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سه ماهه اول بارداربارداری تیزیو نیاولدر  ست چندشود یانجام م ی، که اغلب در  شک ممکن ا  یرا برا شیآزما نی، پز

س ست به  ییو عفونت ها طیشرا یبرخ یبرر س جنینکه ممکن ا ساند  بیآ ست ، قرار دهد ریمادر را تحت تاث ایبر درخوا

  کند.

 :آزمایشات معمول در سه ماهه اول بارداری

 (hCG) یباردار شیآزما

با نوارهای ادراری ، ک انجام نشده است )به عنوان مثالتوسط پزش یحاملگ شیاگر آزما ای، دیهست یمشکوک به باردار اگر

 شود. درخواستزن  کی یباردار دییتا یبرا یباردار شی، ممکن است آزمادر خانه انجام شده است( تشخیص بارداری و

سان ) جفتی نیگنادوتروپ شیآزما سط جفت  یکه در هنگام باردار را یهورمون( hCGان . ، اندازه میگیردشود یم دیتولتو

سه ماهه اول باردار یشده در دوران باردار دیتول hCG زانیم ستهی( به طور پ8-10 ی)هفته ها یدر  و  ابدی یم شیافزا و

 رسد. یبه اوج خود م یقاعدگ نیآخر ازدر هفته دهم پس 

در  یسه روز دو برابر شود. اگر نگران ایهر دو  دیاساساً با آن است که سطوح نیدر سه ماهه اول ا hCG یژگیو نیمهمتر

 .وجود داشته باشد یمورد باردار

داخل  یعیرطبیغ یحاملگ ای یخارج رحم ی، علت ممکن اسططت حاملگابدی ینم شیمول افزابه طور مع hCGسططط   اگر

شد یرحم ست به  یخارج رحم یحاملگ. با شک تیفور کیممکن ا ست ن نینابرا، بشود لیتبد یپز شکان ممکن ا به  ازیپز

سططاک تا از وجود  داشططته باشططند، ابدی ینم شیآنها به طور مناسططب افزا hCGکه  یمارانیدر ب نالیواژ یانجام سططونوگراف

 .کنندحاصل  نانیدر داخل رحم اطم بارداری

 و تعیین گروه خونی CBCآزمایش 

سلول  سه نوع  شک یعیدر ما شناورخون از  ست: گلبولها لیبه نام پالسما ت خون  دیسف ی( ، گلبولهاRBCقرمز ) یشده ا

(WBC( و پالکتها )PLTبرا .)سا ی ست قبل ا CBC، از مشکالت یریو جلوگ ییشنا  یباردار یدر ابتدا، یباردار زممکن ا

کرد تا به دنبال  سطططهیمقا یبعد ریتوان با مقاد یرا م هیپا جینتا نیانجام شطططود. اول یچند بار در دوران باردار ای کیو 

 باشد.مشکل  کیتواند نشان دهنده  یکه م میباش یراتییتغ

ستند نیهموگلوب یقرمز حاو یگلبولها س نیا .ه صل م یها هیدر ر ژنیماده به اک سر بدن شود یشما مت سرا ، آن را به 

برآوردن  یرا برا یکاف ژنیاکس دیبا مادر نیهموگلوب ،ی. در دوران باردارمی رساندکند و به سلول ها و بافت ها  یمنتقل م

 است. یشود که مبتال به کم خون ی، گفته منداشته باشد یکاف نیهموگلوب مادرمنتقل کند. اگر  نیاو و جن یازهاین

 را تجربه خواهند کرد.  یاز کم خون یاز زنان باردار درجات یاریبس
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تواند به  یم یها در دوران باردار WBC یابی. ارزکند یخون از بدن در برابر عفونت ها محافظت م دیسطططف یها گلبول

 ، آنها را درمان و برطرف کند.نوزاد ایقابل توجه در مادر مشکالت  جادیعفونت ها کمک کند تا قبل از ا صیتشخ

که تعداد  یکنند. زنان یکمک م یزیوقف خونرت یلخته برا لیدر خون هستند که به تشک یخاص یها قطعات سلول پالکت

 یزی، در معرض خطر خونرلخته ندارند لیتشططک یبرا یدارند که عملکرد مناسططب ییپالکت ها ایاسططت  نییپالکت آنها پا

 هستند.  مانیدر هنگام زا یکننده زندگ دیتهد

 شود.  یانجام مخون در سه ماهه اول  گروهآزمایش تعیین  معموالً

س یخون در دوران باردار گروه نییتع ست ز اریب س نیمادر و جن رایمهم ا شند. به عنوان مثالممکن ا سازگار با ، اگر ت نا

