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پر  دوره  یک  بارداری  دوره 
و  خانم هاست  برای  استرس 
این استرس ها زمانی کاهش پیدا 
می کند که خانم های باردار از 
سالمت جنینشان مطمئن شوند. یکی از کارهایی 
از وضعیت جنین در  به کمک آن  که می توان 
رحم مادر مطلع شد، سونوگرافی است که پیش 
از این برای تایید جنسیت جنین کاربرد داشت 
ولی چند سالی است که سالمت جنین نیز از راه 
سونوگرافی در 3 ماهه اول تعیین می شود. البته 
سونوگرافی با وجود مزایای بسیار زیادی که بین 
روش های تشخیصی در دوره بارداری دارد، گاهی 
جنبه تجاری پیدا می کند و برخی از خانم ها در 
دوره بارداری سونوگرافی های تخصصی تری مانند 
سونوی چهاربعدی انجام می دهند تا عکس واضح 
جنین را ببینند و این عکس را در آلبومشان نگه 
دارند. البته در بسیاری از مواقع سونوگرافی های 
تخصصی تر برای بررسی سالمت جنین الزم است 
اما آنچه اهمیت دارد این است که سونوگرافی در 
چه مواقعی ضروری و الزم و در چه زمانی بی مورد 
است و مهم تر اینکه آیا سونوگرافی می تواند برای 
جنین خطرآفرین باشد؟ در »بارداری و زایمان« این 
هفته، دکتر جالل جالل شکوهی، رئیس انجمن 
رادیولوژی ایران اطالعات کامل تری در این زمینه 

در اختیارمان قرار داده است.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا برایمان بگویید 
عملکرد دستگاه سونوگرافی چگونه است؟

سونوگرافی انرژی مغناطیس است، بی ضرر است 
و تصویرگیری را در 2 بعد عمودی و افقی انجام 
می دهد. دستگاه سی تی اسکن برخالف سونوگرافی 
دارای اشعه ایکس است، در حالی که سونوگرافی 
انرژی مافوق صوت یا اولتراسوند دارد. سونوگرافی 
معمولی تصاویر را 2 بعدی نشان می دهد ولی در 
که است  سطحی  تصاویر  بعدی   3  سونوگرافی 

3 بعدی سازی می شود.
: سونوگرافی برای جنین در چه صورت 

می تواند خطرناک باشد؟
سونوگرافی ضرری برای جنین ندارد، حتی اگر تعداد 
دفعاتی که مادر سونوگرافی می شود، غیرمنطقی باشد 
اما سونوگرافی 3 بعدی و 4 بعدی به جز مواردی 
که پزشک تجویز می کند بیشتر برای مادران جنبه 
ظاهری دارد و از آنجا که جنین مدت بیشتری در 
برابر امواج صوتی است، این امواج حرارت تولید 
می کنند و می توانند برای جنین مشکل ایجاد کنند. باید 
بدانیم سونوگرافی انرژی نیست که باعث سقط شود.

: چند بار سونوگرافی در دوران بارداری 

برای مادر ضروری است؟
در طول دوران بارداری، 3 سونوگرافی منطقی است؛ 
در صورتی که مایع دور جنین به مقدار طبیعی باشد، 
جفت سر جای خود قرار گرفته باشد و جنین نیز 

مشکلی نداشته باشد.
: چه زمانی انجام سونوگرافی های 3بعدی 

و 4بعدی ضروری است؟
سونوگرافی های 3 بعدی به تشخیص ناهنجاری های 
جنین کمک می کنند ولی اگر کسی تبحر کافی داشته 
باشد و دستگاه سونو گرافی اش نیز پیشرفته باشد 
می تواند با سونوگرافی 2 بعدی هم ناهنجاری های 
جنین را تشخیص دهد. درواقع، عیوب تشریحی 
جنین مانند لب شکری، انگشت کج، بزرگی سر و 

اشکاالتی که در بینی وجود دارد نیز از راه سونوگرافی 
برخی  گاهی  البته  است.  قابل تشخیص  بعدی   3
مشکالت جنین مربوط به ظاهر نیست و به بطن 
دارد  مخچه  جنین  اینکه  مانند  برمی گردد،  جنین 
و  مغز  قلب،  ضربان  قلبی،  ناهنجاری های  نه،  یا 
قلب دارد یا نه و جفت کجا قرار داد؟ این موارد 
نیز با سونوگرافی 3 بعدی قابل تشخیص است. در 
سونوگرافی 4 بعدی عالوه بر تشخیص همه این 
موارد، حرکات قلب و عملکرد آن نیز کنترل می شود.

