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افتد  یاتفاق م یزمان یبارداررسد.  یم انیکند و با تولد نوزاد به پا یرشد م مادردر رحم  نیاست که جن یدوره ا یباردار

، کند یرحم حرکت م نییکند. سپس تخمک بارور شده به سمت پا یبارور م یدر زمان تخمک گذارکه اسپرم تخمک را 

 شود. یم یمنجر به باردار زیآم تیموفق یزینالنه گافتد.  یاتفاق م ینیکه النه گز ییجا

که  یبگذارند. زنان ریثتأ یتوانند بر باردار یم یادیکشططد. اوامل ز یهفته طول م 40کامل  یباردار کی، طور متوسطط  به

را تجربه کرده و نوزاد  یسطططالم یباردار ،کنند یم افتیرا در یدوران باردار یو مراقبت ها یزودهنگام باردار صیتشطططخ

  آورند.می  ایبه دن یسالم

سه ماهه دوم و  سه ماهه اول،  شما را با آزمایش های مورد نیاز پیش از بارداری،  صد داریم  در این مقاله و مقاالت بعدی ق

 ما در آزمایشگاه نیکو همراه باشید.سه ماهه سوم آشنا کنیم. با 

 پیش از بارداری آزمایش های

شخ ی، غربالگرقبل از تولد شاتیاز آزما هدف شکل  صیو ت سالمت مادر هرگونه م ست بر  ست که ممکن ا  رینوزاد تأث ایا

سا همچنین این آزمایش ها به ،بگذارد  کینوزاد به  یخطر ابتال یابی، و ارزدر هنگام بروز یو رفع مشکالت احتمال ییشنا

سلول  ای، ادرار چک از خوننمونه کو کیفق  به  یبه طور کل شاتیآزما نی. اکمک میکنند یکیژنت ای یاختالل کروموزوم

 دارد. ازیدهانه رحم ن یها

 یبرا ازیدر صورت ن هیشود. بق یانجام م یمشخص در طول باردار یو در زمان ها یها قبل از باردار شیآزما نیاز ا یبرخ

شخ س صیت شرا یدگیو ر شکالت ا ای  یبه  ستور داده م یشده در دوران باردار جادیم  یبه زنان گرید یشوند. برخ ید

ها به  شیاز آزما ی، برختیقرار دارند و در نها یشتریخطر ب رضدر مع گریاوامل د ایسن  لیشود که به دل یم شنهادیپ

 شوند. یانتخاب م یو یزندگ کیو شر مادر یو خانوادگ یشخص یبر اساس سابقه پزشک یصورت انتخاب

 شود. هیتوص یباردار پیش ازاست که ممکن است  یشاتیخالصه آزما زیر جدولر د

 نمونه مورد نیاز هدف از انجام آزمایش آزمایش انجام زمان نام آزمایش
 یبرا یکیژنت شیآزما

 یارث یهایماریب

حامل  تیوضعبررسی  یش از بارداریپ

 یخاص برا یکیژنت یهایماریب

خطر بچه دار شدن با  نییتع

 یماریب نیچن

 مونه خون از پدر و مادرن

 یبرا یکیژنت شیآزما

 اختالالت هموگلوبین

و سه ماهه  پیش از بارداری

 اول

 یبراحامل  تیوضعبررسی 

 یعیرطبیاختالالت غ یبرخ

تا خطر بچه دار  نیهموگلوب

 یماریب نیشدن با چن

 مشخص شود

 نمونه خون از پدر و مادر
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 بیماری یبرا یکیژنت شیآزما

 سیستیک فیبروزیس

و سه ماهه  پیش از بارداری

 اول

 بیماریبررسی حامل بودن 

 سیستیک فیبروزیس

 نمونه خون از پدر و مادر

آزمایش قند خون و 

 A1cهمگلوبین 

و سه ماهه  پیش از بارداری

 اول

زنان در معرض  یغربالگر

 2نوع  ابتیخطر د

 مادرنمونه خون از 

و سه ماهه  پیش از بارداری HPVپاپ اسمیر و تست 

 اول

سرطان دهانه رحم  یغربالگر

 یمقاربت یهایماریب یو برخ

 مادرسلولهای دهانه رحم 

و سه ماهه  پیش از بارداری جهخسرآزمایش آنتی بادی 

 اول

بدن را در برابر  یمنیابررسی 

زیرا ابتال به این ، روسیو

تواند بااث نقص  یم ویروس

 شود یمادرزاد

 مادرنمونه خون از 

و سه ماهه  پیش از بارداری HIVآزمایش 

و در زنان پر خطر تکرار  اول

 یش در سه ماهه سومآزما

در تا  HIVافونت بررسی 

اقدامات الزم صورت لزوم 

اهش احتمال انتقال به ک یبرا

 نوزاد انجام شود

 مادرنمونه خون از 

و سه ماهه  پیش از بارداری STDآزمایش 

اول و در زنان پر خطر تکرار 

 یش در سه ماهه سومآزما

 یمقاربت یافونت هابررسی 

تواند بااث سق   یکه م

افونت نوزاد در  ای نیجن

 شود مانیزا نیح

 ی، سلول هاشیبسته به آزما

 ای، نمونه ادرار دهانه رحم

 مادر خون

و سه ماهه  پیش از بارداری B,Cآزمایش هپاتیت 

اول و در زنان پر خطر تکرار 

 یش در سه ماهه سومآزما

 B تیهپات بیماری صیتشخ

 C تیهپات ای

 مادرنمونه خون از 

آزمایش واریسال زوستر )آبله 

 مرغان(

و سه ماهه  پیش از بارداری

 اول

بدن در برابر  یمنیا یبررس

تواند  یکه مآبله مرغان را 

 شود یمادرزاد صیبااث نقا

 مادرنمونه خون از 

و سه ماهه  پیش از بارداری TORCHآزمایش 

 اول

از  یافونت ناشبررسی 

افونت  ریتوکسوپالسموز و سا

توانند بااث  یکه م ییها

 شوند یمادرزاد صینقا

 مادرنمونه خون از 

هر زمانی و  پیش از بارداری واژینوز باکتریالآزمایش 

دیگری که به بیماری 

 مشکوک بودیم

تواند  یم واژینوز باکتریال

 زودرس شود مانیبااث زا

 ترشحات واژینال
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