ست اما پدر  یمنف Rhمادر  ست Rhا ست آنت نی، جنمثبت ا شد.  Rhرا از پدر به ارث برده و  Rhژن  یممکن ا مثبت با

 یگلبول ها یبر روژن ها  یکند که با آنت دیتول یباد یمادر ممکن اسططت آنت، مادر و نوزاد متفاوت باشططد یاگر گروه خون

قرمز نوزاد  یگلبول ها بیها ممکن اسططت از جفت عبور کرده و باعت تخر یباد یدهد. آنت یواکنش نشططان م نیقرمز جن

است  دی، منجر شود. اگرچه بعودش ی( گفته مHDNنوزاد ) کیتیهمول یماریب هک یجد یماریب کیبه  جهیشوند و در نت

ممکن اسططت نوزادان  یباردار نیشططده در اول دیتول یها یباد ی، اما آنتشططود ماریب در اولین بارداریمثبت  Rhجنین که 

Rh قرار دهد. ریرا تحت تأث یمثبت بعد 

آمپول  قیبا تزر یباردار 28در هفته مادر ، ممکن اسططت یمنف Rhتوسططط مادر  یباد یآنت نیا جادیاحتمال اکاهش  یبرا

 . ردیتحت درمان قرار گ رگام

 HPVو تست  اسمیر پاپ

سمیر پاپ ستفا یمقاربت یهایماریب ی، التهاب و برخیسرطان شیپ راتیی، تغدهانه رحمسرطان  یغربالگر یبرا ا  یده ما

سان یلومایپاپ روسیانواع پرخطر و HPV شیشود. آزما شخ یان سرطان دهانه رحم در  یم صیرا ت دهد که خطر ابتال به 

 دهد.  یم شیزنان را افزا

 آغاز شود. یسالگ 21زودتر از  دیبا اسمیر پاپ شیبا آزما یغربالگر

 پاپ انجام دهند. شیبار آزما کیسال  3هر  دیساله با 30تا  21 زنان

 (. حاًیانجام دهند )ترج HPVپاپ و  شیآزما کباریسال  5هر  دیسال با 65تا  30 نیب زنان

ست  کی، اگر موارد شتریب در ست پاپ ایو/ یمنف HPVزن ت سمیر ت صله توص یعیطب ا ، هنگام شده انجام دهد هیرا در فا

در مورد  ایشطده گششطته باشطد  هیتوصط یاز فاصطله زمان شیب آزمایش نیندارد. اگر از آخر شیبه آزما یازیباردار شطدن ن

 .درخواست آزمایش پاپ اسمیر دهد، پزشک ممکن است داشته باشد جودو شکیدهانه رحم  تیوضع
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، ، در صورت لزومدهانه رحم و عفونت ها و درمان زودهنگام یعیرطبیغ ی، سلول هاHPVزودهنگام انواع پرخطر  صیتشخ

 دهد. یارائه م یحاملگ تیبالقوه بر سالمت نوزاد و موفق ریو تأث یهرگونه مشکل شرفتیاز پ یریجلوگ یبرا زیادی شانس

 ادرار  آزمایش

 در .خواسته شود که نمونه ادرار بدهد ، ممکن است از مادر بارداردر سه ماهه اول، دوم و سوم مانیقبل از زا تیزیهر و در

تواند نشان دهنده وجود  یآن م ی، اما سطوح باالوجود دارد دراربه طور معمول در ا نیگلوکز و پروتئ یمقدار کم درایربا

 داشته باشد. شتریب شیبه آزما ازیمشکل باشد و ممکن است ن

س کیدر ادرار  نیپروتئ یباال سط  شان دهنده آ ست ن ست. ممکن ا شدار دهنده ا شد  هیکل یماریب ای بیعالمت ه  ایبا

، ادرارساعته  24 شیآزماباشد.  یموقت شیافزا کی، یجسم ای یاسترس روح ای، اروعفونت، د شیافزا لیممکن است به دل

 .توصیه می شودمخمر  ای یهر گونه باکتر ییشناسا یبراکشت ادرار ایکامل ادرار  لیو تحل هیتجز

س ژهیو ینگران سوم پره اکالمپ سه ماهه دوم و  ش افزایش) یدر  شار خون نا ستیاز باردار یف سی ،( ا  یاختالل پره اکالمپ

ست شار خون باال و مقاد ا شخص م نیپروتئ ادیز ریکه با ف ، وزن یهانناگ شی، افزاشامل تورمآن . عالئم شود یدر ادرار م

پره  لیمادر و نوزاد به دل، مشططکالت ادرار نیفشططار خون و سططط  پروتئ مداوم یبا بررسططاسططت.  یینایب راتییسططردرد و تغ

 قابل کنترل است. یاکالمپس

 یغربالگر یمعموالً برا. باشد یا دیابت بارداری داده نشده صیتشخ ابتیاز د یگلوکز ادرار ممکن است نشانه ا یاالب سط 

آزمایش کنترل قند خون ( یباردار 28تا  24 یهفته ها نیسه ماهه دوم )ب اولین ویزیت و همینطور در در یباردار ابتید

 درخواست میشود.

