادر افزایــش می دهــد. ا
کارآیــی الزم را نداشــته و اغلــب نتایــج نادرســتی بــه بــار مــی آوردنــد. روش هــای قدیمــی نســبت بــه آلــوده شــدن نمونــه  قدیمــی 
ــی  کاذب می شــود ول ــج  ــه نتای ــه منجــر ب ک ــوس ســرویکال بســیار حســاس هســتند  ــع منــی و موک ــر خــون و مای ــه ترشــحاتی نظی ب
Actim PROM حتــی در حضــور خــون، دیگــر مایعــات بــدن و  عفونت هــا نیــز انجــام شــود. در آزمایــش Actim PROM درآزمایــش
بــا تجســس IGFBP( 1- Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1(، وجــود مایــع آمنیــون را در ترشــحات واژن شناســایی 
کــه غلظــت IGFBP-1 در مایــع آمنیــون بــه شــدت باالســت، یافتــن ایــن ماده در نمونه ترشــح واژن، نشــانگر  می کنیــم. از آنجایــی 
ــی  ــل حاملگ ــون در اوای ــع آمنی ــت )IGFBP-1( در مای ــه غلظ ک ــد  ــان می ده ــات نش ــد. تحقیق ــه آب می باش کیس ــی زودرس  پارگ

بشــدت افزایــش یافتــه و تــا آخــر حاملگــی بــاال می مانــد، لــذا ایــن تســت از همــان اوایــل حاملگــی قابــل اســتفاده اســت.
کــه  گرفتــه و در همــه آنهــا اثبــات شــده  ایــن آزمایــش در چندیــن مطالعــه مســتقل در نقــاط مختلــف دنیــا مــورد ارزیابــی قــرار 
ــل اعتمــاد اســت.  کیســه آب دارای حساســیت و اختصاصیــت مناســبی اســت و قاب ــی زودرس  ــرای تشــخیص پارگ ایــن تســت ب
روش هــای ســنتی نظیــر اندازه گیــریPH  و بررســی میکروســکوپی ترشــحات واژن به هیچ وجــه نــه از نظــر حساســیت و نــه از 
نظــر اختصاصــی بــودن قابــل مقایســه بــا  Actim PROM نیســتند. غلظــتIGFBP-1 در مایــع آمنیــون 100 تــا 1000 برابــر بیشــتر از 
کیســه آب می باشــد. حداقــل میــزان  ســرم مــادر اســت، بنابرایــن وجــود آن در ترشــحات واژن شــاخص واضحــی بــرای پارگــی 
  1-IGFBPکــه حتــی پارگی هــای بســیار ظریــف را نیــز شناســایی می کنــد. غلظــت قابل ســنجش ایــن تســت بــه حــدی پاییــن اســت 
 Actim ــت ــر روی تس ــری ب ــات تأثی ــن مایع ــا ای ــح واژن ب ــودن ترش ــوده ب ــه آل ک ــت  ــز اس ــان ناچی ــون آنچن ــی، ادرار و خ ــع من در مای

ــذارد. گ ــی  PROM نم
گذاشــت  زیــرا  نســبت مایــع  بــر خــاف ســایر آزمایــش هــای تشــخیصی، ســن حاملگــی تشــخیص IGFBP-1 را تحــت تأثیــر نخواهــد 

ســرمی  آمنیوتیــک بــاال نســبت بــه IGFBP-1 از ســه ماهــه دوم بــاال اســت و تــا قبــل از زایمــان حفــظ مــی شــود.

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

Sensitivity% Specificity % Accuracy %
Actim PROM test 97 97 97
Nitrazine test 97 16 56
AFL < 80 mm 94 91 92
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کــه در انتظــار اولیــن فرزنــد خــود هســتند، ممکــن اســت در روزهــای آخــر بــارداری اســترس و  گــر از آن دســته مادرانــي هســتید  ا
نگرانــی دو چندانــی داشــته باشــید. شــما تجربــه زندگــی بــا یــک نــوزاد تــازه متولــد شــده را نداشــته ایــد و شــاید تــا بــه حــال حتــی 
گــر فرزنــد دوم یــا ســومتان را  کافــی اســت تــا اســترس بگیریــد. حتــی ا نــوزاد یــک روزه را هــم از نزدیــک ندیــده باشــید، همیــن هــا 
کــه هــر فرزنــدی دنیــای جدیــدی بــا خــودش  هــم بــاردار باشــید بــاز ممکــن اســت ایــن اســترس دســت از ســر شــما بــر نــدارد؛ چــرا 
کمــک  کــه داریــد، نیــاز بــه  کــرده باشــید و بــا وجــود تجربــه ای  بــه همــراه مــی آورد و ممکــن اســت شــما ایــن روزهــا را فرامــوش 
داشــته باشــید. شــما بایــد بدانیــد 10 روز اول پــس از زایمــان بــر شــما و نوزادتــان چگونــه خواهد گذشــت و نوزادتــان در 10 روز اول 

کارهایــی انجــام خواهــد داد. بعــد از تولــد چــه 
کنیــد و هــم نیــرو و قــوای از دســت رفتــه تــان را بــه دســت آوریــد. شــما تنهــا نیســتید، بــاز هــم شــهرزاد  شــما بایــد، هــم از او مراقبــت 

بــا شماســت تــا بــا هــم مــروری بــر ایــن 10 روز طایــی داشــته باشــیم.
ــدی  ــد فرزنــدش وارد مرحلــه جدی ــا تول ــازه فــارغ شــده ب ــارداری نیســت، مــادر ت ــان دوران خــوش ب فــارغ شــدن و زایمــان پای
ــان  ــن زم ــاز دارد. ای ــدردی نی ــه و هم ــترین توج ــه بیش ــان ب ــن زم ــت و در ای ــت اس ــدن دوران نقاه گذران ــال  ــود. او در ح می ش
کــه تمــام مــادران پشــت ســر می گذارنــد: احســاس خوشــحالی از پایــان موفقیت آمیــز یــک  دوران احساســات ضــد و نقیضــی اســت 

بــارداری طوالنــی و خســتگی و ناتوانــی بــه دلیــل زایمــان ســخت و تولــد نــوزاد.
گذاشــته ایــد و بایــد حســابی  گــر ســزارین شــده ایــد بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید عمــل جراحــی ســخت و ســنگینی را پشــت ســر  ا
ــه  ــرک می کنیــد دیگــر تنهــا مســئولیتتان رســیدگی ب ــه بیمارســتان را ت ک ــن  ــه محــض ای ــاد داشــته باشــید ب ــه ی ــد. ب کنی اســتراحت 
کارهــای منــزل، پخــت و پــز و پذیرایــی از مهمــان هــا و دوســتان و آشــنایان را بــه دیگــر افــراد خانــه  خودتــان و نوزادتــان اســت. 
کیســه های یخ  کمــی اوضــاع برایتان ســخت تر باشــد، از  گــر زایمــان طبیعــی و بــرش اپیزیوتومــی داشــتید، ممکــن اســت  بســپارید. ا
کمتــری داشــته باشــید. توصیــه هــای الزم برای دستشــویی رفتن  کنیــد تــا درد  و بالشــتک های مخصــوص بــرای نشســتن اســتفاده 

کــردن را از پرســتاران بپرســید و مراقــب بخیــه هــا و جــای زخــم باشــید تــا دچــار عفونــت نشــوند. و حمــام 
حــاال دیگــر شــما بــا فرشــته تــازه متولــد شــده تــان بــه خانــه آمــده ایــد و زندگــی جدیــدی پیــش رو داریــد. در روزهــای اول ســعی 
کــودک تــا  کنیــد یعنــی خــوردن و خوابیــدن و مراقبــت از  کنیــد و همــان روتیــن و برنامــه بیمارســتان را اجــرا  کنیــد بیشــتر اســتراحت 
کنیــد! انعطــاف پذیــر باشــید، بــر اعصــاب خــود مســلط باشــید و از احســاس مادرانــه  بــرای روزهــای پــر دردســر آینــده تجدیــد قــوا 
کنیــد. در ایــن روزهــا بایــد برنامــه تــان را بــه دســت نــوزاد بدهیــد و بــا خواســته هــای او جلــو برویــد تــا هــر دو به شــرایط  تــان پیــروی 
ــه  ــر ب گ ــرد. ا ک کســب خواهیــد  کافــی را  ــه  ــد و تجرب کارهــا دســتتان می آی ــه زودی رشــته  کنیــد. مطمئــن باشــید ب ــد عــادت  جدی
کــودک شــیر می دهیــد، ســعی نکنیــد برنامــه خاصــی برایــش در نظــر بگیریــد. طبــق نیــاز نــوزاد هــر وقــت شــیر خواســت از او دریــغ 
نکنیــد. ممکــن اســت نــوزاد شــما در یــک وعــده هوشــیارتر  باشــد و شــیر بیشــتری بخــورد یــا حتــی ممکــن اســت بــه دلیــل خــواب 
کردیــد نیــاز  کنــد و وســط شــیر خــوردن خوابــش ببــرد. پــس هــر وقــت احســاس  آلودگــی در یــک وعــده نتوانــد خــودش را ســیر 
کننــد و شــیر بیشــتری  کــه نــوزاد شــما مــک مــی زنــد، غــدد شــیری ترشــح بیشــتری مــی  اســت، بــه او شــیر بدهیــد. در ضمــن زمانــی 

کــه بــرای روزهــا و هفته هــای آینــده تغذیــه نوزادتــان الزم اســت. تولیــد مــی شــود 
کنیــد. ســندرم افســردگی پــس از زایمان معمــوال در روزهــای 3 و 4 به  ممکــن اســت در ایــن روزهــا احســاس خســتگی و افســردگی 
کردیــد و از اوضــاع جدیــد لــذت نمــی بردید، به ســرعت با پزشــک خود  گــر احســاس درماندگــی  بعــد بــه ســراغ مــادران مــی آیــد. ا
کنیــد. افســردگی پــس از زایمــان در تمــام مــادران شــایع اســت و بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی رخ مــی دهــد و پزشــک  مشــورت 
کنــار بیاییــد. هــر چــه نــوزاد شــما بیشــتر از ســینه شــیر بخــورد و مــک بزنــد،  کنــد تــا بــا ایــن اوضــاع  کمکتــان  شــما مطمئنــا مــی توانــد 
کننــد، پــس هــر وقــت نــوزاد نیــاز داشــت به او شــیر بدهیــد و در  غــدد شــیری بیشــتر تحریــک مــی شــوند و شــیر بیشــتری ترشــح مــی 

