
و  دانشمند  بزرگ  والدت  سالروز  ماه  شهریور  یکم 
طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسالم شیخ الرئیس 
ابو علی سینا و روز پزشک برتمامی طبیبان فرزانه و 

جامعه پزشکی تالشگر ایران اسالمی خجسته باد.



دریافت ISO 15189:2015 توسط مجتمع آزمایشگاهی فروردین
ISO 15189:2015 اولین استاندارد جهاني مدیریت کیفیت خاص 

ISO/ فني  کمیته  ی  وسیله  به  که  است  پزشکي  آزمایشگاه های 
سیستم های  و  پزشکي  آزمایشگاه های  ارزیابي  جهت   TC212

آن  صحیح  استقرار  که  است  شده  تهیه  آزمایشگاهي  تشخیص 
متضمن برآورده سازی نیازهای کیفي این دسته از آزمایشگاه هاست. 

بیماران  به  رسیدگي  جهت  پزشکي  آزمایشگاه  یک  سرویس های 
بیماران  تمامي  نیازهای  رفع  جهت  باید  بنابراین  و  بوده  ضروری 
باشند.  دسترس  در  مناسب  اطمینان  سطح  با  مسئول  پرسنل  و 
تکوین  و  ایجاد  برای  پزشکي  آزمایشگاه های  توسط  استاندارد  این 
دارد.  کاربرد  خود  صالحیت  ارزیابي  و  کیفیت  مدیریت  سیستم 
همچنین به وسیله نهادهای تایید صالحیت در تایید یا تشخیص 

صالحیت آزمایشگاه های پزشکي مورد استفاده قرار مي گیرد.

  ISO 15189:2015 چرا به سیستم مدیریت کیفیت
نیازمندیم؟    

این استاندارد بین المللی می تواند توسط آزمایشگاه های پزشکي 
به منظور توسعه سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابي شایستگي آن ها 
مورد استفاده قرار گیرد استاندارد ISO 15189:2015 به عنوان یک 
استاندارد بین المللی این توانایي را برای آزمایشگاه های پزشکي 
فراهم مي نماید تا شایستگي خود را در زمینه های زیر اثبات نمایند:

1- استقرار سیستم مدیریت به طور اثربخش
2- شایستگي فني آزمایشگاه 

3- توانایي در ارائه نتایج معتبر

به  منجر  پزشکي  های  آزمایشگاه  در  استاندارد  این  سازی  پیاده 
و  پزشکان  و  بیماران  مشتریان،  انتظارات  و  نیازها  نمودن  برآورده 
اطمینان از درستي و کیفیت نتایج آزمایشگاه شده و نهایتا منجر به 

بهبود مداوم خدمات آزمایشگاه می گردد.

 ISO 15189:2015 مزایای استقرار
برخي از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:

1- ارتقاء سطح آزمایشگاه ها و کسب اعتبار بین المللی
2- افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه ها

ابزارآالت  از کالیبره شدن مستمر تجهیزات و  3- کسب اطمینان 
4- آزمایشگاه ها

5- کاهش هزینه ها به علت عدم تکرار

6- افزایش کارایي پرسنل
7- افزایش انگیزش در بین کارکنان آزمایشگاه

8- تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
9- استاندارد کردن روش های اجرایي و مدیریتي آزمایشگاه ها

10- ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه ها و افزایش مراجعین
11- دریافت لوح کیفیت و تاییدیه صالحیت از اداره کل مرجع سالمت
12- امکان پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مراجع ذی صالح

13- امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی
ISO 9001 و ISO 17025 14- انطباق با استانداردهای

15- استقرار استاندارد ISO 15189:2015 توسط آزمایشگاه

و  کامل  سازی  پیاده  خصوص  در  فروردین  آزمایشگاه    
اثربخش تمامي الزاماتي که در استاندارد ایزو 1۵1۸۹:2۰1۵ 
این  متعاقب  و  داشته  را  الزم  توانمندی  است  شده  بیان 
فعالیت، آزمایشگاه در بازرسی که از سوی بازرسین نهادهای 
اعتباردهنده انجام شد، انطباق عملکرد خود را با این الزامات 
اثبات نمود و موفق به دریافت گواهینامه ایزو 1۵1۸۹:2۰1۵ 
توجه  با  نظر  مورد  گواهینامه  که  است  ذکر  شایان  گردید. 
فعالیت  دامنه  در  که  آزمایشگاه  از  هایي  بخش   / بخش  به 

سیستماتیک به نهاد اعتبار بخش ذکر گردید، صادر شد.

 کسب گواهینامه
ISO @ 9001:2015 ISO10002:2014 

 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در راستای رسیدگی و پیگیری 
انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین.
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 دکتر فریناز راشد مرندی    متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال    موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 دکتر مهرداد ونکی    دکترای علوم آزمایشـگاهی    موسـس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

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

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

 سارا جوادی   کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی    سردبیر بولتن علمی

 مصطفی باقری    کارشناس ارشد ایمونولوژی    مسئول واحد تحقیق

 نفیســه شــاهمرادی    مســئول بخــش میکروب شناســی و مدیــر بخش کنتــرل کیفی مجموعــه فروردین

 مژگان خونساری    کارشناس علوم آزمایشگاهی    مسئول بخش هماتولوژی مجتمع آزمایشگاهی فروردین

 محبوبه ســپهرنیا   کارشــناس زیســت شناســی    پرســنل واحــد روابط عمومــی، ویراســتار بولتن علمی

 زهــرا محمــدی    کارشــناس علــوم آزمایشــگاهی    مســئول آمــوزش مجتمــع آزمایشــگاهی فروردین

 دکتر فریناز راشد مرندی
متخصص پاتولوژی کلینیکال آناتومیکال  موسس مجتمع آزمایشگاهی فروردین

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

 محمد علی نژاد
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی  موسس و مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی

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

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

 مهرزاد آزاد 
کارشناس علوم آزمایشگاهی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین

 آرش محسنی
کارشناس علوم آزمایشگاهی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین

هیات رئیسه و مسئولین فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین  

    اعضای هیات تحریریه بولتن مجتمع آزمایشگاهی فروردین   

F a r v a r d i n
p a t h o b i o l o g y
L a b o r a t o r y
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تلفکس :
66874996

تلفکس سوپروایزر:
66837167

تلفن روابط عمومی :
66676494

موبایل روابط عمومی :
09362592999
کانال تلگرام:  

farvardinlabs@

وبسایت:
www.farvardin-lab.com

ایمیل آزمایشگاه: 
Farvardinlab@yahoo.com

ravabetomoumi@farvardin-lab.com



   فهرست بولتن مجتمع آزمایشگاهی فوق تخصصی فروردین

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

 ارسال جواب آزمایشات با پیک موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این خدمت ویژه )پیک یا پست جواب آزمایشات( 
در این مرکز، به طور کامل اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی مراجعین داشته 
است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و حل مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر 

می باشد.

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

ارســال جــواب آزمایشــات بــا پســت جهــت شهرســتان ها و مناطــق خــارج از شــهر تهــران )کــرج، اســالم شــهر و ...(

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن جهــت رفــاه حال بانــوان بــاردار،  اقدام بــه راه انــدازی واحــد  VIP بــارداران نموده اســت.

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

خدمــات خــون گیــری در منــزل جهت ســاکنین کلیــه مناطق 22 گانــه تهــران در تمام ایــام هفته امــکان پذیر می باشــد.

  معرفی خدمات طالیی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

امـکان دریافـت جـواب هـای آزمایش از طریـق پیامک: جهـت دریافت لینـک جواب هـای آزمایش درخواسـت خود را 
از طریـق وب سـایت http://www.farvardin-lab.com و یـا بـا مراجعه بـه پذیرش آزمایشـگاه ثبت نمایید.

معرفی خدمات طالیی آزمایشـگاه پاتوبیولوژی فروردین .........................................................................................................................................6

معرفی دسـتگاه ایموالیـت 2۰۰۰ ..............................................................................................................................................................................................................7

اخبار و تازه هـای آزمایشـگاه ......................................................................................................................................................................................................................۸

راهنمای ناشـتایی برای انجام آزمایشـات .....................................................................................................................................................................................۹

تسـت های تشـخیص پیش از تولد بیماری های ژنتیکی ..........................................................................................................................................12

آزمایـش DNA آزاد جنینـی .......................................................................................................................................................................................................................16

آزمایشـات غربالگری ژنتیکی قبل از زایمان مزایـا و خطـرات ......................................................................................................................2۵

وجود DNA جنینی در پالسـما و سرم مادر، روش انجام تسـت ......................................................................................................................2۹

4

w
w

w
.farvardin-lab.com



فراخوان چاپ مقاالت در بولتن برای پزشکان محترم

با توجه به تداوم انتشار بولتن آزمایشگاه فروردین ویژه پزشکان، چنانچه تمایل دارید، می توانید جهت ارتقاء 

کیفیت این مرکز، مقاالت خود را به منظور چاپ در این نشریه ارسال کرده تا به نام شما پزشک محترم چاپ گردد. 

در این خصوص می توانید از روش های مندرج در ذیل تماس حاصل فرمایید.

فراخوان تست های جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علوم آزمایشگاهی روز دنیا همکاران گرامی از آن 

جایی که حمایت بی شائبه شما عزیزان باعث پیشرفت روز افزون این مرکز گردیده، ما را بر آن داشت تا بیشتر با 

علم روز دنیا خودمان را وفق دهیم، از این رو از شما همکاران گرامی خواشمند است چنانچه تستی را در نظر دارید 

به مدیریت آزمایشگاه اعالم فرمائید تا در اسرع وقت تست مورد نظر شما راه اندازی شود.
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مجتمع آزمایشگاهی فروردین جهت رفاه حال بانوان باردار، اقدام به راه 
اندازی واحد VIP بارداران نموده است.

خدمتی نوین با عنوان آزمایشگاه الکترونیک، انجام کلیه خدمات حضوری از 
پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در منزل شما از طریق وبسایت آزمایشگاه 

 WWW.FARVARDIN-LAB.COM
ارسال جواب آزمایشات با پیک موتوری به کلیه مناطق 22 گانه تهران این 
)خدمت ویژه (پیک یا پست جواب آزمایشات در این مرکز، به طور کامل 
اجرایی و سازماندهی شده است و تجربه خوبی در افزایش سطح رضایتمندی 
مراجعین داشته است که عمدتا به دلیل کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و 

حل مشکالت جانبی ناشی از رفت و آمد بیهوده در سطح شهر می باشد.
خدمات جوابدهی آنالین آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه

)WWW.FARVARDIN-LAB.COM( جهت خدمات رسانی به پزشکان 
محترم و مراجعین عزیز ارسال جواب آزمایشات با پست جهت شهرستا نها 

و مناطق خارج از شهر تهران)کرج، اسالم شهر و...(
آزمایشگاه فروردین برای کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، معلول، خانم های 

باردار و سایر موارد( آماده ارائه خدمات خون گیری در منزل می باشد.
خدمات خون گیری در منزل جهت ساکنین کلیه مناطق 22گانه تهران در 

تمام ایام هفته امکان پذیر می باشد.

 : امکان دریافت جواب های آزمایش از طریق پیامک 
جهت دریافت لینک جواب های آزمایش درخواست خود را از طریق وب 
پذیرش  به  مراجعه  با  یا  و   WWW.FARVARDIN-LAB.COM سایت 

آزمایشگاه ثبت نمایید.

راه اندازی آزمایشگاه الکترونیک از طریق وب سایت و نرم افزار آزمون همراه
طرح نوین آزمایشگاه الکترونیک فروردین در منزل شما انجام کلیه خدمات 

حضوری آزمایشگاه

) پذیرش، نمونه برداری، جوابدهی( 
مراحل انجام کار بسیار ساده و به شرح ذیل می باشد:

1. ثبت آنالین درخواست آزمایشات از طریق وب سایت آزمایشگاه به آدرس 
 WWW.FARVARDIN-LAB.COM

2. انتخاب آزمایشات مورد نظر
اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک

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

بیمار از طریق وب سایت.
 کاهش رفت و آمد و هزینه های ایاب و ذهاب و صرفه جویی در زمان و 
هزینه مراجعین محترم با توجه به مشکالتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، 

کمبود فضای پارک خودرو
 کنترل سطح سالمت کلیه مراجعین عزیز به ویژه سالمندان و افراد کم توان 
که به علت عدم امکان مراجعه حضوری قادر به انجام آزمایشات دوره های 
ضروری خویش نمی باشند. )از جمله کنترل هفتگی تست انعقادی، اندازه 

گیری سطح دارویی و غیره(
 پزشکان محترم می توانند با ذکر این قابلیت آزمایشگاه، اسباب راحتی بیمار 

را فراهم آورده و در نتیجه تاثیر روانی مناسبی بر بیمار خود داشته باشند.
جهت رفاه حال مادران دارای فرزند شیرخوار یک بخش از آزمایشگاه جهت 

شیردهی به نوزادان اختصاص داده شده است.
این بخش با محیطی آرام و فضای مناسب موجبات راحتی و آرامش نوزادان 

و مادران را فراهم نموده است.

: ساعات کاری مجتمع آزمایشگاهی پاتوبیولوژی فروردین 
شنبه تا چهارشنبه ۵:3۰ الی 22

پنج شنبه ۵:3۰ الی 2۰
جمعه و ایام تعطیالت رسمی ۸ الی 13

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین:
شنبه تا چهارشنبه 6:3۰ الی 12

پنج شنبه 6:3۰ الی 1۹
لینک  پیامک جهت دریافت  از طریق  آزمایش  امکان دریافت جواب های 

جواب های آزمایش درخواست خود را از طریق وب سایت:
WWW.FARVARDIN-LAB.COM و یا با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه 

ثبت نمایید.

معرفی
 خدمات طالیی
 آزمایشگاه 
پاتوبیولوژی فروردین

ارائه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز: 
مفتخریم که اعالم بداریم، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت ارائه 
خدمات تخصصی آزمایشگاهی به هموطنان عزیز تفاهم نامه ی خیریه ای 
با انجمن های حمایت از بیماران لوپوس، ام اس، هپاتیت و دیابت عقد کرده 
است که بر اساس این قرارداد، خدمات آزمایشگاهی و آموزشی مناسب به 

این بیماران طبق استانداردهای بین المللی ارائه می گردد.
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دستگاه ایموالیت lmmulite 2000( 2000( برای اندازه گیری سطح 
هورمون ها، آنتی ژن و آنتی بادی به روش الکترو کمی لومینسانس 

اختصاصی می باشد.

 )ECL( اصول روش الکتروکمی لومینسانس
الکتروکمی لومینسانس فرآیندی است که با واسطه مولکول های 
دیگر  یا  و  رنیم3  اسمیم2،  روتنیم1،  ترکیبات  جمله  از  متعددی 
لومینسانس  الکتروکمی  فرایند  عناصر شناخته شده رخ می دهد. 
که  الکترود می شود  در سطح  پایدار  پیش سازهای   تولید  باعث 

محصول نهایی این واکنش تولید نور است.
در مثالی که در این مقاله توضیح داده می شود ترکیبی به نام روتنیوم 
به   Tris(bipyridine)ruthenium chloride بای پیریدیل  تریس 
همراه ماده تریپروپیالمین (TPA) استفاده می شود. در روش های 
آزمایشگاهی، از استر آن  هیدروکسی سوکسینیمید (NHS) روتنیوم 
استفاده میشود؛ چرا که راحت تر به پروتئین ها،  اسیدهای نوکلئیک و 
هاپتن ها متصل می شود )طیف وسیعی از آنالیت ها را در بر می گیرد(.

و   4 تریس  روتنیوم  کمپلکس  از  استفاده  در   ECL اساس  و  پایه 
تریپروپیالمین (TPA) می باشد که محصول نهایی به صورت نور قابل 
اندازه گیری است. آغاز واکنش توسط  جریان الکتریکی بوده که در 
پایان منجر به تولید نور از کمپلکس روتنیوم تریس خواهد شد. در 
این مرحله ولتاژی الکتریکی به کمپلکس ایمنولوژیک روتنیوم تریس 
اعمال می شود که این کمپلکس به استرپتوآویدین پوشیده شده در 
سطح میکروپارتیکل ها متصل شده است. استفاده از واکنش الکتریکی 
از مزایای این روش می باشد که می توان دقیقاً کل واکنش را تحت 

کنترل قرار داد.

