
 آزمایش ھای قبل از ازدواج 

کنید در این صورت باید آزمایش  ازدواج موفق اگر تصمیم گرفتھ اید کھ با یکدیگر
ھمسرتان   و  خود  سالمت  مورد  در  تا  دھید  انجام  را  ای  زمینھ  ھای  فعالیت  و  ھا 
مطمئن شوید. این آزمایش ھا بھ شما نشان می دھد کھ شما و شریک زندگی تان چھ  

بیماری مشکالتی   بھ  فرزندتان  است  ممکن  کنید  ازدواج  یکدیگر  با  اگر  و  دارید 
چنین قبل از عقد آزمایش ھایی در زمینھ اعتیاد از شما   ھم .خاصی مبتال شود یا خیر

مورد مصرف مواد مخدر مطمئن    گرفتھ می شود تا طرفین از سالمت یکدیگر در
اھمیت آن بر کسی پوشیده  آزمایش ھای قبل از ازدواج از مواردی ھستند کھ    .شوند 

ت مختلف در آینده انجام می  نیست. این آزمایشات با ھدف جلوگیری از ایجاد مشکال
بیان   ،در این مقالھ کلیھ آزمایش ھا و مراحلی کھ قبل از عقد باید انجام شود  شوند.

شده است تا زوجینی کھ در شرف ازدواج ھستند با آگاھی کامل این مراحل را طی  
  با ما ھمراه باشید.  .ایش ھا را بھ درستی انجام دھند کنند و آزم

زوجینی کھ می خواھند یک زندگی مشترک را آغاز کنند باید با اطمینان خاطر در  
این مسیر قدم بگذارند و بھ ھمین دلیل باید مراحل غربالگری قبل از ازدواج را انجام  

قبل از ازدواج بھ دو  آزمایش ھای    .دھید تا با خیال راحت وارد زندگی مشترک شوید
 :دستھ کلی تقسیم می شوند 

   در دستھ اول با ھدف مطلع شدن از وضعیت ھر دو فرد نسبت بھ وجود
فرد گرفتھ   از  نمونھ خون  موارد دیگر،  ھپاتیت ب و  سیفلیس،  تاالسمی، 

 .می شود تا آزمایش ھای الزم انجام گردد 
 ن شد، آزمایش  دومین آزمایشی کھ بھ ھیچ عنوان نمی توان منکر اھمیت آ

تشخیص اعتیاد در زن و مرد است. برای انجام این آزمایش، نمونھ ادرار  
 .ھر فرد الزم است

  
  
 

  خون    شیآزما



 ، یمانند تاالسم  ییھا  یماریشود کھ در آن ب  یخون گرفتھ م  شیاز ازدواج آزما  قبل
  نیشود .با انجام ا  یاز خون انجام م  ی نمونھ بردار  قیاز طر  C  تیو ھپات  B  تیھپات
  دزیا  ی بررس  شیآزما  ن ی. در ادی ھمسرتان مطمئن شو  یاز سالمت  دیتوان  یم  شیآزما
تا در    د یدرخواست دھ  د یتوان  یاما شما م  ،باشد  یھا جز واجبات نم  یماریب  گر یو د
  شود.   یخونتان بررس شیآزما

  

 آزمایش عدم اعتیاد 

اھمیت   بسیار  مردان  و  زنان  برای  اعتیاد  ھم  موضوع  از  باعث  اعتیاد  زیرا  دارد 
می   وجود  بھ  خانواده  برای  بسیاری  مشکالت  و  شود  می  زندگی  یک  شدن  پاشیده 

بھ ھمین دلیل قبل از عقد، زمانی کھ دختر و پسر قصد ازدواج دارند برای آن    .آورد 
نکتھ ای کھ زوجین    .کھ اعتیاد زوجین را بسنجند از آن ھا آزمایش ادرار می گیرند

