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و   بیماریها   تشخیص برای   که سالهاست   سونوگرافی

چگونگی رشد و نمو و بررسی بارداری استفاده می شود 

که از امواج صوتی که برای انسان قابل شنیدن نیست 

  0جهت ایجاد تصویر استفاده می شود

زیانی برای جنین ندارد و روش مطمئن برای و هیچ گونه 

  0ی جنین در حال رشد استارزیاب

 بهترین زمان انجام سونوگرافی 

نه ناراحتی و مشکل ، پزشکان گودر صورت نداشتن هیچ  

 حد اقل یکبار تجویز  00تا  81در هفته های  "معموال

در همین زمان بیشتر اندامهای جنین شکل  0می کنند

گرفته اند و به همین دلیل بهترین زمان برای ارزیابی 

 ن محسوب میشودسالمت جنی

 دالیل درخواست سونوگرافی توسط پزشکان 

 

در  "سونوگرافی خصوصا: تعیین دقیق سن حاملگی  -8

 دانند نمی دقیقکه تاریخ آخرین قاعدگی خود را  مادرانی

مهمترین نتیجه  0یا از آن مطمئن نیستند انجام می شود 

ای که از تعیین سن جنین بدست می آید این است که 

  0دنیا آمدن نوزاد مشخص می گردد تاریخ به

سونوگرافی در ماههای اول بارداری ، تاریخ به دنیا آمدن 

  0نوزاد را بهتر و دقیقتر تعیین می کند

 قبل از اینکه بتوان  :بررسی فعالیت قلب جنین  -0
 

 

 
 

صدای تپش قلب جنین را با دستگاه داپلر تشخیص داد 

  0هده استحرکات قلب جنین در سونوگرافی قابل مشا

با سونوگرافی در اوایل : تعیین تعداد جنین ها  -3

حاملگی می توان تعداد جنین های داخل رحم را تعیین 

  0کرد

 : تعیین چگونگی قرار گرفتن جنین در رحم  -4

این مساله در ماههای آخر حاملگی بسیار مهم است و 

مشخص می کند که آیا روند زایمان به روش طبیعی 

  0گرفت یا نه انجام خواهد 

اگر در دوران حاملگی : بررسی زنده بودن جنین  -5

نشانه های  رو ساید در ناراحتی هایی مانند خونریزی ، 

خطر وجود داشته باشد سونو از نظر بررسی زنده بودن 

 جنین حائز اهمیت است

در هر زمان از حاملگی : آیا رشد جنین طبیعی است -6

ی ببرد که شکم مادر اگر پزشک با توجه به سن جنین پ

 بیش از حد بزرگ و یا کوچک است 

دستور انجام  0به عبارت دیگر رشد جنین طبیعی نیست

ممکن است شکم بزرگتر و یا  0سونوگرافی خواهد داد

کوچکتر بدلیل افزایش یا کاهش مایع کیسه آب که جنین 

عداد جنین ها هم ایجاد شود که ترا در بر می گیرد و یا 

  0ی قابل بررسی استتوسط سونوگراف

در زمان شک به : تشخیص حاملگی خارج از رحم  -7

 حاملگی خارج از رحم سونوگرافی بسیار کمک کننده است

 

 

 
 

که حاملگی خارج از رحم در جاهای دیگر مثل لوله های  

مادر حامله ای که  0شکل گرفته است 000رحمی و

حاملگی مثبت دارد و دچار درد شدید در یک آزمایش 

بدون تب و یا خونریزی غیر عادی باشد احتمال ا یف طر

 حاملگی خارج از رحم مطرح است که با کمک سونوگرافی 

   0می توان مطمئن شد

ارزیابی سالمت و تشخیص هر گونه ناهنجاری احتمالی  -1

 : بعضی از ناهنجاریها توسط سونو تشخیص داده می شود: 

