
انجام   چگونه  بعدی  چهار  سونوگرافی 

 می شود؟ 
یکی از روش های رایج تصویربرداری در دوران بارداری سونوگرافی غربالگری است  هتد در ایت  

 .آختتتتتتری  فجتتتتتتاوری ی یتتتتتت  م  تتتتتتو  متتتتتتی  تتتتتتود ستتتتتتونوگرافی عدتتتتتتار ب تتتتتت ی میتتتتتتان

خود را با یزئیات  تگتتی در زمتان ای  سونوگرافی بد  ما ای  امکان را می ده  تا نوزاد متول  نش ه 

 .واق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ب یجیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

با ای  روش مادر دیگر نگران سالم  یجی  خود نی  . دا ت  آرامش در طول بتارداری بترای متادر 

 .بتتتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتالم  نتتتتتتتتتتتتتتتتتوزاد ب تتتتتتتتتتتتتتتتتیار همتتتتتتتتتتتتتتتتت  میکجتتتتتتتتتتتتتتتتت 

تتاوت سونوگرافی ی ی  با سونوگرافی سد ب  ی در ای  اس  هد بطور م اوم بروز می  تود  ررهت  

 .بتتتد ختتتوبی متتتی تتتتوان تشتتت یب داد و بیشتتتتر  تتت ید بتتتد یتتت  تصتتتویر مت تتتر  استتت نتتتوزاد را 

 .استتتتاده ی ایتت  نتتوو از ستتونوگرافی بیشتتتر بتترای مشتتاه ه ی دقیتتز ررهتتات و بتت ن نتتوزاد متتی با تت 

توصید سازمان بد ا   یدانی ای  اس  هد از ای  سونوگرافی برای سرگرمی استتاده نشود و تا وقتی 

 .  بدتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتورت نگیتتتتتتتتتتردملتتتتتتتتتتزم بتتتتتتتتتتد ان تتتتتتتتتتام آن ن ودیتتتتتتتتتت

در ادامد بد زمان مجاسب سونوگرافی  

تتتتتاوت ستتتونوگرافی دو ب تتت ی  ستتتد 

ب  ی و عدار ب ت ی  مزایتا و م ایتب 

 .آن می پردازیم

 ه  آپارات ط

 ای  مقالد PDF دانلود

عد   با  مطلب  ای   در 

می  ویم   آ جا  مواردی 

  ؟

 از اولی  سونوگرافی تا آخری  •
سونوگرا • درباره  مدم  فی نکات 

 عدار ب  ی 

 

 

 سونوگرافی 
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 تماس با ما

 از اولین سونوگرافی تا آخرین 

در صورتی هد ی  مادر دوره ی بارداری خود را ب ون مشکل طی هج  در طی ای  زمان الزم اس  

اس   زیر  بد  رح  هد  ان ام  ود  سونوگرافی  بار   عدار 

 . شم بارداری ان ام می  ود  اولی  سونوگرافی هد برای مشاه ه قلب یجی  می با   در هتتد پج م یا

می  ود مش ب  او  ر    و  یجی   قلب  سالم   ررم   دهاند  طول  سونو  ای    .در 

سونوگرافی دوم در هتتد ی دوازده تا پانزده ان ام میگیرد و برخی از اختالالت در ای  مررلد قابل 

اس   .تش یب 

از   ب    نیز  سوم  سونوگرافی 

بارداری  ی  انزدهم  هتتد  گذ   

آن در  یجی     اس .  درس   ر   

می   . ود-مش ب 

عشم  و  گوش  پا   دس    یج ی   

و   تش یب  قابل  هامال  و… 

می  ود  .ارزیابی 

هتتد   تا  را  سونوگرافی  عدارمی  

ان ام   بارداری  هشتم  و  بی    ی 

دهج   .می 

سر   دور  نوزاد   نرمال  وزن 

و…  دور  کم  بج ی   است وان 

می  ود.  اعالم  و  گرفتد  ان ازه 

سونو   ای   در  دقیز م موال  زمان 

می  ود مش ب  نیز   .زایمان 

بدتر اس  برای تمام ای  موارد از  

سونوگرافی  مت صب

در  غربالگری و  بگیریم  هم  

سونوگرافی   ضرورت  صورت 

 .عدار ب  ی ان ام دهیم

 

 بهترین زمان سونوگرافی چهاربعدی  •
 مزایا و معایب سونوگرافی چهار بعدی  •
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 انجام سونو چهار بعدی چگونگی •
 تفاوت سونوگرافی چهار بعدی با سه بعدی و دو بعدی  •
 سخن پایانی  •

 نکات مهم درباره سونوگرافی چهار بعدی 

 بهترین زمان سونوگرافی چهاربعدی 

در ای  هد بدتری  زمان ممک  برای ان ام سونوگرافی عدار ب  ی عد زمانی اس  اختالف نظرهایی  

رخی بی  بی   و  ش تا سی  ویود دارد. برخی می گویج  بی  هتتد های بی   و هت  تا سی و دو و ب

اس  ان ام   .قابل 

 .با ای  رال در هتتد نوزده تا بی   و عدار می توان یج ی  یجی  را با ان ام سونوگرافی تش یب داد

 .زیر نظر مت صصی  و افراد با ت ربد و دانش ان ام می  ود سونوگرافی غربالگری در تدران

 مزایا و معایب سونوگرافی چهار بعدی 

بیجی   می  هامل  طور  بد  را  یجی   ان ام  ررهات  سونو  ای    در 

اس   مشاه ه  قابل  نش ه  متول   هود   فیلم  ی    مانج  

 اختالالت ارتمالی هد در سونوگرافی دو ب  ی قابل تش یب نی   در ایج ا بد خوبی مش ب می  ود 

