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 )Prenatology( پره ناتولوژی
)ارزیابی جنین در دوران بارداری( 

پیشگیری  و  جنین  سالمتی  از  اگاهی  و  شناخت  با  بیایید 
به موقع از عواملی که فرزندان ما را از نعمت سالمتی محروم 
اوایل دوران جنینی، در جهت حفظ و تضمین  از  می  نمایند، 

تندرستی نوبهاران خود گامی مؤثر برداریم. 
درمان  و  تشخیص  پیشرفته،  فن  آوری  به کارگیری  با  امروزه 
بسیاری از مشکالت جنین قبل از تولد، هموار گردیده است. 
با استفاده از تکنیک  های تشخیصی پیشرفته مختلف، می توان 
بسیاری از مشکالتی که بعد از تولد به صورت معزل الینحل 
نمایان می  شود را در دوران بارداری شناسایی و به موقع جهت 
جنین  اگر  نیز  نادر  موارد  در  نمود.  اقدام  آن  درمان  و  رفع 
مبتال به ناهنجاری  های صعب  العالج یا غیر قابل درمان باشد، 

می توان به  موقع اقدام به سقط آن نمود. 
کلینیک پره ناتولوژی با هدف بررسی سالمت جنین به  منظور 
به  اقدام  جنینی  مشکالت  شناخت  در صورت  به  موقع  اقدام 
کنترل مادران باردار در طول دوران بارداری نموده است. در 
این راستا، با برنامه ای منظم و متوالی، ماردان باردار در سه 
ترایمستر بارداری )سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری( با اهداف 
گوناگون )ویژه هر ترایمستر( مورد ارزیابی قرار می گیرند. در 
کلینیک پره ناتولوژی تشخیص و درمان از طریق سونوگرافی 
کوردوسنتز  و   CVS آمنیو سنتز،  پروفایل،  بیوفیزیکال  داپلر، 
مورد  کاماًل  جنین  روش ها،  این  از  استفاده  با  و  صورت  گرفته 

ارزیابی قرار می  گیرد.

g  سونوگرافی جنین 
سونوگرافی  های جنین در مقاطع مختلف بارداری، اطالعات 
می قرار  پزشک  اختیار  در  را  مقطع  هر  ویژه  ارزش  با 

 دهد. در سه ماهه اول بین هفته  های 12 تا 14 بارداری 

می توان تصویر کلی جنین، حرکات آن، ضربان قلب و گاهي 
انجام  نمود.  مشاهده  را  جنین  احتمالی  ناهنجاری  های  حتی 
سونوگرافی در این ترایمستر، در مادرانی که در اوایل بارداری 
دچار لکه  بینی بوده، یا احتمال حاملگی چندقلویی وجود دارد 
و یا هر گونه ابهامی در مورد سالمتی جنین وجود داشته باشد، 
ضرورت دارد. همچنین با استفاده از سونوگرافی و اندازه  گیری 
مایع در پشت گردن جنین می  توان جنین  هایی که خطر داشتن 
سندرم منگولیسم را دارند نیز، در این ترایمستر شناسایی کرد. 

   تصویر سونوگرافی مایع پشت گردن جنین در هفته 12 بارداری

بارداری می  توان  تا 22  بین هفته  های 18  دوم  ماهه  در سه 
بسیاری از اجزای بدن جنین مثل بافت مغز، حفره  های قلبی، 
جنین  دور  مایع  میزان  و  جفت  اندام  ها،  شکم،  داخل  اجزای 
)آمنیوتیک(  را مورد بررسی قرار داد و بسیاری از ناهنجاری  های 
و  سر  اندازه  گیری  با  مقطع  این  در  کرد.  کشف  را  احتمالی 
زایمان  تاریخ  و  شده  تعیین  نیز  جنین  سن  ران،  استخوان 
تخمین  زده می  شود. انجام این سونوگرافی برای تمام مادران 
سر،  اندازه  گیری  با  سوم  ماهه  سه  در  است.  ضروری  باردار 
و  می شود  زده  تخمین  جنین  وزن  ران  استخوان  و   شکم 
بدین وسیله می  توان جنین  هایی را که به علل مختلف، رشد 

ناکافی در داخل رحم دارند شناسایی نمود. 
می تواند  نیز  بند ناف  خون  میزان  و  جنین  اطراف  مایع  میزان 

میزان  باشد،  جنین  سالمتی  عدم  یا  سالمتی  نشانگر 
مایع دور جنین در این مقطع ارزیابی شده و جریان خون 
بندناف و سایر عروق با روش داپلر اندازه گیری می  شود تا 

بدین وسیله جنین  های در معرض خطر شناسایی شوند. 
مادران باردار در حدود هفته های 28 و 36 بارداری با انجام 
این آزمایشها می  توانند از میزان رشد طبیعی و سالمتی جنین 
چندقلویی  حاملگی  مادری  اگر  کنند.  اطمینان حاصل  خود 
داشته باشد، این معاینات باید با فواصل کمتری تکرار شوند.
 

