
 متخصص سونوگرافی غربالگری

 اولین سونوگرافی در بارداری

شما برریس  متخصص سونوگرافی غربالگری . سونوگرافی اسکین آناتومیک است

که چهار اندام اصیل وجود داشته باشند به عالوه متخصص ساختار  خواهد کرد

و مغز و استخوان بیین را برریس یم کند و   های اصیل و مهم در معده ، مثانه

مهمتر از همه شفافیت نوکال را نیز برریس و مطالعه یم کند. این اندام کیسه ای 

ایع لنفاوی در پشت گردن جنین است که بین اندازه کیسه مایع و احتمال پر از م

 .داشتن اختالل کروموزویم ارتباطی وجود دارد

 

► 

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://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/


 

 ما  

 

 تماس با ما

ارائه دهنده بهترین خدمات 
 تصویربرداری پزشیک

 

 مرکز فوق تخصیص تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنیین

 

 

https://drdaliry.com/contact/


درباره مرکز تخصیص دکتر داریوش 
 دلیری

 دکتر دلیریآشنایی با تاریخچه مجموعه 

تا  1373کلینیک تخصیص دکتر داریوش دلیری با بیش از دو دهه سابقه از سال 
متخصص  کنون مرکز برریس بیش از پانصد هزار بیمار بوده است و دارای بخش

یم باشد. در این مرکز، عالوه بر انجام انواع مختلف  سونوگرافی غربالگری
غربال گری سه ماهه اول و دوم  سونوگرافی های پیشرفته مانند سونوگرافی های

و سوم و ژنتیک سونوگرام ، مرکز ریفرال ناهنجار های جنیین و بیماری های پرخطر 
در دوران حاملیگ یم باشد. دستگاه های سونوگرافی موجود در این مرکز 

حال حاضر موجود در   High Tech پیشرفته ترین نوع دستگاه های چهار بعدی و
بوده است که برای خدمات کامالً تخصیص و فوق تخصیص در   voluson e10 امریکا

تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنیین طراحی شده است. در این مرکز 
عالوه بر خدمات رادیولوژی و سونوگرافی و غربال گری تخصیص همچنین 

 . خدمات ماموگرافی و اکوی قلب جنین نیز انجام میشود

 

 

 بارداری اولین سونوگرافی در

معموال اولین سونوگرافی توسط متخصص سونوگرافی غربالگری  ۸تا  ۷در هفته ی 
، جهت برریس ضربان قلب جنین و مشخص نمودن تاریخ زایمان و همچنین اندازه 
ی قدی جنین از سر تا باسن بهتر است انجام شود. سونوگرافی اول به شما 



جنین است، به این معنا که چند نشان یم دهد که نوزاد شما یک جنین یا چندین 
قلو هستند یا یک جنین در طول این سونو گاهی یم شود صدای ضربان قلب 
جنین را شنید. اگر بعد از استفاده از موارد جلوگیری از بارداری پریود نشدید یا 
در صورت داشتن پریود های نا منظم سونوگرافی به صورت دقیق در تعیین وقت 

ود. تاریخ زایمان مهم خواهد بود چرا که به متخصص کمک زایمان مفید خواهد ب
یم کند تا متوجه شود که آیا رشد جنین شما هر ماه در مسیر مناسب قرار دارد. 
کلینیک دکتر دلیری این نوع سونوگرافی را ارائه یم دهد شما یم توانید با 

 .مشاورین ما برای تعیین وقت و گرفتن اطالعات بیشتر تماس بگیرید

اولین سونوگرافی بارداری چه انتظاری باید در 
 داشت؟

سانیت متر یم باشد. برای اینکه بهتر  ۲بارداری طول جنین حدودا  ۸و  ۷در هفته 
بتوان جنین و درون رحم را دید سونوگرافی تعیین تاریخ زایمان را به صورت ترانس 

به صورت داخیل است و از  سونوگرافی ترانس واژینال. واژینال انجام یم دهند
طریق واژن و ابزار مخصوص انجام یم شود ممکن است کیم ناراحیت ایجاد کند 

شک در درون واژن اما دردناک نیم باشد. ابزار مخصوص که مبدل نام دارد را پز 
سانیت متر به دهانه رحم نیم رسد و  ۳شما قرار یم دهد این مبدل به طول کیل 

برای جنین هم خطری ایجاد نیم کند و جای نگراین نیست . برای اولین 
سونوگرافی اگر به شما گفته شد مثانه خود را پر کنید. علت آن این است که رحم 

ار یم گیرد و به پزشک و سونوگرافی بسیار در موقعیت بهتری برای سونوگرافی قر 
متخصص سونوگرافی غربالگری به دنبال این  کمک یم کند. در اولین سونو ،

 .موارد است

 میزان ضربان قلب جنین 

 اندازه و سایز جنین 

 حامله بودن چند قلو یا تیک 

 طبیعی بودن بارداری 

 

سونوگرافی غربالگری ژنتییک در بارداری 
 چیست؟

بار اقدام  ۱۳تا  ۱۲برای سونوگرافی و آزمایشات ژنتییک یم توانید در هفته 
این سونوگرافی غربالگری برای یافتن شفافیت  غربالگری جنین پزشک.  کنید

نوکال است و برای همه افراد میتوان تست کرد گرچه این سونوگرافی غربالگری 
 .ژنتییک اختیاری یم باشد

https://www.healthline.com/health/transvaginal-ultrasound
https://www.healthline.com/health/transvaginal-ultrasound
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://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/


