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 مقدمه
روشهای تشخيصی بسيلر شليع در سونوگرافی به واسطه سرعت ، ايمنی نسبی و قابل اعتماد بودن يکی از 

اگرچه سونوگرافی در اصل بحث حرفه راديولوژی است تجزيه و تحليل . دست مراقبين زنان باردار است 

. يافته های آن برای متخصصان زنان و زايمان معنا و کاربرد وسيع تر دارد  

نيکه بعضی ابزارهای اولتراسوند از زما. اولترا سوند تا ثير بسزای بر روی حرفه زنان و زايمان گذاشته است

مطالعات اوليه بر روی اين . دهه می گذرد ندچاوليه برای تصوير برداری از جنين تکميل شده است فقط 

اطالعاتی که . ابزارها نشان داد که اين ابزارها می توانند اطالعات بسيار واضحی در مورد جنين بدست دهند

اولتراسوند تشخيصی از اين جهت . مگيری را بوجود می آوردبا بهره گيری از روشهای ديگر خطرات چش

در . نيز مورد پذيرش قرار گرفت که کار با  آن ساده است ، مريض راحت است و خيلی پر هزينه نيست

. جوامع پزشکی اين باور شايع ديده می شود که سونو گرافی برای مادر و جنين خطر ندارد  

به  در نمايشگاه بين المللی کتاب  1991سال اين کتاب برای ترجمه در . تاليف اين کتاب داستان طوالنی دارد

.انتخاب شد و راديولوژیسادگی شرح و همچنين مولفين صاحب نام زنان و زايمان  واسطه  

 Fleischer A, Romero R, Manning F, Jeanty P, James E. The principles and practice of 

ultrasonography in obstetrics and gynecology. USA: Prentice Hall. 1991   

وجود تصاوير زياد و مسايل فنی  .سپرده شدسپس کتاب  به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی برای چاپ  

علم . باعث شد تا چاپ کتاب به تعويق بيفتدو هزينه کاغذ مناسب برای تصاوير چاپ مثل تايپ و اسکن 

لذا تجديد   کامال با کتاب اول فرق داشت 2004چاپ سال  بطوريکهت نمود سونوگرافی با سرعت نور پيشرف

فرصت  2008در سال  .نظر ترجمه قبلی و اضافه نمودن بخشهايی به ترجمه اول ضروری به نظر می رسيد

  .شود به صورت حاضر تاليفبا بررسی مقاالت و کتب جديد مطالعاتی جديدی پيش آمد تا کتاب 

نشر مشکل با بکار اندازی کتابخانه الکترونيکی انتشارات جهاد دانشگاهی باعث شد تا   هفده سالالبته گذر 

و اين کتاب بطور الکترونيکی برای دانش پژوهان بطور  کندحل را کتب پرهزينه ايی مثل کتاب حاضر 

. بگيردرايگان در دسترس قرار   

:تقسيم شده است  به چند فصل )بدليل وجود تصاوير متعدد(فايل کلی بدليل حجم باالی اين کتاب   

فيزيک پايه برای سونوگرافی -فصل اول  

اثرات زيستی اولتراسوند در سونوگرافی زنان و زايمان-فصل دوم  

اندازه گيری اقطار بدن جنين -فصل سوم  

سونوگرافی واژينال در اوايل حاملگی داخل رحم -فصل چهارم  

ر برداری از روی شکم و از داخل واژنسونوگرافی حاملگی خارج رحمی با تصوي -فصل پنجم  

تصاوير سونوگرافی از آناتومی جنين طبيعی - فصل ششم  

آناتومی لگن طبيعی در سونوگرافی واژينال   -فصل هفتم  

سونوگرافی از جفت- فصل هشتم  
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.فصل نهم نيز مروری بر بحث الپاراسکوپی و تستهای مرتبط است  

کتب مرجع امتحانات ارتقا و بورد زنان و زايمان در  الب با سعی شد تا هم خوانی مطاين کتاب  تاليفدر 

تا  در مسير آموزش مدون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  گامی تا حد مطلوب حفظ شود ايران  

  :فهرست منابع عبارتند از. برداشته شود

1- Fleischer A, Romero R, Manning F, Jeanty P, James E. The principles and practice 

of ultrasonography in obstetrics and gynecology. International edition. NY: Prentice 

Hall. 1991 & 2004 

2-Iranian Council for Graduate Medical Education. Promotion and board Exam 

questions.(2000-2007)  

3-Ahmad Soltani M. Uncertain Date. USA: Michigan State University.2007 

See: http://med-ed-online.org/rcurricula.htm  

4- Royal college of OBS & GYN. Obstetric Ultrasound .1997 

See: Woo J. www.ob-ultrasound.net.HongKong:2006 

5-Rock JA. TE Linde’s Operative Gynecology: 9 th Edition. USA: Williams and 

Wilkins. 2003  

6-Brinholz J. Gestational Age. American Journal of Roentgenography. 1984. 142 (4): 

849  

7- Cunningham G, Gant N, Leveno K, et al. Williams Obsterics. 22nd Ed. New York: 

Mc Graw Hill, 2005.  

8- Berek JS. Novak’s Gynecology;13th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins.2002 

 

را آن به هدر نرفته باشد و خوانندگان محترم  هرفت اين کتاباميد است که  تالش و دغدغه ايی که برای نگارش 

.مفيد بيابند    

 

 دکتر جعفر نصوحی 

بخش زنان و زايمان بيمارستان شهدای تهران رئيس   

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی    

 

دکتر ميترا احمد سلطانی    

رزيدنت زنان و زايمان - کارشناس ارشد آموزش مامايی -د آموزش زبان انگليسیکارشناس ارش  

 دانشگاه آزاد اسالمی

1387-2008  
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 فيزيک پايه برای سونو گرافی
 

 ماهيت صوت

 

 )       ارتعاش منتشرشده ذرات در يک ماده واسطه( موج مکانيکیی بصورت يک نوع ژصوت انتشار انر

 .اين در خال منتقل نمی شوده واسط جرم دار نياز دارد تا به انتقال آن کمک کند و بنابر صوت به ماد. می باشد

ی در ميدانهای الکتريکی و مغناطيسی تقويت می شود و برای ژبر عکس ، موج الکترومغناطيسی با تبديل انر

روی پرده گوش بعلت وان صدا درک می کند تغيير فشار نآنچه که گوش انسان بع. انتشار به ماده نياز ندارد

.امواج مکانيکی منتقل شده در هواست  

در ( ساختار اتمی و مولکولی ماده واسط هم سرعت و هم مشخصات موجی هر گونه موج مکانيکی منتقل شده 

بياييد مولکولها يا واحد های ساختمانی اين ماه واسط را بصورت کره ای توپر . را تعيين می کند) اينجا صوت 

در نظر بگيريم . نيروهای بين مولکولی را با فنر های مارپيچ بين کره های مجاور نمايش می دهيم(تصوير 

