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 ا توصیه میکند:ردر سه ماهه سوم بارداری، پزشک معموال انجام آزمایشات زیر 

 آزمایش ادرار:

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

تواند نشان دهنده وجود  یآن م یوجود دارد، اما سطوح باال دراربه طور معمول در ا نیگلوکز و پروتئ یمقدار کم باردرای

 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

ساعته ادرار،  24 شیباشد. آزما یموقت شیافزا کی، یجسم ای یاسترس روح ایعفونت، دارو،  شیافزا لیممکن است به دل

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

س ژهیو ینگران سوم پره اکالمپ سه ماهه دوم و  ش افزایش) یدر  شار خون نا ست،یاز باردار یف سی ( ا ی اختالل پره اکالمپ

ست شار خون باال و مقاد ا شخص م نیپروتئ ادیز ریکه با ف وزن،  یهانناگ شیافزاشامل تورم، آن شود. عالئم  یدر ادرار م

پره  لیادرار، مشررکالت مادر و نوزاد به دل نیفشررار خون و سررطح پروتئ مداوم یاسررت. با بررسرر یینایب راتییسررردرد و ت 

 قابل کنترل است. یاکالمپس

 یگرغربال یباشد. معموالً برا یا دیابت بارداری داده نشده صیتشخ ابتیاز د یگلوکز ادرار ممکن است نشانه ا یباال 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

را در ارتباط با  یعالئم چیشررود اما زن ه افتیکشررت ادرار  در یباکتر یقابل توجه ریشررود که مقاد یداده م صیتشررخ

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

زودرس و وزن کم  مانیخطر زا شیافزا 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

 Bگروه  استرپتوکوک

درصد  25حدود  گوارش دستگاهدر واژن و  یعیاز فلور طب یهستند که به عنوان بخش ییها یباکتر Bاسترپتوکوک گروه 

 شود. یم یوکوکاست که باعث گلو درد استرپت Aاز استرپتوکوک گروه ی نوعاز زنان وجود دارند. 
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، مورد نی. در اوجود داشته باشد در واژن مانیدر هنگام زااینکه ، مگر کند ینم جادیا یمعموالً مشکل Bاسترپتوکوک گروه 

که نوزاد از  یهنگامو ، مانی. هنگام زاشرررود جادیا نیسرررزار برشمحل  عفونتو  یادرار یمجار، تواند به عفونت رحم یم

 .دبلعب ای کند استنشاق دتوان یرا م اه ی، باکترکند یعبور م زایمانکانال 

، نوزاد ممکن نشان دهند. در صورت عدم درمان یماهگ 2تا  ایساعت پس از تولد  6مبتال ممکن است عالئم را در  نوزادان

 شود. جادیا یریادگیو  یاز اختالالت جسم یدرجات مختلف ای یینایب مشکالت ،یی، دچار کم شنواهیدچار ذات الراست 

 37تا  35 یکند که همه زنان باردار در هفته ها یم هی، توص(CDCمتحده ) االتیا یهایماریاز ب یریشگیکنترل و پ مراکز

شررود و در  یم یورمادر جمع آ مقعدواژن و  هیاز ناح ییشرروند. نمونه ها یغربالگر Bاسررترپتوکوک گروه  یبرا یباردار

سترپتوکوک یها یتواند وجود باکتر یم شگاهیساعت آزما 48تا  24عرض  صورت وجود  Bگروه  یا شخص کند. در  را م

 کند. افتیدر یدیوررا به صورت  کیوتیب یآنت مانیدر طول زامادر شود که  یم هیتوص، یباکتر

  CBCآزمایش 

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

(WBC( و پالکتها )PLTبرا .)سا ی ست قبل ا CBCاز مشکالت،  یریو جلوگ ییشنا  یباردار ی، در ابتدایباردار زممکن ا

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

 مشکل باشد. کیتواند نشان دهنده  یکه م میباش یراتییت 

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

برآوردن  یرا برا یکاف ژنیاکس دیبا مادر نی، هموگلوبی. 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

ست م یمقدار کم مانیهمه زنان در هنگام زا شکل که دهند یخون از د ست . کند ینم جادیا یمعموالً م شک ممکن ا پز

از دسرررت دادن خون مورد انت ار را  یاحتمال ریثزن باردار را بداند تا تا کیخون  نیهموگلوب زانیم مانیبخواهد قبل از زا

 کند. یابیارز

تواند به  یم یها در دوران باردار WBC یابیکند. ارز یخون از بدن در برابر عفونت ها محاف ت م دیسرررف یها گلبول

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

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

 یزی، در معرض خطر خونرلخته ندارند لیتشررک یبرا یدارند که عملکرد مناسررب ییپالکت ها ایاسررت  نییپالکت آنها پا

 هستند.  مانیدر هنگام زا یکننده زندگ دیتهد
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 (fFN) ینیجن نیونکتبریف آزمایش

 مانیباشررد و عالئم زا یباردار 35تا  22در هفته  یشررود که زن یانجام م ی( در صررورتfFN) نیجن نیبرونکتیف شیآزما

از عوارض  یریجلوگ یاسررت که برا نیکند. سررپس هدف ا ینیب شیزودرس را پ مانیزودرس را داشررته باشررد تا خطر زا

 .شودانجام مداخله  ،نوزاد نارس کی تولد یجد

 نیموجود در مرز ب نیکوپروتئیگل وجود یشرررده و برا یواژن جمع آور ایدهانه رحم  عینمونه مابرای انجام این آزمایش، 

سطوح باال م یم لیو تحل هی، تجزو پوشش رحم کیوتیآمن سهیک نیز زودرس  مانیاز خطر زا ریغ یلیتواند به دال یشود. 

شد. بنابرا  یمنف جهینت کی، حال نیکند. با ا ینیب شیرا پ مانیزودرس و زا مانیتواند زا ینم fFNمثبت  جهینت کی، نیبا

fFN س ست که زا ینیب شیپ اریب ستر یم یمنف fFNافتد.  یاتفاق نم ندهیروز آ 14-7زودرس در  مانیکننده ا  یتواند ب

 را کاهش دهد. ییو درمان دارو یرضرو ریغ یشدن ها

 زودرس مانیدر صورت خطر زا وسنتزیمنآ

 مانیکه در خطر زا ینوزادان هیرشررد ر زانیم یابیانجام شررود تا به ارز یهفته باردار 32ممکن اسررت پس از  وسررنتزیآمن

 زودرس هستند کمک کند.
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