
 
 سونوگرافی غربالگری 

کلینیک سونوگرافی غربالگری دکتر دلیری دارای برترین کادر پزشکی در  

 ایران

دانید اکثر بارداری ها بدون مشکل است. خوشبختانه اغلب کودکان سالم و سالمت به دنیا  همانطور که می 

سونوگرافی  آیند. اما جهت اطمینان کامل و نپذیرفتن ریسک به دنیا آوردن کودکی با نواقص اهمیتمی 

برد و بهتر است بدانید سونوگرافی غربالگری جنین در دوران بارداری و حتی بعد از  را باال می  غربالگری

د از  تواند هرگونه بیماری، عارضه و یا اختاللی را در همان مراحل اول شناسایی کند. و بعبارداری می 

شناسایی درمان توسط پزشک به فرد مورد نظر ارائه شود. سونوگرافی غربالگری انواع مختلفی دارد که در 

 .ادامه به آن ها خواهیم پرداخت

 

►  

 نحوه انجام سونوگرافی غربالگری 
 خواهیم نکاتی را در مورد نحوه انجام سونوگرافی غربالگری به شما بگوییم در ادامه می

اگر زمانی تصمیم گرفتید که سونوگرافی غربالگری را انجام دهید باید بعد از اینکه نزد پزشک متخصص 

شود  ته می مشخص کنید. برای انجام اسکن از شما خواس سونوگرافی غربالگری رفتید، زمانی را برای انجام

شود تا لباس های باالیی که به پشت دراز بکشید. این اسکن نیاز به لباس خاصی ندارد اما از شما خواسته می 

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/
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/


تان باال ببرید و همینطور دامن یا شلوارتان را تا باسنتان پایین بکشید. پس از اینکه مستقر شدید  تان را تا سینه 

نند تا بتوان مبدل را راحت تر به سمت عقب و جلو حرکت  کژلی را بر روی بخش پایینی شکمتان پخش می 

 .داد

هد تا از  د مبدل فشار در حین انجام سونوگرافی دکتر متخصص ممکن است نیاز پیدا کند شکم شما را با

وضعیت جنین شما به خوبی با خبر شود همچنین بهتر است بدانید، مبدل امواج صوتی را از طریق شکم شما  

گردد و به تصویری را روی  کند. امواج صوتی بعد از برخورد با جنین شما برمی به داخل رحم منتقل می 

ادرار نکنید تا با   وگرافی غربالگریسون دهد. سعی کنید در حدود یک ساعت از انجامصفحه مانیتور شکل می 

خواهد وضوح بیشتری بتوان جنین را مشاهده کرد. از آن جایی که سونوگرافی غربالکری تمرکز باالیی می 

پس اتاق نیز تا حد زیادی باید ساکت باشد و در حین انجام سونوگرافی دکتر به شما توضیح خواهد داد که چه  

 .اتفاقی در حال وقوع است

 :  phw.nhs.walesمنبع

 سونوگرافی غربالگری 
 دکتر دلیری اولین بنیان گذار غربالگری سه ماهه اول، دوم و سوم در ایران 

میتوان انجام شود و بارداری را مشخص می کند و تاریخ  سونوگرافی غربالگری جنین در سه ماهگی معموال 

ر صورت نرمال بودن وضعیت مادر و جنین در  حاملگی را می تواند مشخص کند. معموال سونوگرافی بعدی د

سه ماه دومی و زمانی که می توان جنین را با جزییات بیشتری و حالت آناتومی آن را مشاهده کرد.اگر در  

سونوگرافی غربالگری جنین ایرادی دیده شود امکان دارد که نیاز به سونوگرافی های بیشتر و پیگیری و  

اری دیگری مثل ام آر آی نیاز باشد. این مطلب “سونوگرافی غربالگری”  آزمایش ها و تست های تصویر برد

را معرفی و بررسی 

می کند تا بتوانید با آن 

بیشتر آشنا شوید. در 

این صورت باید بدانید  

بهتر است به 

سونوگرافی غربالگری  

 .مراجعه کنید

 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/ultrasound-transducer
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/screening/antenatal-screening-wales/information-resources/leaflets/antenatal-screening-tests/section-5-ultrasound-scans-in-pregnancy/


 شروع سونوگرافی غربالگری 

دهند آزمایش خون دهند. پس از  به همه افراد باردار در اولین مرحله قبل از سونوگرافی غربالگری پیشنهاد می 

پذیرد و “سونوگرافی  آن اگر موردی در این آزمایش مشاهده شود اقدامات الزم برای پیشگیری انجام می 

 .شودغربالگری” جنین شروع می 

این است که   سندرم داون برای سونوگرافی غربالگری هدف از انجام باید به این مورد توجه داشته باشید که

گیری زودتر به دست  خواهند اطالعات تکمیلی در جهت عدم و یا وجود این اختالل را برای پیشافرادی که می 

بیاورند از این اتفاق آگاه شوند و تصمیم خود را برای آینده بگیرند. همچنین بهتر است بدانید کلینیک دکتر  

 .دلیری با داشتن بهترین کادر پزشکی کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد

ه ی انجام آن را دارید در نظر داشته باشید اگر سوالی در مورد سونوگرافی غربالگری دارید و یا تجرب

 .توانید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذاریدمی 

 : medlineplus.govمنبع

 

 فهمیماز نتایج سونوگرافی غربالگری چه چیزی می 

تواند خود را نمایان کند و آن به این صورت است که اگر  به دو صورت می  سونوگرافی غربالگری نتایج 