: در حال حاضر انجام سونوگرافی برای 
تعیین جنسیت بسیار رایج شده و امکان ندارد 
خانمی در طول دوران بارداری اش برای تعیین 
جنسیت مراجعه نکند. نتیجه سونوگرافی تعیین 

جنسیت در چه ماهی از بارداری دقیق تر خواهد بود؟
سونوگرافی برای تشخیص جنسیت کار خوبی نیست 
زیرا در کشور چین این کار بسیار پرطرفدار شده 
بود و اگر جنین دختر بود آن را سقط می کردند. 
این کار گناه است و اصال توصیه نمی شود که برای 
تعیین جنسیت حتما سونوگرافی انجام شود. حتی 
روی تابلوی برخی از مراکز رادیولوژی تبلیغ تعیین 
جنسیت زده می شود که این کار نیز اصال خوب 
نیست. گاهی برخی بیماری ها در جنس مذکر دیده 
می شود ولی در جنس مونث دیده نمی شود که انجام 
سونوگرافی برای تعیین این بیماری ها مانعی ندارد. 
از طرف دیگر، بعد از هفته 16 بارداری جنسیت 
که جنین  در صورتی  البته  معلوم می شود.  جنین 

هنگام سونوگرافی پاهایش را جمع نکرده باشد.
: انجام سونوگرافی ای که در 3 ماهه اول 
برای تعیین ناهنجاری های جنین انجام می شود، 
تقریبا برای همه مردم جا افتاده و آن را ضروری 
می دانند اما گاهی برخی از پزشکان در 3 ماهه 
دوم و سوم نیز آن را تجویز می کنند. آیا اهمیت 
غربالگری مرحله دوم و سوم مانند غربالگری در 

3 ماهه اول است؟
آن  بهداشت  وزارت  آنچه  طبق  حاضر  حال  در 
را تایید کرده، غربالگری در 3 ماهه اول بارداری 
ضروری است و در صورت مشاهده ناهنجاری های 
سونوگرافی   2 می شود.  داده  سقط  اجازه  جنین 
انجام می شود،  دیگر که در 3 ماهه دوم و سوم 

ضروری نیست زیرا طبق قوانین، اگر سن جنین 
باالتر رود، اجازه سقط داده نمی شود. توصیه ما 
این است که طبق توصیه پزشک یا ماما به تعداد 
معقول سونوگرافی انجام شود، مگر اینکه اشکالی 

در جنین ایجاد شده باشد.
: آیا سونوگرافی هایی که متخصصان زنان 
و زایمان در مطب خود انجام می دهند، دقت الزم 

را برای تشخیص مشکالت جنین دارد؟
سونوگرافی در مطب متخصص زنان برای معاینه 
اضطراری اشکالی ندارد، ولی برای معاینه دقیق تر 
حتما باید رادیولوژیست ، سونوگرافی را انجام دهد 
زیرا در بسیاری از مواقع دستگاهی که متخصصان 

زنان استفاده می کنند، پیشرفته و به روز نیست.
: شما در چند ماه گذشته گفته بودید 
سونوگرافی های بی مورد می تواند آمار سقط جنین 
را باال ببرد. در صورتی که در صحبت هایتان اشاره 
کردید که سونوگرافی حتی اگر زیاد انجام شود 

باز هم باعث سقط نمی شود!
همان طور که گفتم، سونوگرافی انرژی ای نیست که 
باعث سقط شود. منظور من از این حرف این بود 
که گاهی در سونوگرافی تشخیص داده می شود که 
جنین در کیسه بارداری نیست و باید سقط انجام 
بگیرد یا قلب را در سونوگرافی تشخیص نمی دهند. 
در این شرایط نباید بالفاصله کورتاژ یا سقط انجام 
گیرد، بلکه باید هفته بعد مجددا سونوگرافی انجام 
شود یا عالوه بر یک متخصص، چند نفر دیگر نیز 
سونوگرافی را تکرار کنند و بعد مشکالت جنین 
تایید شود. در حقیقت، منظور من این بود که گاهی 
تشخیص اشتباه ما باعث می شود تعداد سقط ها زیاد 
شود بنابراین برای اینکه این اشتباهات تشخیص 
داده شود حتما باید چند متخصص رادیولوژی دیگر 
سونوگرافی را انجام دهند یا در هفته های بعدی 

سونوگرافی تکرار شود.

در طول دوران 
بارداری، انجام 
3سونوگرافی منطقی 
است؛ در صورتی که مایع 
دور جنین به مقدار طبیعی 
باشد، جفت سر جای خود قرار گرفته 
باشد و جنین نیز مشکلی نداشته باشد

دانستنی های سونوگرافی در گفت وگو با دکتر جالل جالل شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران 

سونوگرافی، بارداری و زایمان
 مهدیه 
آقازمانی 

بیشتر بخوانید

»تورچ، بارداری و زایمان« را در صفحه 14 
همین شماره بخوانید.