 ECL مزایای استفاده از
الکترو کمی لومینسانس تکنولوژی جدیدی است که دارای مزایای 
نسبت به تکنیک های تشخیصی دیگر می باشد. از جمله این مزایا 

می توان موارد ذیل را ذکر نمود.
انجام تست ها و درنتیجه کاهش  اپراتور در روند  1. عدم دخالت 

)Close میزان خطای تکنیکی )سیستم
2. دارای معرف غیر ایزوتوپی بسیار پایدار و با کاربرد آسان 

3. حساسیت باال جهت اندازه گیری آنالیت ها با  مقادیر بسیار کم 
و همچنین در مدت زمان کوتاه

4. سنجش با کیفیت باال
5. برگشت سریع و آماده شدن برای سنجش دیگر

6. قابلیت تشخیص همه آنالیت ها با استفاده از این تکنیک و در یک 
نوع فاز جامد )عدم استفاده از چاهک مخصوصی برای هر تست(

7. دارای قدرت تکرار پذیری بسیار باال و کاهش مصرف معرف ها و 
در نتیجه کاهش هزینه ها و کاهش زمان

 ECL محدودیت های استفاده از
همانطور که قباًل اشاره شد هر روشی عالوه بر مزایا دارای معایب و 

محدودیت هایی نیز می باشد که این محدودیت ها شامل :
1. بسته بودن سیستم )در این روش بایستی حتماً از دستگاه و کیت 
و چاهک های مخصوصی  و همچنین سر سمپلر  ها  و محلول  ها 
استفاده شود که کاماًل انحصاری و در اختیار یک شرکت مشخص 

می باشد(
2. هزینه قابل توجه دستگاه، کیت ها و محلول های آن

 محصول 2۰17 آمریکا
)زیمنس آمریکا(

جهت بررسی و اندازه گیری موارد زیر می باشد:

Immuno assay system,Allergy,anemia,AutoImmune 
,BoneMetabolism,Cardic,Diabetes, Growth ,Hepatitis, 
Inflamation, Metabolic ,ToRSH, Oncology,Thyroid ,Spe-
cial,Therapeutic Drag Monitoring (TDM) Reproductive 
EndocrinoLogy

تست های اندازه گیری شونده با این دستگاه:

TSH-T4-T3-FT4-FT3-T3UP-ANTI TPO- HPYLORI G- 
CEA-AFP-PAPPA- FBETA- HCG TITER- UE3-LH-FSH- 
PRL- DHEA- PSA- FPSA- PTH- FERITIN- HBSAG- 
HBSAB- VITB12-CCP
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اخبار و تازه های 
آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین جهت رفاه حال بانوان باردار اقدام به 
راه اندازی واحد VIP بارداران نموده است که خدمات این بخش شامل:

وجود 2 بخش خصوصی و نیمه خصوصی 
بانوان   )خصوصی: محیط اختصاصی بسیار زیبا جهت رفاه حال 

باردار( با ممنوعیت ورود آقایان
 نیمه خصوصی )مخصوص بارداران و همراهان گرامی(

نمونه گیری در محیطی آرام با مجربترین پرسنل نمونه گیری جایگاه 
VIP جهت استراحت بارداران

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

    

خدمات طالیی ویژه ی واحد بارداران: 
آزمایشگاهی   پیگیری وضعیت  و   صدور کارت هوشمند عضویت 

بانوان تا زایمان 
 دارای فضای اختصاصی بانوان با ممنوعیت ورود آقایان جهت رفاه 

حال بانوان باردار
 یادآوری دقیق و منظم کلیه آزمایش های ضروری دوران بارداری 

از طریق تلفن و پیامک و دفترچه
 ارائه ی خدمات مشاوره و آموزش رایگان در حوزه ی روانشناسی 

به واسطه ی برگزاری کالس آموزشی و ارائه ی بسته آموزشی
 ارائه ی خدمات غیر حضوری در منزل جهت کاهش تردد غیر 

ضروری بانوان باردار

 خود را از طریق وب سایت
 http:/ /www.farvardin-lab.com  

و یا با مراجعه به پذیرش آزمایشگاه ثبت نمایید.

ارائه ی خدمات تخصصی آزمایشگاهی از قبیل: 

 تست های پیش از حاملگی
 تست های حین بارداری

 تست سالمت جنین و غربالگری
 تست های پس از زایمان

 ناباروری
 سقط مکرر
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توصیه های غذایی و دارویی    زمان ناشتایی  نام آزمایش

  1۵ – 12 ساعت    )FBS( قند خون ناشتا
  هیچ چیز جز آب نخورید حتی چای در مورد مصرف 

داروهای دیابتی و انسولین طبق دستور پزشک

  )تری گلیسرید( 
چربی خون

  12 – 1۰ ساعت
  آخرین وعده غذایی سبک باشد اما رژیم غذایی را 

تغییر ندهید.

Ca، P، K، Na ناشتا بودن اجباری نیست  4 ساعت  

  از خوردن گوشت زیاد قبل ز آزمایش خودداری کنید  نیاز به ناشتایی نیست  )CR، BUN( تست کلیه

       -------------  4 ساعت  اسید اوریک

       --------------   4 ساعت   آلکالن فسفاتاز

AST، ALTنیاز به ناشتایی ندارد   
  بهتر است از دو روز قبل از مصرف B12 و مکمل های 

آهن خودداری کنید.

   4 ساعت  آهن خون
  مصرف داروهای ضد التهاب NSAID و استامینوفن 

تست را تحت تاثیر قرار دهید.

CRP /  ESR   نیاز به ناشتا بودن ندارد    
  شرح حال از نظر مصرف داروهای ضد انعقادی، 

وارفارین، هپارین، آسپرین

PTT، PTنیاز به ناشتایی ندارد   -

A1C هموگلوبین
) HbA1C(

   نیاز به ناشتایی ندارد

  هورمون های تیروئیدی
  نیاز به محدودیت غذایی یا مایعات نمی باشد 

بهتر است ناشتا باشد
  به دلیل تاثیر کدورت ناشی از خوردن چربی بر نتایج 

آزمایش حداقل 3 ساعت قبل از مواد غذایی مصرف نکنید.

        PSAنیاز به ناشتایی ندارد   

نمونه قبل از معاینه رکتال پرونتات گرفته شود. انزال 
در طی 24 ساعت قبل از آزمایش خون موجب افزایش 

PSA می شود. عفونت اداری و پروستات باعث باال 

سطح PSA می شود.

راهنمای ناشتایی برای انجام آزمایشات:  

۹
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      TSHزمان ناشتایی    

  داروهایـی کـه موجب افزایش سـطح TSH می شـود 
شـامل داروهـای ضـد تیروئیـدی و لیتیـم. داروهایـی 
کـه موجـب کاهـش TSH می شـود شـامل آسـپرین، 

دوپامیـن، هپاریـن و اسـتروئیدها

       T4  ------    

نظیـر  داروهایـی  مصـرف  در  تـام  تیروکیـن  سـطوح 
اسـتروژن ها و تیروزیـن، متادین و ید، افزایـش می یابد. 
سـطوح پایین T4 در مصرف سالسـیالت اسـتروئید ها 

و داروهـای ضد تشـنج

    T3
  ناشتایی و روزه داری سطح T3 را کاهش 

می دهد

  سطح باالی این هورمون در بارداری و مصرف داروهایی نظیر 
استروژن ها، متادون و هروئین و کاهش سطح این هورمون در 
استفاده از استروئیدهای آنابولیک، اندروژن ها، مقادیر باالی 

سالسیالت ها و فنی توئید و اسید نیکوتنیک می باشد.

  تست های هماتولوژی از جمله
 Retic - CBC -  BLOOD 

Group

     -------------   نیاز به ناشتایی ندارد

 تست های سرولوژی 
 CRP – RF - WRIGHT -

VIDAl

     ----------    نیاز به ناشتایی ندارد

U/A آنالیز ادرار    --------    
   بهتر است اولین ادرار صبحگاهی تهیه شود. 

مصرف مایعات مطابق معمول باشد

کشت ادرار

 -------  
    توصیه می شود اولین ادرار صبحگاهی و قسمت میان 

ادرار تهیه شود.

   ادرار 24 ساعته از نظر 
پروتئین 

-------    
وجود آلودگی نمونه با چرک، ترشحات واژن باعث افزایش 
آلبومین می شود. داروهایی مانند  استازوالمید، آسپرین، 

با پنی سیلین و تالبوتامید موجب مثبت کاذب می شود.
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 کلسیم 24 ساعته
  رژیم غذایی بیمار از 3 روز قبل از  جمع 
آوری ادرار باید حاوی 6۰۰ تا ۸۰۰ در روز 

حاوی Ca باشد

  قرار گیری بیش از حد در معرض آفتاب و بی تحرکی 
همگی  شیر،  مصرف  از   پس  وکمی  کودکان(  در  )بویژه 
دفع  بودن  پایین  شود.  می  ادرار   Ca رفتن  باال  موجب 

ادرار قلیایی با کاهش میزان Ca توام خواهد بود.

    --------   تست کراتینین 24 ساعته

توصیه های دارویی و غذایی از انجام حرکات سنگین تا ۸ 
ساعت قبل از تست خودداری  شود. داروهایی که سبب باال 
 ،B می شوند شامل آمفوتریسین Cr رفتن کاذب کلیرانس
اسید  اسکوربیک، متیل دوپا و سولفوبروموفتالین می باشد.  
داروهایی که سبب کاهش  کاذب می شود  شامل استروئید 
های آنابولیک، آندروژن، تیازیدها می باشد. بارداری به گونه 
ی بارزی سبب  باال رفتن کلیرانس کراتین می شود. غذای 

پر گوشت باعث افزایش کراتین ادرار می شود.

        Stool exam--------     

باریوم جهت تشخیص های رادیولوژی   مصرف سولفات 
ابتدا  باید  حتمًا  لذا  دارد.  ها  یاخته  تک  رو  سوء  اثرات 
نمونه جهت آزمایش گرفته شود و سپس این عمل انجام 
شود قرار دادن نمونه در یخچال روی تشخیص بسیاری 
معدنی،  روغن  مصرف  است.  ساز  مشکل  ها  یاخته  تک 
آهن،  باریوم،  ها،  بیوتیک  آنتی  ماالریا،  ضد  داروهای 
منیزیم در ارزیابی انگل شناسی تاثیر مي گذارد. آغشته 

شدن مدفوع با آب و ادرار اثرات تداخلی دارد.

   O.B خون مخفی  یا     --------      

مصرف داروهایی نظر سالسیالت ها )آسپرین(، استروئیدها، 
ایندومتاسین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آنتی 
کواگوالن ها و کولشین و آنتی متابولیتها موجب افزایش 
دفع خون در دستگاه گوارش می شود و لذا از مصرف این 

داروها از 7 روز قبل باید پرهیز شود. 

  از مصرف مواد غذایی حاوی گوشت و جگر تا 4 روز قبل باید پرهیز شود.

   مصرف سبزیجات و برخی میوه جات، ترب کوهی، سیب و موز موجب افزایش کاذب می شود.
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هدف تشخیص پیش از تولد شامل شناسایی اختالالت دوره جنینی، 
آمادگی  ایجاد  همچنین  و  آگاهانه  هاي  انتخاب  از  اي  محدوده  ایجاد 
براي زوج هایی است که در معرض خطر به دنیا آوردن کودکی با نوعی 
اختالل هستند. تست هاي غربالگري )آزمایش خون مادر و سونوگرافی 
سه ماهه اول و دوم بارداري( شامل تست افراد بیمار بدون نشانه ای 
است که میزان ابتالي پایینی دارند. این تست ها در طی مراحل اولیه 
بارداري انجام شده و احتمال ابتال به بیماري هاي ژنتیکی تخمین زده 
می شود. تست هاي تشخیصی، تست هاي تهاجمی شامل آمنیوسنتز 
)جهت کاریوتایپ، نمونه گیري از پرزهاي کوریونی، کوردوسنتز، تشخیص 
ژنتیکی پیش از النه گزینی، روش تکثیر پروب وابسته به الحاق چندتایی، 
تکنیک دورگه سازي ژنومی مقایسه اي، توالی یابی نسل اول، دو رگه گیري 
فلوئورسانس درجا و واکنش زنجیره اي پلیمراز فلورسانس کمی و همچنین 
تست هاي غیرتهاجمی شامل اولتراسوند، سونوگرافی پیش از تولد، بررسی 
DNA آزاد جنینی، غربالگري سه تایی و چهارتایی را در بر می گیرد. این 

تست ها مشمول بیمارانی می شود که داراي عالیم ظاهري بوده و جواب 
تست هاي مرحله اول آن ها مثبت بوده است. تست هاي غیرتهاجمی، هر دو 
ویژگی هاي تست هاي غربالگري و تشخیصی را در برمی گیرد، ولی در حال 
حاضر، تست هاي غربالگري بیشتر مورد توجه هستند. تست هاي تهاجمی 
داراي حساسیت و درجه اختصاصی بودن باالیی براي مشخص کردن تمامی 
ناهنجاري هاي ساختاري کروموزومی و شمارشی از جمله تریزومی 13، 18 

و 21 و همچنین تست هاي DNA در زنان گروه خطر است. ]1, 2[

چالش های تست های غربالگری دوران بارداری  

ساالنه بیش از 1/500000 مورد تولد در کشور ما ثبت می شود، با در 
آنیوپلوئیدی های شایع مثل سندروم داون  نظر گرفتن میزان شیوع 

یا تریزومی 21) 1/700(، سندروم ادوارد یا تریزومی 18)1/3500( و 
سندروم پاتو یا تریزومی 13)1/5000(. انتظار می رود ساالنه 2140 
مورد تریزومی 21، 430 مورد تریزومی 18 و 300 مورد تریزومی 13 
فراگیر شدن  اما خوشبختانه در سایه  اضافه شود،  به جمعیت کشور 
از  کمتر  بسیار  موارد  این  بروز  بارداری،  دوران  غربالگری  های  تست 
ارقام ذکر شده می باشد، گرچه به دلیل پاره ای از کاستی ها از قبیل 
مشکالت اقتصادی اکثریت جامعه، فقدان یا کمبود پوشش بیمه ای 
کافی  اطالعات  یا  و  اطمینان  عدم  غربالگری،  های  تست  انجام  برای 
برخی از پزشکان زنان و همکاران ماما و … این تست ها هنوز به طور 
100 % برای همه مادران باردار انجام نمی شود. از آنجایی که می دانیم 
تست های غربالگری دوران بارداری می توانند هم مثبت کاذب و هم 
منفی کاذب داشته باشند و از آنجایی که این برنامه ها شامل یک کار 
گروهی متشکل از پزشکان زنان، ماماها، سونولوژیست ها و متخصصین 
آزمایشگاه و نیز خود بیمار می باشد، ضروریست برای بهره وری بیشتر 
از این برنامه ها و نیز به حداقل رساندن میزان منفی یا مثبت کاذب، 
الذکر وجود داشته  بین گروه های فوق  نهایت همکاری و هماهنگی 
فهم  یک  داشتن  با  اندرکاران  همه دست  که  نیز ضروریست  و  باشد 
افزایش دهند.  ارتباط پیوسته کارآیی این تست ها را  مشترک و نیز 
از آنجا که گزارش نهایی تست های غربالگری توسط آزمایشگاه انجام 
می شود ضروریست تمامی نکاتی که منجر به ناکارآمدی یا ارائه جواب 
های با دقت و یا صحت ناکافی می شود توسط متخصصین آزمایشگاه 
لحاظ شده و سایر متخصصین ذیربط اعم از پزشکان و سونولوژیست 
ها خود را نسبت به فراهم کردن این خواسته ها متعهد نمایند. نکاتی 
که در صورت عدم رعایت منجر به بروز خطا و یا ناکارآمدی تست ها 
می شوند ذکر می شود. این نکات عمدتا مواردی هستند که منشا آن 

گردآورنده: سارا جوادی

تست هاي تشخیص
 بیماري هاي ژنتیکی
پیش از تولد
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اعمال سلیقه های  یا  و  تعبیر  یا سوء  و  آکادمیک  آموزش  ها کمبود 
شخصی و غیر علمی است. 