کنیــد. ماه هــای اول برنامــه و ســاعت را فرامــوش 
بافاصلــه بعــد از تولــد، نــوزاد شــما را بــه بخــش نــوزادان مــی فرســتند تــا تســت هــای ســامت بــه نــام تســت آپــگار را از او بگیرنــد، 
کننــد. ایــن  کمــك آن پزشــکان از ســامت نــوزاد مطمئــن مــی شــوند و نشــانه هــای حیاتــی او را چــک مــي  کــه بــا  ایــن تســتی اســت 
تســت یــک دقیقــه بعــد از زایمــان و بــرای بــار دوم پنــج دقیقــه بعــد از زایمــان انجــام مــی شــود و بعــد نوبــت به معاینه جســمی می 
گیــری وزن، قــد و دور ســر، نــوزاد را بــه آغــوش شــما می آورنــد  رســد. بعــد از بررســي دمــای بــدن، نبــض، تعــداد تنفــس، انــدازه 
کــه دیــدش هنــوز تــار  تــا آرام بگیــرد و اولیــن شــیر زندگیــش را بخــورد. ممکــن اســت از هوشــیاری نوزادتــان متعجــب شــوید، بــا ایــن 
گــر دیدیــد  کــه در 20 تــا 25 ســانتیمتری صورتــش قــرار دارنــد، ببینــد. پــس تعجــب نکنیــد ا اســت امــا بــه خوبــی مــی توانــد اشــیایی 

گرچــه هنــوز خــواب آلــو اســت امــا تمــام حواســش را بــه  کنــد. ا نــوزاد چنــد ســاعته شــما بــا دقــت بــه اجــزای چهــره تــان نــگاه مــی 

تست های پیشنهادی ضروری 
مادر و نوزاد پس از زایمان و تولد
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کــف دســت او قــرار بدهیــد، محکــم چنــگ مــی زنــد و  گــر انگشــتتان را  گیــرد تــا شــما و دنیــای اطرافــش را بهتــر بشناســد، ا کار مــی 
گذراننــد، آنهــا  حتــی ممکــن اســت ســاعت ها انگشــت شــما را در مشــتش نگــه دارد. نــوزادان، بیشــتر زمــان خــود را در خــواب مــی 
حــدود 20 ســاعت در طــول روز مــی خوابنــد و زمــان باقــی مانــده بــه شــیر خــوردن، تعویــض پوشــک و نــاز و نــوازش ســپری مــی 

شــود.

   روز 2 تا 4
کوچولو باشد. حواستان به رنگ و روی فرشته 

گوینــد. آغــوز سرشــار از مــواد غنــی غذایــی، چربــی و پروتئیــن اســت کــه بــه آن آغــوز هــم مــی  کلســتروم همــان شــیر اولیــه اســت 
کــه بــرای رشــد نــوزاد ضــروری اســت. همچنیــن آنتــی بادی هایــی   
کند،  کســینه مــی  کــه نــوزاد را مقابــل بســیاری از بیمــاری هــا وا دارد 
گــر خودتــان قصــد شــیردادن هــم نداریــد حداقــل  پــس حتــی ا
گــرم نگــه  کــودک را  کــودک بدهیــد. پــس از تولــد بایــد  آغــوز را بــه 
گــرم و نــرم بــه دنیــای بیــرون آمــده و ممکــن  داریــد، او از فضایــی 
کنــد. بــرای همیــن بهتــر اســت او را در  اســت احســاس بــی پناهــی 
پارچــه ای بپیچیــد و در آغــوش بگیریــد تــا بــه نوعــی حــس امــن 
رنــگ و روی  بــه  ایــن روزهــا  کنیــد. در  ایجــاد  برایــش  را  بــودن 
نوزادتــان خیلــی توجــه بکنیــد. برخــی از نــوزادان پــس از تولــد دچار 
کــه بــه دلیــل بــاال رفتــن ســطح بیلیروبیــن در  »زردی« مــی شــوند 

خون ایجاد می شود.
کمــی زودتــر بــه دنیــا  گــر  کــودک شــما بــه وقــت طبیعــی بــه دنیــا آمــده باشــد احتمــاال شــبیه یــک فرشــته لــپ صورتــی اســت امــا ا گــر  ا
کنیــد،  کــودک وارد  کافــی فشــار مایمــی روی قفســه ســینه  کمــی زرد بــه نظــر بیایــد. در اتــاق بــا نــور  آمــده باشــد ممکــن اســت 
کنیــد. پزشــکان مــی تواننــد بــا انجــام  گــر هنــگام برداشــتن فشــار، تــه رنــگ زردی روی پوســت باقــی مانــد بــا پزشــک خــود مشــورت  ا

کننــد. کمــک  آزمایــش خــون و اندازه گیــری ســطح بیلیروبیــن بــه شــما 
کــودک را برهنــه زیــر نــور فلورســنت قــرار مــی دهنــد  کننــد، یعنــی  کــردن زردی معمــوال از فتوتراپــی اســتفاده مــی  بــرای برطــرف 
کــودک در معــرض نــور خورشــید بــه پاییــن آوردن ایــن  تــا بیلیروبیــن خــون پاییــن بیایــد. خودتــان هــم مــی توانیــد بــا قــرار دادن 
کــردن پوشــک هــم برعهــده شماســت. بــا دیــدن اولیــن دفــع نــوزاد تعجــب  ک  کنیــد. در ایــن چنــد روز وظیفــه پــا کمــک  پروتئیــن 
کــه مکونیــوم نــام دارد و در اثــر بلعیــدن آب درون رحم  ک اســت  نکنیــد، اولیــن دفع هــا مــاده ای ســیاه رنــگ و قیــر ماننــد و چســبنا
کــودک بایــد تــا 24 ســاعت اول حداقــل یــک بــار  کامــا طبیعــی اســت و جــای نگرانــی نــدارد.  در معــده نــوزاد جمــع شــده. ایــن 

کنیــد. کنــد. در غیــر ایــن صــورت بهتــر اســت بــا پزشــک خــود مشــورت  مکونیــوم دفــع 

   روز 5 و 6
گرفتن ضروری است. آروغ 

کــه البتــه مادران به ســرعت  کار بــه مهــارت و اســتعداد خاصــی نیــاز دارد  بعــد از هــر بــار شــیر دادن بایــد آروغ نــوزاد را بگیرید.ایــن 
کــه بــا مکیــدن شــیر بلعیــده باعــث  گــر نــوزاد بعــد از شــیر خــوردن آروغ نزنــد هوایــی  رگ خــواب نوزادشــان دستشــان مــی آیــد. ا
کنیــد. حواســتان باشــد لــب هــای  می شــود دل درد بگیــرد. بــا شــیر دادن درســت مــی توانیــد ایــن مشــکل را تــا حــدودی حــل 
کــدام بهتــر جــواب  کنیــد تــا ببینیــد  گرفتــن موقعیــت هــای مختلــف را امتحــان  کامــا بــه دور ســینه قــرار بگیــرد. بــرای آروغ  نــوزاد 
کمــر  کــه ســرش روی شــانه تــان باشــد و قفســه ســینه اش روی ســینه تــان قــرار بگیــرد و بعــد  مــی دهــد. او را عمــود بگیریــد طــوری 
کمــر او ضربــه نزنیــد یــا او را بــه صــورت دمــر روی پایتــان نگذاریــد و تــاب ندهیــد.  و شــکمش را بــه آرامــی ماســاژ بدهیــد، هرگــز بــه 

کــدام بــرای شــما و نوزادتــان راحــت تــر اســت. کنیــد تــا ببینیــد  تمــام راه هــا را امتحــان 
کامــا طبیعــی اســت، نترســید. در عــوض دســتمالی تمیــز روی شــانه یــا پاهایتــان قــرار  برگردانــدن مقــداری شــیر در ایــن حالــت 
کثیــف نشــود. بنــد نــاف نوزادتــان را تمیــز و خشــک نگــه داریــد و بــه توصیه هــای پرســتاران در ایــن بــاره  دهیــد تــا لباس هایتــان 
گــر در ناحیــه پوشــک قرمــزی و التهــاب دیدید  کنیــد. ا کنیــد بنــد نــاف را هــم خشــک  کــه پوشــک را عــوض مــی  کنیــد. هــر بــار  دقــت 

کنیــد. کنیــد و بــرای پیشــگیری از ســوختگی پوشــک بــا پزشــک مشــورت  کنیــد، نــوزاد را زود بــه زود عــوض  حواســتان را جمــع 
بیســت و چهــار ســاعت اول تــا هفتــه اول تولــد نــوزاد در ســامتی وی تــا پایــان زندگــی تاثیــر زیــادی دارد و آزمایش هایــی نیز وجود 
کــه بــرای  گــروه خونــی مــادر و نــوزاد اســت  کــودک انجــام شــود. یکــی از ایــن آزمایــش هــا تعییــن  کــه بایــد از بــدو تولــد روی  دارد 
گــروه O بــه خصــوص O منفــی باشــد و بچــه  گــروه خونــی مــادر از  گــر  تشــخیص بیمــاری زردی یــا یرقــان صــورت می گیــرد. یعنــی ا
گــروه خونــی A یــا B داشــته باشــد نــوزاد دچــار ایــن بیمــاری مــی شــود. ایــن آزمایــش باعــث مــی شــود پزشــک بتوانــد بــه راحتــی 

گــر مــادر بیمــاری دیابــت یــا  بیمــاری زردی را در نــوزاد تشــخیص دهــد. آزمایــش بعــدی ســطح قنــد خــون اســت زیــرا ا

قنــد بــاال داشــته باشــد ممکــن اســت نــوزاد در هنــگام تولــد دچــار افــت قنــد شــود. 
کــم  کاری تیروییــد نیز بســیار مهم اســت  کتــوزوری و  گاال کتونــوری،  آزمایش هــای فنیــل 
کــودک آســیب برســاند جلوگیــری  کــه مــی تواننــد بــه مغــز  زیــرا از بــروز بیمــاری هایــی 

کننــد. مــی 
و  ژنتیکــی  اختــاالت  از  بعضــی  تشــخیص  بــرای  تولــد،  از  پــس  اول  روز  چنــد  در 
اختــاالت،  ایــن  از  یکــی  می گیرنــد.  را  نــوزاد  خــون  از  قطــره  چنــد  مــادرزادی، 
کــه تقریبــًا یــک مــورد در بیــن 15000 نــوزاد  فنیل ِکتونــوری، بیمــاری نــادری اســت 
گــر بــه موقــع شــناخته و درمــان نشــود، به صدمــات مغزی  وجــود دارد. ایــن بیمــاری ا
کامــل آن می توانــد نــوزاد را بــه حالــت عــادی  می انجامــد، ولــی تشــخیص و درمــان 

برگردانــد.
کــه یــک مــورد در بیــن 5000 تولــد  آزمایــش دیگــر، تشــخیص هیپوتیروئیدیســم اســت 
دیــده شــده اســت. علــت ایــن اختــال، تنبلــی غــده تیروئید اســت و عدم تشــخیص 
و درمــان بــه موقــع آن ممکــن اســت بــه عقب افتادگــی ذهنــی منجــر شــود. درمــان 