1-1). يک موج مکانيکی مثل صوت که در اين محيط منتقل می شود باعث جابجايی کره ها به شکلی می شود 

اين حرکات طولی باعث تراکم و سپس فاصله گيری کره . دت می کننکه کره ها نسبت بهم به عقب و جلو حرک

حرکت ، دوره ای است و فاصله بين دو نوار تراکم و انبساط کره ها ، طول موج . های مجاور می شود

 مکانيکی را در محيط حامل تعيين می کند (تصوير 1- 2). طول موجهای بين 0.1 تا   1.5

resolution طول موج از اين نظر مهم است که محدوده وضوح  . ميلی متردر پزشکی کاربرد دارد  

دو ساختاری که در يک طول موج بهم نزديک تر به عبارت ديگر   .را در سيستم تصويرگيری تعيين می کند

.باشند بصورت دو مقوله مجزا در تصوير سونو گرافی قابل تعيين نيستند  

گذاری شود يک منحنی سينوسی م و انبساط کره ها در محيط فرضی ما در مقابل محور زمان عالمتاگر تراک  

.بوجود می آورد 2- 1مشابه آنچه در سمت راست باالی تصوير   

از آنجا که فشار نسبت مستقيم با تراکم مولکولها دارد، فشار موضعی در نواحی تراکم زياد و در نواحی انبساط 

تغيير دوره ايی در فشار بر روی . ن  منحنی سينوسی توصيف کننده تغييرات فشار هم هستبنابر اي .کم است

گوش انسان می تواند فرکانس . صوت خوانده می شود) تواتر يا بسامد(پرده گوش ، فرکانس   

طبق  .واحد فرکانس هرتز است که برابر يک سيکل در ثانيه می باشد. درا بشنودور در ثانيه  16- 20000بين 

 20000وراء گستره صوت قابل شنيدن است و بنابر اين فرکانس آن بيش از ) فرا صوت(تعريف ، اولتراسوند 

.استهرتز  

 سرعت صوت

موادی که مولکولهای سنگين . سرعت صوت در يک محيط بستگی به چگالی و قابليت تراکم آن محيط دارد

موادی که بسيار تراکم . ر کند تر حرکت می کننددارند نسبت به يک ماده با مولکولهای سبک در اثر تغيير فشا

را با سرعت کمتر ) صوت( پذير هستند ، مثل گاز ها ، دارای فواصل بين مولکولی زياد هستند و امواج فشار 
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بعضی مواد . بنابر اين ، افزايش چگالی يا قابليت تراکم ، سرعت انتقال صوت را کاهش می دهد. منتقل ميکنند

 لیبرابر آب چگا 13.6ست که جيوه ا جالب توجه. است آورده شده 1-1ر آنها در جدول و سر عتهای صوت د

برابر از آب کمتر  13.6ولی سرعت صوت در آن مشابه آب است زيرا قدرت تراکم پذيری جيوه تقريبا دارد 

ت در چنين تناسب معکوسی را بين تراکم پذيری و چگالی دارند و بنابر اين سرعت صو اتاکثر مايع. است

.آنها مشابه است  

 

 

سرعت صوت در بافتهای مختلف: 1-1جدول  

 

بافت يا ماده  سرعت صوت بر حسب متر بر ثانيه

هوا 331 

چربی 1450 

آب 1495 

بافت نرم 1540 

کليه 1561 

عضله 1585 

استخوان 4080 

 

 

 

:اردبه صورت فرمول زير وجود د ارتباط ثابت بين سرعت صوت و طول موج و تواتريک    

V=Fλ 

 

V= سرعت صوت در ماده رسانا بر حسب متر بر ثانيه   

F= تواتر بر حسب هرتز    

λ = طول موج بر حسب متر  

 

 

:نواع امواجا  

امواج طولی به چنين امواجی ، . سير انتشار موازی است محرکات ارتعاشی مولکولها با در توصيف فوق ، 

امواج صوتی عرضی ، امواجی هستند که . هستند در بدنمی گويند که شايعترين نوع امواج صوتی توليد شده 

اگرچه جامدات ، مايعات و گازها می توانند حامل امواج طولی . دارندحرکات ارتعاشی عمود بر مسير انتشار   

 Rayleigh  ، امواج سطحی يا  . جامدات منتقل کننده امواج عرضی هستندولی فقط باشند  
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اين نوع موج در سطح . ه حرکت مولکولی آنها الگوی بيضی شکل دارد می شود کبه گروهی از امواج گفته 

.فوقانی حوضچه ايی از آب بوجود می آيد  

در استخوان هم امواج . امواج طولی ، بجز در استخوان متراکم تنها نوع موج مشاهده شده در بدن است

.طولی و هم امواج عرضی ظاهر می شوند  

 

:شدت صوت  
سطح فرضی را که بطور عمود در مقابل موج صوت قرار گرفته . وج صوتی استيک م شدت ، اندازه قدرت

شدت . استواحد قدرت وات . قدرت ، ميزان انرژی است که از اين سطح می گذرد. است در نظر بگيريد

قدرت را در  1-2جدول . يعنی قدرت در واحد سطح عمود و بر حسب وات بر سانتی متر مربع بيان می شود

توجه کنيد که شدتهايی که در اکثر کاربردهای پزشکی مورد  .ختلف پزشکی فهرست کرده استکاربردهای م

ولی بعضی از واحد های . برابر کمتر از شدتها برای کاربرد درمانی می باشند 20-100استفاده هستند تقريبا 

ی تشخيصی خيلی پايين از آنجا که شد تها. داپلر شدتهايی را نزديک به شدتهای درمانی از خود آزاد می کنند

  . هستند در عمل ، هميشه واحد های ميلی وات  در سانتی متر مربع برای آنها بکار می رود

 

 

شدتهای بکار رفته در پزشکی: 1-2جدول   

کاربرد پزشکی وات بر سانتی متر مربع: شدت  

جراحی <10  

درمانی 3-0.5  

اکوی ضربانی: تشخيصی 1-0.001  

داپلر: تشخيصی 1-0.01  

 

 

مورد نياز  )معموال  نسبت ساده دو شدت( صرفا مقايسه ايی از دو شدت ، گاهی اوقات بجای مقادير مطلق 

بهر حال از آنجا يی که چنين نسبتی از صفر تا مقادير بسيار باال را در بر می گيرد ، لگاريتم نسبت . است 

صوت مرجع به روش زير بر  باالخص شدت يک موج صوتی نسبت به موج. برای مقايسه بکار می رود

:بيان می شودواحد دسی بل حسب   

dB=10 log (I/I°) 

. شدت موج صوتی مورد مقايسه است   I شدت موج صوتی مرجع و   I°  که 

مگر در مواردی که شرح داده می شود هر وقت شدت صوتی بر حسب واحد دسی بل بيان  شد منظور اين 

کمترين شدت قابل درک توسط (زده وات بر سانتی متر مربع مرجع  ده به توان  منهای شاناست که شدت 

