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 دهد. یارائه منوزاد مادر و  یاحتمالمشکالت  یابیارز یرا برا یاطالعات یسه ماهه دوم باردار شاتیآزما

 یس  ونوارا  20تا  18 یهفته ها نیاغلب ب ،مانیمعمول خود قبل از زا یاز مراقبت ها یاز زنان به عنوان بخش   یاریبس  

شخیص، یتهاجم ریغ شیآزما نیا، دهند یانجام م شکالت اندام ها در ت  نی. همچنکاربرد دارد هینوزاد مانند قلب و ر یم

 . ردیر امورد استفاده قرا جنین و تعیین سن بارداریرشد و سالمت  یابیارز یممکن است برا

 آزمایش های معمول در سه ماهه دوم:

 آزمایش ادرار:

 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 نیالوکز و پروتئ یمقدار کم درایربا

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

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

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

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

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

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

پره  لیمادر و نوزاد به دل، مش  کالت ادرار نی ش  ار خون و س  طح پروتئ مداوم یبا بررس  اس  ت.  یینایب راتییس  ردرد و ت 

 قابل کنترل است. یاکالمپس

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

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

 درخواست میشود.

 کشت ادرار 

شود.  ست می شخیص باکتریوری بدون عالمت درخوا  یزمان یبدون عالمت در باردار یوریباکتراین آزمایش عمدتا برای ت

در ارتباط با  را یعالئم چیش  ود اما زن ه ا تیکش  ت ادرار  در یباکتر یقابل توجه ریش  ود که مقاد یداده م صیتش  خ

ضع نیتجربه نکند. ارا ادرار کردن  تی ور ایمانند درد  یادرار یعفونت مجار صد از زنان باردار  10تا  2در  باًیتقر تیو در

زودرس و وزن کم  مانیخطر زا شیا زا نیو همچن هیکل دتریتواند منجر به عفونت شد یدهد و م یمتحده رخ م االتیدر ا

 شود. یم هیمناسب توص یها کیوتیب یهنگام تولد شود. درمان با آنت



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 تحمل گلوکز  تست قند خون و شیآزما

 ی در بارداریارچه ممکن است در هر زمانا این عارضه شوند. یم یباردار ابتیاز زنان مبتال به د ی، برخیدوران باردار در

تواند باعث  ی، مکنترل نشودسطح قند خون  شیشود. اار ا زا یم جادیا یدر اواخر دوران باردار موارد شتری، اما برخ دهد

 یالوکز و مش  کالت تنفس   نییپا ارید باعث تولد نوزاد با س  طوح بس  توان یم نیهمچنش  ود.  نیاندازه و وزن جن شیا زا

 شوند.

 شوند. یم یبررس یباردار ابتیاز نظر د یباردار 28تا  24 یزنان در هفته ها اکثر

 عبارتند از: ابتیخطرساز د عوامل

 باال سن 

 یچاق 

 ابتید یخانوادا سابقه 

 یقبل یبا باردار یباردار ابتید یشخص سابقه 

 یریبه سه مرتبه خونگ ازین شیآزما نیانجام ا ی. براشود یتمام زنان باردار درخواست م یبرا تست تحمل الوکز شیآزما

 کیشود. پس از آن  یارم الوکز )قند ( داده م 75 مادرشود، سپس به  یم یریوجود دارد. ابتدا قند خون ناشتا اندازه ا

 شود. یم یررس، قند خون  رد بدو ساعت بعد از مصرف الوکز زیساعت و ن

 تیروئید ورمونهایه آزمایش

 باید کنترل شود. دیروئی، هورمون محرک تداشته باشد دیروئیت یماریسابقه ب مادراار 

س یعیطب راتییت  جادیباعث ا یباردار  دیروئیبر غده ت یقابل توجه ریتأث، اما شود یم زیاز غدد درون ر یاریدر عملکرد ب

 یاتیح نیو همچن نیرش  د س  الم جن ی( را که براT3) نیرونیدوتی ی( و ترT4) نیروکس  یمانند ت ییدارد که هورمون ها