برای این    .ن مرحلھ در نظر بگیرند این است کھ نیازی نیست ناشتا باشند باید در ای
زوجین   باید  نشود  داده  نشان  اشتباه  ھا  آزمایش  جواب  انجام    ٧٢کھ  از  قبل  ساعت 

از   داروآزمایش  مانند  داروھایی  مورفین  مصرف  کھ  ھایی  مسکن  دار،  کدئین  ھای 
ا کنندارند خودداری   فرد داروی خاصی  بھ  د و در صورتی کھ  باید  ستفاده می کند 

در آزمایشی کھ برای اعتیاد گرفتھ می شود مصرف    .مسئول آزمایشگاه اطالع دھد
چنین خانم ھایی کھ در زمان آزمایش   ھم.الکل، سیگار و قلیان نشان داده نمی شود 

پریود می شوند نگران این مسئلھ نباشند زیرا این موضوع مشکلی در نتیجھ آزمایش  
  .ایجاد نمی کند

  

 آزمایش بیماری سفلیس در مردان 

یکی از آزمایشاتی کھ مختص آقایان می باشد سیفلیس نام دارد کھ یک نوع بیماری  
مقاربتی عفونی می باشد، نتیجھ این آزمایش بسیار سریع و در ھمان روز مراجعھ بھ  

 م این بیماری بر اثر نوعی از باکتری بھ نام ترپونیما پالیدو  .آزمایشگاه داده می شود 
بھ وجود می آید و در صورتی کھ فرد بھ این بیماری دچار شده باشد با یک تماس  

دارد  باالیی  قدرت سرایت  افراد دیگری سرایت می کند و  بھ  انجام    .فیزیکی سریع 



این آزمایش برای زنان ضرورتی ندارد و الزم نیست، اما می توانند بھ درخواست  
آزمایش را برای بررسی سفلیس   این  راحت شود، چون  خودشان  خیالشان  و  بدھند 

 .سنجش سالمتی خالی از لطف نمی باشد

 

 تزریق واکسن کزاز برای خانم ھا 

زنان باید بھ فاصلھ ده سال واکسن کزاز را تزریق کنند و بھتر است قبل از عقد این  
واکسن زده شود تا از نوزادانی کھ بر اثر بیماری کزاز جان خود را از دست می  

قصد ازدواج دارد و قبال واکسن کزاز را تزریق    ی کھاگر خانم  .شود دھند جلوگیری
کرده و کمتر از ده سال از تزریق قبلی می گذرد نیازی بھ تزریق دوباره آن نمی  

  .باشد

 

 شرکت در کالس ھای تنظیم خانواده 

تنظیم   ھای  در کالس  تا  باشد  می  دارند ضروری  ازدواج  قصد  کھ  زمانی  زوجین 
از   قبل  کنندخانواده  شرکت  برگزار  . ازدواج  ھا  این کالس  در  موضوعات مختلفی 

عالوه بر  .می شود کھ شامل: مسائل جنسی، آمار طالق و ازدواج و غیره می باشد
این موارد در مورد روش ھایی کھ برای حل شدن مشکالت زناشویی پس از ازدواج  

ھم راھکارھایی    و  خانوادگی  اختالفات  بروز  از  پیشگیری  بیان می چنین برای  را 
  .کنند

  

 

  مشاور ژنتیک 

می توانید آزمایش ژنتیک را انجام دھید و مطمئن شوید کھ فرزندی کھ در آینده  شما  
نبرد رنج  و  نباشد  ارثی  اختالالت  و  ھا  بیماری  دچار  آمد  خواھد  دنیا  آزمایش . بھ 

اجداد   و  خانوادگی  سابقھ  بھ  بستھ  است.  فرھنگ  و  نژاد  براساس  معموال  ژنتیک 



این و  خیر  زوجین  یا  ھستند  فامیل  باھم  آیا  ژنتیک  کھ  صو  مشاوره  نیاز  در  رت 
ھای مختلفی برای بررسی اختالالت ژنتیکی صورت می گیرد. در صورتی    آزمایش