هر چه . شدتهای امواج صوتی قابل شنيدن اکثرا بر حسب واحد دسی بل بيان می شود .می باشد )گوش انسان 

.شدت بيشتر باشد ، احساس ذهنی بلندی صوت نيز بيشتر است  
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 توليد صوت

ا بلند گو توليد می شود که از يک مخروط کاغذی يا صوت در گستره قابل شنيدن معموال بطور مکانيکی ب

يک عالمت الکتريکی که ولتاژش با الگوی صوتی . يافراگم متصل به آهن ربای الکتريکی درست شده استد

اين عمل حرکت متقابلی در ديافراگم ايجاد می کند . مطلوب فرق می کند به آهن ربای الکتريکی داده می شود

و اين تغييرفشار از  يير فشاردر مولکولهای هوای نزديک ديافراگم بوجود می آوردو آنهم به نوبه خود تغ

طريق هوا منتشر می شود و هر کس که در دسترس اين هوا باشد تغيير فشار را بصورت صوت درک می 

اج صوتی وبهر حال ، بلند گوها بخاطر خاصيت اينرسی نمی توانند بسيار سريع مرتعش شوند تا ام. کند

برای همين توليد اولتراسوند موکول به زمان کشف کريستالهای . اسوند با فرکانس باال ايجاد کننداولتر

.پيزوالکتريک شد  

  پيزو الکتريک استمهمترين بلور طبيعی که خاصيت . ر کريستالها دارای خاصيت پيزو الکتريک نيستندثاک

وند بکار رفته است ، اکنون جای خود را به اگر چه کوارتز سالها در ژنراتور های اولتراس. می باشدکواتز 

وسايل پزشکی که تقريبا کامال با کريستالهای سراميک مصنوعی مثل تيتانات باريم و تيتانات زير کونات 

زيرا اين کريستالها ی مصنوعی خصوصيات مکانيکی بهتری دارند و راحت . سرب ساخته شده اند داده است

. تر از کوارتز ساخته می شوند  

منظور از اثر پيزو الکتريک ، توليد ولتاژ الکتريکی در اثر فشرده شدن کريستال است (تصوير 3-1). ولتاژ 

اگر کريستال تحت کشش قرار گيرد ، ولتاژی با قطبيت معکوس . ليد شده با مقدار فشردگی متناسب استوت

وس يعنی فشرده شدن يا انبساط کريستال با استفاده از ولتاژاثر پيزوالکتريک معک. توليد می شود  

 (تصوير 4- 1). کريستالهای پيزو الکتريک می توانند تمام سيگنالهای الکتريکی با تواتر باال را گرفته و امواج 

راسوند را به سيگنالهای الکتريکی نظيرشان اولتراسوند توليد کنند و بهمين ترتيب می توانند تمام امواج اولت

. مبدل نمايند  

بريده شده و در ) کمتر از يک ميلی متر ضخامت(اين کريستالها در کاربرد های پزشکی به ورقه های نازک 

از نقطه نظر تکنيکی مبدل وسيله ايی است که يک نوع انرژی را .يگذاری می شونداسر پروب يا ميله مبدل ج

.بديل کندبه نوع ديگر ت  

در اولترا سونوگرافی کريستال پيزوالکتريک مبدل واقعی است زيرا اين کريستال است که انرژی صوت را به 

ترکيب کريستال و محل جايگذاری  بطور عاميانه می توان گفت. انرژی الکتريکی يا بر عکس تبديل می کند

آنرا مبدل می نامند. توليد امواج صوتی در تصوير 5-1 نشان داده شده است. رديف باال مبدل و مولکولهای 

در رديف بعدی ولتاژ الکتريکی از طريق کريستال پيزو . محيط اطراف را در هنگام استراحت نشان می دهد

ست اين امر باعث انبساط کريستال شده و نزديکترين مولکولها به مبدل به سمت را. الکتريک وارد می شود

رديف بعدی نشان می دهد که . منطقه انقباض بوجود می آيد، در نتيجه تراکم بيشتر مولکولها . دنحرکت می کن

وقتی ولتاژ الکتريکی حذف می شود کريستال به شکل اصلی خود بر می گردد در حاليکه انقباض هنوز وجود 

ستال را در زمانی که ولتاژ رديف ماقبل به آخر ، انقباض کري. دارد و به سمت راست حرکت می کند

اين امر باعث کاهش انقباض مولکولها در مجاورت . الکتريکی با قطبيت مخلف وارد می شود نشان می دهد
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وقتی بار ديگر ولتاژ حذف می شود ، کريستال به شکل ابتدايی خود بر می گردد و اين انقباض  .مبدل می شود

امواج صوتی  ، بر اين تغيير تکراری ولتاژ الکتريکی وارد شدهبنا.  و انبساط  به سمت راست ادامه می يابد

.مداوم توليد می کند   

:انواع مبدل ها  

انواع . شکل ها و اندازه های مختلف دارد که هر کدام به منظور خاصی طراحی شده اند، پروبهای مبدل 

هايی با رديفهای چند  و مبدل مکشیپهن ، دور مجرای  رگی ،  شايعتر آنها عبارتند از استوانه ايی ،

:مثال  .کريستالی  

.بکار می رود ضربان قلب جنينبرای پيدا کردن   مبدل استوانه ايی يا مدادی داپلر-1   

بدرد می خورد زيرا می توان آن را با چسب  مانيتورينگ طوالنیکه به شکل ديسک است برای  مبدل پهن-2

خص در اين مبدل باال. نگه داشتن آن در دست نيستبه بدن وصل کرد و در سراسر دوره معاينه لزومی به 

.مانيتورينگ جنين در طی زايمان به کار می آيد  

مبدل های . دور شريان يا وريدی قرار می گيرد که حين عمل جراحی آزاد شده است مبدل دور عروقی-3

ی يا حالب يگذاری کرد و آنرا داخل عروق خونابسيار کوچکی را می توان ساخت و در نوک سوند ها ج

. و از نزديک داخل بدن را مشاهده کرد دفرستا  

بايد تخت باشد و روزنه مرکزی داشته باشد که از داخل آن سوزن زير   aspiration   مبدل مکشی-4

اين نوع مبدل امکان مشاهده هم زمان محل نوک سوزن و ساختارهای آنا توميک اطراف را . جلدی رد شود

.کار می رودب آمنيو سنتزمی دهد و برای   

 يا بيشتر کريستال پيزو الکتريک مجزا روی يک واحد  64 که دارای ی با آرايش چند کريستالیيمبدلها -5

تحريک اين کريستالها با توالی سريع امکان مشاهده   از ساختارهای داخلی متحرک را می دهد و نياز . است

 حرکت  real timeبه تصوير برداری دستی را منتفی

.ديد حرکات آناتوميک را در حين وقوعکه می توان  اين است   Real time منظور از . می کند  

 

:پرتوهای صوت  
 پرتو های صوت به اقسام واگرا و موازی و هم گرا (متمرکز ) تقسيم شده اند ( تصوير 6- 1).