در حوضه مطب به موارد زیر اشاره خواهد شد  

و  آزمایش  دستور  نوشتن  هنگام  به  ماماها  و  پزشکان  که  نکاتی   
سونوگرافی و ارجاع بیمار به پاراکلینیک و نیز تفسیر آزمایش باید مورد 

توجه قرار دهند.
غربالگری  های  پروتوکل  از  کدامیک  بارداری  های  هفته  کدام  در   
 NTD ،کواد مارکر، سکوئنشیال، اینتگریتد ،NT دابل مارکر، سونوی(

Screen( را باید استفاده کنند.

از  گروه  کدام  برای   NIPT غربالگری  نوین  های  روش  از  استفاده   
مادران باردار مفید می باشد.

 سونوگرافی تشریحی چه کاربردی دارد؟
 آیا با در دسترس بودن کواد مارکر هنوز جایز است که از تریپل مارکر 

استفاده نمود؟
 آیا در صورت پایین بودن ریسک غربالگری سه ماهه اول انجام تست های 

غربالگری سه ماهه دوم الزم است؟
 چه زمانی باید از تست های تشخیصی مانند آمنیوسنتز و استفاده نمود.

 در حوزه سونوگرافی به موارد زیر اشاره می شود:
 استانداردهای یک سونوگرافی NT قابل قبول.

آزمایشگاه  استفاده  برای  سونوگرافی  گزارش  برگه  در  که  نکاتی   
ضروریست، در حوزه آزمایشگاه به نکات زیر اشاره خواهد شد:

 استانداردهای انجام تست ها و رسم منحنی.
و  و موقع رسم منحنی  برگه گزارش سونوگرافی  از  باید  نکاتی که   

تفسیر تست ها مورد استفاده قرار گیرد.
 استانداردهای یک پرسشنامه کامل برای کسب اطالعات صحیح از 

بیمار و استخراج اطالعات سونوگرافی.
 سوء تفاهم هایی که در مورد سوابق بارداری های قبلی و بیماری های 
 فعلی مادر و نیز اطالعات مربوط به سن مادر به هنگام پر کردن برگه

پرسشنامه در اغلب مراکز مشاهده می شود.
 لزوم و ارزش گزارش ریسک بیوشیمیایی در کنار ریسک ترکیبی در 

برگه های گزارش نهایی آزمایشگاه.
 نحوه گزارش و تفسیر ریسک سکوئنشیال در کنار ریسک دابل مارکر.

 ارزش سرعت در ارائه جواب ها.
از  گزارش جدای  برگه  در  است  که الزم  توضیحاتی  و  پیشنهادات   
توضیحات پیش فرضی که در نرم افزار ها وجود دارد توسط متخصص 

آزمایشگاه قید گردد.
 لزوم ارائه توضیحات شفاهی و کتبی قابل فهم برای بیماران توسط 

آزمایشگاه.

 لزوم ارائه مشاوره توسط متخصص آزمایشگاه به بیمارانی که نتیجه 
تست های غربالگری آن ها مثبت یا مشکوک می باشد.

 در چه مواردی الزم است که تست ها تکرار شوند.
برای  و دوم  اول  ماهه  از سه  اطالعات سونوگرافی در هریک   کدام 

آزمایشگاه ارزشمندتر می باشد.
 نکاتی که در مورد جنین های اهدایی و چند قلویی ها باید مد نظر 

قرار گیرد.
 توجه کافی به MoM ها هنگام تایید نهایی جواب ها. ]3, 4[

روش تشخیص سریع اختالالت عددي کروموزومی  
 Aneuploidy  آنیوپلوئیدي

  QF-PCR نحوه آزمایش

1- درخواست آزمایش توسط پزشک درخواست بررسی کروموزومی بر 
PCR یا فقط و QF-PCR روي جنین با روش سیتوژنتیک و

2- جهت تعیین وقت براي اخذ نمونه جنینی )پرزهاي جفتی یا مایع آمنیون( 
یاد آوري: چنانچه پزشک فقط درخواست QF-PCR  کرده باشد و کشت 
کروموزومی الزم نباشد نیاز به مقدار کمی در حدود 10 میلی لیتر از مایع 
 آمنیون می باشد )آمنیوسنتز از هفته 14 بارداري به بعد توصیه می شود(.
 تجربه ما نشان می دهد که آلودگی به خون مادر معموالً مشکلی ایجاد نمی کند. 

پرزهاي  از  بعد،  به  بارداري   10 هفته  از  توان  می  روش  این  با  حتی 
انجام داده، وضعیت ژنتیکی جنین را در همان  جنینی نمونه برداري 

اوایل بارداري مشخص نمود.
3- مراجعه به آزمایشگاه جهت اخذ نمونه جنینی.

یا  و   QF-PCR روش  خصوص  در  راهنمایی  و  ژنتیک  مشاوره   -4
 سیتوژنتیک معمولی با توجه به مشاوره ژنتیک و درخواست پزشک.

5 -انجام آزمایش کروموزومی با روش QF-PCR در حدود 3-2 روز کاري 
زمان نیاز دارد. البته در مواردي الزم است این آزمایش تکرار شود، بنابراین 

ممکن است جواب آزمایش در مدت 5-4 روز آماده شود.
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 QF-PCR آزمایش

ناهنجاري در تعداد یا ساختار کروموزم ها از علل مهم ایجاد نقص های 
مادرزادي به شمار می روند. شایع ترین آن ها اختالل عددي کروموزوم 

هاي X، Y، 21، 18، 13 می باشند.
غربالگري دوره بارداري در بسیاري از کشورهاي جهان انجام می شود و 
در کشور ما نیز در دوره بارداري، توسط پزشک متخصص زنان تجویز آن 
انجام می شود. تریزومی 21 شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی در کودکان 
 می باشد. افراد مبتال یک عدد کروموزوم 21  اضافی دارند و قابل درمان نمی باشند.

تریزومی 13 و 18 به شدت کشنده هستند و اگر منجر به تولد شوند 
تریزومی  می شوند.  نوزاد  مرگ  باعث  تولد  از  کوتاهی پس  مدت  در 
کروموزوم هاي جنسی  X وY معموال مشکالت عمده اي ایجاد نمی 
ترنر  سندروم  که   X مونوزومی   X کروموزوم  یک  کمبود  ولی  کنند، 
نامیده می شود، براي فرد مشکالتی در پی خواهد داشت. دقت روش 
کاریوتایپ براي تشخیص اختالالت عددي کروموزومی 99/4 درصد و 
دقت روش QF-PCR حدود 99/3 درصد می باشد. لذا این روش کاماًل 
 قابل اعتماد است و سازمان پزشکی قانونی نیز نتایج آن را قبول دارد.

در تشخیص ناهنجاري کروموزمی قبل از تولد که با کشت سلولی و تعیین 
کاریوتایپ انجام می شود، حدود 14 روز زمان الزم است. اما در بررسی 
 از طریق QF-PCR مدت زمان کوتاهتري، حدود 72 ساعت الزم است.

بعد  کاري  روز   2-3 حدود  در   QF-PCR غربالگري  نتایج 
آمنیوتیک  مایع  یا   CVS جنینی  پرزهاي  گیري  نمونه  از 
جنین  آیا  که  شوید  مطمئن  توانید  می  و  شود  می  مشخص 
خیر. یا  باشد  می  کروموزومی  عددي  هاي  ناهنجاري  به   مبتال 

بارداري  اواخر سه ماهه سوم  در کشور ما متاسفانه اکثر خانم ها در 
براي تشخیص ناهنجاري هاي جنین مراجعه می کنند )به گونه اي 
که بیشترین موارد از هفته 16 به بعد به آزمایشگاه ژنتیک معرفی می 
اجازه سقط  بارداري  پایان هفته 18  از  بعد  اینکه  به  با توجه  شوند(. 
جنین قانونی داده نمی شود، بنابراین سرعت باالي آزمایش بسیار مهم 
است. از طرف دیگر دو تا سه هفته انتظار براي آگاهی از نتیجه آزمایش 
براي مادران باردار طاقت فرسا می باشد. در حالی که تعیین کاریوتایپ 
جنین حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد، نتیجه QF-PCR در مدت 

زمان کوتاهی آماده می شود.

QF-PCR چه مواردي را بررسی می کند؟ 

اي  زنجیره  واکنش  کمی  فلوئورسانت  تکنیک  اساس  بر  روش  این 
پلیمراز عمل می نماید.

 evitatitnauQ (Fluorescence Polymerase Chain Reaction)

نمونه   DNA از  یافته  تکثیر  اختصاصی  قطعات  روش  این  در 

ناهنجاري  شایع  موارد   QF-PCR شوند.  می  آنالیز  جنین 
شود: می  زیر  موارد  شامل  که  کند  می  بررسی  را   کروموزمی 

 ،18 تریزومی  ادوارد  سندرم   ،13 تریزومی  پاتو  سندرم  تشخیص 
سندروم داون تریزومی 21، سندرم ترنر X-45 ، سندرم کالین فلتر 
XXY-47، سندرم XYY-47 و سندرم X سه تایی و نیز تریپلوییدي ها.

QF-PCR چگونه عمل می کند؟  

نرمال 23 جفت کروموزوم دارد. هر جفت کروموزوم یکی  انسان  هر 
از آن ها از مادر و یکی از آن پدر به به ارث می رسد. ناهنجاري هاي 
 کروموزومی نتیجه تغییر در تعداد یا ساختار کروموزوم ها می باشد.

ایجاد نقص  از علل مهم  ناهنجاري در تعداد یا ساختار کروموزوم ها 
که  زمانی  در  موارد  گونه  این  در  روند.  می  شمار  به  مادرزادي  هاي 
یا مادر تشکیل می شود ممکن است سلول  سلول هاي جنسی پدر 
مورد نظر واجد یک کروموزوم اضافه باشد. چنانچه چنین سلولی در 
تشکیل جنین شرکت کند، جنین داراي ناهنجاري هاي کروموزومی 

خواهد بود. 

این تست براي چه کسانی مناسب است؟ 

احتمال  که  هایی  خانم  براي  جنینی  نمونه  کروموزومی  بررسی 
 اختالالت کروموزومی در آن ها بیشتر است، توصیه می شود از جمله : 

1- سن باالي 35 سال در هنگام بارداري.
یا  گانه  سه  تست  به  موسوم  بارداري  حین  آزمایشات  جواب   -2
Test Triple که مشکوک به وجود  چهارگانه، Test Quadruple یا 

اختالل کروموزمی باشد.
3- جواب سونوگرافی حین بارداري مشکوک به اختالالت کروموزومی 

در جنین.
یا فوت شده(.   4- داشتن فرزندان مبتال به اختالل کروموزومی )زنده 
5- داشتن جابجایی Translocation کروموزومی متعادل در خود و همسر

6- درخواست آزمایش کروموزومی حین بارداري توسط پزشک.
 توجه: خانم هایی که داوطلب انجام این آزمایش هستند و براي بررسی 
بیماري دیگر نیز اقدام به دادن نمونه جنینی کرده اند، لزومی به گرفتن 

نمونه جنینی مجدد ندارند.
 :QF-PCR یا تشخیص پیش کاشتی یا قبل از النه گزینی براي PGD 

چنانچه زوجی واجد اختالل کروموزومی مثالً تبادل متعادل کروموزومی 
21 و یک کروموزوم دیگر مانند 13 ، 14 و یا 15 باشند ) مانند جابجایی 
رابرتسونین( و یا سن بارداري زیاد باشد می توان با روش QF-PCR و 
PGD از طریق لقاح خارج از رحم بر روي رویان هاي اولیه اختالالت عددي 

کروموزومی را تشخیص داد و همزمان جنسیت جنین را نیز انتخاب نمود.
داده  نسبت  پزشکی  ژنتیک  در  پیشرفت  به  که  تکنیک های جدیدی 
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می شوند به  شرح زیر هستند:    
با ردیف های خاص ژنی   DNA از   در حال حاضر می توان قطعاتی 
ساخته و به قطعه ای دیگر از DNA که کامل کننده قطعه ساخته شده 
است متصل کرد. این کار به تشخیص ژنتیکی کمک بسیاری می کند و 
با آزمایش ردیف های ژنی نزدیک به قطعه ساخته شده می توان تجزیه 

تحلیل مناسب تری از DNA داشت.    
 روش هایی ایجاد شده است که می توان ردیف های ژنی DNA های 
شناخته شده را شناسایی کرد و جهش های احتمالی بر روی آن ها را 

که منجر به بیماری می گردد مشخص نمود.    
 روش های تشخیصی جدیدی به وجود آمده اند. مثل استفاده از آنزیم های 
را   DNA می توانند  که   (Restriction Enzymes) محدودکننده 
 Polymeras روش  نیر  و  کنند  قطع  خاصی  ردیف های  در  منحصراً 
برای بسط دادن ردیف های ژنی شناخته   (Chain Reaction) PCR

شده ای از DNA به وجود آمده است. چنین روش هایی اجازه می دهد 
که با استفاده از قطعات فوق العاده کوچک بافتي، به تشخیص سریع 
و آسان دست یابیم. حتی این امکان وجود دارد که DNA موجود در 

تنها یک سلول را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
 تکنیک هایی ایجاد شده است که ما را قادر می سازد ردیف های شناخته 
شده ای در DNA را تکثیر کنیم. ردیف های ژنی ایجاد شده از این طریق 
در تولید موارد درمانی مثل انسولین، اریتروپوئیتین و فاکتور VIII بسیار 
کمک کننده هستند. چنین تکنیکی همچنین می تواند در به وجود آوردن 
حیواناتی که از نظر ژنتیکی مخلوط هستند (Transgenic Animals) و 

ژن درماني، مورد استفاده قرار گیرد.
 با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی (Genetic Marker)، که در حال 

کلون های  می توان  دارند،  وجود  انسانی  ژنوم های  تمام  برای  حاضر 
مطالعه  کاری  چنین  نمود.  مشخص  را   DNA متفاوت   (Clone)

 (Prob) قطعات  از  استفاده  با  کرد.  خواهد  آسان  بسیار  را  خانواده ها 
از پیش تعیین شده حتی می توان خویشاوندی های بسیار دور را مورد 
سنجش قرار داد و موقعیت ژن جهش یافته، در بیماری های حاصل از 

جهش های ژنتیکی را مشخص نمود.    
 روش های آزمایشگاهی وجود دارد که می توان پروتئین های حاصل از 
ردیف های ژنی با عملکرد ناشناخته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.    
 Fluorescence In Sito مثل  سلولی  ژنتیک  جدید  تکنیک های   
هسته  در  را  ژن ها  بین  ارتباط  تا  می کند  کمک   Hybridisation

سلول های زنده، مستقیماً مشاهده کنیم.    
 مقایسه بین ردیف های متفاوت ژنی در گونه های مختلف قابل انجام 

است و به روشن شدن روند تکامل کمک می کند.    
 می توان با وارد کردن ردیف های ژنی در DNA جنین حیوانات دیگر، 
حیوانات با ژن های مخلوط (Trasngenic Animals) ایجاد کرد. این 
می کند.  کمک  انسان  بیماری های  از  حیوانی  مدل های  ایجاد  به  کار 
وجود تکنیک های Transgenic و استفاده از ایجاد جهش های تجربي، 
در روشن نمودن نقش ژن ها در بیماری های چندعاملی بسیار ارزشمند 
است. در این بیماری ها ترکیبی از ژنوتیپ ها و عوامل محیطی دخیل 

هستند و باید شناخته شوند.    
 امکان وارد کردن قطعه ای DNA که حذف شده است و یا جدا کردن 

قطعه معیوبی از DNA، از تکنیک های جدید دیگر است.]7-5[
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پزشکان این آزمایش را برای پیدا کردن DNA جنین در خون مادر 
انجام می دهند و از طریق آن می توانند احتمال ابتال به سندرم داون 
و دو بیماری ژنتیکی دیگر  )تریزومی 13 و تریزومی 18( را بررسی 
کنند. مادران می توانند این آزمایش را در هفته 10 بارداری انجام 
بدهند. پزشکان این آزمایش را برای تمامی زنان تجویز نمی کنند 
بارداری  که  می شود  تجویز  کسانی  برای  آزمایش  این  معموالً  و 
خطرناک دارند. اما زنان باردار باید بدانند در صورت نتیجه مثبت 
غربالگری این آزمایش جایگزین آزمایش های تشخیصی نمی تواند 

باشد، آزمایش های دیگری برای  بررسی بیشتر تجویز می شود.
شرایط  از  بسیاری  تواند  می  واقع  در  تشخیصی  های  آزمایش 
ژنتیکی ناشی از نقص در یک ژن یا کروموزوم را تشخیص دهد. 
آن ها معموال می توانند به والدین آینده نگر بگوید که آیا جنین 
آن ها مشکل خاص ژنتیکی دارد یا خیر. برخی از آزمایش های 
تشخیصی خطراتی را برای یک زن ایجاد می کنند، مانند ریسک 

جزئی جهت از دست دادن حاملگی.