هــر چــه ســریع تر باشــد، نتیجــه بهتــر خواهــد بــود.
کــه یــک نــوزاد از هــر 60000 نــوزاد،  کتوزمــی، نارســایی مــادرزادی دیگــری اســت  گاال
ــوخت  ــه در س ک ــت  ــی اس ــود آنزیم کمب ــال،  ــن اخت ــل ای ــود. عام ــا می ش ــه آن مبت ب
کمبــود ایــن آنزیــم،  ــز تبدیــل می کنــد.  گلوک ــه  کتــوز دخالــت دارد و آن را ب گاال و ســاز 
ــه بافــت لطمــه  ــه ب ک ــوزاد می شــود  باعــث انباشــته شــدن مــواد مضــری در خــون ن
کتونــوری، بــا رژیــم غذایــی مخصــوص قابــل  می زنــد. ایــن بیمــاری نیــز ماننــد فنیــل 
درمــان اســت. درمــان بــه موقــع بیماری هــای فــوق، بــرای والدیــن و نــوزاد جنبــه 
حیاتــی دارد. ســهل انگاری در انجــام ایــن آزمایش هــا و تأخیــر در تشــخیص آن هــا، 
کشــورها، انجــام  بعضــی از اندام هــای مهــم بــدن را بــه خطــر می انــدازد. در بعضــی 

ــت. ــاری اس ــون، اجب ــق قان ــوزادی طب ــا در دوره ن ــن آزمایش ه ای

   یرقان نوزاد
ایــن بیمــاری رایــج، ناشــی از یــک اختــال فیزیولوژیکــی اســت و باعــث نگرانــی والدین 
می شــود. یرقــان بــه دو شــکل نرمــال و غیرنرمــال بوجــود می آید. بســیاری از نــوزادان 
کــه 3 تــا 4 روز بعــد  در معــرض ابتــا بــه یرقــان نرمــال یــا یرقــان فیزیولوژیــک هســتند، 
کبــد  ــا تکامــل  ــه آن دچــار می شــوند. ایــن یرقــان ناشــی از عــدم رشــد ی از زایمــان ب
کــه  گلبول هــای قرمــز خــون هنــگام تولــد بیــش از حــد الزم اســت  اســت. تعــداد 
ــد  کب ــل می شــود.  ــام »بیلــی روبیــن« تبدی ــه ن ــزه زردی ب ــه رنگی ــه و ب ــادی آن تجزی زی
ضعیــف یــا نــارس نــوزاد نمی توانــد از عهــده تجزیــه ایــن مــاده زرد رنــگ برآیــد. بنــا بــر 
ایــن، بیلــی روبیــن در زیــر پوســت جمــع می شــود و آن را زرد رنــگ نشــان می دهــد. 
ایــن یرقــان پــس از یــک یــا دو هفتــه بــه  تدریــج از بیــن مــی رود و بــه نــوزاد لطمــه ای 

نمی زنــد و طبــق نظــر بیشــتر پزشــکان عقب افتادگــی ذهنــی به وجــود نمــی آورد.
گــروه خونــی  ــر ناســازگاری  کــه در اث نــوع دوم ایــن بیمــاری، یرقــان غیرنرمــال اســت 
مــادر و نــوزاد، یــا به وســیله عفونــت به وجــود می آیــد. در یــک مــورد از ایــن بیمــاری، 
ک اســت. عامــل  ــا ــرای مغــز خطرن ــه ب ک ــه انــدازه ای می رســد  غلظــت بیلی روبیــن ب
گــروه خونــی اســت. ایــن یرقــان هــم بــه  نــدرت  ایــن یرقــان، معمــواًل ناســازگاری 
کــه نســبت بــه آن آســیب پذیرتر  تولیــد اشــکال می کنــد، مگــر در نــوزاد نــارس و بیمــار 
را  آن  نــوع  و  باخبــر می کنــد  یرقــان  از وجــود  را  والدیــن  پزشــک،  اســت. معمــواًل 
گــر نــوزاد دارای زردی غیرعــادی باشــد، بــرای معالجــه آن نــور  مشــخص می نمایــد. ا
درمانــی یــا فتوتراپــی را تجویــز می کننــد. نــوزاد را در زیــر نــور فلورســنت می خواباننــد 
و ایــن نــور، بیلــی روبیــن موجــود در پوســت را تجزیــه می کنــد و دفــع آن را توســط 
ــا از دســت دادن  ــه ی ــر ســوء تغذی کلیــه آســان می ســازد. یرقــان ممکــن اســت در اث
ــن  ــه ای ــبت ب ــن نس ــه والدی ک ــد  ــان می ده ــه نش ــود. تجرب ــم ش ــوزاد وخی ــدن ن آب ب
بیمــاری فیزیولوژیــک رایــج حســاس هســتند و اظهــار نظــر غیــر واقعــی و نگران کننــده 
کــرد  اطرافیــان، آن هــا را ناراحــت می کنــد. بــرای رفــع نگرانــی، بایــد بــا پزشــک مشــورت 

کوشــید. و نســبت بــه درمــان آن 

ساعات کاری 
آزمایشگاه 

پاتوبیولوژی 
فروردین نوین:

شنبه تا 
چهارشنبه: 6:30 

الی 21
پنجشنبه: 6:30 

الی 19
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خدمات طالیی ویژه باردران
• محیط اختصاصی بسیار زیبا جهت رفاه 

حال بانوان باردار )ممنوعیت ورود آقایان(
ک ویژه  کارت مغناطیسی اشترا • ارائه 

بارداران با تسهیالت ویژه دائمی(
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خدمات خونگیری 
در منزل جهت 
کنین مناطق  سا

22گانه تهران به 
کامل رایگان  طور 

می باشد

23www.farvardin-lab.com

کاسیک     تعریف 
سقط مکرر:

بیشــتر  دفعــات  یــا  بــار   3 بــه  مکــرر  ســقط 
)محصــول  جنیــن  پیاپــی  دادن  دســت  از 
بــارداری  اول  ماهــه   3 در  حاملگــی( 

. ینــد می گو
 CBC

 به توضیح CBC در پانل پیش از حاملگی 
مراجعه شود

PLT
بــارداری  در  خــون  کــت  پا بــودن  پاییــن 

اســت؟ کننــده  نگــران 
کــی از ایــن اســت  کم خونــی اســت. آمارهــا حا کــت خــون در دوران بــارداری، دومیــن اختــال خونــی شــایع پــس از  پاییــن بــودن پا

کــت خــون می شــوند. کاهــش پا کــه 5 تــا 8 درصــد از زنــان در ماه هــای بــارداری، دچــار 

کت چیست؟   پا
کاهــش قابــل توجــه  کــت در هــر میلی متــر مکعــب خــون خــود دارد و در صــورت  ــا 400 هــزار پا هــر انســان طبیعــی، بیــن 150 ت

شــمار ایــن ســلول ها، نیازمنــد روش هــای درمانــی ویــژه ای می شــود.
کاهش می یابند؟ کت های خون  چرا پا

کاهــش تعــداد  بــارداری از دالیــل شــایع  بــارداری( و ترومبوســیتوپنی  کامپســی )مســمومیت  پــره ا ترومبوســیتوپنی ایمنــی، 
هســتند. بــارداری  دوران  در  کت هــا  پا

FBS
به توضیح FBS در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

TSH
به توضیح TSH در پانل ناباروری مراجعه شود.

Anti TPO
آنتی بــادی خــودی علیــه TPO در بیــش از 90% بیمــاران مبتــا بــه تیروئیدیــت مزمــن خــود ایمــن و 70% بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری 
گریــوز  وجــود دارد. عــاوه بــر بیمــاری خــود ایمنــی تیروئیــد، آنتی بــادی علیــه TPO در زنــان بــاالی 60 ســال و نیــز در دوران 
بــارداری و پــس از زایمــان نیــز مشــاهده می شــود. آنتی بــادی علیــه TPO در برخــی از ســایر بیماری هــای خــود ایمنــی مثــل دیابــت 

تیــپ 1 و لوپــوس اریتروماتــوز سیســتمیک )SLE( نیــز یافتــه می شــود.

Cervical Vaginal Swab
بررسی ترشحات واژینال جهت اطمینان از نظر سیتولوژی و عفونت های احتمالی

Lupus Anti-Coagulant
در خــون برخــی از زنــان بــاردار آنتــی بــادی ضــد انعقــاد لوپوســی )Lupus Anticoagulant Ab( بــه وجــود مــی آیــد. ایــن دســته از 
کنــش بــدن در برابــر  یــک محــرک  گیــری بــوده و بــه علــت وا آنتــی بــادی هــا در آزمایشــگاه بــه ســادگی قابــل تشــخیص و انــدازه 
کــه علــت مــرگ جنیــن، واســکولوپاتی  ناشــناخته و در یــک وضعیــت تنظیــم ایمنــی انحرافــی بــه وجــود مــی آینــد. بــه نظــر مــی رســد 
کافــی بــه جفــت مــی شــود. ترومبوزهــای داخــل ویلوســی نیــز  از دیگــر  کــه منجــر بــه انفارکتــوس و خــون رســانی نا دســیدوآ  بــوده، 
کــه از نظــر   )SLE( علــل ذکــر شــده انــد. ســندرم آنتــی فســفولیپید نخســتین بــار در بیمــاران مبتــا بــه لوپــوس اریتماتــوز سیســتمیک
کاردیــو لیپیــن مثبــت بودنــد و بــا نشــانگان لختــه شــدن خــون و درگیــری شــریان هــا و وریــد هــا مراجعــه  آنتــی بــادی ضــد 

پانل سقط مکرر
بخش دوم



)آزمایشگاه 
فروردین جهت 
کلیه متقاضیان
 ) ناتوان، سالمند، 
مغلول، خانم های 
باردار و سایر موارد( 
آماده ارائه خدمات 
رایگان خونگیری در 
منزل می باشد.(
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کردند، بیان شد. زنان مبتا در معرض خطر بیشتری برای سقط مکرر یا مرگ دیررس جنین قرار دارند. می 

Anti Cardiolipin Ab )G, M(
آنتی کاردیولیپین آنتی بادی

آنتی کاردیولیپیــن آنتی بــادی در خانم هــای مبتــا بــه ســقط و مــرگ جنیــن مکــرر در ســه ماهــه اول از شــیوع باالئــی برخــودار 
نیســت و بیشــتر در ســه ماهــه دوم و ســوم حاملگــی مثبــت می باشــد.

ــا ســیاهرگ )لختــه شــدن خــون در رگهــا (، ســقط  ــا ترومبــوز مکــرر ســرخرگ ی کاردیولیپیدیــن( ب ســندرم آنتــی فســفولیپید )آنتــی 
کتهــا( مشــخص میشــود. ســندرم آنتــی بــادی آنتــی فســفولیپید ممکــن اســت  جنیــن مکــرر و ترومبوســیتوپنی )کاهــش تعــداد پا

ــا در اثــر بیمــاری هــای دیگــری ماننــد لوپــوس ایجــاد شــده و ثانویــه محســوب شــود. اولیــه باشــد و ی
گوالنت لوپوس هستند.  کوا کاردیولیپین و آنتی  دو آنتی بادی آنتی فسفولیپید اصلی، آنتی بادی آنتی 

کاردیولیپین دارند در خطر  بیشــتر  ســقط  کــه آنتــی بــادی های آنتــی  کاردیولیپیــن و بــارداری زنــان بــارداری  آنتــی بــادی هــای آنتــی 
جنیــن، عقــب افتادگی رشــد جنیــن و زایمان فرزند هســتند.