هر چه تواتر بيشتر در هر مبدلی  .صوتی بستگی دارد وجود عدسی وشکل پرتو به تواتر صوت ، قطر مبدل 

برای آنکه پرتوی صوت برای کاربردهای تشخيصی به اندازه کافی . می شود  باشد واگرايی پرتوها کمتر

 3کاربرد های مامايی معموال فرکانس اولترا سوند از   . باريک باشد تواتر بايد از يک مگا هرتز بيشتر شود

. در پرتو های موازی ، پهنای پرتو ثابت است و تقريبا برابر مبدل می باشد. زم دارندمگا هرتز را ال 7 تا  

الگوی پرتوی يک مبدل تنظيم . پرتو بايد باريک و بسيار خطی باشد، برای يک تصوير واضح جانبی خوب 

شده از روی طول موج و قطر مبدل تعيين می شود. يک پرتو صوتی بعنوان نمونه در تصوير 7-1 آورده شده 

و يک بخش واگرا    Frensel نام منطقه نزديک يا منطقه   است که در آن يک بخش موازی وجود دارد به  

 . Fraunhofer يا منطقه دور به نام 

نشان دهنده طول از منطقه نزديک به منطقه دور است که از روی قطر مبدل و طول موج پرتو    T حرف 
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:با رابطه زير محاسبه می شود  

T= r² /λ 

)سانتی متر (    Frensel   طول منطقه T  که طول 

شعاع مبدل به سانت    R  

. طول موج بر حسب سانت می باشد λو   

 منطقه  Fresnel بزرگترين) فرکانس باال ( برای مبدل بزرگ و برای اولتراسوند با طول موج کم   

.دارد مقدار رادارد يعنی وضوح بيشتری  

.ايديکه ساختارهای عمقی در تصوير بدست ن   ممکن است نفوذ پرتو آنقدر کم شود که  

 یکند که وضوح جانب یم جاديمثال قطر بزرگ ، پرتو پهن ا. دارد  يیتهايمبدل  محدود بزرگ کردن اندازه 

آوريم از پرتو  برای آنکه بهترين وضوح را در معاينه ساختارهای عمقی داخلی بدست. کاهد یرا م ريتصو  

فوکوس پرتو توسط عدسی صوتی در مبدل هايی با . بايد استفاده کنيم   Focused های متمرکز 

در مبدلهايی با آرايش چند ) فوکوس ديناميک (قدرت تمرکز ثابت و يا با روشهای کليدی الکترونيکی 

رکز آن از دو لبه اش يک عدسی صوتی ، قطعه نازکی از پالستيک است که م. کريستالی صورت می گيرد

).مقعر است ( باريکتر است  

درست مانند . ب مبدل کار گذاشته می شود و پرتوهای صوتی را معکوس می کندواين عدسی در جلوی پر

فاصله سطح مبدل از نقطه کانونی که باريکترين  ،  فاصله کانونی مبدل. عمل عدسی شيشه ايی برای نور

در فوکوس ديناميک طول کانونی در طی تصوير برداری قابل تغيير . منطه در پرتو صوتی است می باشد

برای معاينه . سانت برای اکثر معاينات زنان و مامايی بکار می رود 9-13طول کانونی . مستمر است

در مجموع باريکترين بخش پرتو بايد . ساختارهای سطحی تر مبدلهايی با فاصله کانونی کوچک ارجح هستند

.منظور از عمق جايی است که بيشترين ميزان وضوح را برای آن نقطه می خواهيم .در عمق ظاهر شود  

 طرز کار انواع مبدل ها

در  روش مداوم ، يک نوسان الکتريکی مداوم به . مداوم و ضربانی: ل ها دو نوع طرز کار دارند دمب

که کريستال صرفا به  اآنج از. کريستال مبدل داده می شود و در نتيجه پرتو صوت مداوم نيز ايجاد می گردد

منظور توليد پرتو صدا ساخته شده است کريستال دومی نيز مورد نياز است تا پژواکهای بازگشتی را رديابی 

اين نوع طرز کار باالخص در بعضی . اری شده استذوم معموال در همان پروب مبدل جايگدکريستال  . کند

.واحدهای داپلر کاربرد دارد  

. بسيار کوتاه است  (bursts)  طرز کار ضربانی مشتمل بر ارسال صوت در ضربانها يا انفجارات 

از آنجايی که يک کريستال می . مبدل در بين ضربانها ساکت است و می تواند پژواک بازگشتی را دريافت کند

.تواند هم فرستنده و هم گيرنده ضربانهای صوتی باشد ، صرفا يک کريستال در اين نوع کار ضروری است  

:Attenuation تخفيف يا تضعيف  

به کاهش شدت صوت تضعيف می . شدت يک پرتو صوتی با انتقال از بافت بطور مستمر کاهش می يابد

واگرايی پرتو صوت  ، جذب انرژی صوت توسط بافت و : تضعيف صوت به سه عامل بستگی دارد . گويند

.اف صوت از مسير پرتورانح  
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 واگرايی

از آنجا که شدت صوت با . ، انرژی آن  در منطقه عرضی بزرگتری پخش می شود با واگرايی پرتو صوت

.انرژی در واحد سطح متناسب است هرچه واگرايی پرتو بيشتر شود به همان نسبت شدت نيز کاهش می يابد  

:جذب انرژی صوت توسط بافت  

صرف غلبه بر نيروی  انرژی منتقل شده بطور اوليه. جذب يعنی انتقال انرژی از پرتو صوت به بافت 

هر چه تواتر صوت بيشتر باشد . اصطکاک داخلی بافت می شود و در نهايت به توليد حرارت می انجامد

در نتيجه جذب . لکولهای بافت بيشتر وانرژی صرف شده برای مقابله با اصطکاک بيشتر می شووکت مرح

انرژی در حين انتقال صوت به مقدار %  50در فرکانس يک مگاهرتز ، تقريبا . انرژی متناسب با تواتر است

سانت فقط کمتر از يک درصد شدت صوت  20سانت در بافت نرم جذب می شود و پس از طی مسافت  3

 0.3شدت اوليه در عمق %  50وقتی ميزان جذب ده برابر شود ،  در فرکانس ده مگاهرتز. اوليه باقی می ماند

چنانچه بخواهيم ساختارهای عمقی شکم را  .فظ می شودسانتی ح 2سانتی و کمتر از يک درصد در عمق 

.مگاهرتز باشد 5مشخص کنيم تواتر بايد کمتر از   

در مجموع . ميزان جذب عالوه بر تواتر به غلظت يا تراکم بافتی که صوت در آن منتشر می شود بستگی دارد

استخوان تقريبا . بيشترمی شود هر چه بافت متراکم تر و محتوای کالژن آن بيشتر باشد جذب انرژی بافتی هم

) مثل خون يا مايع آمنيوتيک (ابر مايعات بدن ربرابر اکثر بافتهای نرم و اين بافتها به نوبه خود تقريبا ده ب

. انرژی صوت را جذب می کنند  

.اليه نيمه مقدارمسافتی است که پرتو صوت در يک بافت نفوذ می کند تا شدت آن به نصف مقدار اوليه برسد  

سطوح و سر حدات بين ساختارها برخورد می کند بخشی از آن به خارج مسير تابش متفرق   هقتی صوت بو

پراکندگی زمانی رخ می . مکانيسم تفرق بسته به ابعاد سطح همان مکانيسم انعکاس يا پراکندگی است. می شود

شده ، در تمام مسير ها از  صوت پراکنده. دهد که ابعاد سطح کمتر يا به اندازه ابعاد طول موج صوت باشد

از آنجا که صوت پراکنده در تمام مسير ها  . می گويند نشرکاس عنتيجه غالبا به آن اندر سطح جدا می شود و 

به تقويت شديد    B Scan   متصاعد می شود مقدار انرژی در هر مسير بسيار کم است و برای دريافت با 

.در همين فصل شرح داده شده است  B Scan نيازمند می باشد .  