دو آزمایش معمول تشخیصی 
هر دو آزمایش تشخیصی  )CVS  و آمنیوسنتز( آزمایش های تهاجمی 
هستند و شامل استخراج سلول های جنین و تجزیه و تحلیل آن ها 
در زیر میکروسکوپ می باشد. سپس ژنتیک می تواند تعیین کند که 
آیا جنین دارای کروموزوم های کم یا زیاد است یا کروموزوم ها آسیب 

دیده اند و می توانند مشکل ژنتیکی داشته باشند.

آمینوسنتز 
تولد  از  قبل  ژنتیک  آزمایش  برای  استاندارد طالیی  "آمنیوسنتز 

است."
کوچکی  نمونه  آن  طی  که  است  آمینوسنتز آزمایشی  آزمایش 
تا  گرفته می شود  است،  اطراف جنین  در  که  آمنیوتیک  مایع  از 
مانند   (ONTDs) باز  عصبی  لوله  نقص  کروموزومی و  اختالالت 
اسپینا بیفیدا شناسایی شود. این آزمایش را با توجه به امکانات 
به  ابتال  در  پدر  و  مادر  خانوادگی  سوابق  اساس  بر  و  آزمایشگاه 
بیماری های ژنتیکی، می توان برای بررسی برخی دیگر از بیماری ها 
نیز به کار برد. آزمایش آمینوسنتز معموالً بین هفته های 15 تا 18 
بارداری و در افرادی احتمال بروز اختالالت کروموزومی در آن ها 
بیشتر است، انجام می شود، برای مثال زنان باالی 35 سال و زنانی 

که نتایج آزمایش سرم مادری آن ها نتایج غیرعادی داشته است.
خطر آمنیوسنتز برای سقط جنین کمتر ازخطر CVS، حدود 1 

در 400 است.

آزمایش DNA آزاد جنینی
Cell-free fetal DNA

گردآورنده : نفیسه شاهمرادی
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نمونه برداری از پرزهای جفتی: 
 Chorionic Villus Sampling (CVS(

نمونه برداری از پرزهای جفتی (CVS) آزمایشی است که طی آن 
از جفت مادر نمونه برداری می شود. این آزمایش در طول سه ماهه 
اول بارداری و معموال درهفته 10 تا 12 انجام می شود، این بافت 
آن  آزمایش  با  و  است  جنین  با  مشابهی  کاماًل  سلول های  دارای 
می توان به ناهنجاری های کروموزومی جنین و برخی بیماری های 
امکانات آزمایشگاه و بر اساس سوابق  با توجه به  ژنتیکی پی برد. 
خانوادگی مادر و پدر در ابتال به بیماری های ژنتیکی، ممکن است 
این آزمایش برای بررسی سایر بیماری ها نیز انجام شود. در مقایسه 
با آزمایش آمینوسنتز، این آزمایش نمی تواند نقص لوله عصبی باز 
علت  همین  به  کند.  شناسایی  را  بیفیدا  اسپینا  مانند   (ONTDs)

زنانی که آزمایش CVS را انجام می دهند باید در هفته های 16 تا 
لوله عصبی  بررسی نقص  برای  آزمایش خون دیگری  بارداری   18

باز انجام دهند.
به  نسبت  جنین  سقط  به  ابتال  خطر   CVS احتمالی:  خطرات 
آمنیوسنتز دارد. طبق گفته Mayo Clinic ، CVS یک درصد خطر 

سقط جنین را دارد.

چه کسی در معرض خطر ابتال به مشکالت در دوران  
 بارداری است؟ 

عوامل خطر مهم عبارتند از:
 اضافه وزن و چاقی: اضافه وزن یا چاقی خطر عوارض مانند دیابت 
بارداری و پره اکالمپسی را افزایش می دهد. نوزادان و مادران دارای 
اضافه وزن یا چاق نیز خطر ابتال به نقص لوله عصبی (NTDs) یا نقص 

های قلبی مادرزادی و تولد نوزاد با اضافه وزن را دارند.
 سن مادر: با توجه به CDC، معموال بارداری پس از 35 سال، خطر 
ابتال به عوارض در دوران بارداری مانند تولد نوزاد و NTD را افزایش می 
دهد. عالوه بر این، مادران نوجوان نیز احتمال زایمان زودرس را دارند.

 مشکالت در حاملگی های قبلی: زنان مبتال به پره اکالمپسی، 
زایمان زودرس یا کودکی مبتال به اختالالت ژنتیکی.

مشکالت  قلب،  اختالالت  دیابت،  سابقه  مثل  تاریخچه پزشکی   
تنفسی مانند آسم خفیف، عفونت ها و اختالالت لخته شدن خون مانند 
ترومبوز ورید عمقی خطر ابتال به مشکالت در طول حاملگی بعدی را 

افزایش می دهند.
 بارداری های دوقلو یا چندتایی دیگر: زنانی که بارداری چند قلو 

دارند در معرض خطر پره اکالمپسی و زایمان زودرس می باشند.
انتخاب شیوه زندگی سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و استفاده از داروهای 

غیر قانونی می تواند حاملگی را در معرض خطر قرار دهد.
 سابقه جراحی در رحم، جراحی های متعدد شکمی یا جراحی برای 

تومورهای رحم )فیبروئید(، می تواند خطرات حاملگی را افزایش دهد.
 عوارض مختلفی که در دوران بارداری ایجاد می شود، عبارتند از 
موقعیت جفت غیر طبیعی، رشد جنین کمتر از 10 درصد برای سن 
حاملگی )محدودیت رشد جنین( و حساسیت Rh (Rhesus) که ممکن 

است خطرناک باشند. 
زنان مبتال به حاملگی خطرناک ممکن است نیاز به مراقبت های مکرر 
داشته باشند و ممکن است از یک تیم پزشکی برای مراقبت از حاملگی 

و تولد سالم نیاز باشد.

عالئم بارداری خطرناک چیست ؟ 
 خونریزی واژینال

 سردرد شدید
 درد یا گرفتگی شکمی در قسمت پایین شکم

 تخلیه مایع آمنیوتیک
 انقباضات منظم یا مکرر - احساس سفتی در شکم

 کاهش فعالیت جنین
 درد یا سوزش با ادرار کردن

 تغییر در دید، از جمله تاری دید
تا به حال وخامت مادر پیش  یک حاملگی خطرناک ممکن است 

برود. 
پیشنهادات:

 تمام زنان باردار، بدون در نظر گرفتن سن باید از نظر شایع ترین 
آنوپلوئیدی ها مورد غربالگری قرار گیرند.

تشخیصی  های  آزمایش  انتخاب  برای  خوبی  اساس  مادر  سن   
آمنیوسنتز و CVS نیست.

ابتال جنین به  اندازه گیری NT فقط زمانی در محاسبه ریسک   
سندرم داون ارزش دارد که توسط یک متخصص دوره دیده انجام 

شود و نتایج تحت کنترل کیفی باشد.
انجام می   زنانی که در سه ماهه اول آزمایش های غربالگری را 
 )ONTD( دهند باید حتماً در سه ماهه دوم حداقل از نظر غربالگری

آزمایش AFP مورد آزمایش قرار گیرند.
 آزمایش های تشخیصی باید برای تمام زنانی که قبل از هفته 20 
مورد  در  باید  باردار  زنان  باشد.  فراهم  کنند،  می  مراجعه  بارداری 

تفاوت های روش های غربالگری و تشخیصی توجیه شوند.
 در مورد بارداری های چند قلویی اندازه گیری NT از دیگر روش 

ها برای غربالگری سندرم داون مناسب تر است.
هم  با  دوم  و  اول  ماهه  سه  غربالگری  ترکیب  از  که  روش هایی   
استفاده می کنند مانند Sequential و Integrated  به علت میزان 

تشخیص باالتر آن ها، به دیگر روش ها ارجحیت دارند.
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آزمایش های مورد نیاز در دوران بارداری 
هر خانم در دوران بارداری نیاز به بررسی آزمایش های خاصی دارد. 
قومیت،  یا  خانوادگی  سابقه  آن ها،  سن  به  بسته  بانوان،  از  بعضی 

ممکن است تحت آزمایش بیشتری قرار بگیرند.
مابقی  و  هستند  غربالگری  آزمون های  آزمایش ها  از  بعضی 
آزمایش های تشخیصی هستند. آزمایش های غربالگری مشکالت را 
بنابراین  کنند،  می  ارزیابی  را  ریسک  آن ها  دهند.  نمی  تشخیص 
به  نظر می رسد،  به  عادی  غیر  غربالگری که  آزمایش  نتیجه  یک 
بدان معنی است که  این  دارد.  نوزاد مشکل  نیست که  این معنی 
پزشک  است.  نیاز  مورد  تشخیصی  آزمایش های  و  بیشتر  اطالعات 

متخصص می تواند نتایج احتمالی مراحل بعدی را تفسیر کند.

انواع آزمایش هایی که ممکن است در دوران بارداری  
درخواست شود عبارتند از:  

آزمایش های معمول
در اولین آزمایش خون دوره بارداری، گروه خون، سطح آهن )برای 
و  دیابت(  تشخیص  )برای  خون  قند  سطح  کم خونی(،  تشخیص 
 RH خون شما منفی و RH مشخص می شود؛ که اگر RH فاکتور
خون پدر مثبت باشد، ممکن است جنین RH مثبت خون پدر را به 
ارث ببرد و در نتیجه، بدن شما شروع به تولید آنتی بادی هایی کند 
که می تواند به جنین صدمه بزند. البته با یک سری آزمایش از نظر 
ابتال به بیماری های HIV، هپاتیت B و سفلیس هم بررسی خواهید 
شد و ایمنی بدن تان نسبت به سرخجه هم کنترل می شود؛ چراکه 
اول  بیماری در دوره بارداری، به خصوص در 3 ماهه  این  به  ابتال 

می تواند باعث ایجاد نقص های مادرزادی در جنین شود.

لزوم آزمایش پاپ اسمیر
دوران  این  آزمایش های  ترین  از ضروری  یکی  اسمیر  پاپ  آزمایش 
است. اگر به تازگی و کمی قبل از بارداری پاپ اسمیر انجام نشده 
که  چرا  است  ضروری  هم  آزمایش  این  بارداری،  حین  در  است، 
مثل کالمیدیا  مقاربتی  بیماری های  و  دهانه رحم  می تواند سرطان 
و سوزاک را در مراحل اولیه تشخیص دهد. ضمن اینکه یک نمونه 
 ادرار هم برای تشخیص عفونت های مجاری ادراری از گرفته می شود.

فشار خون  را هم برای کنترل پرفشاری خون می گیرند چراکه می تواند 
در پروسه انتقال خون به بندناف تاثیر بگذارد. همه این آزمایش ها 

روتین هستند و برای تمام خانم های باردار انجام می شوند.

آزمایش تیروئید 
از آزمایش های مهمی است  بارداری یکی  از  آزمایش تیروئید قبل 
چون  دهید؛  انجامش  باید  دارید،  شدن  باردار  قصد  وقت  هر  که 
از بدن مادر می گیرد،  بارداری، جنین ید مورد نیازش را  در دوره 
بهتر  بنابراین  می شود.  مادران  بدن  در  ید  کاهش  باعث  بارداری 
شوید. بررسی  تیروئید  غده  عملکرد  نظر  از  بارداری  از  قبل   است 

بدن  تکامل سیستم عصبی جنین توسط هورمون های  آنجا که  از 
تیروئید  غده  نظر  از  باید  باردار  مادر  بنابراین  می شود،  انجام  مادر 
وضعیت مناسبی داشته باشد. کم کاری تیروئید زمانی ایجاد می شود 
که غده تیروئید نتواند به اندازه نیاز بدن، هورمون تولید کند و باعث 
بروز بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید و اختالل در رشد مغز و 
دستگاه عصبی جنین می شود. اما در صورت مصرف دارو و تنظیم 
دوز مناسب، همه این عوارض قابل پیشگیری هستند.یادتان باشد 
آزمایش تیروئید حتما باید در دوره بارداری هم انجام شود چراکه 
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در این دوران هم ممکن است مادر دچار کم کاری تیروئید شود.

آزمایش تحمل گلوگز: معموال بین هفته 24 تا 28 حاملگی داده 
می شود، این غربالگری خطر ابتال به دیابت حاملگی را ارزیابی می 
یک  و  کند  می  مصرف  را  قندی  نوشیدنی  یک  باردار  خانم  کند. 
ساعت بعد آزمایش خون برای اندازه گیری قند خون را انجام دهد. 
خانوادگی  سابقه  اگر  مثال  هست،  باال  ریسک  معرض  در  اگرخانم 
دیابت دارد، چاق هستند، در دوران بارداری یک نوزاد بزرگ داشته 
باشد یا دوقلو باشد، باید قبل از بارداری این را با پزشک خود در 

میان بگذارد، تا آزمایش قند خون قبل از بارداری نیز انجام شود.

آزمایش تحمل گلوکز مرحله دوم : اگر سطح قند در غربالگری 
ساعت اولیه باال باشد، پزشک این آزمایش را توصیه می کند. حداقل 
ابتدا  ناشتا  قند  باشد.  می  نیاز  ناشتایی  آزمایش  از  قبل  ساعت   8
گرفته می شود. سپس بعد از مصرف گلوکز به میزان مشخص که 
به مدت 3  توسط پزشک توصیه شده است خون مادر هر ساعت 
ساعت گرفته خواهد شد تا پزشک بررسی کند بدن مادر به گلوکز 
دیابت  توانید  می  شما  آن  از  پس  دهد.  می  نشان  واکنش  چگونه 

حاملگی را تشخیص دهید.

   B غربالگری عفونت استرپتوکوک گروه
قسمت  در  که  است  باکتری  نوعی   (GBS)  B گروه  استرپتوکوک 
عفونت  دارد.  زنان وجود  از  تناسلی 25 درصد  آلت  ناحیه  تحتانی 
فرد  برای  مشکلی  هیچ  بارداری  از  قبل   B گروه  استرپتوکوک 
باکتری  این  شود  باردار  فرد  که  صورتی  در  اما  نمی کند  ایجاد 
موجب  می تواند   GBS شود.  خطرناکی  مشکالت  موجب  می تواند 
از  بعد  عفونت  و  جفتی(  بافت های  شدید  )عفونت  کوریوآمنیوئیت 
زایمان شود. عفونت مجرای ادراری که ناشی از GBS است می تواند 
باعث زایمان زودرس، سپسیس )عفونت شدید( و التهاب لگنچه و 

کلیه )پیلونفریت( شود.
GBS شایع ترین عامل عفونت های خطرناک و مرگبار مانند پنومونی 

و مننژیت در نوزادان نیز هست. نوزاد تازه به دنیا آمده ممکن است در 
دوران بارداری و یا در حین زایمان در معرض این عفونت قرار بگیرند.