 ینیجن یها یمربوط به ناهنجار شاتیآزما

 سه ماهه اول یغربالگر

سه ماهه اول در ستفاده از آزما یم یباردار غربالگری  به نوزاد  ی، احتمال ابتالیسونوگرافبا  بیدر ترک، خون شیتوان با ا

سا نیهمچن شاتیآزما نیزد. ا نیسندرم داون را تخم ست احتمال وجود  سندرم  یاختالالت کروموزوم ریممکن ا مانند 

، تر یتهاجم یبدون انجام روشها طیشرا نیاحتمال وجود ا یابیارز یرا برا یفرصت ینوع غربالگر نیدهد. ا انادواردز را نش

 یغربالگر جیکه نتا یزنان یکند. در حال حاضططر فقط برا یفراهم م وسططنتزیآمن ای یونیکور یاز پرزها یمانند نمونه بردار

 شود. یمشاوره داده م شتریب شاتی، در مورد آزماندقرار دار یدهد که در گروه خطر باالتر یآنها نشان م

 نیپروتئ یسط  خون یریشود و شامل اندازه گ یانجام م یباردار 14تا  11 یهفته ها نیسه ماهه اول معموالً ب یغربالگر

سما  سان جفتی نی( و گنادوتروپPAPP-A) Aپال ست. عالوه بر اhCG) یان که شود.  یانجام منیز  NTسونوگرافی ، نی( ا
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احتمال محاسبه  یبرا شهایآزما نیحاصل از ا جیضخامت پوست و بافت در پشت گردن نوزاد است. نتا یریشامل اندازه گ

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یکروموزوم یها یناهنجار ریسا ایبه سندرم داون  جنین یابتال

NIPT  

ما ما کی( cffDNA) یا NIPT شیآز هاجم ریغخون  شیآز که م یت ند خطر ابتال یاسطططت  به اختالالت  نیجن یتوا

 . م شودانجا یباردار همدر هفته د شیآزما نیکند. ا یابیارز یباردار لیدر اوارا  یکروموزوم

( ، 21 یزومی: سططندرم داون )تربررسططی میکنددر حال رشططد  جنینعمدتا سططه اختالل را در  شیآزما نی، احال حاضططر در

 (. 13 یزومی( و سندرم پاتائو )تر18 یزومیسندرم ادواردز )تر

cffDNA است داده نشان ٪0.5 از کمتر کاذب مثبت نرخ با را داون سندرم موارد ٪98 صیتشخ ییتوانا . 

 یجفت یاز پرزها ینمونه بردار

 یها یناهنجاردر معرض خطر جنین آنها که  یزنان در، اما ممکن اسطططت شطططود یبه طور معمول انجام نم شیآزما نیا

 شود. شنهادیپ، هستند یکیژنت ای یکروموزوم

سطططوزن که از  کیاز  تواند انجام شطططود که در آن ی( مCVS) یونیکور یاز پرزها یری، نمونه گهفته دهم و دوازدهم نیب

 با مشابه یکیتساختار ژن یسلول ها دارا نیشود. ا یاستفاده م ،گرفتن نمونه بافت از جفت یبراشکم زن وارد شده  قیطر

ستند و از نظر اختالالت کروموزوم نیجن سندرم داونیه  کیکه باعت اختالالت متابول یتیکنژ یها ی، و ناهنجار، مانند 

 .رندیگ یقرار م لیو تحل هی، مورد تجزکیستیک بروزیساکس و ف ی، مانند تاشوند یم

 :در موارد زیر انجام این تست توصیه میشود

 یغربالگر شیآزمادر  وجود مشکل  

 مادرسال  35 سن باالتر از 

 نیاز والد کیدر هر خاص  یکیاختالل ژنت سابقه  

 نیوالد دویدر هر خاص  یکیاختالل ژنت سابقه  

 فرزندان قبلیدر خاص  یکیاختالل ژنت سابقه  

 

 

 منابع:

https://labtestsonline.org/ 

https://labtestsonline.org/
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