یچ آزمایشی  نتایج سونوگرافی غربالگری شما طبیعی باشد تضمینی به داشتن فرزند سالم نیست و باید بدانید ه 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down-syndrome/symptoms-causes/syc-20355977
https://medlineplus.gov/lab-tests/sonogram/


تواند به  تواند به صورت صد در صدی این تضمین را به شما بدهد. اما نتایج طبیعی به دست آمده می نمی 

 :صورت زیر باشد

 .جنین شما به صورت طبیعی در حال رشد است .1

 .شما مقدار مناسبی از مایع آمنیوتیک در رحم خود دارید .2

ر داشته باشید همه نقایص مادرزادی را  هیچ نقص مادرزادی یافت نشد. این موضوع را در نظ .3

 .توان در سونوگرافی نشان دادنمی 

 :اما اگر نتایج سونوگرافی شما طبیعی نباشد به معنی این موارد است

 .کندنوزاد شما با سرعت طبیعی رشد نمی  •

 .مقدار مایع آمنیوتیک خیلی کم یا بیش از حد است •

گویند. هیچ جنینی  ن حاملگی خارج رحمی نیز می جنین در خارج از رحم در حال رشد است که به آ •

تواند برای مادر هم تهدید  تواند از بارداری خارج از رحمی زنده بیرون بیاید و این وضعیت می نمی 

 .کننده باشد

 .وضعیت جنین در رحم با مشکل همراه است •

برای شما نشان داده شود که   همچنین پایین هم دکمه ای برای شما قرار دادیم تا با کلیک بر روی آن ویدیو ای

 .کنیمدیدنش را توصیه می 

 ویدیو در یوتوب

 آمادگی های الزم قبل از انجام سونوگرافی غربالگری جنین 

سونوگرافی غربالگری   بسته به نوع سونوگرافی درخواست شده از مادر خواسته می شود تا قبل از انجام

مایعات زیادی مصرف کند و مثانه خود را پر نگه دارد. الزم به ذکر است که سونوگرافی جنین هم به   جنین

ی تجربه راحت تر هنگام  روش واژینال )ترانس واژینال( و هم شکمی )ترانس شکمی( انجام می پذیرد. برا

فرآیند، توصیه می شود تا مادر باردار لباسی گشاد و راحت به تن داشته باشد تا سونوگرافیست به راحتی شکم 

  .را معاینه و بررسی نماید

https://www.youtube.com/watch?v=ZUeKnQ3kHjU


 

 افتد؟در طول انجام سونوگرافی غربالگری جنین چه اتفاقی می 

در فرآیند سونوگرافی غربالگری و یا ترانس شکمی، پزشک متخصص ابتدا ژلی مخصوص را بر روی شکم  

بهتر هدایت شوند و سونوگرافیست تصویر دقیق   مادر آغشته می کند. این ژل باعث می شود تا امواج صوتی 

تری را مشاهده نماید. با حرکت مبدل دستگاه، امواج صوتی از سطح پوست و استخوان ها منعکس می شود و  

 .به شکل تصویر در مانیتور پدیدار می شود

ر روی سطحی  الزم به ذکر است که در صورت داشتن سونوگرافی ترانس واژینال از فرد خواسته می شود تا ب

و سونوگرافی توسط مبدلی که بر روی آن کاندوم کشیده شده است انجام می پذیرد. در این   صاف قرار بگیرد

حالت مبدل درون واژن قرار میگیرد و تصاویر توسط امواج صوتی مشابه سونوگرافی شکمی منعکس می  

ر روی شکم را پاک کند و مثانه خود را  شود. پس از پایان فرآیند سونوگرافی، فرد می تواند ژل باقی مانده ب

 .تخلیه نماید

معموال متخصص سونوگرافیست سونوگرافی را برای اندازه گیری و بررسی آناتومیک جنین انجام می دهد اما  

خواهیم در مورد  گاهی اوقات به منظور مستند سازی برخی از تصاویر چاپ و ذخیره می شود. در ادامه می 

 .و سونوگرافی آنومالی صحبت کنیم NT تفاوت های سونوگرافی 



 

 و آنومالی  NT تفاوت سونوگرافی

 :و سونوگرافی آنومانی عبارت اند از NT ونوگرافیتفاوت های س

 پذیردانجام می 20تا  16شود اما سونوگرافی آنومالی در هفته های بارداری انجام می 13تا   11مرحله اول در هفته های  NT سونوگرافی •

با توجه به اندازه ی چین پشت گردن و استخوان بینی ریسک یک سری از ناهنجاری های ژنتیکی یا کروموزمی بررسی  NT در سونوگرافی •

 گیردشود و در سونوگرافی آنومالی جنین ما از نظر بعضی ناهنجاری های جسمی مورد بررسی قرار میمی

ر گروه های کم خطر قرار دارد یا پر خطر در صورتی که در سونوگرافی آنومالی جنین را کند که مادر دسه ماهه اول مشخص می NT سونوگرافی •

 دهنداز نظر سالمت و یا ابتال داشتن به سندرم ادوارد و سندرم داون مورد بررسی قرار می

 

 



 نتیجه گیری در مورد سونوگرافی غربالگری جنین 
شده اید. در نظر   سونوگرافی غربالگری بعد از تمام حرف هایی که زده شد حتما متوجه اهمیت بسیار باالی

داشته باشید به دلیل آن که این سونوگرافی از اهمیت باالیی برخوردار است باید در کلینیک مجهز و خوبی 

 .انجام شود تا به خوبی انجام بپذیرد

 