پزشکان توصیه می کنند که تمامی زنان بین هفته های 35 تا 37 
بارداری، تحت آزمایش غربالگری استرپتوکوک گروه B قرار بگیرند. 
در  مادر  دالیلی،  به  یا  باشد  مثبت  آزمایش  نتیجه  که  صورتی  در 
معرض خطر ابتال به این عفونت باشد الزم است که درمان های الزم 
برای او صورت بگیرند. کودکانی که مادر آن ها تحت درمان عفونت 
مادرانشان  )که  کودکان  سایر  از  کمتر  برابر   20 تا  بوده اند،   GBS

درمان نشده اند( در معرض خطر ابتال به عفونت هستند.

سونوگرافی: یک معاینه و سونوگرافی بین هفته 18 تا 20 بارداری 
برای بررسی مشکالت مربوط به جنین در حال رشد انجام می شود. 

آزمایش ادرار: در هر معاینه بارداری، باید آزمایش ادرار را که برای 
نشانه های دیابت، عفونت های دستگاه ادراری و پره اکالمپسی می 

باشد، انجام دهد.

  )NTDs( غربالگری نقایص لوله کروموزومی و عصبی
و سایر  شرایط: 

غربالگری  این   :)NT( گردن  پشت  ضخامت  غربالگری 
اولتراسونوگرافی برای اندازه گیری ضخامت پشت گردن جنین بین 
با سن مادر  این اطالعات، همراه  انجام می شود.  تا 14  هفته 11 
کمک  پزشکان  به  بارداری،  اول  ماهه  سه  خون  آزمایش  نتایج  و 
می کند تا ریسک بالقوه اختالالت کروموزومی برای جنین و سایر 

مشکالت را تعیین کند.
غربالگری سه ماهه اول برای آزمایش PAPP-A و Free Beta )یا 
hCG-ß) انجام می شود و با انجام سونوگرافی NT همراه می باشد. 

این آزمایش خطر ابتال به سندرم داون و همچنین سایر مشکالت 
کروموزومی را شناسایی می کند.

غربالگری های بارداری )آزمون تریپل مارکر، کواد مارکر و یا ترکیب 
آن ها ( از طریق آزمایش خون برای اندازه گیری سطوح خاصی از 
 NTD مواد می باشد که خطر ابتال جنین به اختالالت کروموزومی و
را تعیین می کند. این آزمون غربالگری بین  هفته 15تا 20 حاملگی 

انجام می شود.

نمونه برداری از کورونیک یا پرزهای جنینی)CVS(: اگر ریسک 
نقص کروموزوم یا سایر اختالالت ژنتیکی درجنین باال باشد، ممکن است 
پزشک آزمایش CVS را بین هفته 10 تا 13 بارداری توصیه می کند. در 
این آزمون، یک سوزن از داخل دهانه رحم یا شکم وارد می شود تا یک 

نمونه کوچک از سلول ها از جفت برای انجام آزمایش گرفته شود.

آمنیوسنتز : با توجه به مثبت شدن نتایج غربالگری این آزمایش 
برای تشخیص اختالالت کروموزومی مانند سندرم داون و خطر ابتال 
نوزاد به NTD مانند اسپینابیفیدا بین هفته 15 تا 20 بارداری مورد 
استفاده قرار می گیرد. پس از بی حسی موضعی ، یک سوزن نازک 
به شکم وارد می شود تا مقدار کمی از مایع آمنیوتیک و سلول ها از 
کیسه اطراف جنین برداشته شود و مایع برای آزمایش به آزمایشگاه 

فرستاده می شود.

Cell-free fetal DNA : آزمایش جدید غیر تهاجمی با استفاده 
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از خون مادر انجام می شود که با انجام آزمایش هایی از اختالالت 
کروموزوم 13، 18 و 21 آگاهی می یابند. این آزمون را می توان 
در هفته 10بارداری برای زنانی که سن، سابقه خانوادگی یا نتایج 
غربالگری آن ها را در معرض خطر بیشتر برای داشتن یک کودک 
مبتال به اختالل کروموزومی نشان می دهد ، انجام داد. این آزمایش  
برای زنان که ریسک پایین دارند و نتایج غربالگری منفی می باشد 

و یا بارداری چند قلویی توصیه نمی شود.

آزمایش    :)CF( کیستیک  فیبروز  برای  حاملگی  غربالگری 
خون یا بزاق تعیین می کند که آیا این بیماری ژنتیکی در زن و 
شوهر وجود دارد و بر تنفس و هضم تاثیر می گذارد. هر دو والد باید 

حامل ژن معیوب برای دریافت CF در فرزندشان باشند.

این  جنین(:  قلب  ضربان  )تعیین  استرس  بدون  آزمایش 
آزمایش در سه ماهه سوم )هفته 28 یا بعد( برای نظارت بر سالمت جنین 
انجام می شود. کمربند در اطراف شکم مادر بسته می شود تا ضربان قلب 
جنین در حالی که جنین استراحت می کند و در حالی که جنین در حال 
حرکت یا لگد زدن است اندازه گیری شود. میزان میانگین ضربان قلب 
جنین بین 110 تا 160 ضربان در دقیقه است. ضربان قلب جنین ممکن 
است با تغییر حالت رحم، کم یا زیاد شود. این آزمایش می تواند تعیین 

کند که آیا جنین اکسیژن کافی دریافت می کند.

مشخصات بیوفیزیکی )BPP(: سونوگرافی که در سه ماهه سوم 
قلب  و ضربان  ماهیچه  تنش  تنفس، حرکت،  انجام شده،  بارداری 
جنین  سالمت  تعیین  برای  را  آمنیوتیک  مایع  میزان  همچنین  و 

ترسیم می کند. 

چه مشکالتی از نظر سالمتی در دوران بارداری می تواند 
 افزایش یابد؟ 

ویزیت منظم قبل از زایمان به پزشک کمک می کند تا زودهنگام 
مشکالت بالقوه را شناسایی کرده و اقداماتی را برای مدیریت آن ها، 

برای محافظت از سالمت مادر و جنین در حال رشد انجام دهد. 

این مشکالت عبارتند از: 

کم خونی فقر آهن 
زنان باردار برای افزایش مقدار خون در بدن و برای جنین به آهن 
بیشتر از حد نرمال نیاز دارند. عالئم کمبود آهن عبارتند از احساس 
خستگی یا ضعف، زرد شدن، احساس ضعف یا تنگی نفس. پزشک 

ممکن است مکمل های اسید فولیک و آهن را توصیه کند.

دیابت بارداری
دیابت حاملگی زمانی اتفاق می افتد که سطح قند خون در دوران 
یک  به  ابتال  حاملگی خطر  دیابت  باشد.  باال  از حد  بیش  بارداری 
کودک که بیش از حد بزرگ است )ماکروزومی(، پره اکالمپسی  که 
با افزایش ناگهانی فشار خون باردار همراه است )با وجود پروتئین 
بارداری(. درمان شامل کنترل سطح  از هفته بیستم  ادرار بعد  در 
قند خون از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش است و از طریق دارو 

تا مقدار قند خون ثابت بماند.

افسردگی و اضطراب
بسیاری از افراد با عبارت »افسردگی پس از زایمان« آشنا هستند، یعنی 
افسردگی پس از تولد نوزاد. اما اکنون می دانیم که این فقط در طول دوره 
پس از زایمان نیست و در دوران بارداری نیز می تواند بر سالمت مادر و 
فرزند تاثیر بگذارد. تغییرات هورمونی، استرس، سابقه خانوادگی و تغییرات 
در شیمی و ساختار مغز ممکن است در بروز افسردگی نقش داشته باشد.

مشکالت جنینی
کاهش  باعث  بارداری   28 هفته  از  بعد  جنین  احتمالی  مشکالت 
نیاز به پیگیری دقیق تر  اغلب  این حاملگی ها  حرکت می شوند. 
از جمله آزمایش های بیشتری از قبیل اولتراسونوگرافی، آزمایش 
بدون استرس و پروفایل های بیوفیزیکی و همچنین امکان زایمان 

زود هنگام نیز دارند.

فشار خون باال در بارداری
زنان باردار که فشار خون باال دارند، باید برای پره اکالمپسی دقیقا 

تحت نظارت باشند.

عفونت ها
 ،(STIs) عفونت ها، از جمله برخی از عفونت های منتقله از راه جنسی
ممکن است در حاملگی و یا زایمان اتفاق بیفتد و ممکن است برای زنان 

باردار، حاملگی و نوزاد پس از زایمان منجر به عوارض شود. 

Hyperemesis Gravidarum
برخی از زنان تهوع و استفراغ مکرر و شدید در دوران بارداری را 
تهیه حالت  برای  بقیه تجربه می کنند. ممکن است دارو  از  فراتر 
تهوع تجویز شود. زنان با Hyperemesis Gravidarum ممکن است 
به بستری شدن نیاز داشته باشند تا مایعات و مواد مغذی مورد نیاز 
هفته  در  بیماری  این  اغلب  کنند.  دریافت  از طریق سرم  را  آن ها 

بیستم کاهش می یابد.
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سقط جنین
هفته هشتم، سقط  از  قبل  علل طبیعی  از  بارداری  دادن  از دست 
جنین محسوب می شود. شایع ترین علت سقط جنین در سه ماهه 
اول، مشکالت کروموزومی است. عالئم ممکن است شامل گرفتگی یا 

خونریزی باشد. 

جد شدن جفت 
در برخی از زنان، جفت از دیواره داخلی رحم جدا می شود. این جداشدن 
می تواند خفیف، متوسط یا شدید باشد. اگر شدید باشد جنین نمی 
تواند اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز برای زنده ماندن را دریافت کند 
در این صورت می تواند باعث خونریزی، گرفتگی و یا رطوبت رحم شود. 
درمان بستگی به شدت جدا شدن  و چگونگی دوران بارداری دارد. 

موارد شدید ممکن است نیاز به زایمان زودرس داشته باشد.

پره اکالمپسی
پره اکالمپسی یک شروع سریع یا ناگهانی فشار خون باال بعد از هفته 
بیستم بارداری است. این وضعیت باعث فشار خون باال، تورم دست 
و صورت، درد شکم، بینایی تاری، سرگیجه و سردرد می شود. در 
برخی موارد، تشنج می تواند رخ دهد. تنها درمان قطعی برای پره 
اکالمپسی و اکالمپسی این است که زایمان زودرس صورت گیرد. 

زایمان زودرس
نوزاد درصورتیکه پس از هفته 39 یا 40 بارداری )دوره کامل( به 
دنیا آید سالم تر است. ریه ها، کبد و مغز جنین طی هفته 37 و 

هفته 39 حاملگی کامل رشد می کند.

افزایش سالمتی مادر و نوزاد قبل از بارداری
با  پزشکی  های  توصیه  دارند،  بارداری  به  تصمیم  که  زنان  برای 
دریافت تغذیه مناسب و اجتناب از عادت هایی که می تواند اثرات 
مضر پایدار بر جنین داشته باشد، می توانند خطر ابتال به مشکالت 

را در دوران بارداری و پس از تولد کاهش دهند.
میکروگرم  مثال مصرف یک مکمل حاوی حداقل 400  عنوان  به 
نقص  مانند  عوارض  خطر  تواند  می  بارداری  از  قبل  فولیک  اسید 
لوله عصبی (NTDs)، اختالالتی را که ممکن است در مغز یا ستون 

فقرات جنین ایجاد شود را کاهش دهد. 
شما می توانید احتمال ابتال به دیابت حاملگی )قند خون باال که در 
دوران بارداری تشخیص داده شده است( را با اقداماتی برای بهبود 
از حاملگی کاهش دهید. دیابت  رژیم غذایی و شیوه زندگی قبل 
حاملگی می تواند خطر ابتال به سالمت شما و همچنین نوزاد شما را 
افزایش دهد. عالوه بر این، ورزش قبل از حاملگی نیز با خطر کمتر 
فعالیت  میزان  افزایش  با  مزایا  این  و  است  همراه  حاملگی  دیابت 

شدید افزایش می یابد.

برخی از پیشنهادات ویژه غذایی برای زنان که در حال  
برنامه ریزی برای بارداری هستند عبارتند از: 

 مصرف فیبر را افزایش دهید. خوردن 10 گرم فیبر در قالب غالت، میوه 
ها و سبزیجات با کاهش 26٪ خطر ابتال به دیابت حاملگی همراه است.

 از نوشیدن نوشابه های شیرین اجتناب کنید. زناني که پنج بار در 
هفته و یا بیشتر از این نوشیدني ها را قبل از بارداري مصرف کردند، در 

معرض خطر بیشتري از دیابت حاملگي بودند.
 کمتر گوشت قرمز ، گوشت فرآوری شده و چربی های حیوانی و 
کلسترول را بخورید. خوردن کمتر این مواد غذایی قبل از بارداری می 

تواند احتمال ابتال به دیابت را در حین بارداری کاهش دهد.
 پروتئین حیوانی را با پروتئین های گیاهی جایگزین کنید تا خطر 
ابتال به دیابت حاملگی را کاهش دهد. مطالعات نشان داده است که 
جایگزینی پروتئین های گیاهی برای پروتئین حیوانی قبل از بارداری 
می تواند خطر ابتال به دیابت بارداری را به حدود نصف کاهش می دهد.

مصرف اسید فولیک را افزایش دهید.
اسید فولیک یکی از انواع ویتامین B است )B9(،کمک می کند تا 
سلول های جدید تولید و نگهداری شود. این کار در مواردی که سلول 
ها تقسیم و سریع رشد می کنند مانند نوزادان و حاملگی ها بسیار 

اهمیت دارد.
خدمات بهداشت عمومی ایاالت متحده توصیه می کند که تمام زنان 
باردار و زنان سنین باروری )15 تا 44 ساله( در ایاالت متحده که قادر 
به باردار شدن هستند، باید مکمل حاوی 0.4 میلی گرم اسید فولیک 
در روز مصرف کنند تا باعث کاهش خطر ابتال به بارداری مبتال به 

اسپینابیفیدا یا NTD ها شود.
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اگر چه فرم های دیگر اسید فولیک که فوالت نامیده می شود در آب 
پرتقال و برگ، سبزیجات سبز )مانند کلم و اسفناج(، وجود دارد، ولی  
به خوبی اسید فولیک جذب نمی شود. مطالعات نشان می دهد که 
مصرف اسید فولیک برای 3 ماه قبل باردار شدن و برای 3 ماه پس از 
تخمک گذاری می تواند خطر ابتال به NTD ها مانند اسپینا بیفیدا را تا 

70 درصد کاهش دهد.
قبل از بارداری، واکسن های سرخجه و واریسال )آبله ( توصیه می شود.
در مورد مشکالت سالمتی قبل از بارداری با پزشک خود مشورت کنید.

بسیاری از مشکالت سالمتی نه تنها زنان باردار بلکه نوزادانی که در 
حال رشد هستند را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بعضی ازآن ها عبارتند 
از: دیابت، فشار خون باال، عفونت ها، آسم، اختالالت تشنج و فنیل 
کتونوری مادری )یک بیماری ارثی که بدن زن باردار نمی تواند فنیل 
آالنین اسید آمینه را تجزیه کند، در نتیجه سطوح باالتري را در خونش 
ایجاد مي کند(. بیماری های تحت کنترل قبل و بعد از بارداری، خطر 
سقط جنین و تولد نوزاد ناقص و همچنین سایر مشکالت سالمتی نوزاد 

را کاهش می دهد.
اجتناب از سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر.

در طول بارداری، این رفتارها می توانند خطر سندرم مرگ ناگهانی 
نوزاداون )SIDS(، زایمان زودرس و NTD را افزایش دهند. 

قبل از بارداری وزن سالم را بدست آورید.
چاقی می تواند باردار شدن را دشوارتر کند. همچنین داشتن اضافه وزن 
یا چاقی در معرض خطر عوارض در دوران بارداری، مانند فشار خون 
باال، پره اکالمپسی، دیابت حاملگی و زایمان زودرس است و شانس 

زایمان سزارین را افزایش می دهد.
محققان NICHD دریافتند که چاقی می تواند خطر ابتال به بیماری 

قلبی مادرزادی را 15درصد افزایش دهد. 

