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تعییـــن ژنوتیپ RhD به صورت غیر�تهاجمی پیش 
از تولد با استفاده از خون مادر 

مناسب برای زنان باردار Rh منفی با تنها یک جنین 
توصیه می شـــود آزمایش بیـــن هفته های ۱۱ تا ۲۳ 

بارداری انجام شود
آزمایش توسط شرکت Eurofins Biomnis فرانسه 

انجام می شود.
زمان مورد نیاز برای انجام آزمایش ۳-۲ هفته می�باشد 

حساسیت ۱۰۰٪ 
اختصاصی بودن ۹۵٪

در صـــورت منفی بودن آزمایـــش (جنین D منفی)  
یک آزمایش ثانویه برای تائید نتایج الزم است.

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

راهنمای پزشکان

محدودیت ها

احتمـــال نتایج مثبـــت کاذب در صورت وجود یک 
ژنوتیـــپ نـــادر، تغییر ژنتیکی کـــه منجر به ایجاد 
RhD فاقـــد عملکرد شـــود یا در مـــوارد پیوند مغز 

استخوان مطرح است.
اگر مادر حامل ژن RhD باشد، نتیجه آزمایش قابل 

گزارش نخواهد بود.
در کل احتمال نتایج منفی کاذب وجود دارد.

نمونه

( LBgard در لوله ) ۱۰*۲ نمونه خون ml
شرایط ذخیره�سازی و حمل  و نقل: دمای اتاق

زمان انتقال: حداکثر ۲ روز
زمان تحویل جواب: ۳-۲ هفته

تکرار آزمایش برای تأیید نتیجه آزمایش منفی

بـــرای تکرار آزمایش یک بســـته حـــاوی دو لوله 
جمع آوری خون مخصوص دریافت خواهید کرد.

هر دو لوله خون را پر کنید.
گزینه «تکرار نمونه خون (در صورت ناموفق بودن 

آزمایش اول)» را در فرم عالمت بزنید.
هـــر دو نمونه خون را همراه با فرم تکمیل شـــده 

ارسال کنید.

مراحل انجام کار

الونـــد خیابـــان  آرژانتیـــن،  میـــدان  تهـــران، 
٣ طبقـــه   ،٧ پـــالک  برمـــک،  بســـت  بـــن 
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مزیت های عمده این آزمایش
 RhDتعـــداد مـــوارد مصـــرف ایمونوگلوبولیـــن ضد
(آمپول روگام با منشـــأ انســـانی) را به موارد بسیار 

ضروری محدود می کند.
تحت نظر داشـــتن زنان باردار Rh منفی که از قبل 
ایمن شـــده�اند کار بســـیار دشـــواری می�باشـــد. در 
صورت Rh منفی بودن جنین، نیازی به تحت نظر 

داشتن این دسته از زنان باردار نمی�باشد. 

چه کسی از این آزمایش سود می برد؟

همه زنان باردار Rh منفی از ۱۱ هفتگی:
D منفی غیر آلوایمونیزه شده با آنتی�ژن Rh زنان

D منفی آلوایمونیزه شده با آنتی�ژن Rh زنان

RhD تعیین پیش از تولد ژنوتیپ
جنین از روی خون مادر

تولید� آنتی�بادی�های (Ab) مادری بر علیه آنتی�ژن�های 
اریتروسیتی حمل شده توسط گلبول�های�قرمز خون 
جنینی، آلوایمونیزاســـیون جنینی- مـــادری نامیده 
می�شـــود. این واکنش سیســـتم ایمنی مادر ممکن 
است باعث همولیز منجر به آنمی با شدت متفاوت 
در جنین شـــود که جدی�ترین عواقب آن عبارتند از 
هیدروپـــس فتالیـــس یا زردی نوزادی شـــدید که 

می�تواند منجر به انسفالوپاتی شود.
درمان آن پیچیده اســـت و ممکن اســـت به انتقال 
خـــون داخل رحمـــی یا تعویض خون نیاز باشـــد. در 
میان آنتی�ژن�های مطرح، آنتی�ژن D بیشترین عدم 

سازگاری جنینی- مادری را ایجاد می�کند.