Anti-Phospholipid Ab )G, M(
 عالئم سندرم آنتی فسفو لیپید:

دو مشــکل اصلــی ناشــی از ایــن بیمــاری عبــارت اســت از لختــه شــدن خــون )ترومبــوز( و مشــکات مربــوط به بــارداری به خصوص 
ســقط هــای مکرر.

لخته شدن خون در موارد زیر رخ می دهد:
کــه باعــث درد و تــورم مــی شــود و معمــوال در ســاق پــا رخ مــی دهــد )ترومبــوز وریدهــای عمقــی یــا  •  لختگــی در رگ هــای خونــی 

کنــد و باعــث آمبولــی ریــوی مــی شــود. گاهــی تکــه ای از لختــه هــا بــه ســمت ریــه حرکــت مــی  ســرخرگ هــا(. 
•  در شریان ها باعث فشار خون باال یا سکته مغزی می شود.

• در مغز باعث از دست رفتن حافظه، میگرن، لکنت زبان، تشنج و یا مشکات بینایی می شود.
در دوران بــارداری ســندرم آنتــی فســفولیپید باعــث ســقط هــای مکــرر مــی شــود. ســقط جنیــن در هــر زمــان از بــارداری می توانــد 
اتفــاق بیفتــد امــا بیــن مــاه هــای 3 و 6 ماهگــی متــداول تــر اســت. ســندرم آنتی فســفولیپید باعث مشــکات دیگــری نیــز در دوران 
ــر  ــز در اث ــری نی ــکات دیگ ــگام. مش ــان زود هن ــک و زایم کوچ ــوزاد  ــی(، ن کامپس ــره ا ــاال )پ ــون ب ــار خ ــل فش ــود؛ مث ــارداری می ش ب

بیمــاری آنتــی فســفولیپید بــرای بیمــار بــه وجــود مــی آیــد، از جملــه:
کننــد. رگ هــا بخاطــر ضخیم شــدن دیــواره باریک  کار  • مشــکات قلبــی: دریچــه هــای قلــب بــزرگ شــده و نمــی تواننــد بــه خوبــی 
کــه منجــر بــه آنژیــن صــدری مــی شــود. ســندرم آنتــی فســفولیپید باعــث باریــک شــدن رگ هــای خونــی و در نتیجــه  مــی شــوند 

افزایــش فشــار خــون مــی شــود.
کــه در حــال حاضــر  یکــی از  آزمایشــات روتیــن  • نابــاروری: تســت آنتــی بــادی آنتــی فســفولیپید در ایــن بیمــاران مثبــت مــی شــود 

در درمانــگاه هــای نابــاروری مــی باشــد.

Protein C, S
کدامند؟ کمبود آن  پروتئین C چیست؟ عوارض ناشی از 

کمبود آن، روند تنظیم تشکیل لخته های خونی در بدن را به هم می زند. کبد تولید می شود و  پروتئین C در بدن توسط 
 C کمبود پروتئین

کمتری بســازد خطر تشــکیل   C کنــد، هرچــه بــدن پروتئین کننــده خــون را مســدود مــی  کــه پروتئیــن C پروتئیــن هــای لختــه  از آنجــا 
کمبــود پروتئیــن C مــی توانــد خفیــف یــا جــدی باشــد. بســیاری از افــراد مبتــا  لختــه هــای خونــی بیشــتر مــی شــود. از ســوی دیگــر، 

کمبــود خفیــف پروتئیــن C هرگــز دچــار لختــه هــای خونــی نمــی شــوند. بــه 
 C مشکالت دوران بارداری درکمبود پروتئین

کــه  کمبــود پروتئیــن C خطــر لختــه شــدن خــون را بــرای زنــان در دوران بــارداری و بعــد از زایمــان افزایــش مــی دهــد، بــه طــوری 
ایــن خطــر بعــد از تولــد نــوزاد بیشــتر اســت.

کند. کمبود شدید پروتئین C را مبتا می  که نوزادان دارای  کشنده است  پورپورا فولمینانت نیز یک وضعیت 
کوچــک سراســر بــدن لختــه هــای  کــه در رگ هــای  کنــد  پورپــورا فولمینانــت )بــرق آســا( بافاصلــه بعــد از تولــد و زمانــی بــروز مــی 
کــه جریــان خــون اطراف ایــن لخته ها متوقف شــود و ســلول هــا بمیرند. خونــی تشــکیل مــی شــوند ایــن موضــوع باعــث مــی شــود 
کــه در غیــر ایــن صــورت، در معرض خطــر  زیاد  بســیاری از نــوزادان تــازه متولــد شــده از ایــن بیمــاری جــان ســالم بــه در نمــی برنــد 

گیرند. لختــه هــای خونــی و انســداد قرار مــی 
کمبود پروتئین C است. آزمایش خون تنها راه اطمینان از ابتای فرد به 

کــرده و  کتــور پروتئیــن C عمــل  کــو فا کبــد ســاخته مــی شــود و بــه عنــوان یــک حامــی و نگهدارنــده و  همچنیــن پروتئیــن  S نیــز در 
نــوع آزاد وغیــر متصــل آن در پاســما، عملکــردی مــی باشــد.
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گیــری آن نقــش مهمــی  کــرده و در انحــال لختــه پــس از شــکل  ایــن پروتئینهــا )Pro C&S( بعنــوان ضــد انعقادهــای طبیعــی عمــل 
بعهــده دارنــد.

PTT: به توضیح PTT در پانل سه ماهه اول مراجعه شود.

Fibrinogen
کتــور یــک )factor I( انعقــادی اســت و نقــش مهمــی  کبــد ســاخته مــی شــود. نــام دیگــر آن فا کــه توســط  فیبرینــوژن، پروتئینــی اســت 
کتســابی فیبرینــوژن باعــث اختــال در لختــه شــدن خــون و افزایــش خطــر خونریــزی  کمبــود ارثــی یــا ا در لختــه شــدن خــون دارد. 
کنشــگر فــاز حــاد  مــی شــود. در برخــی شــرایط نیــز افزایــش فیبرینــوژن بــرای بــدن مشــکل ســاز مــی شــود. فیبرینــوژن یــک عامــل وا
)acute phase reactant( اســت و در التهــاب افزایــش مــی یابــد. علــل دیگــر افزایــش فیبرینــوژن عبارتنــد از ســندرم نفروتیــک، 
کتــور بیمــاری قلبــی عروقــی مطــرح  بــارداری و درمــان بــا اســتروژن. افزایــش طوالنــی مــدت فیبرینــوژن بــه عنــوان یــک ریســک فا
ک اســت و بــا خطــر ســقط  کاهــش فیبرینــوژن خصوصــا بــه مقادیــر زیــر  mg/dl 100 در دوران بــارداری بســیار خطرنــا شــده اســت. 

جنیــن همــراه مــی باشــد.

 AntiThrombin III
تســت آنتــی ترومبیــن همــراه بــا ســایر تســت های مربــوط بــه اختــاالت انعقــادی و برای بررســی علل تشــکیل لختــه خــون )ترومبوز( 

کند. کمــک می  کمبــود آنتــی ترومبین  کــرده و بــه تشــخیص  بــکار مــی رود. ایــن تســت، فعالیــت و مقــدار آنتــی ترومبیــن را تعییــن 

Homocystein
کــه  از رژیــم غذایــی بدســت نمــی آیــد، بلکــه از ســایر اســید آمینــه هــا ســاخته مــی شــود.  هموسیســتئین یــک اســید آمینــه اســت 
کنــش مــورد نیــاز اســت. هموسیســتئین در بــدن بــه  ویتامیــن B6 )پیریدوکســین(، B12 و اســید فولیــک بــرای رخ دادن ایــن وا
گــر هموسیســتئین نتوانــد بــه  کنــد. ا کنــش را تســهیل مــی  سیســتئین و متیونیــن  تبدیــل مــی شــود ویتامیــن B6 و B12 ایــن وا
سیســتئین و یــا  متیونیــن تبدیــل شــود میزانــش  افزایــش مــی یابــد. ســطح هموسیســتئین باال با حمله قلبی، ســکته مغزی، تشــکیل 

لختــه خــون و شــاید توســعه بیمــاری آلزایمــر در ارتبــاط باشــد.

TORCH Panel )G, M(
کاربــردی در زنــان بــاردار و نــوزادان تــازه متولــد شــده بــه منظــور بررســی تعــدادی از بیمــاری عفونــی  تســت TORCH یــک تســت 
کــه ایــن بیمــاری هــا در صــورت وجــود در مــادر بــاردار بــه نــوزاد منتقــل شــده و باعــث ایجــاد یــک ســری از ناهنجــاری هــای  اســت 
کــدام از این حروف  کلمــه از بــه هــم چســباندن حــروف T,O,R,C,H ایجــاد شــده اســت. هــر  گــردد. در واقــع ایــن  مــادرزادی مــی 
نشــانه یــک بیمــاری خطرســاز در دوران بــارداری هســتند؛ T: توکسوپاســموز، O  : دیگــر عفونــت هــا مثــل بیمــاری هــای ســفیلیس 
و ایــدز R: ســرخجه، C : ســایتومگالوویروس،  H: هرپــس ســیمپلکس. همــه ایــن عوامــل مــی تواننــد باعــث ســقط خودبــه خــودی 
کننــد عبارتنــد از: تــب، اشــکال در غــذا خــوردن،  کــه بــه طــور مشــابه در نــوزادان ایجــاد مــی  یــا نقــص در جنیــن شــوند امــا عائمــی 
کبــد و طحــال، زردی پوســت و زردی ملتحمــه  نقــاط خونریــزی دهنــده زیرپوســتی، راش هــای پوســتی قرمزرنــگ، بــزرگ شــدن 
چشــم، مشــکات شــنوایی و چشــمی، امــا بــا توجــه بــه اینکــه نــوع عفونــت چــه باشــد و جنیــن را در چــه مرحلــه ای از بــارداری متاثــر 

کننــد.  کــدام از ایــن عفونــت هــا مــی تواننــد مشــکات دیگــری نیــز  بــرای نــوزاد ایجــاد  کــرده باشــد، هــر 

ANA
مکانیســم هــای ایمنولوژیــک بــدن مــادر، بــر اســاس عــدم انطبــاق آنتــی ژن هــای سیســتم ســازگاری نســجی و قوانیــن رد پیونــد، 

منجــر بــه دفــع جنیــن مــی شــود.
کــه جهــت  امــروزه ســقط ناشــی از اختــال در عملکــرد سیســتم ایمنــی تــا حــد زیــادی قابــل پیشــگیری  اســت .  از نمونــه تســت هایی 
بررســی یــا نقــص سیســتم ایمنــی انجــام مــی شودتســت ANCA-C، Anti DNA، ANA و ANCA-P  مــی باشــد. خوشــبختانه امــروزه 
ســقط ناشــی از اختــال در عملکــرد سیســتم ایمنــی تــا 
حــد زیــادی قابــل پیشــگیری بــوده و زوج هایــی کــه آرزوی 
پــدر و مــادر شــدن را دارنــد، پــس از بررســی و آزمایشــات 
گرفتــن نــوع اختــال  تشــخیصی مختلــف و بــا در نظــر 