سالمت روانی 
سالمت روانی خوب به این معنی است که شما در مورد زندگی خود 
احساس خوبی دارید. طبیعی است که در زندگی هر فرد نگران باشد 
یا احساس گناه کند و یا اضطراب داشته باشد. با این حال، اگر این 
احساسات از بین نرود و با زندگی روزمره تداخل داشته باشند، قبل 
از اینکه باردار شوید، به دنبال کمک باشید. تغییرات هورمونی و سایر 
شرایط در دوران بارداری می تواند افسردگی را بدتر کند. بسیاری از 
افراد با عبارت »افسردگی پس از زایمان« آشنا هستند، یعنی افسردگی 
پس از تولد نوزاد. اما اکنون می دانیم که این فقط در طول دوره پس 
از زایمان نیست. افسردگی و اضطراب و همچنین سایر شرایط سالمت 
روان، در دوران بارداری و پس از تولد نوزاد است. این شرایط می تواند 
بر سالمت مادر و فرزند تاثیر بگذارد. داشتن سالمت روانی سالم قبل از 

بارداری می تواند به کاهش اثرات این شرایط کمک کند.

چه آزمایش هایی قبل از بارداری مورد نیاز است: 
سرخجه

برابر سرخجه  مادر در  آیا  تعیین کند که  تواند  آزمایش خون می 
واکسینه شده است. ابتال به سرخجه در حین بارداری می تواند به 
جنین آسیب وارد کند. خانم ها قبل از اقدام به بارداری باید در برابر 

سرخجه واکسینه شود.

)STIs( عفونت های منتقله از راه جنسی
تواند  می   HIV و  گونوره، سیفلیس، کالمیدیا  قبیل  از  هایی   STI

نوزاد  و  مادر  به  و همچنین  باردار شود  زن سخت  که  باعث شود 
آسیب برساند. HIV در دوران بارداری یا زایمان از یک زن به نوزاد 
خود منتقل می شود. اگر داروهای خاص ویروسی در دوران بارداری 

مصرف شود، این خطر کمتر از 2درصد است. 

اختالالت ژنتیکی
بسته به تاریخچه سالمت زن و یا شریک زندگی، پزشک ممکن است 
زوجین را به یک مشاور ژنتیک راهنمایی کند تا مشخص شود که آیا 
آن ها در معرض افزایش خطر ابتال به اختالالت ژنتیکی مانند فیبروز 
کیستیک، سندرم X شکننده یا کم خونی داسی شکل هستند یا خیر، 

این غربالگری از طریق نمونه خون و یا بزاق انجام می شود.

مشکالت دیگر
پزشک متخصص ممکن است بخاطر ریسک های دیگر مادر مانند 

کم خونی یا هپاتیت بخواهد آزمایش های دیگری انجام دهد.
برای رسیدن به یک بارداری سالم چه کاری می توان انجام داد؟

در زمان بارداری، مراقبت های اولیه و منظم قبل از زایمان مادر و 
نوزاد را سالم نگه می دارد.

مصرف دارو در دوران بارداری 
یک  حداقل  بارداری  طی  در  زنان  اکثر   ،CDC گزارش  اساس  بر 
دارو مصرف می کنند. اکثر داروها به طور خاص برای استفاده در 
حاملگی مورد مطالعه قرار نگرفته اند. در مورد داروهای بدون نسخه 
و تجویزی و مکمل های گیاهی و ویتامین، جهت استفاده در دوران 
بارداری قطعا باید با پزشک متخصص مشورت شود. بعضی از داروها 
برای درمان آکنه و صرع و بعضی از مکمل های غذایی یا مکمل 
های گیاهی می توانند در طول بارداری به جنین آسیب وارد کنند.

اجتناب از قرار گرفتن در معرض مواد سمی  
در دوران بارداری، قرار گرفتن در معرض تابش، آفت کش ها، برخی 
فلزات و برخی مواد شیمیایی می تواند باعث نقص های مادرزادی، 
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زایمان زودرس و سقط جنین شود. اگر اطمینان وجود ندارد که آیا 
چیزی برای مادر یا جنین او مضر باشد، از تماس با آن جلوگیری 

شود و با پزشک در خصوص آن مشورت شود.
اگر خانم باردار در محیط هایی مثل مزرعه، خشکشویی، کارخانه، 
سالن های آرایشی و ناخن  کار می کند، ممکن است با مواد بالقوه 
مضر در تماس باشد در این صورت قبل و در طول دوران بارداری 
باید از پزشک متخصص مشورت بگیرد و ممکن است نیاز به حفاظت 
اضافی در محل کار داشته باشد یا تغییراتی برای حفظ ایمنی در 

وظایف شغلی خود ایجاد کند.

چند نمونه از مواردی که برای جنین در حال رشد سمی
 شناخته شده است  

سرب: سرب یک فلز است که ممکن است در رنگ خانه، گرد و 
غبار و خاک باغ وجود داشته باشد. همچنین برخی از مشاغل مثل 
تولید باتری های خودرو دارای سرب می باشند. سرب در برخی از 
لوله های آب، سرب گردش  از طریق  نیز است که  آب های شرب 
می کند. سطح باالی سرب در دوران بارداری می تواند باعث سقط 
و  زودرس  زایمان  و  وزن  کم  نوزاد  تولد  ناقص،  نوزاد  تولد  جنین، 
همچنین مشکالت یادگیری و رفتار برای کودک شود. زنان که در 
گذشته به سرطان مبتال بودند، باید سطح خون آن ها قبل و در طول 

بارداری برای سرب اندازه گیری شود.
تابش: تابش انرژی می تواند به شکل اشعه ایکس، امواج رادیویی، 
گرما یا نور باشد، یا می تواند "رادیو اکتیو"باشد که از موادی مانند 
گرد و غبار، فلزات و یا مایعاتی که انرژی را به صورت رادیواکتیو تولید 
می کنند. اشعه ماورابنفش از منابع طبیعی )از قبیل نورخورشید( یا 
از اجاق های مایکروویو یا اشعه X معمولی پزشکی به طور کلی مضر 
نیست. از آنجا که جنین در داخل شکم مادر است، آن را تا حدودی 
از اثرات تابش محافظت می کند. زنان باردار یا زنان که ممکن است 
خود  پزشک  و  دندانپزشک  به  را  خود  بارداری  باید  باشند،  حامله 
اطالع دهند، بنابراین می توان از اقدامات احتیاطی مناسب با اسکن 
یا درمان هایی که  و  اسکن(  یا سی تی   X  - )اشعه  های پزشکی 

شامل تابش هستند اجتناب کنند. 

حالل ها: این ترکیبات عبارتند از: الکل ها، مواد پاک کننده و رقیق 
کننده های رنگ. بعضی از حالل ها بخار می شوند و می توانند از 
طریق پوست جذب شوند و باعث مشکالت شدید سالمتی شوند. در 
دوران بارداری، در تماس با حالل ها، به ویژه اگر با آن ها کار شود، 
منجر  جنین  سقط  به  است  ممکن  حالل ها  باشد.  مضر  تواند  می 
و  زودرس  زایمان  ایجاد  باعث  یا  کنند  کند  را  جنین  رشد  شوند، 

نقایص مادرزادی شوند. 

رژیم غذایی سالم در دوران بارداری:  
انواع میوه ها، سبزیجات، دانه های کامل و محصوالت لبنی کم چرب 
به جنین در حال رشد تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را می دهد، 

همچنین در دوران بارداری باید مقدار فراوان آب نوشید.
غذاهای خاص مانند ماهی خام، گوشت نیمه پز و یا خام ، گوشت 
گوساله و پنیرهای غیر پاستوریزه )به عنوان مثال، انواع خاصی از فتا، 

پنیر بلو و پنیر نرم سبک مکزیکی( باید اجتناب کرد.
برخی از ماهی ها حاوی جیوه هستند، زمانی که برخی از باکتری ها 
باعث تغییر شیمیایی در جیوه فلزی می شوند. متیل جیوه در غذاهای 
ماهی یافت می شود و در غذای ماهی پس از خوردن آن باقی می ماند. 
مقدار بسیار کمی از جیوه در آب حل شده و تحت تاثیر باکتری ها 
تغییر شیمیایی می یابد و به متیل جیوه که شکل سمی تر جیوه 
به معده،  از ورود  تبدیل می شود. متیل جیوه معموال پس  است، 
به آسانی جذب و به آهستگی دفع می گردد. متیل جیوه هنگام 
عبور آب از آبشش های ماهی و تغذیه ماهی از ارگانیسم های آبزی 
و پالنکتون ها، جذب بدن ماهی می شود. ماهی های بزرگ تر که 
خود از ماهی های کوچک تر تغذیه می کنند، دارای مقادیر باالتری 
از متیل جیوه می باشند. متیل جیوه در بدن ماهی، اتصاالت محکم 
را با عضالت و سایر بافت ها تشکیل می دهد. فرآیند پخت ماهی 

تأثیر چندانی در کاهش مقدار متیل جیوه ندارد.
در طول دوران جنینی، جنین به علت رشد سریع سیستم عصبی در 
برابر اثرات سمی مقادیر باالی متیل جیوه آسیب پذیرتر است. متیل 
جیوه به راحتی از جفت عبور می کند و غلظت جیوه در گلبول های 
قرمز خون جنین 30 درصد بیشتر از مقدار خون مادر است. متیل 
جیوه تأثیرات مخربی بر رشد جنین دارد که 5 تا 10 برابر تاثیرات 

مخرب آن بر انسان بالغ است.

محدود کردن مصرف کافئین:
1- کافئین محرک است و به دلیل همین خاصیت، باعث افزایش 
ضربان قلب و فشار خون می شود که هیچ  کدام در شرایط بارداری 

توصیه نمی شود.
2- کافئین تعداد دفعات ادرار را زیاد می کند و در نتیجه باعث از 

دست رفتن آب بدن و دهیدراتاسیون می شود.
3- کافئین از جفت عبور می کند و می تواند روی جنین اثر بگذارد. 
درست است که بدن شما می تواند مقدار کافئینی را که به صورت 
و چون  نمی تواند  ولی جنین  کند  تحمل  دریافت می کنید،  روزانه 
بنابراین  است،  شدن  کامل  حال  در  همچنان  جنین  متابولیسم 

کافئین به درستی در بدن او متابولیزه نمی شود.
از کافئین که وارد بدن جنین شود می تواند روی  4- هر مقداری 
الگوی خواب و حرکت او در ماه های آخر بارداری اثر منفی داشته 
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باشد. یادتان باشد که کافئین محرک است و همانطور که شما را 
بیدار نگه می دارد، خواب جنین را نیز مختل می کند.

5- کافئین فقط در قهوه و نسکافه وجود ندارد، بلکه مقادیری از آن 
در نوشابه، چای، شکالت و حتی قرص های ضدسردردی که بدون 

نسخه به فروش می رسند نیز یافت می شود.
نشان  شده  انجام  انسانی  مدل های  روی  که  متعددی  مطالعات 
می دهد مصرف کافئین با زایمان زودرس، تولد نوزاد نارس، نقایص 
افزایش ریسک به دنیا آوردن  باروری و  توانایی  مادرزادی، کاهش 

نوزاد با وزن کم همراه است.

ورزش در زمان بارداری
اکثر زنان می توانند فعالیت بدنی منظم را در طول بارداری ادامه 
دهند. فعالیت بدنی منظم می تواند به شما کمک کند احساس بهتر 
خوابیدن داشته و بدن خود را برای تولد آسان آماده کنند. پس از 
تولد فرزند، ورزش می تواند به مادرکمک کند سریعتر به شکل قبل 

از حاملگی خود بازگردد. 

حفظ وزن سالم
ابتال به مشکالت  بارداری، خطر  یا کاهش آن هنگام  افزایش وزن 
مادر و نوزاد را افزایش می دهد. پیگیری رژیم سالم و فعالیت بدنی 

منظم می تواند به مادر در حفظ وزن سالم کمک کند.
برای محاسبه BMI می توانید از این فرمول استفاده کنید:
BMI  = )2× قد )بر حسب متر( / وزن )برحسب کیلوگرم

جدول زیر وضعیت وزن بدن بر اساس BMI را نشان می دهد.

شاخص توده ی بدن وضعیت وزن

زیر 1۸/۵ کمبود وزن

24/۹ -1۸/۵ نرمال

2۹/۵ -2۵ باالتر از حد نرمال

34/۹ -3۰ اضافه وزن )دسته اول(

3۹/۹ -3۵ اضافه وزن )دسته دوم(

4۰ و باالتر اضافه وزن )دسته سوم(

داشتن اضافه وزن در بارداری احتمال عوارض متعددی را  
زیاد می کند، از جمله: 

 احتمال سقط جنین، مرده به دنیا آمدن کودک و تکرار سقط؛
 دیابت بارداری؛

 عارضه ی بارداری »پری-اکالمپسیا« (Preeclampsia) که عالئم 
که  ارگان ها  سایر  آسیب  دیدگی  بارداری و  در  باال  خون  آن فشار 

به طور معمول کلیه هاست؛
 اختالل در عملکرد قلب؛

 وقفه های تنفسی در خواب یا آپنه  خواب؛
 زایمان طبیعی سخت؛

 سزارین و عوارض احتمالی آن، مثل عفونت زخم ها.

تاثیر اضافه وزن بر کودک 
به  برای جنین  را  بارداری مشکالت متعددی  اضافه وزن در 

وجود می آورد، از جمله:
 به میزان زیادی بزرگ تر از حد متوسط بودن )ماکروزومی یا بزرگ 
 بودن جنین( و داشتن چربی بیش از حد نرمال، که باعث افزایش 

سندرم متابولیک و پیداکردن اضافه وزن در کودکی می شود.
 داشتن اضافه وزن در بارداری تشخیص بیماری های مادرزادی را 

از طریق سونوگرافی مشکل می کند.

تاثیر آهن در بارداری 
کم خونی یک مشکل عمومی در زنان باردار است که اگر مهار نشود 
می تواند به زایمان پیش از موعد و منجر وزن کم نوزاد شود، بنابراین 
برای مقابله با آن، مکمل آهن برای زنان باردار توسط پزشک تجویز 
می شود اما بسیاری از زنان عالوه بر مصرف قرص های آهن به صورت 
جداگانه، از مولتی ویتامین هایی که در ترکیب آن ها آهن نیز وجود 

دارد استفاده می کنند که می تواند خطرناک باشد.
حاملگی تغییرات فیزیولوژیک زیادی در خون به وجود می آورد که 
یکی از این تغییرات قابل توجه، افزایش حجم خون است که سبب 

کاهش غلظت خون می شود.
با افزایش سریع تر حجم خون در سه ماهه دوم بارداری، میزان آهن 
خون کاهش قابل توجهی پیدا می کند که به صورت افت غلظت 
زنان  در  میزان  این  که  بطوری  داشت  خواهد  تظاهر  هموگلوبین 
غیرحامله 7/ 13 گرم در دسی لیتر است و در زنان باردار مخصوصاً 

اواسط بارداری به 5/ 11 گرم در دسی لیتر می رسد.
صورت  به  را  غیرباردار  زنان  در  خونی  کم  امر  این  به  توجه  با 
بارداری  دوران  در  و  لیتر  دسی  در  گرم   12 از  کمتر  هموگلوبین 
تعریف می کنند،  لیتر،  از 10 گرم در دسی  به هموگلوبین کمتر 
بنابراین میزان هموگلوبین 11 یا 12 گرم در دسی لیتر در بارداری 
به دالیل گفته شده طبیعی در نظر گرفته می شود و فرد را کم 

خون نمی گویند.
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موی  و  چشم  رنگ  روی  بر  تواند  می  که  این  بر  عالوه  ژنتیک 
یا  زایمان  نقایص  برخی  توسعه  بر  تواند  می  بگذارد،  تأثیر  کودک 
طور  به  زنان  دلیل  همین  به  باشد.  تأثیرگذار  ژنتیکی  اختالالت 
دوم  و  اول  ماهه  سه  در  را  ژنتیکی  غربالگری  آزمایش های  مرتب 
در  بالقوه  این مشکالت  به  ابتال  تا خطر  انجام می دهند،  بارداری 
نوزاد را ارزیابی کنند. آزمایش های غربالگری می تواند تعیین کند 
اختالالت  یا  حاملگی  نقص  احتمال  کمتر  یا  بیشتر  نوزاد  آیا  که 
ژنتیکی دارد که ممکن است این نواقص ارثی باشد. نتایج غربالگری 
قومی  زمینه  پس  و  مادر  سن  مانند  خطر  دیگر  عوامل  با  همراه 
زوجین و سابقه خانوادگی اختالالت ژنتیکی، برای محاسبه احتمال 
تولد جنین با برخی اختالالت ژنتیکی مانند سندرم داون، فیبروز 
کیستی، یا کم خونی سلول داسی شکل به کار می رود. با توجه به 
گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC)، نقایص زایمان 
در یکی از هر 33 تولد نوزاد است. بر طبق گزارش CDC نقایص 
تولد در هر مرحله از حاملگی ممکن است رخ دهد، اما اغلب آن ها 
در سه ماهه اول، زمانی که اندام های کودک شکل می گیرد، رخ 
می دهند. غربالگری ژنتیک توسط متخصصین زنان و زایمان برای 
همه زنان باردار پیشنهاد شده است و معموال در طول اولین مراجعه 
اما  است  اختیاری  "این  قرار می گیرد.  مورد بحث  زایمان  از  قبل 

الزم نیست."