ا   بد دلیل امواج  از م ایب اصلی ای  سونو ای  اس  هد ممک  اس  برای مادر و یجی  ضرر دا تد ب

 فراصوت 

ال تد بد یاد دا تد با ی  هد ای  مشکل در صورت ن ا ت  دستگاه استان ارد و هم ت ربگی پز   اتتاق  

افت    می 

م  و  می  ود زیرا   بدتری  سونوگرافی یجی  برای مادرانی هد دعار ناامی ی و اف ردگی   ه ان 

ق ل   از  بیشتر  مادر  هار  ای   با  ده .  می  خوبی  و رس  انگیزه  نوزاد  ررهات  و  رنگی  فیلم  دی ن  هد 

بررسی های الزم را  مت صب سونوگرافی غربالگری در تدران مراقب یجی  خود می  ود. همچجی 

 . ه با دق  ان ام می 

https://drdaliry.com/?p=8845&preview_id=8845&preview_nonce=ce5d6b3a07&preview=true#pr4
https://drdaliry.com/?p=8845&preview_id=8845&preview_nonce=ce5d6b3a07&preview=true#pr5
https://drdaliry.com/?p=8845&preview_id=8845&preview_nonce=ce5d6b3a07&preview=true#pr6
https://drdaliry.com/%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://drdaliry.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/
https://drdaliry.com/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 چگونگی انجام سونو چهار بعدی 

غربالگری سونوگرافی  دراز   مت صب  با  ب  ی  سد  و  ب  ی  دو  همان  مانج   نیز  را  سونوگرافی  ای  

ده  می  ان ام  م  ل  رره   و  روی  کم  بر  زدن  ژل  ت     روی   .هشی ن 

هیتی    با  و  اس   هاری  عد  ان ام  رال  در  ل ظد  همان  یجی   هد  ب انی   سونو  ای   در  توانی   می   ما 

 .  سونوگرافی مادر ار اسات بیشتری ن    بد هود  پی ا می هج بدتری هود  را ب یجی . در ای 

 تفاوت سونوگرافی چهار بعدی با سه بعدی و دو بعدی 

 . ای  بدتر با   ق ل از ان ام هر ه ام از انواو سونوگرافی با تتاوت آن ها آ جا  وی 

تی قابل تش یب  در سونوگرافی دو ب  ی با خطوط هلی و تصویر م طح ب ن و ان ام نوزاد بد رار

 .اس  و بد صورت سیاه و ستی  قابل مشاه ه می با  

سابقد ی ایمجی سونوگرافی دو ب  ی بد دلیل ایجکد عج ی  دهد مورد استتاده قرار گرفتد ب یار باالس   

 .و خطرات مشابد با ا  د ایکس را ن ارد

 :از سونوگرافی دو ب  ی برای بررسی برخی موارد از یملد

 یج ی  نوزاد  •

 ت  اد یجی   •

 مشکالت مربوط بد مادر و هود   •

 مشکالت مویود در ررم و ت م ان •

 مشکالت مربوط بد دهاند ررم و یت   •

 ر   و موق ی  هود  در ررم •

 عالئم مربوط بد سج روم داون و ناهج اری مادرزادی  •

 ضربان قلب یجی  • 

 .نقب در قلب  هلید و… استتاده می  ود •

ن    بد دو ب  ی همتر اس  و با تش یب پز   ان ام   سونوگرافی سد ب  ی از نظر ضرورت ان ام

 .یردمی گ 

 .از ای  سونوگرافی بیشتر برای تش یب مشکالت صورت و اسکل  بج ی است وانی استتاده می  ود

سونوگرافی عدار ب  ی و سد ب  ی از نظر ظاهری   اه  زیادی بد هم دارن  و در عدار ب  ی فقط  

 .تصویر مت ر  اس 

  . رتی رره  هایی  در واقع می توان سد ب  ی را عکس رنگی و عدار ب  ی را فیلم رنگی دان

 .مانج  خمیازه  خج ه  سک کد و … را می توان دی 

 .تصاویر قابلی  ض ط   ن و نگد اری را دارن 

https://drdaliry.com/%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c/
https://radiopaedia.org/articles/fetal-heart-rate-in-the-first-and-second-trimester
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_ultrasound


 

 

 سخن پایانی 
سونوگرافی دو ب  ی مدمتری  سونو در میان روش های م تلف سونوگرافی می با   و مابقی ان ها  

گیرد ان ام  پز    تش یب  با  و  ضرورت  صورت  در  اس    .بدتر 

ن هیمای ان ام  را  ایجکار  اس   بدتر  اما  می  ود  ان ام  هم  ضرورت  ب ون  روش     

با ی  هد سالم  مادر و هود  مدمتر از گرفت  عکس و فیلم یادگاری و هارهای غیر   یاد دا تد  بد 

اس    ضروری 

اگر نیم ساع  ق ل از سونو ابمیوه ط ی ی مصرف  ود هود  هو یا تر می  ود بجابرای  توصید می  

 .ر سونوگرافی عدار ب  ی رتما ای  هار را ان ام دهی  تا از ررهات یجی  خود بیشتر لذت ب ری  ود د

برای ان ام سونوگرافی الزم اس  بدتری  مت صب سونوگرافی غربالگری در تدران را انت ا  هجی   

 .تا از سالم  یجی  خود اطمیجان راصل هجی 

 