ن فقرات و ناهنجاریهای ستو –ناهنجاریهای سر کودک  -

نقصهای شکم مثل کلیه ، مثانه ، معده ، و  –دستها و پاها 

 اهنجاریهاینمشکالت اختصاصی صورت و برخی از  ،بند ناف 

  00   تا  81  قلب که در سونو گرافی روتین که در هفته 

  0حاملگی انجام می شود قابل تشخیص است 

برخی موارد بدلیل اینکه دوران حاملگی با احتمال در  -9

خطر بیشتری همراه است ، سونوگرافی اختصاصی نیز 

 : می شود مانند  رخواستد

 سال باشد 35سن زن حامله بیش از  -8

در خانواده پدر یا مادر سابقه ناهنجاری مادر زادی  -0

 داشته باشد 

 مادر فرزند دیگری با ناهنجاری داشته باشد -3

 سابقه سقط جنین یا زایمان زودرس داشته باشد  -4

 000مادر دچار بیماریهایی چون دیابت یا فشار خون و -5

  0باشد

 

 



 
 

 زن حامله زیاد سیگار بکشد و یا الکل مصرف کند  -6

در دوران بارداری دارویی استفاده کرده باشد که در  -7

 دوران بارداری ممنوع بوده و زیان آور است

ت تاثیر سموم ، مواد شیمیایی یا اشعه زیان مادر تح -1

 آور بوده باشد

مادر در دوران بارداری با ویروسهایی برخورد داشته  -9

برخورد نداشته است مثل سرخک ، آبله  "باشد که قبال 

تشخیص جنین غیر  که فاقد مصونیت باشد 00مرغان ، و

در زمان   الزم  و امکانات  روش زایمان  در تعیین  طبیعی

تولد نوزاد مهم است ، همچنین برخی از ناهنجاریها و 

  0نواقص در زمان بارداری قابل درمان می باشد

یک سونوگرافی طبیعی بی اندازه اطمینان بخش است ، اما 

باید بدانیم بعضی از ناهنجاریها با سونوگرافی قابل 

ماهگی به بعد می توان بدن کامل  0از  0تشخیص نیست

سونوگرافی مشاهده کرد و به تدریج جنین را در تصویر 

که رشد می کند در هر تصویر فقط قسمتهایی از بدن 

 جنین دیده می شود 

هر چند در زمان تشکیل   :تشخیص جنس جنین  -01

تعیین می شود ، نطفه سرنوشت دختر یا پسر بودن جنین 

 86اما دقت تعیین جنس جنین در هر زمان پس از هفته 

که البته بستگی به عواملی  است %  800حاملگی نزدیک به 

چون ، جثه مادر ، همکاری جنین و موقعیت جنین در داخل 

 سونوگرافیرحم ، سن بارداری و تجربه فرد انجام دهنده 

   0بستگی دارد
 

 
 :   نکات مورد توجه در زمان انجام سونو

در ماههای اول سفارش می شود دو لیوان آب یک 

تا زمان سونوگرافی از  ساعت قبل سونو نوشیده شود و

به  87تا  86ادرار کردن خود داری شود ، بعد از هفته 

اندازه کافی رشد کرده است و حتی بدون مثانه پر دیده 

  0می شود

بهتر است همسرتان نیز در زمان انجام سونو حضور 

  0داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نوشته 

 متخصص تشخیص اولترا سونو –نیکتا ناظری 

 :ترجمه 

 دکتر ملک منصور افخمی  –تر محمد رضا ناظری دک 

 

   
                      

 

 

 

                           

 

 انشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدد

 بهمن 22بیمارستان  
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آنچه الزم است خانمهای 

 باردار از سونوگرافی بدانند
 

***** 

 : استاد راهنما 
 ان و زایمانمتخصص زن -دکتر مهوش صدیقیان

 

**** 

 : تهیه وتنظیم 

 کارشناس پرستاری  –راضیه محمدی 

 
 
 

 

 
 

 

 