جوانب مثبت و منفی غربالگری ژنتیکی 
هر مادری می خواهد باور داشته باشد که حاملگی او طبیعی و بدون 

عارضه است. اگر یک زن باردار برای غربالگری ژنتیکی انتخاب شود، 
احتمال دارد که نتایج غیر طبیعی باشد، بنابراین مهم است که در 
مورد چگونگی تاثیر این اطالعات روی آن فکر کنید. اما غربالگری 
برخی  در  دهد.  نمی  رخ  دارد،  انتظار  زن  یک  که  آن طور  ژنتیکی 
موارد، ممکن است قبل از بارداری انجام شود. برای مثال، زمانی که 
زن و شوهر اظهار میکنند که نقص ژنتیکی خانوادگی وجود دارد، 
آزمایش های  گذاری،  تخمک  از  قبل  ژنتیک  غربالگری  هنگام  در 
حامل می تواند انجام شود تا تعیین شود که آیا مادر یا پدر یک ژن 
خاص را برای اختالالت ژنتیکی که ممکن است در خانواده ها مانند 
ایجاد شود، حمل  فیبروز کیستیک و کم خونی سلول های خونی 
میکنند یا خیر. در صورتی که هم پدر و هم مادر، ژن به خصوصی را 
داشته باشند، احتمال دارد که آن را به کودک انتقال دهند، حتی در 
صورتی که خودشان به بیماری مبتال نباشند. یک تصور غلط رایج 
در میان برخی از زنان باردار این است که تنها دلیل انجام غربالگری 
به دلیل یک  آیا آن ها  این است که  آزمایش تشخیصی  ژنتیکی و 

نتیجه مثبت سقط جنین می کنند، اما اوضاع اینطور نیست.
خیر،  یا  دارد  ژنتیکی  غربالگری  انجام  به  تصمیم  باردار  خانم  آیا 
احساسات  و  اضطراب  تواند  می  مثبت  نتایج  زیرا  اوست،  انتخاب 
این است که غربالگری  از ضعف ها  ایجاد کند. یکی دیگر  متضاد 
های ژنتیکی می توانند نتایج مثبت کاذب را بدست آورند، به این 
نوزادشان  باور کنند که  و  اشتباه کنند  توانند  معنی که آن ها می 
ممکن است ناهنجاری های ژنتیکی را داشته باشند در صورتی که 
سالم است. همچنین احتمال وجود غربالگری منفی وجود دارد ولی 

ــری  ــات غربالگ آزمایش
ژنتیکــی قبــل از زایمان

گردآورندگان:
نفیسه شاهمرادی، روژین جمشیدی و مژگان خونساری

مزایــا و 
خطــرات
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نوزاد نقص کروموزومی یا نقص مادرزادی در هنگام غربالگری دارد. 
به همین دلیل زنان باردار نباید تصمیم گیری در مورد پایان دادن 
بدون  دهند  انجام  مثبت  غربالگری  نتایج  اساس  بر  را  حاملگی  به 
اینکه یک آزمایش تشخیصی برای تأیید یا رد تشخیص داده شود.

غربالگری در مقایسه با آزمایش تشخیصی 
یکسان  تشخیصی  آزمایش های  و  ژنتیکی  غربالگری  آزمایش های 
نیست. غربالگری ژنتیکی سطح خطر ابتال به بیماری های ژنتیکی 
آزمایش های غربالگری درجه  اندازه گیری می کند.  را  در جنین 
از  برخی  بالقوه  طور  به  است  ممکن  جنین  اینکه  شانس  یا  خطر 
طبق  کند.  می  ارزیابی  باشد  داشته  را  معمول  مادرزادی  نقایص 
گفته گروه علمی متخصصین زنان و زایمان آمریکا ، آزمایش های 
غربالگری نمی توانند با اطمینان بیان کنند که آیا نوزاد در معرض 

این مشکل است یا خیر.
پاسخ  ادامه می تواند  در  آزمایش  های تشخیصی  دادن سایر   انجام 
انجام  صورتی  در  آزمایش ها  این  بدهد.  زمینه  این  در  واضح تری 
می شوند که جواب یکی از آزمایش های غربالگری مثبت بوده باشد.

به  ابتال  بررسی  برای  مختلفی  غربالگری  آزمایشات  از  پزشک 
بیماری های ژنتیکی استفاده می کند، از جمله:

آزمایش دابل مارکر ) Double Marker( و  
  :)Nuchal Translucency( NT سونوگرافی

انجام  که  انواع سونوگرافی  از  یکی  بارداری  دوره  اوایل  در  معموالً 
 NT ،می شود تا پزشک مطمئن شود همه چیز به خوبی پیش می رود
است. اما در صورتی که بارداری از نوع پرخطر باشد، الزم است که 
سونوگرافی به دفعات بیشتر و با فواصل زمانی کوتاه تر انجام شود. 
بررسی  برای  سونوگرافی  بارداری   14 تا   11 هفته های  حدود  در 
پشت گردن جنین انجام می شود. درسونوگرافی NT وجود چین و 
چروک یا ضخیم بودن پوست این ناحیه نشان می دهد که ریسک 
زمان،  در این  است  ممکن  است. همچنین  داون زیاد  بروز سندرم 
آزمایش خون تحت عنوان دابل مارکر نیز از بیمار گرفته شود. با 
انجام این آزمایش مادران در گروه غربالگری مثبت با ریسک ابتالی 

باال و غربالگری منفی با ریسک ابتالی پایین قرار می گیرند.
نتیجه غربالگری مثبت به این معنی است که ریسک ابتال به سندرم 
 Free βHCG و  PAPP-A داون بر اساس سن مادر، سطوح سرمی

و نیز اندازه NT می باشد.
نتیجه غربالگری منفی به این معنی است که ریسک ابتال به سندرم 
داون کمتر از Cut-off اختصاصی ریسک ابتال می باشد. با ترکیب 
به 90 درصد  آزمایش  این  دقت   NT و سونوگرافی آزمایش خون 

افزایش می یابد.
پایین تر  درصد  سیگاری 20  خانم های  سرمی PAPP-A در  سطح 

است که باید در نتیجه لحاظ گردد.

پروتکل پیگیری مادران در غربالگری توام سه ماهه اول    
 بر اساس نتیجه آزمایش غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول، 

بیماران در هفت گروه قرار می گیرند:
ریسک  که  صورتی  در   (High Risk) مثبت  غربالگری  1-گروه 
زن باردار بیشتر از 1:50باشد )یعنی در ریسک اعالم شده مخرج 
کسر از 50 کوچک تر باشد(، باید مستقیماً برای انجام آزمایش های 

تشخیصی ارجاع داده شود.
که  صورتی  در   (Borderline Risk) بینابینی  ریسک  با  2-گروه 
تا  باشد، توصیه می شود  تا 1:2000  باردار بین 1:50  ریسک خانم 
سه ماهه دوم منتظر بماند و آزمایش ترکیبی یا متوالی را انجام دهد.

نتیجه  که  صورتی  در   (Low Risk) منفی  غربالگری  3-گروه 
کننده  تفکیک  ریسک  از  کمتر  اول  ماهه  سه  توأم  غربالگری 
)1:2000( باشد غربالگری سندرم داون پایان می پذیرد و بیمار فقط 
برای بررسی اختالالت لوله عصبی یا NTDs به منظور اندازه گیری 
آلفا فتوپروتئین و محاسبه AFP MoM در هفته 15 الی 16 حاملگی 

به آزمایشگاه ارجاع داده می شود.
4- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین، وجود NT باالی 
3 میلی متر بوده و سن مادر باالی 35 سال باشد، باید برای انجام 

آمنیوسنتز ارجاع داده شود.
5- در صورتی که تنها یافته غیر طبیعی در جنین،  NT باالی 4 
میلی متر بوده و سن مادر کمتر از 35 سال باشد، باید برای انجام 

آمنیوسنتز ارجاع داده شود.
6- زنان در هر سنی اگر جنین آن ها NT باالی 5/3 میلی متر داشته 
باید در هفته 20-18 حاملگی برای اکوکاردیوگرافی جنین  باشد، 

ارجاع داده شوند.
دوم،  گروه  بر  عالوه   BCPGSP راهنمای آخرین  توصیه  7- طبق 

گروه های زیر هم باید آزمایش های کامل متوالی را انجام دهند:
 زنان باالی 35 سال در هنگام زایمان )در چاپ پیشین راهنمای 

مزبور، سن این گروه زنان باالی 36 سال ذکر شده بود.
 زنان با بارداری دوقلویی

 زنانی که سابقه ای از کودک یا جنین مبتال به سندرم داون، ادوارد 
و یا اختالالت لوله عصبی داشته اند )و یا والدینی که ناقل هر نوع 
افزایش  سبب  که  باشند  وارونگی  یا  و  اضافه  حذف،  جایی،  جابه 
ریسک داشتن بچه مبتال به تکامل کروموزمی نامتوازن می گردد(.

)در  دارند.  بیشتر سقط  یا  بار  باالی 35 سال که سابقه 3  زنان   
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چاپ جدید این راهنما، این گروه حذف شده و در همان گروه اول 
قرار می گیرند(.

انجام آمنیوسنتز در   زنانی که HIV مثبت هستند )از آنجائیکه 
به  مادر  از    HIV انتقال  بالقوه  افزایش  سبب  زنان  از  گروه  این 
جنین می شود بنابراین بهتر است برای کاهش موارد مثبت کاذب 
متوالی  آزمایش  از  زنان  از  گروه  این  در  غربالگری  آزمایش های 

استفاده شود(.
 زنانی که IVF یا ICSI انجام داده  اند.

پس از غربالگری سه ماهه اول 
نتایج غربالگری سه ماهه اول به پزشک می گوید که آیا الزم است 
انجام  باردار  خانم  برای  آمنیوسنتز  نظیر  تشخیصی  آزمایش های 
دریافت  نتایجی  غربالگری  انجام  از  پس  زنان  اکثر  خیر.  یا  شود 
آزمایش های تشخیصی  انجام  به  نیاز  آن ها  مبنای  بر  می کنند که 
تریزومی 18  داون،  ریسک سندرم  که  زنانی  به  اما  است،  منتفی 
و تریزومی 13 آنان بیش از میزان نرمال باشد، انجام آزمایش های 

تشخیصی نظیر آمنیوسنتز پیشنهاد می شود.
صرف نظر از سن مادر و یا نتایج غربالگری سه ماهه اول، تصمیم به 

انجام آزمایش های تشخیصی، تصمیمی کاماًل شخصی است.

آزمایش های تشخیصی 
آزمایش های تشخیصی، نمونه برداری از پرزهای جفتی و آمنیوسنتز 
آزمایش  این  انجام  برای  نمونه های گرفته شده  را شامل می شود. 
حاوی سلول های جنین است. آزمایشگاه با انجام آزمایش هایی بر 
روی این سلول ها درمی یابد که آیا جنین به اختالالت کروموزومی 
مبتال است یا خیر. انجام آزمایش های تشخیصی به طور معمول به 
تمامی زنان باردار پیشنهاد نمی گردد، زیرا احتمال سقط جنین را 
باال می برند، با وجود این اکثر زنانی که آزمایش های تشخیصی را 
آزمایش های  از  ناشی  یا دیگر عوارض  انجام می دهند دچار سقط 
مزبور نمی شوند و در عمل نتایج آزمایش ها به زنان باردار آرامش و 

اطمینان خاطر زیادی می بخشد.

مزایای غربالگری سه ماهه اول 
1- انجام غربالگری دقیق تر و زودتر، که باعث ایجاد آرامش خاطر 

در بسیاری از زنان می شود.
2- با انجام سونوگرافی NT امکان تشخیص بعضی از اختالالت بارز 

هنگام تولد وجود دارد.
1- حدود 5 درصد )1 نفر در هر 20 نفر( از زنانی که این غربالگری 
روی آنان انجام می شود، به عنوان ریسک باال مشخص می شوند. اما 

در عین حال اکثر زنانی که ریسک آنان باال است بچه های نرمال 
به دنیا می آورند.

تا سه ماهه دوم  باید  انجام آزمایش های تشخیصی رایج  برای   -2
بارداری منتظر ماند.

3- غربالگری اختالالت لوله عصبی جنین با این آزمایش قابل انجام 
نیست و باید با آزمایش کوآد مارکر در سه ماهه دوم بارداری انجام 

شود.

 (Triple Marker) غربالگری تریپل مارکر
در این آزمایش HCG ، AFP و استریول غیر کونژوگه اندازه گیری 
می شود،  انجام   20 تا   15 هفته های  در  آزمایش  این  می شود، 
برای انجام این آزمایش نمونه خون از بیمار گرفته می شود و در 
آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد، مقادیر غیر طبیعی ممکن 

است نشانه موارد زیر باشد :
 سندرم داون

 سندرم ادوارد
 نقائص لوله عصبی مانند اسپینا بیفیدا

 چند قلویی

  (Quad Marker) کوآد مارکر
این آزمایش در هفته های 11 تا 22 انجام می شود و چهار شاخص 

خونی uE3 ، βHCG ، AFP و inhibin-A را بررسی می کند.
با انجام این آزمایش می توان به وجود اختالالت سیستم عصبی، 

سندرم داون و تریزومی 15 پی برد.
سه  در غربالگری  آلفافتوپروتئین  تشخیص  میزان  واقع  در 
از  بیش  داون  سندرم  درصد،   95 از  بیش  دقت  با  دوم،  ماهه 
می شود. انجام  درصد   70 دقت  با   18 تریزومی  و  درصد   80 

اگر  است.  بارداری  سن  به  وابسته  آزمایش،  این  نتیجه  دقت  البته 
سن بارداری جنین به طور دقیق مشخص نشده باشد ممکن است 
نتایج به صورت کاذب باال و پایین شود. ضمن اینکه تشخیص این 
 ناهنجاری های کروموزومی در بارداری های چند قلویی سخت تراست.

ضمن اینکه وجود احتمال خطر به این معنا نیست که حتما سندرمی در 
جنین وجود دارد اما در صورت وجود احتمال خطر پزشک یا متخصص 

ژنتیک درباره انجام آزمایش های تکمیلی بیشتر اقدام خواهد کرد.