گرفــت. سیســتم ایمنــی از درمــان بهــره خواهنــد 

Anti ds DNA
کنش  کــه بــا DNA دو رشــته ای وا اتــو آنتــی بــادی هایــی 
در   )Anti-DNA( یــا   )Anti - Ds DNA( دهنــد  مــی 
ــز SLE بســیار مهــم هســتند. از نظــر  تشــخیص و پاتوژن
 DNA تشــخیصی ، آنتــی بایــد هــای تولیــد شــده علیــه
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  American College  of  Rheumatology تقریبــا اختصاصــی مــی باشــد و بخشــی از معیــار طبقــه بنــدی SLE دو رشــته ای بــرای
کــه  کتــوری در بیمارانــی  بــرای لوپــوس مــی باشــد . همچنیــن وجــود  آنتــی بــادی هــای هــای ضــد DNA دو رشــته ای بعنــوان فا

گرفتــه مــی شــود بویــژه ایــن آنتــی بــادی هــا بــا نفریــت لوپوســی در ارتبــاط هســتند. بیمــاری شــدیدتری دارنــد در نظــر 

ANCA
ــه اشــتباه پروتئیــن هــای نوتروفیــل خــود را مــورد  کــه وقتــی سیســتم ایمنــی فــرد ب ــادی هایــی اســت  گروهــی از آنتــی ب  ،ANCA
 )MPO or P-ANCA( ــیداز کس ــای، میلوپرا ــن ه ــن پروتئی ــج تری ــا از رای ــوند. دو ت ــی ش ــد م ــد، تولی ــی ده ــرار م ــه ق ــدف و حمل ه
کار باعــث تولیــد آنتــی بــادی هــای MPO و یــا PR3 مــی شــود. آزمایــش خــون  و پروتئینــاز C-ANCA PR3( 3( هســتند. ایــن 
ANCA، وجــود یــا عــدم وجــود ایــن اتوآنتــی بــادی هــا را بــا بررســی اســاید در زیــر میکروســکوپ فلورســانس تشــخیص مــی دهــد. 
کــه باعــث التهــاب و آســیب بــه عــروق خونــی در سراســر بــدن )واســکولیت  ANCA ممکــن اســت در انــواع اختــاالت خــود ایمنــی 

سیســتمیک( مــی شــود، وجــود داشــته باشــد.

 C3, C4 &CH50
انجام آزمایش CH50,C4,C3 در سقط مکرر

کــه نوعــی بیمــاری اتــو ایمیــون مــی باشــد خطــر ابتــا بــه عــوارض و ســقط جنیــن  بــاردار شــدن در هنــگام ابتــا بــه بیمــاری لوپــوس 
کنیــد تــا در صــورت بــارداری  را افزایــش می دهــد. بــه همیــن علــت در صــورت ابتــا بــه ایــن بیمــاری بایــد رونــد درمــان را شــروع 
 CH50,C4,C3 کنــد بــه تشــخیص ایــن بیمــاری تســت هــای کمــک مــی  کــه  بــا مشــکل خاصــی مواجــه نشــوید. از جملــه آزمایشــاتی 

مــی باشــد.

 VDRL
به توضیح VDRL در پانل پیش از حاملگیمراجعه شود.

Factor II )Mutation G20210A(
کتورهــای انعقــادی در زمینــۀ یــک جهــش ژنتیکــی بــه وجــود  شــایع ترین انــواع ترومبوفیلیــای ارثــی بــه علــت افزایــش فعالیــت فا

کــه از جملــه مهم تریــن نمونه هــای آن )FVLFactor V Leiden or APCR( و پروترومبیــن G20210A اســت. می آینــد 
مشکات شایع ناشی از ترومبوفیلیا

ــارداری و ســندرم های ترومبــو آمبولیــک  ــوار ب گ ــر ترومبوفیلیــا رخ می دهــد شــامل پیامدهــای نا کــه در اث شــایع ترین مشــکاتی 
ــدام  ــزی ان ــورم و قرم ــا درد، ت ــاد و ب ــا ایج ــًا در پ ــت. DVT  غالب ــوی اس ــی ری ــم از DVT( Deep Venous Thrombosis ( و آمبول اع
کنــد و بســته بــه انــدازه و موقعیت لخته  مشــخص می شــود. ایــن لختــه می توانــد آزاد شــده، بــه ســمت شــریان هــای ریــه حرکــت 

گهــگاه بســته شــدن عــروق، شــوک و ایســت قلبــی شــود. کی پنــه، درد قفســه ســینه و  منجــر بــه ایجــاد تنگــی نفــس و تا
کبــدی(، وریــد مزانتریــک، وریــد  کبــد )ترومبــوز وریــد پــورت و  تشــکیل لختــه می توانــد در بســیاری از نقــاط دیگــر بــدن ماننــد مغــز، 

کلیــوی و حتــی وریدهــای بــازو رخ دهــد.
کاهــش رشــد داخــل رحمــی جنیــن،  کــه از آن جملــه می تــوان بــه  گــوار بــارداری از عــوارض مهــم ترومبوفیلیــا اســت  پیامدهــای نا

کــرد. کامپســی شــدید، پارگــی جفــت و مــرگ داخــل رحمــی جنیــن اشــاره  ســقط مکــرر، پره ا

Factor  V )Leiden( H1244R&G1691A
کتور V  لیدن ترومبوفیلی فا

کتــور V لیــدن نــام یــک جهــش ژنــی  کتــور V لیــدن یــک اختــال وراثتــی مربــوط بــه لختــه شــدن خــون مــی باشــد. فا ترومبوفیلــی فا
کــه مــی توانــد منجــر بــه مســدود شــدن رگ هــای  کــه موجــب ترومبوفیلــی )ایجــاد لختــه هــای خــون غیرعــادی  خــاص بــوده 

گــردد( شــود. خونــی 
کتــور V لیــدن دارای خطــر باالیــی بــرای ابتــا بــه نوعــی اختــال مربــوط بــه لختــه شــدن خــون بــه  افــراد مبتــا بــه ترومبوفیلــی فا
کتــور V لیــدن  نــام ترومبــوز وریــدی عمقــی )DVT (  می باشــند. DVTs   عمدتــًا در ســاق هــای پــا ایجــاد مــی شــود. ترومبوفیلــی فا
همچنیــن مــی توانــد باعــث افزایــش خطــر شکســتن لختــه هــای خــون در جایــی غیــر از جایــگاه اصلــی خــود و مهاجــرت آن هــا در 
گرچه  کن شــوند. ایــن حالــت آمبولی ریــوی نامیــده می شــود. ا طــول جریــان خــون شــود. ایــن لختــه هــا مــی تواننــد در ریــه هــا ســا
کــه  کتــور V لیــدن موجــب افزایــش خطــر ایجــاد لختــه هــای خونــی مــی شــود، امــا تنهــا در 10 درصــد از افــرادی  ترومبوفیلــی فا

کتــور V  لیــدن مــی باشــند لختــه هــای خــون غیرعــادی دیــده مــی شــود. دارای جهــش در ترومبوفیلــی فا
کتــور V لیــدن بــا افزایــش خطــر ســقط جنیــن همــراه اســت. زنــان دارای ایــن جهــش دو تــا ســه برابــر بیشــتر از زنــان  جهــش در فا

دیگــر ممکــن اســت دارا ی ســقط جنیــن مکــرر یــا ســقط در ســه ماهــه ی دوم و ســوم بــارداری باشــند.
کتــور V  لیــدن ممکــن اســت باعــث افزایــش خطــر عــوارض بــارداری از جملــه  کــه جهــش در فا برخــی تحقیقــات نشــان مــی دهنــد 
کنــد جنیــن و جــدا شــدن زود هنــگام جفــت از دیــواره ی رحــم )جــدا  کامپســی( ، رشــد  فشــار خــون بــاالی ناشــی از حاملگــی )پــره ا

کمبود مادرزادی 
کتور XIII، یکی  فا

از اختالالت 
انعقادی نادر 
که می  است 

تواند منجر به 
سقط مکرر شود. 

این بیماری به 
صورت خونریزی 
خود به خودی و 

تأخیری در حضور 
تست های 

انعقادی طبیعی 
تظاهر می یابد.
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کتــور V لیــدن و ایــن عــوارض  گــردد. بــا ایــن وجــود ، همراهــی جهــش فا شــدن جفــت( 
کتــور V لیــدن دارای حاملگــی  اثبــات نشــده اســت. بیشــتر زنــان مبتــا بــه ترومبوفیلــی فا

نرمــال مــی باشــند.

MTHFR )A1298C&C677T(
کاهــش اســید فولیــک  ــا  کاهــش ب ــا  برخــی جهــش هــای ژنتیکــی شــایع در ژن MTHFR ب
موجــب افزایــش هوموسیســتئین)یک نــوع اســید آمینــه( خــون و اســتعداد ایجــاد لختــه 
ــرای  در شــریان و  وریــد می شــود. افزایــش ” هوموسیســتین ” خطــری شــناخته شــده ب
نابــاروری،  بــارداری(،  کامپســی )مســمومیت  پــره ا ایجــاد ســقط جنیــن هــای مکــرر، 
ســندرم داون و بســیاری از دیگــر مشــکات بــاروری اســت اســت. در حقیقــت افزایــش 
کــه خــود در اثــر نقــص ژن  کمبــود فــوالت می باشــد  میــزان هموسیســتین بــه دلیــل 
ک عملکــرد ضعیــف ژن  نتایــج خطرنــا گرفتــن  بــا در نظــر  اتفــاق می افتــد.    MTHFR
گــری  کــه مــی خواهنــد بچــه دار شــوند، بایــد بــه طــور جــدی غربــال  کســانی   ، MTHFR

بــرای نــا هنجــاری ژنتیکــی MTHFR را در نظــر داشــته باشــند.

Factor XIII )V34L Mutation(
ــه مــی توانــد  ک ــادر  اســت  کتــور XIII، یکــی از اختــاالت انعقــادی ن کمبــود مــادرزادی فا
منجــر بــه ســقط مکــرر شــود. ایــن بیمــاری بــه صــورت خونریــزی خــود بــه خــودی و تأخیری 
در حضــور تســت هــای انعقــادی طبیعــی تظاهــر مــی یابــد. زنــان مبتــا بــه ایــن بیمــاری 
ــارداری از  ــف ب ــوارض مختل ــر ع ــرض خط ــی، در مع ــدید و طوالن ــی ش ــر قاعدگ ــاوه ب ع
کتــور XIII شــیوع  جملــه ســقط راجعــه مــی باشــند. جهش هــای V34L و Y204F در ژن فا
بیشــتری دارند.خونریــزی در نقــاط مختلــف بــدن، بهبــود دیــر هنــگام زخم هــا خصوصــًا 
در بــدو تولــد، بهبــود دیرهنــگام زخــم بنــد نــاف و نهایتــًا ســقط هــای مکــرر در خانمهــای 
کاهــش ســطح  کــه بــه دنبــال  بــاردار از عایــم شــایع نــوع شــدید ایــن بیمــاری اســت 

کنــد. کمتــر از 15درصــد میــزان طبیعــی بــروز مــی  کتــور 13 بــه  فا
کــه در صــورت عــدم  یکــی از مهمتریــن عــوارض ایــن بیمــاری، خونریــزی مغــزی اســت 
ــه موقــع، مهمتریــن عامــل مــرگ و میــر در ایــن بیمــاران خواهــد  درمــان و پیشــگیری ب

شــد.