 

 

نعکاسا  

وقتی يک پرتو صوت به مرز بزرگی بين دو بافت ميرسد مقداری از پرتو  به سمت عقب برگشت می کند و 

بقيه از حد فاصله دو بافت رد می شود (تصوير 8-1). اين انعکاس را " آينه و ار " می نامند. خواص معينی 

افت و زاويه ايی که تحت آن پرتو صوت به حد فاصل دو بافت تابيده می شود ، ميزان صوت منعکس در دو ب

θ  قانون . نشان داده ايم 1-8در تصوير i زاويه تابش را با   . شده منتقل شده و مسير عبور را تعيين می کند  

:کار می رود اسنل همانطور که برای بحث نور مصداق دارد برای مسير پرتو منتقل شده هم ب  

 

Sin θt/sin θi= V2/V1 
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سرعت صوت در بافت اول  V1  

سرعت صوت در بافت دوم   V2  

 θt  مطابق توصيف تصوير 8-1 انحراف مسير پرتو منتقل شده از پرتو تابش يا زاويه انکسار است.

وش پژواک ضربانی که از يک مبدل برای فرستادن و در نتيجه در ر. زاويه انعکاس همان زاويه تابش است 

گرفتن پژواکها استفاده می شود مبدل بايد طوری قرار گيرد که پرتو صوت نسبت به  حد فاصل بافتها عمود 

. در چنين وضعيتی ميزان پژواک بازگشتی به مبدل و قدرت تصوير سازی به باالترين حد خود می رسد. باشد

منظور از امپدانس صوتی       . ( ناسب است با اختالف امپدانس صوتی دو بافتمقدار صوت منعکس شده مت

Z می توان  . نمايش داده می شود  Z  مقاومت ايجاد شده در نتيجه عبور صوت از يک بافت است و با نماد 

:را برابر با حاصلضرب چگالی با سرعت صوت در بافت دانست  

 

Z= ρ V 

چگالی بافت     ρ 

سرعت صوت   V  

بافت  در اطرافبنابر اين اگر . با اقالم ديگر ليست بسيار کم استجه کنيد که امپدانس صوتی هوا درمقا يسه تو

هوا باشد اختالف امپدانس صوتی آنقدر زياد است که فی الواقع تمام صوت تابيده شده در روی اين مرز 

.می دهداين امر در سونو گرافی تشخيصی چندين نتيجه  مهم بدست . منعکس می شود  

بايد به پوست ماليده شود تا هوايی   aquasonic اول آ نکه مقداری ماده فضا پر کن مثل روغن معدنی يا 

وجود هوا  باعث می شود تا تمام صوت منعکس شود و هيچ پرتويی . بين مبدل و پوست وجود نداشته باشد

ه نفوذ بيشتر پرتو صوت را مختل می دوم آنکه گاز داخل سيستم گوارش هر گون. بداخل بدن بيمار نفوذ نکند

بنابر اين برای بررسی هر ساختمانی که در زير قوس روده ايی محتوی  گاز قرار دارد بايد مبدل را . کند

اين مسئله برای بررسی قفسه سينه هم صدق می کند زيرا . تغيير مکان داد تا پرتو صوت به گاز برخورد نکند 

.ابل توجهی جلوی نفوذ بيشتر پرتو صوت را می گيردآلوئول به طور ق -اولين مرز هوا  

 

 ابزار
همانگونه که شرح آن رفت هر وقت صوت وارد بدن می شود مقداری از آن منتشر و مقداری به سمت عقب 

.  منعکس می شود و مابقی از بافت عبور می کند  

بر . زيه و تحليل استکسب اطالعات پزشکی هم پژواک انعکاسی و هم صوت منتقل شده قابل تعيين و تج

:وجود دارد سه روش سونوگرافیمبنای اين خاصيت صوت   

 (pulse-echo technique) : روش پژواک ضربانی -1  

در اين روش ، محل آناتوميکی ساختار را از روی اندازه گيری زمان انتقال صوت در رسيدن به اندام و 

.بازگشت به گيرنده مبدل مشخص می کنند  

:روش داپلر -2  

.ر اين روش تواتر پژواک های باز گشتی تجزيه و تحليل می شود تا سرعت ساختار متحرک تعيين شودد  
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(through- transmission technique) روش انتقال درون بافت   -3  

در اين روش صوت کامال از بدن عبور می کند و زمان عبور ، شدت ، تغيير نوع و مشخصات ديگر آن مورد 

.ردبررسی قرار می گي  

 روشهای پژواک ضربانی

هدف سيستمهايی که با اين روش کار می کنند انتقال يک ضربان کوتاه اولتراسوند و تعيين تمام پژواکهای 

ی آن از روی هر سطح بافتی به سمت عقب    ژبا عبور ضربان از داخل بدن مقداری از انر. بازگشتی است

انس هر پژواک به منشا سطح منعکس کننده و تفاوت امپد (amplitude) بلندی  . منعکس می شود  

پژواکهای گرفته شده توسط مبدل بر روی يک نوسان نگار با . صوتی بافتها بر روی اين سطوح بستگی دارد     

. است      A-mode, B-mode , B-scan نمايشهای    

وما هزار عدد در ثانيه از آنجا که ضربان منتقل شده تقريبا يک ميکرو ثانيه طول می کشد و تکرار ضربان عم

.نقش گيرنده و فرستنده را بازی می کند ، است ، فقط يک المان  

توليد هر ضربان صوتی توسط برقراری يک موج الکتريکی کوتاه به نام موج بر انگيختگی به کريستال مبدل 

انجام می شود (تصوير 9-1 ). اين موج الکتريکی باعث نوسان کريستال با تواتر ذاتی آن می شود . تواتر 

ق الکترونيکی يا مکانيکی ربرای آن که نوسان زياد طوالنی نشود بط. ذاتی  به ضخامت کريستال بستگی دارد

 رااين ابزار. در بعضی از وسايل يک ابزار کنترلی برای تخفيف نوسان وجود دارد. صدای آن را خفه می کنند

 طوری جايگذاری می کنند که در هر ضربان تقريبا  دو نوسان کامل قرار می گيرد (تصوير 1-10). 