خانواده   خاصی در  بیماری  سابقھ  یا  و  باشند  داشتھ  فامیلی  ھم رابطھ  با  کھ زوجین 
شورت با فرد متخصص الزامی  م  و بررسی ژنتیکی ھایشان وجود داشتھ باشد انجام

در مشاوره ژنتیک پیشینھ خانوادگی را در زن و مرد مورد بررسی قرار می    است.
دھند و ریسک ابتال بھ بیماری ھای ژنتیک را برای زن و مرد توضیح می دھند تا  

شات  جواب این آزمایش نسبت بھ آزمای  .برای فرزندآوری تصمیم درستی را بگیرند 
آم دیرتر  کمی  شود دیگر  می  اجباری  اده  آزمایشات  این  انجام  باشید  داشتھ  توجھ   .

  نیست. 

 

 سواالت متداول

 چرا آگاھی نسبت بھ تاالسمی دختر و پسر اھمیت دارد؟ 

  فرد مبتال بھ تاالسمی مینور بھ یکدیگر ازدواج کنند، احتمال این  در صورتی کھ دو 
تاالسمی ماژور نوعی    کھ فرزند آن ھا بھ تاالسمی ماژور مبتال شود بسیار باالست.

بیماری حاد محسوب می شود کھ قطعا مشکالت متفاوتی را بھ وجود خواھد آورد و  
درمان آن ھزینھ ھای بسیاری دارد. در صورتی کھ ازدواج فرد مبتال بھ تاالسمی با  
بھ سوابق   نسبت  باید  فرد  دو  ھر  این رو  از  ندارد.  خاصی  عواقب  سالم،  فرد  یک 

 .دن اھمیت آن در موضوع بچھ دار شدن، آگاه باشبیماری ھای ژنتیکی و 

 چرا آزمایش ایدز، قبل از ازدواج اجباری نیست؟

آید کھ چرا آزمایش ایدز، جزو آزمایش   از افراد پیش می  این سوال برای بسیاری 
ھای پیش از ازدواج نیست. در پاسخ بھ این سوال باید بگوییم کھ منفی بودن جواب  

نیست و نباید بھ   HIV نشان دھنده مبتال نبودن یک فرد بھآزمایش بھ صورت قطعی  
با ھدف تشخیص و ایدز  صورت قطعی  ایدز  درمان  آزمایش  از ازدواج  پیش  ، تنھا 

بلکھ با توجھ بھ دوره ای بودن این بیماری، با توجھ بھ سبک زندگی ھر    ،انجام داد
کسانی کھ    .دام کردفرد باید نسبت بھ انجام آزمایشات در بازه زمانی ھای متفاوت اق 



این بیماری مبتال باشند و یا زوجین برای صحت مبتال  کنند ممکن است بھ  فکر می
  نبودن بھ بیماری ایدز بھ صورت داوطلبانھ می توانند این آزمایش را انجام دھند. 

 برای انجام آزمایش ھای قبل از ازدواج نیازی بھ ناشتا بودن ھست؟ 

 .نیازی بھ ناشتا بودن نیستخیر، برای انجام این آزمایشات 

 آیا انجام آزمایش ژنتیک برای زوج ھای متاھل نیز ضروری است؟ 

برنامھ   کھ درحال  متاھلی  ھای  دارند، زوج  ازدواج  کھ قصد  افرادی  بھ عالوه  بلھ، 
نیز   ھستند  فرزند  داشتن  برای  توانندریزی  و    می  ژنتیک  ھای  مشاوره  آزمایش 

ھا ریسک دارا بودن فرزندی با یک    . اگر آنغربالگری ژنتیکی را در نظر بگیرند
تکمیلی   ھای  آزمایش  بارداری  حین  در  باید  باشند،  داشتھ  را  ژنتیکی  شدید  بیماری 

 .روی جنین و مادر انجام شود تا اطمینان حاصل شود کھ جنین سالم است 

  

  د سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دار انتشارات  و مقالھ  مطالب بخش