         

تصویر سونوگرافی شریان آئورت جنین با داپلر

g  بیوفیزیکال پروفایل 
بیوفیزیکال  سوم،  ماهه  سه  در  دیگر  تشخیصی  روش 
جـنـیـن در  دقیـق  تـری  بـررسـی  که  اسـت   پـروفـایـل 

مورد  جنین  حرکات  سونوگرافی،  با  روش  این  در  می  باشد. 
اندازه گیری  جنین  دور  مایع  میزان  و  قرار  گرفته  مطالعه 
از  استفاده  با  جنین  قلب  ضربان  منحنی  سپس  می شود، 
معاینات  اساس  بر  انتها  در  و  می  شود  ثبت   CTG دستگاه 
انجام  شده به جنین یک نمره از )1 تا10( داده می  شود که 

حداکثر آن 10 خواهد بود. 

g  آمنیوسنتز 
از  بیش  شدن  باردار  موقع  در  مادران  سن  که  هنگامی 

ناهنجاری با  فرزندی  تولد  سابقه  یا  باشد  سال   35
باشد، خطر  داشته  خانواده وجود  در   های کروموزومی 



مركز فوق تخصصي ابـن سيـنا

5 4

مركز فوق تخصصي ابـن سيـنا

درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
كلينيك جراحي محدود، آزمايشگاه، راديولوژي و سونوگرافي

ين
وج

ي  ز
برا

ي  
ور

ضر
ي 

ها
ني 

ست
دان

با همکاری علمی
ARTمركز

دانشگاه UKSH آلمان

مركز فوق تخصصي درمان 
ناباروري و سقط مکرر 

ابـن سيـنا

مركز فوق تخصصي ابـن سيـنامركز فوق تخصصي ابـن سيـنا

دارنده گواهينامه استاندارد
ISO 9001:2008

 )Prenatology( پره ناتولوژی
)ارزیابی جنين در دوران بارداری( 

تاريخ انتشار تیر 1394

بروشور شماره 12

ابتالی جنین به ناهنجاری  های کروموزومی افزایش می
دور  مایع  از  مقداری  گرفتن  که  آمنیوسنتز  انجام  با   یابد. 
است،  شکم  راه  از  نازک  بسیار  سوزن  یک  توسط  جنین 
می توان سلول  های جنین را کشت   داده و کروموزم  های آن 
را بررسی کرد. اهمیت این آزمایش این است که اگر جنین 
ناهنجاری کروموزومی مثل منگولیسم داشته باشد، می  توان 
قانونًا اقدام به سقط آن کرد. همچنین با این آزمایش می

جستجو  جنین  در  را  عفونی  بیماری  های  بعضی  وجود   توان 
بارداری   15 هفته  حدود  در  آمنیوسنتز  انجام  زمان  نمود. 
است،  معمولی  خون  آزمایش  یک  انجام  مانند  و  می  باشد 
بستری  به  احتیاج  و  نمی  کشد  طول  دقیقه  چند  از  بیش 
از مادران در کشورهای پیشرفته جهان  ندارد بسیاری  شدن 
انجام  را  آزمایش  این  بارداری   سن  رفتن  باال  به  توجه   با 
می  دهند تا از سالمت جنین خود مطمئن شوند و اگر جنین 
دارای ناهنجاری  های کروموزومی مثل منگولیسم باشد، اقدام 

به ختم حاملگی نمایند. 

g  و کوردوسنتز CVS 
از جفت و کوردوسنتز گرفتن  نمونه  CVS گرفتن مقداری 
مقداری خون از بندناف می  باشد. این دو روش از روش  های 
بیماری  های  وجود  بررسی  به  که  است  نمونه  گیری  دیگر 

مختلف در جنین می  پردازد. 

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلینیک درمان ناباروری 

   کلینیک درمان سقط مکرر 
   کلینیک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلینیک سالمت مادر، جنین ، نوزاد

   کلینیک سالمت جنسي
   کلینیک اندومتریوز
   کلینیک پستان   

   آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی درخدمت عموم 
مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کلیه روش های نوین تشخیصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پیشرفته تشخیص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنین(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بیضه( تشخیص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنین در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنین با استاندارد بین المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای پستان

 ، )PGD( تشخیص نقایص ژنتیکی جنین شامل: تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال   
تشخیص بیماریهای ژنتیکی پس از حاملگی )PND(، تشخیص جنسیت جنین از هفته 

7 الی 9 بارداری 
   مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز ) کاریوتایپ( 

   بررسی و درمان مشکالت جنسی 
   تشخیص و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 

) هرپس ویروسها( 
   ارایه کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

این راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهیه شده است. جهت کسب 
اطالعات بیشتر براي درمان و رفع مشکل خود با پزشك متخصص 

مرکز درمان ابن سینا مشورت نمائید.

عناوین بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسکوپی، سونوگرافی، هیستروسکوپی، هیستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( کورتاژ تشخیصی ،PCT  
آنالیز منی S/A، بانک اسپرم   

بیوپسی بیضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزیابی اختالل جنسی  
 DNA بانک ،PND ،و انتخاب جنسیت  PGD ،کاریوتایپ  

 IVIG سرکالژ، تزریق  
واریکوسل و واریکوسلکتومی، ارکیوپکسی، هیدروسلکتومی   

تحریک تخمک گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچینگ آزمایشگاهی جنین   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزیکال پروفایل، آمنیوسنتز، CVS و کوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنین   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجین نابارور   

راهنمای درمان بیماران سقط مکرر   
     اندومتریوز

و...   

مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مکرر ابن سینا 
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