اگر عمل تخفيف زياده از حد انجام شود ، انرژی منتقل شده و پژواک ناشی از آن بسيار ضعيف شده وديگر 

بقدری طوالنی می شود که پژواک از ساختارهای اگر تخفيف کم باشد ضربان .  قابل تشخيص نمی باشد

.مجاور تداخل می کند و وضوح تصوير کم می شود  

. پژواکی را به عالئم الکتريکی تبديل می کند که شدت آن بطور مستقيم با بلندی پژواک متناسب است، مبدل 

 تصوير (سان نگار ايجاد کنندعالئم الکتريکی تغيير پيدا کرده و شديد می شوند تا بتوانند تصوير مناسب در نو

 11-1) غالبا به نوسان نگار لوله اشعه کاتدی (CRT)  نيز می گويند. 

. تصاويربر حسب نوع بر قراری عالمت الکتريکی تشديد شده در لوله اشعه کاتدی بدست می آيد  

A mode ( Amplitude Modulation) 

. ديده می شود  CRT  در اين نوع تصاوير پژواکها بصورت انحرافات عمودی در امتداد خط پايه 

 ارتفاع انحراف متناسب با بلندی پژواک بدست آمده است. (تصوير 12- 1)

استفاده از با . فاصله بين مبدل و سطح منعکس کننده از روی محل انحراف بر روی خط پايه مشخص می شود

است می توان ميدان نوسان از خط پايه را متر بر ثانيه که سرعت متوسط صوت در بافت نرم  1540مقدار 

طبق تعريف برای پژواکهايی که از . ميلی متر صحيح باشد ±1طوری تنظيم کرد که اندازه گيری با دقت   

رقم فاصله اضافه می که به  ه می شودگرفتدر نظر  زمان يک رقم بعنوان گين جبرانی بازتاب می شوندعمق 

.شود  

B-mode (brightness modulation) 

جای آنکه روی مدار بازتاب به اين فرق را دارد که اطالعات بدست آمده ازپژواک   A-mode   با B-mode  
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دی ترسيم شود بر روی محور وبصورت عم Z .قرار می گيرددر نوسان نگار لوله اشعه کاتدی    

 B-mode  از روش تغيير در و ضوح يا . تشديد نور در طول خط پايه ظاهر می شوندواکها بصورت نقاط پژ  

.بکار می رود  M-mode , B-Scan  نمی شود بلکه در توليد تصاوير به تنهايی استفاده  

M-mode (motion modulation) 

تصوير برداری. در نوسان است ادائماست که خط پايه    B-mode نوعی  اين نوع تصاوير  

اين روش در مطالعه تغييرات ديناميک . زمان بندی شده حرکات و ساختارهای تشريحی بدن را ثبت می کند

قابل اکثر اطالعاتی که با اين روش سونوگرافی بدست می آيد با هيچ روش ديگری . قلب بسيار ارزشمند است

ن و حرکات و سرعت آنها قابل مثال حرکت دريچه های قلب براحتی با اين روش قابل تعيي. حصول نيست

. اندازه گيری است  

B-Scan 

ارزش خاص اين روش در . در اين روش تصاوير دو بعدی عرضی از ساختارهای آناتوميک بدست می آيد

اصول اوليه اين روش مشابه. مامايی آن است که نياز به بکار گيری اشعه ايکس را به حداقل می رساند  

.و وضعيت خط پايه نوسان نگار دقيقا مطابق پرتو صوت استاست با اين تفاوت که محل     B-mode  

 (تصوير 13- 1)

برای حصول به اهداف اين نوع تصوير برداری وضعيت و مسير مبدل و پرتو صوتی بايد دقيقا بطور 

تصوير برداری می تواند به . ودالکترونيکی مشخص شود و در تمام مدت تصوير برداری اين وضعيت حفظ ش

:چند طريق انجام شود  

.ب ارتباط داردآبطور مکانيکی با حرکت دادن مبدلی که به کيسه  -1  

.در تماس است پوست بيمار ادستی با حرکت دادن مبدلی که ب -2  

که پروب مبدل بر روی پوست بطور ساکن نگهداری می شود و پرتو صوت از داخل   Real-time 3 -  

.بور می کندبدن ع  

  رای نوع سوم جای نوع يک و دو را اتصوير برد. به دو نوع يک و دو ، تصوير برداری ساکن می گويند

گاهی يک مبدل در داخل آب قرار می گيرد و بطور مکانيکی حرکت داده ميشود .گرفته است  

دی متاسفانه مشکالت ملموس زيا. کيفيت باال و قابل تجديد ايجاد کندبا  با         B-Scan  تاتصاوير از نوع 

وزن کيسه برای . آب بايد در يک درجه ثابت باشد و بطور مداوم مخزن آب پر شود. با اين روش پيش می آيد

. يجاد می کند و در زنان باردار فشار بر روی وريد اجوف تحتانی می تواند سنکوپ ايجاد کند ابيمار مشکل 

تصوير برداری های اين مشکالت باعث شده تا . داری پاره شودبعالوه امکان دارد کيسه هنگام تصوير بر

  . تماسی نسبت به اين روش ارجح باشند

يگذاری می شود تا حرکت در ال بر روی يک پايه مکانيکی جددر تصوير برداری از نوع ساکن تماسی ، مب

ه  تا محل و مبدا در هر مفصل يا لوالی بازو ، گيرنده های موضعی جاسازی شد. مکان مشخص ميسر باشد

يک ماده صوتی فضا پرکن به سطح پوست ماليده می شود و مبدل با دست بر . مبدل بدقت قابل بررسی باشد

.روی پوست حرکت می کند  

ثانيه طول می کشد تا  20استاندارد تقريبا    B-Scan   : يک تصوير از نوع Real time  تصوير برداری 
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نين اسکن هايی هيچ نوع اطالعات در مورد حرکت ساختارهای بدن تصاوير گرفته شده از چ. تکميل شود 

برای مطالعه عمل ديناميک ساختارهای متحرک اسکن های کامل بايد با سرعتی بيش از يک . دنبدست نمی ده

.در نتيجه روش تصوير برداری  با دست ديگر ميسر نيست. ثانيه گرفته شود 20عدد در   

.قابل تشخيص و تصوير برداری استاين است که حرکت در حين وقوع    Real time  منظور از کلمه 

.مناسب است  Real time عدد در ثانيه يا بيشتر برای تصوير برداری 15 به تعدادعموما تعداد تصاوير   

Gray scale مقياس گری 

 در تصوير 14-1 تصوير سر جنين در رحم از نوع   B-scan دو رنگی ديده می شود. دقت کنيد که 

در نتيجه پژواکهای. هيچ نوع سايه بينابينی خاکستری ديده نمی شود. هر نقطه در تصوير سياه و سفيد است  