Plasminogen Activator Inhibitor )4g&5G Alleles(
 PAI ( 1 Plasminogen Activator Inhibitor-1( عامــل اصلــی خنثــی شــدن و مهــار ســریع 
باشــد.  مــی  فیبریــن  شــدن  لیــز  زمــان  در   Tissue Plasminogen Activator ) t-PA(
مقادیــر بیــش از حــد PAI-1 ســبب منــع تبدیــل پاســمینوژن بــه پاســمین شــده و 
تولیــد محــدود پاســمین ســبب منــع بــرش خــوردن و تجزیــه فیبریــن و در نتیجــه تجمــع 
گردیــده و در نتیجــه بــه عنــوان عامــل  فیبریــن در عــروق خونــی و پایــداری لختــه خــون 

خطــر جهــت ترومبــوز و ایســت قلبــی محســوب مــی شــود.
: Endothelial Protein C Reseptor

نــام دیگــرش پروتئیــن C فعــال شــده )APC Receptor ( بــوده و جهــش در آن فــرد را 
مســتعد ترومبوزهــای وریــدی و مشــکات قلبــی عروقــی می نمایــد.



محیط اختصاصی
بسیار زیبا جهت 
رفاه حال بانوان 
باردار)ممنوعیت 
ورود آقایان(
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FBS
به توضیح FBS در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

FSH
ــول )FSH(  در  ــرک فولیک ــون مح ــرد هورم ــت . عملک ــودن نیس ــازا ب ــی ن ــه معن ــا ب ــی لزوم ــون جنس ــن هورم ــی ای ــدار غیرطبیع مق
مــردان بــر لولــه هــای اســپرم ســاز و تحریــک تولیــد اســپرم و در زنــان ســبب تحریــک ترشــح اســتروژن و در نتیجــه رشــد و بلــوغ 
تخمک هــا در تخمــدان مــی شــود. ایــن تســت در نابــاروری هــا و اختــاالت هیپوفیــز یــا غــدد جنســی و ســیکل قاعدگــی نــا منظــم و 

تعییــن دوران یائســگی و همچنیــن بررســی تخمک هــا قبــل از بــارداری درخواســت مــی شــود.

LH
ــر اســاس ســن وچرخــه قاعدگــی متفــاوت  کــه میــزان آن ب کنــد  گــذاری را تنظیــم مــی  ایــن هورمــون چرخــه قاعدگــی و تخمــک 
 LH کند.عملکــرد هورمــون کمــک مــی  ــرد بیضــه هــا در مــردان  کارک ــان و اختــال  ــاروری زن ــی ناب اســت. ایــن هورمــون در ارزیاب
)جســم زرد-لوتئینــی( در مــردان ســلول هــای لیدیــگ)Leydig( را تحریــک و موجــب تولید تستوســترون می شــود و در زنان ســبب 
تولیــد اســترادیول )هورمــون جنســی( در فولیکــول می شــود. ایــن هورمــون در ارزیابــی عملکــرد تخمــدان و بیضــه وبررســی نازایی 

و قاعدگــی نامنظــم و ارزیابــی فعالیــت هیپوفیــز و هیپوتاالمــوس درخواســت مــی شــود.

TSH
به توضیح TSH در پانل پیش از حاملگی مراجعه شود.

PRL
کثر ترشــح آن 4-2 ســاعت بعــد از خــواب  کــه از هیپوفیــز ترشــح مــی شــود و دارای تغییــرات شــبانه روزی اســت)حدا ایــن هورمــون 
کتیــن ســرم در زنــان می توانــد باعــث نابــاروری و نامنظمــی قاعدگــی ودر مــردان باعــث ناتوانــی جنســی  اســت(. باالرفتــن پروال
ــان باعــث ترشــح پروژســترون و اســتروژن  شــود. عملکــرد ایــن هورمــون در مــردان باعــث افزایــش ترشــح تستوســترون و در زن
می شــود. ســنجش ایــن هورمــون در نابــاروری اختــاالت جنســی و قاعدگــی نامنظــم و اختــاالت و تومــور هیپوفیــز درخواســت 

داده می شــود.

βHCG Titer
 .HCG کنــد، ایجــاد مــی شــود گزینــی در رحــم تغذیــه مــی  کــه تخــم را پــس از النــه  ایــن هورمــون در حیــن حاملگــی توســط جفــت 
ــور  ــه ط ــت . ب ــری اس گی ــدازه  ــل ان ــاح در ادرار قاب ــس از لق ــا 14 روز پ ــن 12 ت ــون و بی ــاح در خ ــس از لق ــدود 11 روز پ ــار ح ــن ب اولی
ــا حتــی  ــه حاملگــی طبیعــی وی ــه مشــکوک ب ک ــن آزمایــش را هرزمــان  ــر مــی شــود ای طبیعــی مقــدار HCG هــر 72 ســاعت دوبراب
مــوارد خــارج رحمــی ولقــاح مصنوعــی)IUI-IVF( باشــیم انجــام دهیــم و درخواســت آن بوســیله خــود بیمــار هــم قابــل قبــول اســت 
کــه بــاردار نیســتند ایــن تســت منفــی اســت. میــزان آزاد ایــن هورمــون در غربالگــری ســه ماهــه دوم بــرای تشــخیص  در افــرادی 

گیــری مــی شــود. کروموزومــی نیــز انــدازه  ناهنجــاری هــای 

Progesterone
پروژســترون یکــی از مهــم تریــن هورمــون هــا در چرخــه قاعدگــی زنــان و توانایــی آنهــا در بــاروری عملکــرد پروژســترون آن بــه ایــن 
کــه امــروزه مــی تــوان  کنداهمیــت آن بــه قــدری اســت  گزینــی تخــم آمــاده مــی  کــه دیــواره هــای رحــم را بــرای النــه  صــورت  اســت 
ــان  ــه عنــوان اولیــن هورمــون جهــت درمــان مشــکات جنســی و اختــاالت هورمونــی جنســی در مــردان و زن ایــن هورمــون را ب
گــذاری اســت. ایــن هورمــون در  کــه نشــانه ی تخمــک  گرفــت. در روزهــای 21 تــا 22 ســیکل قاعدگــی افزایــش مــی یابــد  در نظــر 

ارزیابــی نازایــی افتــراق حاملگــی طبیعــی داخــل رحمــی از حاملگــی غیــر طبیعــی مهــم و تاثیرگــذار اســت.

Estradiol
اســترادیول  )E2( قویتریــن اســتروژن ترشــح شــده توســط تخمــدان اســت. در مــردان منبــع اصلــی تولیــد ایــن هورمــون بیضــه 
اســت. اســتروژن هــا در حفــظ تکامــل سیســتم بــاروری و صفــات ثانویــه جنســی زنانــه اهمیــت دارد. اســترادیول تولیــد هورمــون 
کننــده )LH( از غــده هیپوفیــز را تحریــک می نمایــد.در تشــخیص  کــرده وهورمــون لوتئیــزه  محــرک فولیکولــی )FSH( را ســرکوب 

کاربــرد اساســی ایــن  کاربــرد دارد.  نابــاروری و ارزیابــی اختــاالت مختلــف قاعدگــی زنــان و تومورهــای تولیدکننــده اســتروژن 

پانل ناباروری
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هورمون در تشخیص علل قطع قاعدگی و پایش القاء تخمک گذاری می باشد.

DHEA SO4
ــه را در بلــوغ توســعه  ــه جنســی مردان ــان وجــود دارد. خصوصیــات ثانوی کــه در خــون مــردان و زن ــه  یــك هورمــون جنســی مردان
مــی دهــد و مــی توانــد توســط بــدن بــه هورمــون جنســی قویتــر ماننــد تستوســترون و آندروســتندیون تغییــر شــکل دهــد، یــا مــی 
توانــد بــه هورمــون زنانــه اســتروژن)هورمون جنســی الزم بــرای بــاروری( تبدیل شــود. ترشــح DHEAS توســط هورمــون هیپوفیزی 
کتیــن، اســتروژن و تستوســترون،  کنتــرل مــی شــود. هورمــون DHEAS اغلــب همــراه بــا ســایر هورمــون هــا ماننــد FSH ،LH، پروال
کمــک بــه رد دیگــر  علــل نابــاروری، قطــع قاعدگــی و  کیســتیک )PCOS( و بــرای  کمــک بــه تشــخیص ســندرم تخمــدان پلــی  بــرای 

گیــری مــی شــود. ُپرمویــی انــدازه 

Anti Mullerian Hormone )AMH(
کیفیــت  کــه توســط فولیکــول هــای در حــال رشــد حــاوی تخمــک تولیــد مــی شــود، از ایــن رو شــاخصی از تعــداد و  هورمونــی اســت 
تخمــک هــای در حــال تولیــد در چرخــه قاعدگــی محســوب مــی شــود. بــر خــاف FSH و اســترادیول در تمــام طــول ســیکل 
کــه  قاعدگــی ثابــت اســت . از ایــن رو ، انجــام ایــن تســت در هــر  زمــان از چرخــه قاعدگــی امــکان پذیــر اســت. در ارزیابــی زنانــی 
ــی یائســگی زودرس  ــان دارای ســابقه خانوادگ کننــده اســت، از جملــه زن کمــک  ــرو هســتند  ــی روب کاهــش رزرو تخمدان ــا خطــر  ب
)نارســایی تخمــدان(، زنــان دارای ســابقه آندومتریــوز شــدید، شــیمی درمانــی یــا جراحــی قبلــی بــر روی تخمــدان، زنــان مبتــا بــه 
کثــر زنــان  کننــد )شــایان ذکــر اســت در ا گیاهخــواری اســتفاده مــی  کــه از رژیــم هــای  بیماریهــای اتوایمیــون، عفونــت لگــن، و زنانــی 
 AMH کتورهــای فــوق وجــود نــدارد و یکــی از راه های شناســایی آنها اســتفاده از تســت کاهــش رزرو تخمدانــی، ریســک فا مبتــا بــه 

می باشــد(. 