 کند.  یم دی، تولهستند

 دارند.  قیبه نظارت دق ازیدر صورت باردار شدن معموالً ن دیروئیت یهایماریمبتال به ب زنان

 ینیجن یها یمربوط به ناهنجار شاتیآزما

 یا غربالگری سه ماهه دوم مارکر کوآد

مانند  یلوله عص  ب صیس  ندرم داون و نقا یرا برا یغربالگر شیآزمامادر ، ممکن اس  ت یباردار 20تا  15 یهفته ها نیب

سپ صت یغربالگر آزمایش نیاانجام دهد.  دایفیب نایا  یبدون انجام روش تهاجم طیشرا نیخطر وقوع ا یابیارز یرا برا ی ر
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 کی دهآنها نش  ان دهن یغربالگر جیکه نتا یمارانی،  قط آن دس  ته از بردکند. در اغلب موا ی راهم م وس  نتزیآمن مانند تر

 مراجعه کنند. وسنتزیآمن یبرا دی، بااست یمشکل احتمال

و مقدار  ابدیکاهش  hCG، مقدار ابدی شیا زا ولیو اس   تر AFPرود که س   طح  ی، انتظار میس   ه ماهه دوم باردار در

 نسبتاً ثابت بماند. A نینینهبیا

AFP دهانه  کی یدارا یبا نقص لوله عصب نیجن کیشود.  یشود و سپس به خون مادر منتقل م یم دیتول نیتوسط جن

ستون  قرات  ست که اجازه م ایدر  شود.  انیبه جر AFPاز  یشتریدهد مقدار ب یسر خود ا باال  AFPخون مادر منتقل 

سن حاملگمتعدد یها نیجن جهیتواند در نت یم نیهمچن شتباه  سبه ا  جادینامعلوم ا لیدل ایشکم  وارهی، نقص دی، محا

 درخواست شود. نیتعداد جن دییو تأ نیسن جن نییتع یبرا یشود. ممکن است سونوارا 

اختالل  ای یخطر ابتال نوزاد به نقص لوله عص  ب یابیارز یمادر برا یقوم نهیش  ی، وزن و پبر اس  اس س  ن شیآزما جینتا

 شود.  یم ریتفس یکروموزوم

 وسنتزیآمن

قا یبرخ کیوتیآمن عیما لیو تحل هیتجز له برخیکیژنت یها یماریو ب یمادرزاد صیاز ن جار ی، از جم  یها یناهن

 دهد. یم صی( را تشخدایفیب نایاسپ ای ی)آنانسفال یلوله عصب صی)مانند سندرم داون( و نقا یکروموزوم

 طیاز ش  را کیزن باردار تحت هر  کی ی( برا16)معموالً حدود هفته  یباردار 20تا  15 یهفته ها نیاغلب ب شیآزما نیا

 شود: یانجام م ریز

 دارد. شتریب ایسال  35 او 

 وجود دارد. نیاز طرف والد یکیاختالل ژنت کیاز  یقو یسابقه خانوادا کی 

 هستند. یاختالل ارث کی یبرا یژن یدو والد دارا هر 

 است. نیجن یخطر ناهنجار شینشان دهنده ا زا یغربالگر یها شیآزما جینتا 

 بود. یمشکل کروموزوم ای ینقص مادرزاد یخانواده دارا یقبل کودک 

سنتزیآمن ست پس از  نیهمچن و شود تا  یهفته باردار 32ممکن ا شد ر زانیم یابیارز درانجام  که در خطر  ینوزادان هیر

 ، کمک کند.زودرس هستند مانیزا

در حال رش  د را  نیش  ود که جن یم آمنیوتیک س  هیش  کم و رحم وارد ک یها وارهید قیس  وزن از طر کی، عمل نیح در

 یشده توسط نوزاد و سلول ها دیتول AFP یحاو عیما نیشود. ا یخارج م کیوتیآمن عیما یاحاطه کرده است. مقدار کم

 کرد.  شیآزما یکیژنت ای یکروموزوم یها یارتوان از نظر ناهنج یرا م نیجن یاست. سلول ها نیجن

 منابع:
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