اين . ناچيز مثل پژواکهايی که از ديواره خلفی رحم می آيد يا از لبه عمودی سر جنين می آيند ، تصوير ندارند

در بسياری از موارد ، با اين . شيه مرزی اندامها به شکل خط متصل نباشندمسئله باعث می شود که حا

تصاوير نمی توان تعيين کرد که کدام پژواک مربوط به کدام ساختار آناتوميکی است و  پژواک متعلق به يک 

ل و يا با داشتن تصاويری از پژواکهای کوچکتر می توان اين نقص را بطور کام. اندام است يا دو اندام مجاور

البته اين مسئله به اين شرط انجام می شود که پژواکهای بزرگ آنقدر افزايش نداشته . تا اندازه زيادی رفع کرد

. کنند   snowed  باشند که به اصطالح تصوير را کامال برفکی 

. اضافه شده است     B-Scan مقياس گری يا خاکستری به  ، برای گرفتن تصوير بهتر از پژواکهای کوچک  

مقياس گری به تعداد سايه های خاکستری قابل تشخيص که از سياه ترين قسمت بخش سياه به سفيدترين قسمت 

 بخش سفيد گسترده شده اطالق می شود.   B-Scan استاندارد همانطور که در تصوير 14-1 ديده می شود

اين امر به خاطر محدوديتهای تصوير گيری از . رنگ سياه يا سفيد است هيچ سايه خاکستری ندارد و صرفا به  

و نمايش  CRT   با تخليه مخزن . گرفته می شود B-Scan    است که از اين مخزن تصاوير CRT  مخزن 

  B-Scan روی مانيتور و تلويزيون سايه های خاکستری زيادی بدست می آيد (تصوير 1-14) .

. خاکستری را از کم رنگ به پر رنگ بطور بال انقطاع و به وضوح ببيندبه  اين ترتيب چشم می تواند مقياس 

همانطور که در . تشديد غير خطی بلندی پژواک بهتر می شود با واسطهمقياس خاکستری با تصوير گيری 

تصوير 15-1 ديده می شود اين امر باعث می گردد که پژواکهای کوچک بيشتر از پژواکهای بزرگ تشديد 

تصوير نهايی بسيار بهتر می شود زيرا پژواکهای کوچک را بدون سفيدی ناشی از پژواکهای بزرگ . شوند

.  نشان می دهد  

ارزش يک مقياس خاکستری بال انقطاع و واضح را می توان در يک مثال جالب ساختگی  در تصوير 1-16 

 5هر بلوک يکی از . خانه درست شده است 16در  13بررسی دقيق نشان می دهد که تصوير از رديفهای . ديد

بهرحال اگر سايه های مشخص . اين تصوير همانطور که می بينيد واضح نيست. سايه خاکستری را دارد

که  لبه های هر بلوک از نظر تاريکی حد مرزی داشته باشند تصوير مقياس خاکستری پخش شود بطوري

يکی از مزايای داشتن چنين تصويری  ديدن تصوير از . پيدا می کنداز کم رنگ به پر رنگ  طيفی خاکستری 

. برداشتن عينک است) اگر فردی عينک بزند ( ردن چشمها  يا کراه دور بدون نيا ز به تنگ   

Real time ت تصاوير کيفي  

هرچه تعداد اين خطوط بيشتر باشد . يک سونوگرام از تعدادی خطوط اطالعاتی پژواک درست شده است 

بهرحال اگر خطوط بيشتری الزم شود . وضوح فضايی و دقت آناتوميکی برای تصوير برداری بيشتر می شود
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همترين محدوديتهای تصوير اين يکی از م. دقت بيشتری بايد صرف تصوير برداری در يک اسکن کامل گردد

.می باشد) انيه ث 15/1کمتر از ( است که زمان موجود برای هر قطعه اسکن کوتاه   Real time  برداری 

زمان کافی الزم دارد تا صوت از مبدل به عمقی ترين ساختار مورد نظر برود و  ،هر خط اطالعاتی پژواک 

مالحظات فوق رامی توان توسط . کرو ثانيه الزم است مي 13برای هر سا نت عمق . دوباره به مبدل برگردد

:فرمول زير بهم ربط داد  

تعداد تصوير  ×تعداد خطوط در هر تصوير ×عمق تصوير =77000  

اين معادله از اين نظر مهم است که  محدوده بااليی را برای ترکيب مشخصات مطلوب در تصوير برداری 

.  ن می کندتعيي مثل وضوح زمانی و فضايی و ميدان ديد  

فقط تصويری داشته باشد خط درهر تصوير  200تصوير در ثانيه با  30مثال ابزاری که برای تصوير گيری 

برای آنکه عمق ديد را زياد کنيم الزم است که تعداد تصوير در ثانيه يا . سانت را بدست می دهد 12.8از عمق 

     يتها آنقدر مسئله  دودای زنان و زايمان اين محخوشبختانه در کاربرده. تعداد خطوط هر تصوير را کم کنيم

.شوند  Real- time  کنند تا مانع مشاهده عالی اجزا آناتوميکی در ايجاد نمی  

داپلر  روشهای  

فرکانس . بر طبق اصل داپلر فرکانس پژواکهای فرستاده شده از يک جسم در حال حرکت تغيير می کند

نسبت به فرکانس اصلی فرستاده شده از (حال حرکت به سمت مبدل پژواکهای فرستاده شده از يک جسم در 

.زياد و در حرکت در جهت مخالف آن کم می شود) مبدل   

ميزان تغيير . فرکانس فرستاده شده از يک جسم ساکن هيچ فرقی با فرکانس اصلی فرستاده شده از مبدل ندارد

داپلر تحت شرايط معمول بيولوژيکی بين  تغيير. بطور مستقيم با سرعت جسم در زمان حرکت نسبت دارد

هرتز است و می توان اين تغيير را دريافت و با استفاده از بلندگو به صورت قابل شنيدن تبديل  2000صفر تا 

بهمين ترتيب ، اين عالمتهای صوتی داپلر را می توان ازنظر محتوای فرکانس تحليل کرد و بصورت . نمود

.  خون نمايش دادنمودار متغير زمانی از سرعت   

صوتی که به گلبولهای قرمز متحرک می . بودکاربرد اوليه روش های داپلر تعيين و اندازه گيری جريان خون 

روش داپلر غير مستقيم با موج مداوم . خورد و به سمت عقب پخش می شود يک عالمت واضح ايجاد می کند

ضربانهای شريانی غير قابل لمس و ) حاملگی هفته سن  8حتی در (استاندارد در تعيين زنده بودن جنين 

.ارزيابی وريدهای واريسی بسيار مفيد است  

(single sideboard phasing technique) درک جريان خون مستقيم با روش مرحله ايی نوار جانبی منفرد 

ايی در عمق سيستمهای داپلر ضربانی می توانند بطور موثری عالئم فرستاده شده از ساختاره. انجام می شود

