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همكار ارجمند آزمايشگاهي

اين راهنما جهت آشنايي شما براي نمونه گيري و تنظيم 

فرم هاي الزم براي انجام آزمايشات غربالگري جنين در سه 

ماهه اول ودوم بارداري تهيه شده است و مطالعه دقيق آن 

الزم و ضروري است.

بين  بررسي  اين  اول:  ماهه  سه  غربالگري  آزمايشات  الف( 

بارداري  سن  اين  شود.  مي  انجام  بارداري   13 تا   11 هفته 

ميبايست بر اساس گزارش سونوگرافي مد نظر قرار بگيرد و 

در صورت تطابق با بازه زماني گفته شده پذيرش شود. الزم 

به ذكر است تا 13 هفته و 6 روز هم قابل پذيرش است. بعد از 

 Free beta پذيرش آزمايشات مربوط به سه ماهه اول شامل

HCG و PAPP-A از مادر نمونه خون گرفته مي شود. سرم 

ارسال  شود.  آزمايشگاه  براي  جدا شده و در كمترين زمان 

بهتر است كه نمونه بيمار فريز نشده و به سرعت با رعايت 

زنجيره سرد ارسال گردد . در صورت فريز شدن،  نمونه فقط 

يك بار و آن هم هنگام ارسال از فريزر خارج شده و با رعايت 

زنجيره سرد ارسال گردد . از فريز و دفريز كردن مكرر جداً 

خودداري شود. در سونوگرافي بيمار براي سه ماهه اول بايد 

اطالعاتي شامل عدد CRL يا BPD و سن جنين بر اساس 

آن، عدد NT و وجود يا عدم وجود Nasal Bone مشخص 

شده باشد. توجه داشته باشيد كه اين اطالعات ميبايست در 

بر  قرار داده خواهد شد بطور دقيق  اختيار شما  فرمي كه در 

اظهارات  كه  است  الزم  شود.  پر  سونوگرافي  گزارش  اساس 

از  و  شود  داده  تطابق  سنوگرافي  اطالعات  با  كننده  مراجعه 

ارسال اطالعات ناقص خودداري شود.

ب( آزمايشات غربالگري سه ماهه دوم: اين بررسي بين هفته 

16 تا 18 بارداري انجام مي شود. چنانچه سونوگرافي مربوط 

قابل  همان  هست،  كننده  مراجعه  همراه  اول  ماهه  سه  به 

استفاده مي باشد ولي ميابيست سن بارداري بر اساس تاريخ 

انجام سونوگرافي سه ماهه اول و سن گزارش شده در آن و 

تاريخ مراجعه براي انجام آزمايش محاسبه شود و در صورتي 

و  شده  پذيرش  به  اقدام  بود  شده  گفته  زماني  بازه  در  كه  

سونوگرافي  كننده  مراجعه  كه  در صورتي  گردد.  تكميل  فرم 

سه ماهه اول به هر دليلي نداشته باشد،  ميباسيت سونوگرافي 

 BPD انجام دهد و در آن سن بارداري بر اساس عدد

مشخص شود.

و  بوده  سرم  غربالگري  آزمايش  براي  نياز  مورد  نمونه 

حداقل 1 سي سي براي تست هاي سه ماهه اول و 1/5 

سي سي براي سه ماهه دوم مورد نياز است.

معيارهاي رد نمونه:

1- مشخصات ناكافي از بيمار شامل برگه گزارش سونوگرافي.  

2- عدم تكميل فرم مربوطه.  

3- نمونه بي هويت.

4- حجم ناكافي.

5- نشت نمونه به خارج از لوله.

6- وجود هموليز يا ليپميك بودن نمونه.

7- نگهداري و انتقال نمونه در دماي نامناسب.

8- عدم ارسال نمونه در مدت زمان حداكثر 48 ساعت پس 

از نمونه گيري.

با نوع نمونه و  9- عدم تطابق برگه درخواست آزمايش 

مشخصات آن.
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باشد و  پذيرش تست هاي غربالگري بصورت روزانه مي 

زمان جوابدهي براي سه ماهه اول 3 روز و براي سه ماهه 

دوم 10 روز كاري پس از پذيرش نمونه در آزمايشگاه انجام 

دهنده تست مي باشد.   

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا 

تهران، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان يخچال، پالك 97

تلفن:23519         تلفكس:22644754

   www.avicennaclinic.ir  :وب سايت

 info@avicennaclinic.ir  :پست الكترونيك

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلینیک درمان ناباروری

 PCOS کلینیک   
   کلینیک درمان سقط مکرر 

   کلینیک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلینیک سالمت مادر، جنین ، نوزاد

   کلینیک سالمت جنسي
   کلینیک اندومتریوز 

     آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی درخدمت عموم مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کلیه روش های نوین تشخیصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پیشرفته تشخیص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنین(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بیضه( تشخیص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنین در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنین با استاندارد بین المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای پستان

 ، )PGD( تشخیص نقایص ژنتیکی جنین شامل: تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال   
 )PND( تشخیص بیماریهای ژنتیکی پس از حاملگی

   مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز ) کاریوتایپ( 
   بررسی و درمان مشکالت جنسی 

   تشخیص و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 
) هرپس ویروسها( 

   ارایه کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

اين راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهيه شده است. جهت كسب 
اطالعات بيشتر براي درمان و رفع مشكل خود با پزشك متخصص 

مركز درمان ابن سينا مشورت نمائيد.

عناوين بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسكوپی، سونوگرافی، هيستروسكوپی، هيستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( كورتاژ تشخيصی ،PCT  
آناليز منی S/A، بانك اسپرم   

بيوپسی بيضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزيابی اختالل جنسی  
 DNA بانك ،PND ،و انتخاب جنسيت  PGD ،كاريوتايپ  

 IVIG سركالژ، تزريق  
واريكوسل و واريكوسلكتومی، اركيوپكسی، هيدروسلكتومی   

تحريك تخمك گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچينگ آزمايشگاهی جنين   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بيوفيزيكال پروفايل، آمنيوسنتز، CVS و كوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنين   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجين نابارور   

راهنمای درمان بيماران سقط مكرر   
     اندومتريوز

و...   