غربالگری ترکیبی  
 )Integrated Prenatal Screening Test(

باردار  خانم  آزمایش  این  در  گویند.  می  نیز   IPS آزمایش این  به 
آزمایش مرحله اول را انجام می دهد ولی نتیجه آزمایش گزارش 

F a r v a r d i n
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نمی شود و سپس در هفته 15 تا 20 بارداری ) بهتر است تا 1 هفته 
انجام شود( آزمایش های سه ماهه سوم را انجام داده و با استفاده از 

شاخص ها نتیجه محاسبه و گزارش می شود.
ارزش تشخیصی این آزمایش 95 درصد است و کامل ترین پروتکل 
غربالگری سندرم داون در دنیا است. همچنین نتایج این آزمایش 
و  بیفیدا  اسپینا  داون،  سندرم  به  کودک  ابتالی  احتمال  می تواند 

اختالالت مغزی و نخاعی را مشخص کند.
مزایای این آزمون عبارت است از :
 ایمن و موثر در تشخیص سندرم داون

 میزان مثبت کاذب پایین و میزان حساسیت باالی کلینیکی
 قابلیت تشخیص بارداری های با ریسک باالی ابتال به سندرم ادوارد

AFP غربالگری نقائص لوله عصبی از طریق اندازه گیری 

 Sequential Screening غربالگری متوالی
روش Sequential به دو صورت “قدم به قدم” Stepwise و “مشروط” 

Contingent اجرا می شود.

در مدل قدم به قدم Stepwise ابتدا در سه ماهه اول FTS انجام می 
برای  بیمار  باشد،    Cut-offاز باالتر  آمده  ریسک  به دست  اگر  شود 
مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش های تشخیصی (CVS) معرفی می گردد 
و اگر ریسک بدست آمده کمتر از Cut-off باشد بیمار کاندید انجام 

غربالگری سه ماهه دوم )کواد( خواهد بود.
در مدل مشروط زنان باردار بر اساس نتایج غربالگری سه ماهه اول به 
سه دسته ریسک باال، ریسک متوسط و ریسک پایین تقسیم می شوند. 
زنان با ریسک باال)باالتر از 1:40( برای انجام(CVS ) فرستاده می شوند. 
آن هایی که ریسک پایین دارند )کمتر از 1:2000( احتیاجی نیست که 
آزمایش غربالگری دیگری انجام دهند و فقط زنانی که دارای ریسک 
متوسط ( بین 1:40 و1:2000( کاندید انجام غربالگری مرحله دوم 
)کواد( هستند. با اجرای این استراتژی نه تنها میزان تشخیص باال و 
مثبت کاذب پایین داریم بلکه از تعداد غربالگری الزم در سه ماهه دوم 
کم می شود. در هر دو مدل Sequential موارد غربالگری مثبت برای 
انجام آزمایش های تشخیصی زودهنگام (CVS) فرستاده می شوند. 
میزان تشخیص این روش ها بیشتر از 90 درصد با مثبت کاذب 5 

درصد است.

تست های غربالگری سندرم داون )منگولیسم( 
تست های غربالگری شانس یا احتمال این که جنین یکی از چند 
بیماری مشخص را داشته باشد نشان می دهد. در واقع این تست به 
طور یقین نمی تواند به ما بگوید که آیا نوزاد شما مشکل دارد یا نه. 
اگر نتیجه تست مثبت باشد این بدین معنی است که احتمال وجود 

نقص باالتر از دیگران است. به همین خاطر پزشک شما ممکن است 
بودن  سالم  بابت  از  تا  دهد  انجام  تشخیصی  تست های  شما  برای 

جنین مطمئن شود.
که  است  معنی  بدین  این  شود  منفی  غربالگری  تست  نتیجه  اگر 
احتمال وجود نقص در نوزاد شما هنگام تولد آنقدر پایین است که 
احتیاج به پیگیری ندارد. لیکن تضمینی وجود ندارد که شما یک 

نوزاد طبیعی داشته باشید.
مزیت تست های غربالگری این است که هیچ گونه ریسک سقط را به 

همراه ندارد و صدمه ای به جنین نمی رساند.
غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول بارداری:

غربالگری سه ماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش 
عنوان  به  می تواند  غربالگری  این  است.  سونوگرافی  و  مادر  خون 
قسمتی از یک آزمایش ترکیبی و یا مرحله ای از یک روش غربالگری 
باشد. غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول بین هفته 11 تا 14 
)تریزومی  داون  آن ریسک سندرم  به وسیله  و  بوده  قابل  بارداری 

21( و تریزومی 13 و 18 محاسبه می گردد.
این روش تشکیل شده از یک آزمایش خون، که طی آن دو ماده 
PPAP-A و Free hCG در خون مادر اندازه گیری می شود و انجام 

سونوگرافی.
در سونوگرافی، تجمع مایع پشت گردن جنین یا 2NT اندازه گیری 
بروز  برای  عالمتی  است  ممکن  قسمت  این  در  واقع  در  می شود. 

سندرم داون و یا تریزومی 18 باشد.
مجموع نتایج NT، آزمایش خون مادر و سن مادر با یکدیگر تفسیر 
شده و یک ریسک عددی بدست می آید که بر اساس آن می توان 

تصمیم گرفت که قدم بعدی چیست.
در غربالگری سه ماهه اول بارداری قدرت تشخیص سندرم داون در 
حدود %84 است یعنی با استفاده از آن %84 موارد سندرم داون را 
می توان تشخیص داد و %16 موارد بدون تشخیص مانده و نوزادان، 
بیمار به دنیا می آیند. وقتی که ضخامت NT افزایش دارد، جنین 
ممکن است نقص قلبی یا شرایط ژنتیکی دیگری داشته باشد در 
این شرایط پزشک شما ممکن است آزمایشات تکمیلی دیگری در 

هفته 20 بارداری برای شما پیشنهاد کند.

غربالگری سندرم داون در سه ماهه دوم بارداری 
این غربالگری که کوآدمارکر یا کوآد راپل یا به اختصار کواد نامیده 
لوله  نقص  و   18 تریزومی  داون،  سندرم  غربالگری  برای  می شود 
عصبی (ONTD) و سندرم 3SLO انجام می شود.در این تست چهار 
ماده آلفافتوپروتئین، استریول آزاد، hCG و Ingibin A در خون مادر 

اندازه گیری می شوند.
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اما  انجام می شود  بارداری  تا 20  بین هفته 15  این تست معموالً 
بهترین زمان انجام آن هفته 15 تا 18 است. سن جنین در زمان 
روش  دارد.بهترین  زیادی  نقش  ریسک  محاسبه  در  تست،  انجام 
هنگام  است  بهتر  بنابراین  است،  سونوگرافی  جنین  سن  محاسبه 
به همراه داشته  را  آزمایشگاه گزارش سونوگرافی خود  به  مراجعه 
برای  موارد   80% حدود  کوآدمارکر  تست  تشخیص  باشید.قدرت 

سندرم داون است.
لوله عصبی  نقص  انجام می شود  کواد  در تست  AFP که  آزمایش 
(ONTD) را در %80 موارد غربال می کند.دقت داشته باشید که این 

تست فقط در سه ماهه دوم ارزش دارد.

تست های تشخیصی سندرم داون )منگولیسم( 
این تست ها می توانند وجود نقص جنین را به طور یقین نشان دهند 

و در واقع تست های غربالگری را رد و یا تأیید می کنند.
سقط  ریسک  آمنیوسنتز  قبیل  از  تشخیصی  تست های  از  استفاده 
جنین را به همراه دارد به همین دلیل اینگونه روش های تهاجمی با 
وجود دقیق بودنشان به همه زنان باردار پیشنهاد نمی شود. تست های 

تشخیصی موقعی پیشنهاد می  شود که ریسک باالی سندرم داون در 
تست غربالگری گزارش شود.

زیر  تست های  باشد  باال  ریسک  دهنده  نشان  غربالگری  نتایج  اگر 
انجام می شود:

1-آزمایش مولکولی و غیر تهاجمی Cell Cree DNA (NIPT): برای 
آگاهی در مورد این تست به بروشور مربوطه مراجعه کنید.

CVS -2: در این روش مقادیر کم سلول های جنین از روی جفت 
کار،  این  راه دهانه رحم گرفته می شود.  از  ابزار مخصوصی  بوسیله 
گاهی با استفاده از سرنگ و از طریق دیواره شکم و مراقبت با استفاده 
از سونوگرافی انجام پذیرفته، سپس برروی سلول های بدست آمده 

آزمایش صورت می گیرد.
3- آمنیوسنتز: در این تست مقدار کمی از مایع آمنیوتیک که حاوی 
از طریق  مراقبت  با  و  بوسیله سرنگ  است،  تعدادی سلول جنینی 
سونوگرافی گرفته می شود. این تست در هفته های 16 تا 20 بارداری 

انجام می شود.
الزم به ذکر می باشد که با انجام CVS و آمنیوسنتز حدود 1 درصد 

خطر از دست رفتن وجود دارد، اگرچه ریسک CVS بیشتر است.

وجود DNA جنینی 
در پالسما و سرم 

مادر،روش انجام تست
گردآوردنده : زهرا محمدی

با پیش زمینه استفاده بالقوه سرم و پالسما برای تشخیص ملکولی، 
بیماران سرطانی جداسازی شد و  تومور در پالسما و سرم   DNA

آنالیز ملکولی روی نمونه ها انجام شد.
 DNA برای جدا کردن بویلینگ سریع است،  در روشی که روش 
و  سرم  از  شده  جدا   DNA رود.  می  بکار  پالسما  یا  سرم  روی  از 
پالسمای سلول های هسته دار خون در بانوان باردار در واقع نمونه  
جنینی   DNA آن  از  بتوان  که  شدند  مناسبی   Y_PCR حساس 

مردانه مادرانی که جنسیت جنین آن ها  مونث است جدا کرد.
مشخص   کامال  جنین  و  مادر   بین  دار  هسته  سلول های   انتقال 
بالینی مهم کاربرد سلول های جنین  در  شده  است. یک کاربرد 
بارداری است. این  از  خون مادر برای تشخیص غیر تهاجمی قبل 
دستاورد ریسک مرتبط با تکنیک های تهاجمی  را کاهش  می دهد 
روش هایی مانند آمینیوسنتز و.... پیشرفت های زیادی هم در زمینه 
ایزوله کردن و  غنی سازی سلول های  جنینی صورت گرفته ولی 
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اغلب تکنیک ها بسیار  وقت گیر هستند و یا نیاز به تجهیزات گران 
قیمت دارند.

فوائد بیشتری در استفاده از DNA مشتق از سرم یا پالسما برای 
تشخیص های ملکولی وجود دارد. بخصوص گزارشاتی وجود دارد 
مبنی بر اینکه DNA تومور را می توان با تکنیک های ملکولی در 

پالسما یا سرم بیماران سرطانی جدا کرد.

آماده سازی  نمونه 
نمونه های خون مادر 1 الی 3 ساعت بعد از خونگیری مورد آزمایش  
با دور 3000 دور  نمونه های خون در سانتریفوژ  قرار می گیرند. 
لوله  از روی خون داخل  با دقت  قرار می گیرند و پالسما و سرم 
های ساده و اسیددار جدا شده و داخل لوله های خالی پلی پروپیلن 
بود که هنگام خالی  مراقب می  کامال  باید  ولی  ریخته می شوند. 
یا  بافی کوت چیزی داخل سرم  یا  لخته  از  یا پالسما  کردن سرم 
پالسما ریخته نشود. بعد از خالی کردن نمونه های پالسما قسمت 
گلبول های قرمز و بافی کوت برای جداسازی DNA توسط کیت 
جداسازی DNA نوکلئون نگهداری می شدند و سپس نمونه های 
سرم و پالسما مجددا در دور 3000 سانتریفوژ می شدند و در یک 
لوله جدید ریخته می شدند و در دمای منفی 20 درجه نگهداری 

می شدند.

جداسازی DNA از نمونه های سرم و پالسما:  
روی نمونه های سرم و پالسما  با روش شناخته شده امانوئل وپسکا 
PCR انجام می شود. 200 میکرو لیتر پالسما یا سرم در یک لوله  

 5 برای  درجه   99 دمای  در  و  شد  ریخته  سی  0.5سی  اپندورف 
دقیقه روی یک Heat Block قرار داده شدند. نمونه های حرارت 
با حداکثر سرعت در یک میکروسانتریفوژ سانتریفوژ  دیده مجددا 
می شوند تا جاییکه یک مایع شفاف بدست آید تا از 10 میکرو لیتر 

از آن برای PCR مصرف شود.

جدا سازی DNA از مایع آمینیوتیک: 
نمونه های مایع آمینیوتیک برای PCR با روش ربلو و همکارانش  
لوله های  آمینیوتیک در  مایع  لیتر   بکار گرفته شد. 100 میکرو 
اپندورف 0.5 سی سی جمع آوری شد و با همان میزان 10 درصد 
Chelex به خوبی مخلوط شد. بعد از  اضافه کردن 20 میکرو لیتر 

روغن معدنی )برای جلوگیری  از تبخیر( لوله ها در دمای 56 درجه 
برای مدت 30 دقیقه روی Heat Block قرار داده شدند. بعد از آن 
لوله ها کمی روی ورتکس چرخانده شدند و در دمای 99 درجه 
زمان  تا  درجه   4 دمای  در  مایع  این  گرفتند.  قرار  دقیقه  برای20 

انجام  PCR نگهداری می شوند و 10 میکرو لیتر از آن برای انجام 
یک واکنش بکار گرفته می شود. 

بحث: 
نتایج بدست آمده  نشان داد که DNA جنینی در پالسما ی مادر 
و یا سرم مادر وجود دارد. استفاده از پالسما و یا سرم مادر برای 
باشد. مناسب  تهاجمی  غیر  روش  یک  می تواند   DNA جداسازی 

بکار گرفته می شد،  برای روش های تهاجمی  از قبل هم  پالسما 
البته سرم مادر در بسیاری از مراکز برای غربالگری های بیوشیمیایی 

بکار گرفته می شد. 
اطالعات نشان می دهد که DNA جنینی را میتوان حتی از مقدار 
این مقدار جدا  یا سرم مادر جدا کرد.  از پالسما و  لیتر  10میکرو 
از میزان جدا شده  در همان میزان سلول های هسته  شده حتی 
دار خون بیشتر است. این تحقیقات  نشان می دهد که غنی سازی 
مرتبط با DNA جنینی از فرایندی است که بسیار شبیه است با 

جداسازی DNA تومورها از سرم بیماران سرطانی. 
سرم  یا  پالسما  در  جنینی   DNA غلظت  در  مقداری  تفاوت  اگر 
مادر بین حاملگی های نرمال و مشکل دار وجود داشته باشد این 
روش موقعیتی است که می توان از روی غلظت به ناهنجاری ها در 
بارداری ها پی برد ولی جداسازی سلول های جنینی برای تشخیص 
باعث  فرایندی که  نیست. هنوز هم  الزامی  موتاسیون های جنینی 
می شود DNA جنینی آزاد گردش خون مادر وجود داشته باشد 
اثر  در  سلولی  لیز  تواند  می  دالیل  از  یکی  که  است  بحث  مورد 

آسیب های ایمونولوژیکی و یا فیزیولوژیکی باشد.
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رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات

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

به انتقادات، پیشنهادات و شکایات توسط مراجعین و پزشکان اشاره کرد.
انتقادات و شکایات مراجعین، پزشکان و  در واقع واحد روابط عمومی، واحد پاسخ دهنده به تمامی نظرات، 
آزمایشگاه های همکار می باشد. این واحد با خدمت گرفتن نیروهای متخصص به طور منظم و روزانه تمامی موارد 

ارائه شده را بررسی و به آ نها رسیدگی می کند.
خدماتی که واحد روابط عمومی به طور مستقیم در جهت رفاه حال مراجعین و پزشکان انجام می دهد شامل:

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

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

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

واحد روابط عمومی با تالش مستمر در پی افزایش هرچه بیشتر رضایت پزشکان محترم و مراجعین می باشد و 
امید است با پیشنهادات و انتقادات خود در دستیابی به این امر ما را یاری فرمایید.

مدیریت واحد روابط عمومی

به استحضار می رسانیم، مجموعه آزمایشگاهی فروردین در سال جاری با تالش های مستمر واحد روابط عمومی، توسعه و آموزش 
با مسئولیت آقای باقری و همکاری خانم ها افراشته و سپهرنیا و همچنین همراه با عملکرد مناسب واحد کنترل کیفی به مسئولیت 
خانم شاهمرادی، مفتخر به کسب گواهینامه ISO 10002:2014 & ISO 9001:2015 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران، در 

راستای رسیدگی و پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین شده است.

باتشکر
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