ביצוע בדיקת FNAIT
טרומבוציטופניה של הילוד בעקבות נוגדנים אימהיים נרכשים
( ( Fetal / Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia
ההדרכה מנוסחת בלשון נקבה ומכוונת לנשים וגברים כאחד

מטופלת יקרה ,
נשלחת על ידי רופא מומחה לביצוע בדיקה לאבחון .FNAIT
מה זה ? FNAIT
 F-NAITהיא תופעה בה יוצרת האם במהלך ההיריון נוגדנים כנגד טסיות הדם של העובר – מצב העלול לגרום
לדימומים חמורים אצל היילוד.
מה שכיחות התופעה? כ  1:1000לידות חי
מדוע האם מייצרת נוגדנים? במצבים בהם קיימת בטסיות הדם שונות בין בני הזוג באנטיגנים מסוג HPA
( – )Human Platelets Antigenמציג העובר אנטיגנים ממקור אבהי על פני הטסיות שלו – שאינן מוכרים לאם.
עקב החשיפה לאנטיגנים הלא מוכרים ,מייצרת האם נוגדנים מסוג  IgGהמסוגלים לעבור את השליה ולהרוס את
טסיות העובר.
מה התסמינים של  ? FNAITתמונה קלינית אופיינית הינה :אם עם מספר טסיות תקין ,עובר עם מספר טסיות נמוך.
מה הסכנות במצב זה? כיוון שהטסיות הן חלק ממערכת הקרישה של האדם ,עלולים להתפתח בעובר דימומים בזמן
ההיריון ,בזמן הלידה ואף לאחריה.
אחד הסיבוכים הקשים הינו דימום תוך מוחי בעובר ,העלול להוביל למוות תוך רחמי או מיד לאחר הלידה.
מה חשיבות האבחון? השלכה על מועד ודרך היילוד והכנה לקראת ההריונות הבאים ,אז התופעה עלולה להחמיר.
לצורך ביצוע הבדיקה יש להצטייד בהתחייבויות לפי הפירוט הבא:
מבוטחי שירותי בריאות כללית ( התחייבות אחת קוד – )K0098
מבוטחי לאומית ,מכבי ומאוחדת  -שתי התחייבויות.1 :על שם האם  .2על שם האב (קוד התחייבות – )86905
תהליך ביצוע הבדיקה:
אנו נוטלים בדיקות דם מהאם ומבן הזוג –  3מבחנות מהאם ו  4מבחנות מבן הזוג
הבדיקה מתבצעת במרכז הרפואי שערי צדק במרפאת נשים בקומה  9על ידי אחות בימים:
ראשון ,שני ושלישי בין השעות  08:00 – 10:00ומועברת למרכז הרפואי רמב"ם עד  48שעות מלקיחתה.
אין צורך להיות בצום לקראת הבדיקה.
בדיקות מעקב:
את תוצאות הבדיקה יקבל הרופא שולח הבדיקה וייצור אתך קשר.
בכל שאלה/בעיה ניתן להתקשר לאביטל טאובר (מתאמת המרפאה) בטלפון 054-4443006
בברכת בריאות שלימה
צוות מרפאת נשים
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