
تعییــن پیش از تولــد ژنوتیپ
RhD جنین از روی خون مادر
بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران

راهنمای مادران باردار

معنی نتایج آزمایش شما چیست؟

چه باید کرد؟

با پزشک مسئول نظارت بر بارداری خود صحبت کنید. 
او برای شما آزمایش را درخواست می کند.

الزم است شما و پزشکتان فرم رضایت آگاهانه  را 
برای انجام تست ژنتیک امضا کنید. 

یک نمونه  خون گرفته می شود. 
نتایج در مدت ۳-۲ هفته به شما ارائه خواهد شد.

باشـــد منفـــی   Rh شـــما  فرزنـــد  اگـــر 

توصیه می شود که شما ۱۵ روز بعد نمونه  دیگری 
اگر  شود.  تایید  اول  آزمایش  نتایج  تا  بدهید 
ندارد.  وجود  ناسازگاری  خطر  شد،  تایید  نتیجه 

بارداری شما مشابه بارداری های معمول است.

باشـــد مثبـــت   Rh شـــما  فرزنـــد  اگـــر 

پزشک شـــما نحوه  جلوگیری از ایجاد عوارض عدم 
سازگاری بین شما و جنین را توضیح می دهد. نوع 
پیشـــگیری بســـتگی بـــه مـــورد دارد (تزریـــق گاما 
سونوگرافی،تست های غربالگری). ،Dگلوبولین�های�ضد



 Rh ممکن است در زنان RhD واکنش ایمنی به آنتی ژن
منفی رخ دهد. جنین شما ممکن است Rh مثبت باشد. 
اگر خون مادر با خون جنین در مدت بارداری تماس پیدا 
کند، بدن شما ممکن است برای محافظت از خود در برابر 
RhD مثبت، شروع به تولید آنتی بادی  گلبول های قرمز 
معموًال  اول  بارداری  در  آنتی بادی ها  این  کند.   RhD ضد 
ایمنی  پاسخ  این  بعدی،  بارداری  در  اما  بی ضرر هستند، 
ممکن است مشکل ساز باشد. این آنتی بادی های جدید از 
سد جفتی عبور می کنند و ممکن است گلبول های قرمز 
آلوایمونیزاسیون  پدیده،  این  به  کنند.  تخریب  را  جنین 

ضد D گفته می شود. 

تعیین  باشد:  مربوط  شما  به  است  ممکن  آزمایش  این 
ژنوتیپ RhD جنین با استفاده از خون مادر. 

آلوایمونیزاسیون ضد D چیست؟

ایـــن آلوایمونیزاســـیون ممکن اســـت عواقب خطرناکی 
داشته باشد، اما خوشبختانه قابل پیشگیری است.

آیا باردار هستید و گروه خونی شما
Rh منفی است؟ 

 Rh جنین برای تمام زنان RhD آزمایش تعیین ژنوتیپ
یازدهم  هفته  از  تست  این  می شود.  انجام  باردار  منفی 

بارداری می�تواند توسط پزشک شما تجویز  شود. 

این آزمایش برای چه کســـانی انجام می شود و 
چه زمانی باید صورت گیرد؟

معنی این اتفاق برای شما و جنین چیست؟

آنتی بادی های ضد D برای شما بـرای شمــا
خطری ندارند.

باشد،  مثبت   Rh جنین  اگر 
آنتی بادی های تولید شده به 
جنین می رسند و به گلبول های قرمز RhD مثبت 
متصل می شوند. بعد از اتصال، گلبول های قرمز را 
تخریب می کنند و به این ترتیب تعداد آن ها را 

کاهش می دهند.
آنتی بادی  ایمنی قوی، هنگامی که  در پاسخ های 
به مقادیر بسیار تولید شود، آنمی ایجاد شده در 

جنین، تکامل آن را به خطر می اندازد.
ادامـــه می یابـــد و  قرمـــز  تخریـــب گلبول هـــای 
موجب آزادســـازی بیلی روبین (رنگدانه زردی که 
موجب زردی در کودکان می شـــود) می گردد. در 
انـــواع شـــدید، مقادیر بســـیار زیـــاد بیلی روبین 
تولید می�شـــود و به ســـرعت تجمـــع می یابد. در 
صورت عدم درمـــان، بیلی روبین تجمع یافته برای 

مغز جنین سمی است. 

برای جنین