تشخیص ناباروری به کمک تکنیک فلوسیتومتری
:CD56 ,CD16 ,CD8,CD4 ,CD3 بررسی سلول های ایمنی

 )conventional( که بــا تکنیک های رنگ آمیــزی ســنتی گــردش خــون وجود دارند  گلبول هــای ســفید در سیســتم  انــواع مختلفــی از 
ــواع ایــن ســلول ها،  ــزار هــای شــمارش ســلولی اتوماتیــک قابــل تشــخیص هســتند.  یکــی از ان ــا اب ــا ب ــه وســیله میکروســکوپ و ی ب
کــه  کــه ســلول های اصلــی سیســتم ایمنــی محســوب می شــوند. انــواع مختلفــی از لنفوســیت ها وجــود دارنــد  لنفوســیت ها بــوده 
عملکردهــای متفاوتــی در سیســتم ایمنــی بــر عهــده دارنــد. بــا وجــود اینکــه انــواع مختلــف لنفوســیت ها، مولکول هــای پروتئینــی 
ــا روش هــای رنگ آمیــزی ســنتی ممکــن نیســت. اســتفاده از آنتی بادی هــای  ــز بیــن آن هــا ب مختلفــی را بیــان می کننــد، امــا تمای
اختصاصــی بــر علیــه مولکول هــای پروتئینــی بیــان شــده در ســطح لنفوســیت هــا، تشــخیص انــواع مختلــف آن هــا را امکان پذیــر 

می کنــد.
 فلوســایتومتر یــک ابــزار آزمایشــگاهی اختصاصــی بــرای شناســایی رده هــای لنفوســیتی بعــد از مجــاورت بــا آنتی بادی هــای 
اختصاصــی مــی باشــد. فلوســایتومتری قــادر بــه  فراهــم آوردن اطاعــات دربــاره مقــدار و نســبت یــک رده لنفوســیتی خــاص در 

ــد.  ــی باش ــی م ــون محیط ــردش در خ گ ــال  ــیت های در ح ــم لنفوس کل حج
کــی از وجــود یــک اختــال ایمونولوژیکــی در زنــان مبتــا بــه ســقط های مکــرر  اختــال در مقــدار و نســبت لنفوســیت ها می توانــد حا
ــر  ــی ب ــای مبتن ــه از درمان ه ک ــد  ــنهاد می کن ــک پیش ــه پزش ــا ب ــن یافته ه ــد. ای ــده اند، باش ــت در IVF ش ــار شکس ــه دچ ک ــی  و زنان

کنــد. اصــاح نســبت و مقــدار لنفوســیت ها در خــون محیطــی اســتفاده 



 ارائه کارت
 مغناطیسی
ک ویژه  اشترا
 بارداران با
 تسهیالت ویژه
دائمی

30 www.farvardin-lab.com

  سقط مکرر: 
کــه شــامل اختــال در  ســقط مکــرر در 5-0/5 درصــد از زوجیــن رخ می دهــد. دالیــل مختلفــی منجــر بــه ســقط مکــرر می شــوند 
کیســتیک  ســاختار رحــم، چســبندگی و نارســایی دهانــه رحــم، مشــکات هورمونــی )اختــاالت تیروئیــدی(، ســندرم تخمــدان پلــی 
کــه در آن ســلول هــای ایمنــی ایفــای نقــش  کروموزومــی، دالیــل مولکولــی و بیماری هــای خودایمنــی  )PCOS(، اختــاالت 

می شــود. می کننــد، 
گیرد: کلی بعد از 3-2 بار سقط )سقط مکرر(، ارزیابی های زیر باید صورت  به طور 

کروموزوم والدین 1. بررسی 
2. بررسی آنتی بادی های موثر در سقط مکرر

3. بررسی ترومبوفیلی
کروموزومی جنین 4. بررسی 

5. بررسی حفره رحمی شامل عکس برداری از رحم و لوله های رحم
6. بررسی فلوسایتومتری خون

یکــی از شــایع ترین دالیــل ســقط مکــرر، دالیــل ایمونولوژیــک می باشــد. ســلول های ایمنــی در تمامــی مراحــل النه گزینــی جنیــن و 
پذیــرش جنیــن توســط مــادر نقــش دارنــد.

بــرای ارزیابــی سیســتم ایمنــی از مارکرهــای ســطح ســلولی لنفوســیت ها )CD Markers( اســتفاده می شــود، CD مارکرهــای الزم 
بــرای بررســی سیســتم ایمنــی بــا اســتفاده از تکنیــک فلوســایتومتری بــه شــرح زیــر مــی باشــد.

)Pan T-cell marker( CD3+ 1. سلول های
که سیســتم ایمنی ســالم باشــد، تعــداد ســلول های T نرمال  ســلول هــای T در سیســتم ایمنــی بســیار حائــز اهمیــت هســتند. زمانــی 
کــه دچــار ســقط مکــرر  کاهــش می یابــد. در بیمــاران نابــارور یــا بیمارانــی  اســت امــا در هنــگام ضعــف سیســتم ایمنــی، ایــن میــزان 
کــه فعالیــت آن از حــد  هســتند تعــداد ســلول هــای T بیشــتر از حــد نرمــال می باشــد. ایــن افــراد دارای سیســتم ایمنــی می باشــند 

نرمــال بیشــتر اســت درواقــع سیســتم ایمنــی  overactive می باشــد.
                                                                                                                                            )B cells( CD19+ 2. سلول های

کــه دچــار ســقط های مکــرر هســتند معمــوال از حــد نرمــال بیشــتر بــوده  ســلول های +B CD19 در بیمــاران  نابــارور و یــا بیمارانــی 
و تعــداد آن هــا افزایــش می یابنــد. افزایــش ایــن مارکــر یکــی از شــاخص¬های مهــم نشــان دهنده عملکــرد نامناســب سیســتم 

کتیــو شــدن تحریــک می¬کنــد. ایمنــی می باشــد. اندومتریــوز)Endometriosis(  سیســتم ایمنــی را بــه ســمت هایپرا
                                                                                                                                          )NK cells( CD56+ 3. سلول های

 /CD16ˉ و CD56 + /CD16+  می باشــند شــامل ســلول های )NK( کشــنده طبیعــی کــه همــان ســلول هــای   CD56+ ســلول های
-NK CD56 مــی شــوند. ســلول هــای NK مــی تواننــد در بــارداری هــای ناموفــق و یــا در تخریــب یــک رویــان بــارور، دخیــل 

کشــندگی آنهــا از ســلول های NK مشــتق  باشــند. ســلول هــای +NK CD56+ / CD16 در دســیدوا تولیــد می شــوند و فعالیــت 
کــه باعــث از بیــن رفتــن ســلول هــای رویــان و جنیــن  از مغزاســتخوان بیشــتر می باشــد. آن هــا مقــدار زیــاد TNF تولیــد می کننــد 
می شــود. ســطوح افزایــش یافتــه ســلول هــای NK بــا نتایــج ضعیــف بــارداری ) Outcome Poor Reproductive ( مرتبــط می باشــد.

4. سلول های +CD5+CD19 )محدوده طبیعی 10-2 درصد(
وقتــی جمعیــت ســلول های +CD5+ CD19 )ســلول هــای B-1 ( فعــال مــی شــوند، موجــب تولیــد پلی کلونــال آنتی بادی هایــی 
گیرنــده هــای هورمــون و نوروترانســمیترها می شــوند. ایــن هورمون هــا اغلــب شــامل هورمــون هــای  بــر علیــه هورمون هــا، 
گنادوتروپیــن هــا و هورمــون رشــد می شــوند. افزایــش ایــن ســلول ها در بــدن افــراد  تیروئیــدی، اســتروژن ها، پروژســترون هــا، 
بــا ریســک ابتــا بــه  Thyroiditisو Premature Menopause مرتبــط می باشــد. بیمارانــی بــا ســطوح 90-80 درصــدی ســلول هــای 
ــاال معمــوال دچــار مشــکاتی از قبیــل  ــا ســطوح ب گنادوتروپین هــا تحریــک می شــوند. بیمــاران ب ــا  ــه طــور ضعیــف ب B-1، اغلــب ب

کهیــر می شــوند. ایــن ســلول ها ماننــد  گاهــی  درد مفصــل، خشــکی انگشــتان، ســردرد، بی حالــی، تــب، بی قــراری و افســردگی و 
ســلول های 2R-IL /CD3 در بیماری هــای خودایمنــی و در رد پیونــد مغــز اســتخوان در حالی کــه دهنــده پیونــد ســازگار می باشــد، 

ــش می یابنــد. افزای

زمان 
تخمک گذاری 
در سیکل  های 

قاعدگی منظم و 
28 روزه، روز 14 
سیکل می باشد.
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Spermogra
گیــری می کنــد. همچنیــن در ایــن  آزمایــش مایــع منــی )Semen Analysis Test( میــزان اســپرم تولیــد شــده توســط مــرد را انــدازه 
کیفیــت اســپرم نیــز قابــل بررســی اســت. آزمایــش آنالیــز مایــع منــی یــا آزمایــش بررســی اســپرم معمــوال یکــی از  آزمایــش تعــداد و 
کلــی مشــکات  کمــک می کنــد تــا مشــکات نابــاروری در مــردان تشــخیص داده شــود. بــه طــور  کــه  نخســتین تســت هایی اســت 
کــه بــه ناباروری مبتا هســتند مشــاهده میشــود.این آزمایش در  مربــوط بــه مایــع منــی و اســپرم، در میــان یــک ســوم از زوجهایــی 
کــم باشــد و یــا  گــر تعــداد اســپرم  بررســی مشــکات تولیدمثلــی در مــردان و علــل نابــاروری زوج درخواســت مــی شــود. در نهایــت ا
کتیــن  درصــد باالیــی از آنهــا غیرطبیعــی باشــند، نیــاز بــه انجــام تســت های تکمیلــی نظیــر تستوســترون، هورمــون LH، FSH یــا پروال

است.

PCT
کــه انجــام می شــود.  ایــن تســت یکــی از اولیــن تســت ها بــرای ارزیابــی نابــاروری اســت و در حــدود بیــش از 100 ســال اســت 
ــد در مرحلــه قبــل از تخمک گــذاری، در زمــان بیشــترین ســیالیت و حجــم موکــوس انجــام  ــوده و بای زمــان انجــام PCT مهــم ب
کار مشــکلی اســت، به خصــوص  شــود، بنابرایــن فــرد و پزشــک بایــد زمــان تخمک  گــذاری را تخمیــن بزننــد، تعییــن دقیــق ایــن روز، 
تشــخیص  کیــت  از روش هــای مختلــف مثــل  اســتفاده  بــا  زمــان تخمک گــذاری  باشــد.  نامرتــب  گــر ســیکل  های قاعدگــی  ا
تخمک گــذاری و یــا نمــودار درجــه حــرارت پایـــه ای بــدن )Body Base Temperature ) BBT : محاســبه و برآورد می شــود. معمواًل 
ــه زوج  ــی منظــم و 28 روزه، روز 14 ســیکل می باشــد. در چنیــن مــواردی پزشــک ب ــذاری در ســیکل  های قاعدگ زمــان تخمک گ
توصیــه می نمایــد در روز 13 ســیکل حداقــل 6  ســاعت قبــل از مراجعــه بــه مرکــز درمــان یــا مطــب نابــاروری جهــت PCT، عمــل 
کلومیفــن زمــان تخمک  گــذاری  نزدیکــی انجــام شــود. ولــی در ســیکل های نامنظــم ممکــن اســت پزشــک بــا اســتفاده از داروی 
و تاریــخ PCT را تنظیــم نمایــد. تســت PCT بــدون درد بــوده و ســریع انجــام می شــود. شــیوه انجــام تســت، مشــابه پــاپ اســمیر 
کانــال دهانــه رحــم تهیه  کــه حداقــل 4 ســاعت بعــد از نزدیکــی انجــام می گیــرد. نمونــه موکــوس از  اســت. در طــی معاینــه داخلــی 
و پــس از قــرار دادن بــر روی الم جهــت بررســی بــه آزمایشــگاه ارســال می شــود، بیشــتر پزشــکان بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن 
کــه تعــداد معینــی اســپرم زنــده  تســت را حــدود 8-4 ســاعت بعــد از نزدیکــی می داننــد. تســت در صورتــی مثبــت تلقــی می شــود 