سونوگرافی غربالگری ژنتییک برای یافتن شاخص های اختالل های کروموزوم 
ودک در حین لقاح یک کروموزوم است . اخالل های کروموزوم یعین زماین که ک

اضافی دریافت کند و امکان دارد باعث چالش فیزییک یا ذهین در ابعاد متوسط یا 
 .شدید بشود. این اختالل ها مانند زیر هستند

  ۱۳تریزویم 

  ۱۸تریزویم 

  که به سندرم داون معروف است ۲۱تریزویم 

آیا باید سونوگرافی غربالگری ژنتییک را حتما 
 ؟انجام دهید

برای به درسیت پاسخ دادن این سوال نمیتوان قطعیت ای به کار برد در آخر این 
شما هستید که تصمیم میگیرید این تست را انجام دهید یا خیر اما چند سوال 

متخصص سونوگرافی  مهم است که قبل از تصمیم گیری برای رفتن پیش
 .باید از خود بپرسید غربالگری

 نوگرافی غربالگری این سواالت را از خود بپرسیدقبل از مراجعه به متخصص سو

 آیا در خانواده شما سابقه اختالالت ژنتییک در هنگام تولد )مادرزادی( وجود دارد؟ 

  یا سایر اختالالت ژنتییک وجود داشته باشد، آیا  18، تریزویم 13اگر خطر ابتال به سندرم داون ، تریزویم
 دهم؟ بارداری خود را خاتمه یم

  آیا آگاهی از وجود خطر نقص ژنتییک بارداری در شما، آمادیگ عاطفی یا فیزییک برای نوزادی با نقص مادرزادی
 کند؟ تر یم را آسان

 )در خانواده شما سابقه ای از اختالل های ژنتیک در زمان تولد وجود داشته است؟)مادرزادی 

 دان یا سایر اختالل های ژنتییک وجود دارد، به بارداری  اگر خطر ابتال به هر کدام از اختالل ها مانند سندروم
 خود ادامه یم دهم؟

  آمادیگ عاطفی و فیزییک برای نوزادی با نقص مادر زادی وجود دارد ؟ آیا آگاهی از وجود خطر نقص ژنیتییک
 بارداری در شما به شما کمک یم کند؟



 های مادرزادی روی پیامدهای مثبت محتمل تر تمرکز کنم آیا کنار آمدن با بارداری  به جای احتمال وجود نقص
 و لذت بردن از آن برای شما آسان تر خواهد بود؟

تصمییم شخیص و با شما است. برخی از بانوان کامالً  غربالگری ژنتییک انجام
هر چه زودتر اطالعات بیشتری داشته باشند، در حایل که بانوان   دوست دارد

توانید با کمک مشاوره  کنند . اگر هنوز مطمئن نیستید، یم دیگر این کار را نیم
 تر پزشیک تلفین کلینیک دکتر دلیری از مزایا و معایب آن مطلع شوید و راحت

 .قادر به تصمیم گیری باشید

پزشک در سونوگرافی غربالگری ژنتیک به دنبال 
 چه چیزی است؟

پس از انجام سونوگرافی، پزشک شما نتایج را تفسیر کرده و اطالعات را با شما 
گذارد. همچنین ممکن است با یک مشاور ژنتیک مالقات کنید که  به اشتراک یم

ی را برای تأیید نتایج سونوگرافی توصیه کند. به های اضاف تواند انجام آزمایش یم
خاطر داشته باشید که غربالگری سونوگرافی برای برریس سایر اختالالت ژنتییک 

متخصص  های آناتومیک در دوران بارداری دقیق است. پزشک یا ناهنجاری
بعد از سونوگرافی نتایجی را گرفته و آن ها را تفسیر یم  سونوگرافی غربالگری

کند و اطالعات بدست آمده را به شما منتقل یم کند در این پروسه ممکن است 
پزشک ژنتیک هم معاینه کند و آزمایش های اضافه ای را برای تایید کامل   شما را

فی برای مطالعه نتایج سونوگرافی پیشنهاد دهد با علم به اینکه غربالگری سونوگرا
و متوجه شدن اختالل های ژنیتیک و ناهنجار های آناتویم در زمان بارداری درست 

 . و دقیق یم باشد

 

 مزایای سونوگرافی غربالگری چیست

خواهیم در مورد مزایای سونوگرافی غربالگری صحبت کنیم. از در این بخش یم
توانند مواردی مزایای غرباگری باید به این مورد اشاره کرد که این آزمایشات یم

همچون سندرم داون را با هزینه ایی کم و درصد درصد باال شناسایی کنند، 
یجه این غربالگری ها به ما همچنین این آزمایشات خطری برای جنین ندارد. نت

گویند چه مقدار احتمال دارد جنین به سندروم هایی مانند سندروم ادوارد، یم
سندروم داون و سندروم پاتو در آینده مبتال شود. انجام دادن این آزمایش 
مخصوصا در سه ماهه اول بسیار مهم است و در صوریت که در آزمایشات تکمییل 

توان سقط جنین را تعیین شود با اجازه پزشیک قانوین یمنتایج به طور دقیق تر 
انجام داد. این را در نظر داشته باشید که به خاطر حساسیت بسیار باالی این 

 .کنیم حتما در مراکز معتبری آزمایشات خود را انجام دهیدآزمایشات توصیه یم

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_testing


 

 