اپیدمیولوژی

در حـــال حاضـــر، اطالعـــات دقیقی در مـــورد تعداد 
حاملگی�هـــای مادران با فنوتیـــپ Rh منفی در ایران 
 Rh وجود ندارد ولی تقریبـــًا ۱۳۰۰۰۰ زن با فنوتیپ
منفی هر ســـاله در فرانســـه باردار می�شوند که ۶۰٪ 
آن�هـــا (تقریبًا ۸۰۰۰۰) یک جنین Rh مثبت را حمل 
می�کننـــد بنابراین به طـــور بالقوه مســـتعد ابتال به 

آلوایمونیزاسیون ضد Rh هستند. 
فنوتیـــپ Rh منفی در نژاد اروپایی شـــایع اســـت 
(٪۱۵) ولی در ســـیاهان آفریقایی (٪۳-۵) و ساکنان 

شرق آسیا (کمتر از ٪۰/۱) کمتر شایع است.

این آزمایش چگونه انجام می�شود؟
ایـــن آزمایش بر روی نمونه خون وریدی مادر انجام 
می�شود که در مقایسه با نمونه�های گرفته  شده با 
روش تهاجمـــی (مایـــع آمنیوتیـــــک، پـــــرز هـــای 
ــی آن محســـوب می�شـــود.  جفتـــــی) مزیـــت اصـل
آزمایش را می�تـــوان از هفته یازدهم بارداری انجام 
داد. DNA جنینی در گردش خون از پالسمای مادر با 
اســـتفاده از تکنیک�های مرسوم استخراج می�شود. 
این آزمایش متشکل از تکثیر اگزون�های ۵، ۷ و ۱۰ 
 real-time با اســـتفاده از ســـه واکنـــش RhD از ژن

PCR متفاوت است.
میـــزان DNA جنینـــی در خـــون مـــادر طی بـــارداری 
افزایش می�یابد، به�طوری که بعد ازهفته ۱۱ بارداری 

حساسیت این آزمایش بسیار خوب است.

چارچوب زمانی
برای انجام نمونه گیری خون

هفته بیســـت و ســـوم بارداری به عنوان دیرترین 
زمان مجـــاز برای نمونه گیری از خـــون مادر توصیه 
می�شود. به این ترتیب نتیجه آزمایش مطمئنا تا 
هفته ۲۹ بارداری تعیین خواهد شد و این مدت در 
صورتی که الزم باشـــد، شـــامل تکرار آن نیز خواهد 

بود.

راهبـــرد تشـــخیصی بـــرای زنـــان بـــاردار RhD منفـــی 

بیمار ایمونیزه شده

نمونه گیری خون و ارسال سریع

نتیجه آزمایش

 RhD مثبت یا نامشخصRhD منفی

توسط پزشک مسئول

معموال ۳-۲ هفته 

تکرار آزمایش
دو هفته بعد و پس از

هفته ۱۸ بارداری

تحت نظارت
داشتن ویژه

RhD مثبت یا نامشخص

تحت نظارت داشتن ویژه

RhD منفی

تحت نظارت داشتن معمول
و رفع نگرانی بیمار

بیمار ایمونیزه نشده

نمونه گیری خون و ارسال سریع

نتیجه آزمایش

 RhD مثبت یا نامشخص

توسط پزشک مسئول

معموال ۳-۲ هفته 

تجویز
Dپروفیالکسی آنتی

RhD منفی

تکرار آزمایش
دو هفته بعد و پس از

هفته ۱۸ بارداری

RhD مثبت یا نامشخص

 Dتجویز پروفیالکسی آنتی

RhD منفی

 Dعدم تجویز پروفیالکسی آنتی

استراتژی تشخیص 