کــردن در موکــوس دیــده شــود. اســپرم بایــد دارای حرکــت ســریع و رو بــه جلــو باشــد. طبیعــی در حــال شــنا 

Anti-Sperm Ab
کــه علیــه اســپرم هــا در خــون، مایــع  تســت آنتــی بــادی ضــد اســپرم تســت بــرای بررســی آنتــی بــادی هــا ) پروتئیــن هــای خــاص( 
کــه تنهــا به اســپرم متصل می شــوند  کاربــرد دارد. در ایــن تســت از نمونــه ی اســپرم و مــوادی  واژینــال یــا مایــع منــی  وجــود دارنــد 

اســتفاده مــی شــود. 
ــا دســتگاه ایمنــی هســتند، آنتــی بــادی بســازد. ایــن امــر زمانــی رخ  کــه اســپرم هــا در تمــاس ب ــر مــی توانــد در زمانــی  فــرد مذک
کــه بیضــه هــا آســیب دیــده باشــند  یــا بعــد از برخــی جراحــی هــا مثــل بیوپســی یــا وازکتومــی و یــا بعــد از عفونــت غــده ی  می دهــد 

پروســتات. بیضــه هــا در حالــت طبیعــی اســپرم هــا را از ســلول های ایمنــی دور نگــه مــی دارنــد. 
ــوع از  ــادی هــای ضــد اســپرم ســاخته شــود. ایــن ن کنــش آلرژیــک رخ دهــد و آنتــی ب در بــدن فــرد مونــث هــم ممکــن اســت وا
کامــل مشــخص نشــده اســت و ممکــن اســت بــر روی بــاروری اثرگــذار باشــد. ایــن حالــت ندرتــا نابــاروری  پاســخ ایمنــی بــه طــور 

مــی دهــد.
چرا تست آنتی بادی ضد اسپرم انجام می شود؟

کاربرد دارد:  تست آنتی بادی ضد اسپرم در موارد  زیر 
گر علت ناباروری مشخص نشده باشد. • ا

 •نتایج حاصل از سایر تست های باروری ناواضح باشد.
نمونه خون

گرفته می شود. برای زنان، نمونه خون از ورید دست 
نمونه مایع منی

گرفتــه مــی شــود. بــرای 2 روز قبــل از انجــام ایــن تســت فــرد  گرفتــن نمونــه مایــع واژینــال و خــون  در مــردان، نمونــه منــی پــس از 
کنیــد. کــه انــزال نداشــتید، بــرای انجــام ایــن تســت مراجعــه  کثــر تــا 5 روز  نبایــد انــزال داشــته باشــد. حدا

Sperm Viability
مایــع منــی حــاوی مقادیــر زیــادی اســپرم جهــت بــاروری مــی باشــد . بررســی اســپرم هــای تولیــد شــده توســط آزمایــش اســپرم یــا 
اســپرموگرام جــز قــدم هــای اول در بررســی زوجهــای نابــارور اســت .ممکــن اســت آزمایــش اســپرم چنــد بــار انجــام شــود تــا نتیجــه 

کافــی حاصــل شــود .
که اسپرم ها بی حرکت هستند، برای بررسی زنده بودن آنها از روش های رنگ آمیزی های ویژه استفاده  در مواردی 



گرفته شده است. می شود. در سیستم قدیمی میزان زنده بودن اسپرم ها حداقل 75% و در سیستم جدید 58% درنظر 

SCMA )Sperm Chromatin Maturation Assay(
ــا وجــود اطاعــات  ــاروری در مــردان مــی باشــد امــا ایــن آنالیــز ب آنالیــز روتیــن مایــع Semen اولیــن روش در ارزیابــی وضعیــت ب
کــه در قــدرت بــاروری اســپرم و  کروماتیــن اســپرم  کــه بــه مــا مــی دهــد قــادر نیســت اطاعاتــی در زمینــه بلــوغ  ارزشــمندی 
کروماتیــن غیــر  کروماتیــن طبیعــی بــه  کــم  رشــد موثــر جنیــن ضــروری مــی باشــد در اختیــار قــرار دهــد. از نســبت اســپرم های بــا ترا
کننــده در ارزیابــی بــاروری مــردان اســتفاده می شــود. در فرآینــد اســپرماتوژنر بــه دلیــل  کتــور پیشــگویی  طبیعــی بــه عنــوان یــک فا
کروماتیــن اســپرم مــی توانــد  کــم می شــود. اختــال در بلــوغ  جایگزینــی پروتامین هــا بــه جــای هیســتون ها, هســته اســپرم هــا مترا
کاهــش قــدرت  کــه اغلــب بــا نابــاروری و یــا  گــردد  ســبب آســیب پذیــری DNA و مســتعد نمــودن آن بــرای شکســت یــا دناتوراســیون 

بــاروری در مــردان همــراه اســت.
کنــار آنالیــز روتیــن اســپرم مــی توانــد ســبب بهبــود و تکمیــل ارزیابــی بــاروری و یــا  کروماتیــن اســپرم در  بنابرایــن ارزیابــی بلــوغ 

نابــاروری در مــردان شــود.

Vital Screen
در تســتVital Screen میــزان حیــات اســپرم تعییــن می شــود,طبق یــک نظریــه علمــی ســلول زنــده اجــازه ورود رنــگ بــه داخــل 
سیتوپاســمش را نمــی دهــد ولــی ســلول مــرده دارای خاصیــت رنــگ پذیــری اســت. بنابرایــن در ایــن تســت از رنگ هــای ائوزیــن 
که در  کــه نیگروزیــن زمینــه تاریکــی پدید مــی آورد  ونیگروزیــن )Eosin&Nigrosin( بــرای ارزیابــی اســتفاده مــی شــود بــه ایــن شــکل 

کــه در اثــر ورود Eosin قرمــز رنــگ شــده انــد بهتــر قابــل تشــخیص خواهنــد بــود. آن ســلول های مــرده ای 

Sperm MAR   IgG & IgA )Mixed Antiglobulin Reaction(
کــه ســنتز آنهــا در زمــان وارد شــدن آســیب بــه ســد خونــی –  کاس IgG & IgA اســت  آنتــی اســپرم آنتــی بــادی )ASA(  شــامل دو 
کاس  بیضــه ای یــا خونــی – اپیدیدیمــی صــورت می گیــرد. آســیب بــه دالیلــی نظیــر عفونــت، ترومــا ویــا انســداد ایجــاد مــی شــود. 
کاس IgA توســط ســلول هــای ایمنــی موجــود  IgG را هــم در مایــع Semen  و هــم در ســرم شــخص می تــوان ســنجید. امــا 
ــه  ــا اتصــال ب ــا  IgA ب کاس IgG  ی ــادی از  ــل ردیابــی اســت. آنتــی ب در غــدد جنســی ســنتز می شــوند صرفــا در مایــع Semen قاب
کمپلمــان بســیاری  کاهــش میدهــد وهمچنیــن بــا فعــال شــدن سیســتم  اســپرم ها توانایــی بــاروری ایــن اســپرم هــا را تــا حــد زیــادی 
کــه بــه IgG متصــل شــده انــد توســط ســلول های ایمنــی از بیــن می رونــد. بنابرایــن توســط تســت Sperm MAR وجــود  اســپرم ها 

آنتــی بــادی ضــد اســپرم اثبــات شــده و دلیــل عــدم موفقیــت بــاروری مشــخص خواهدشــد.

SDFA )Sperm DNA Fragment Assay(
گامــت هــای خــود نبــوده و بــه  امــروزه 10 تــا 15 درصــد از زوجیــن علیرغــم تــاش بــرا ی بچــه دارشــدن قــادر بــه داشــتن فرزنــد از 
کتورهــای مردانــه نهفتــه اســت. بخــش عمــده ای  کــه علــل نیمــی از مــوارد نابــاروری در فا عنــوان زوج نابــارور شــناخته مــی شــوند 
کاندیــدای اســتفاده  از مــوارد نابــاروری مــردان بــا پارامترهــای مختــل شــده در اســپرمها همــراه اســت و ســبب شــده ایــن افــراد 
کــرده باشــند. یکــی از عوامــل  متعــدد از روشــهای  IVF و ICSI  و... بــوده و ممکــن اســت بارهــا شکســت ایــن روش هــا را تجربــه 
 DNA میــزان شکســت SDFA  کــه بــا تســت کروماتیــن اســپرم اســت  بســیار مهــم در موفقیــت لقــاح خــارج رحمــی، ســامت DNA و 
اســپرم قابــل ســنجش بــوده ودر صــورت وجــود مشــکل در ایــن تســت، روش هــای درمانــی جهــت بهبــود وضعیــت اســپرم ها و 

افزایــش احتمــال موفقیــت در روش هــای بــارداری ذکــر شــده وجــود خواهــد داشــت.
SDFA موارد اندیکاسیون درخواست

1. مردان مبتا به ناباروری با علت نامشخص
)OAT( Oligoasthenoteratozoospermia 2. مردان مبتا به

IVF 3. مردان با سابقه درمان های ناموفق
کارایی درمان های دارویی در مردان 4. بررسی 

5. سابقه توقف در رشد جنین یا رشد ضعیف جنین
6. مردان با سن باال، یا مبتا به واریکوسل و یا در تماس با مواد سمی و آلودگی محیطی

7. زوج های با سقط مکرر

Fructose test in semen
کــه ســاخت وترشــح قســمت اعظــم مایــع منی را  فروکتــوز در ترکیــب مایــع Semen  توســط غــدد وزیکــول ســمینال ترشــح مــی شــود 

کمبــود هورمون هــای آنــدروژن دیــده مــی شــود. کاهــش ترشــحات وزیکــول ســمینال در عفونت هــا و  بــه عهــده دارد. 
کاهش می یابد. کم شده، میزان فروکتوز مایع Semen نیز  که میزان ترشحات  در این موارد همانطور 

کاربردی و مهمی در تشخیص علل احتمالی ناباروری در مردان می باشد. تست فروکتوز مایع منی، تست 
گاهــی ایــن  کــم شــده بلکــه  در برخــی بیماری هــای ژنتیکــی و وارثــی،  نــه تنهــا میــزان ترشــحات بــه دلیــل عــدم بلــوغ غــدد جنســی 

ترشــحات فاقــد فروکتــوز هســتند.

امروزه 10 تا 
15 درصد از 
زوجین علیرغم 
تالش برا ی بچه 
دارشدن قادر 
به داشتن فرزند 
از گامت های 
خود نبوده و به 
عنوان زوج نابارور 
شناخته می شوند 
که علل نیمی از 
موارد ناباروری 
کتورهای  در فا
مردانه نهفته 
است.
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