.های مختلف را تشخيص دهند  

B-Scan ترکيب نکات مثبت داپلر ضربانی و    .سرعت در عروق خونی با اين روش تعيين شده است  

در اسکنر های مضاعف باعث شده تا اين ابزار هم تصاوير بسيار واضح عروق خونی داخلی و هم مقادير 

دازه گيری های جريان خون بند ناف برای ارزيابی ان .سرعت جريان خون را بطور همزمان به دست  دهد

اخيرا به پژواکهای تغيير يافته توسط داپلر عالئم . کلی از سالمت جنين بطور فيزيو لوژيک بکار می رود      

هايی با مقياس خاکستری قرار گيرد و    B-Scan   رنگی داده شده تا الگوهای جريان خون بر روی  

.با اين روش الگوهای پيچيده جريان خون در داخل بدن قابل تفسير است. مايدتصاوير شگفت آور ايجاد ن  
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:نتيجه گيری  
اکنون به جايی رسيده ايم که ديگر هر . در چند سال گذشته پيشرفت ابزارهای اولتراسوند چشمگير بوده است

س خاکستری و وضوح و منتظر تصاويری با کيفيت باال با مقيا نوع تصويری را نمی توان قابل قبول دانست

مناظر ديناميکی  ، تصوير برداری در حين حرکت. ما بدهده کامل هستيم تا اطالعات تشخيصی موثق و دقيق ب  

روشهای انتقال صوت درون بافت هنوز . از آناتومی بدن بدست می دهد که تا کنون بی سابقه بوده است

حل آزمايشی را طی می کنند بسيار اميدوارکننده روشهای ديگر هم که اکنون مرا. قدمهای اول را بر می دارد

.پيشرفت چشمگير در آينده قطعی است. هستند  
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 شرح تصاوير فصل اول

ماده از رديفهای مولکولی ساخته شده است که در  - سازماندهی مولکولها در مواد از نقطه نظر صوتی: 1-1
.ند با ساير مولکولها ی همسايه نشان داده شده استاينجا توسط مهره های قابل ارتجاع پيو  

 

 

 

 

 

 

امواج طولی و امواج فشار مربوطه: 2-1  
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اثر پيزو الکتريک مستقيم: 3-1  

 

 

اثر پيزو الکتريک معکوس: 4-1  
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مبدل با عالئم نوسان کننده . هر رديف نشانه يک ثانيه است . مبدل  توليد پرتو  اولتراسوند توسط:  5-1
.الکتريکی پرتوهای مداوم اولتراسوند می سازد  

 

 

 

)هم گرا-موازی-واگرا(الگوهای مختلف پرتو : 6-1  

 

 

يک پرتو نمونه 7-1  
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موادر سر حدات دانعکاس و انتقال امواج ماورا صوت :  8-1  

 

 

 

 

 

 

.به کريستال مبدل  جريان کوچک الکتريکی داده شده که به صوت تبديل می شود –موج برانگيختگی : 9-1  

 

 

اثر تخفيف 10-1  
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اکوی تصحيح  -اکو با تشديد -اکو بدون تغيير:به ترتيب از باال به پايين ( تغيير الکترونيکی پژواکها:  11-1
)ی نهايیاکو -اکوی ترکيبی –شده   

 

 

 

پيکانهای کوچک نشان می دهند که پژواکها به  -مقايسه تصوير در روشهای مختلف سونو گرافی: 12-1
.طرفين حرکت می کنند  
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اصول توليد: B-Scan 13-1اعداد يک تا چهار محلهای مختلف مبدل را روی شکم و تصوير برداری   

.نشان می دهد را از اين پيکانها CRTدر سطح 

 

 

 

 

توده بزرگ . حلقه بزرگ مرکزی پژواکی از محيط سر جنين است. مقياس فرضی ب از شکم حامله : 14-1
محلی که در اطراف سر جنين .ديواره  قدامی رحم و پوست روی آن است  تراکم توليد کرده استمکه پژواک 

.نمی دهد مايع آمنيوتيک است انهيچ نوع پژواکی را نش  
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پژواکهايی که در. رديف اول گستره تشديد است که توسط جدول قابل تشخيص است -تشديد پژواک : 15-1  

يک نوسان نگار و مانيتور . مخزن تشديد شده اند سياه و سفيد هستند و سايه خاکستری واضح ندارند
تصوير برداری مقياس. را نشان دهدی خاکستری تلويزيونی رايج می تواند بسياری از سايه ها  CRT 

.خاکستری از تشديد پژواک بطور غير خطی بهره می گيرد تا پژواکهای کوچک هم قابل مشاهده شود  

)مقياس خاکستری  -مانيتور تلويزيون–اوسيلوسکوپ  -لوله مخزن -اکو: به ترتيب از باال به پايين(  

 

 

 

هور تاريخیتصوير يکی از چهره های مش: 16-1  
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سونو گرام صورت جنين در صفحه کرونال  که با کيفيت عالی تصوير و جريانات آناتوميکی دقيق می : 17-1
.باشد  

 

 

 

B-Scanعرضی در مقياس خاکستری از جنين مبتال به هيدروپس 18-1 -  

 

 
 

:زير پاسخ دهيدکلی و کليدی  توانيد به سواالتبا مطالعه اين فصل بايد ب  

صوت چه نوع موجی است  برای انتقال به چه نوع محيطی نياز دارد؟ -1  

چه طول موج صوتی در پزشکی کاربرد دارد؟ -2  

اهميت طول موج در سيستم تصويرگيری چيست؟  -3  

فرکانس چيست؟ -4  

  گوش انسان چه فرکانسی را می تواند بشنود؟ -5
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:مواد زير را بر حسب سرعت صوت از کم به زياد مرتب کنيد -6  

  - آب –عضله  –کليه   - هوا –چربی  –بافت نرم  –استخوان 

 

بافت يا ماده  سرعت صوت بر حسب متر بر ثانيه

331 

1450 

1495 

1540 

1561 

1585 

4080 

 

د؟ارتباط بين سرعت صوت و طول موج و تواتر چه فرمولی دار -7  

امواج مشاهده  شده در بدن از چه نوع هستند؟ -8  

امواج عرضی در کدام بافت رخ می دهد؟ -9  

واحد قدرت در فيزيک چيست؟ -10  

برای کدام کاربرد در نظر گرفته می شود؟ شدتهای بکار رفته در پزشکی -11  

کاربرد پزشکی وات بر سانتی متر مربع: شدت  

<10  

3-0.5  

1-0.001  

1-0.01  

 

چقدر است کمترين شدت قابل درک توسط گوش انسان -12  

  ؟دارد کدام استمهمترين بلور طبيعی که خاصيت پيزو الکتريک  -13 

خاصيت پيزو الکتريکو خاصيت پيزو الکتريک معکوس چيست؟ -14  

) ريستالیاستوانه ايی ، پهن ، دور مجرای  رگی ، مکشی و مبدل هايی با رديفهای چند ک(کاربرد پروبها  -15

   چيست؟

چه فرکانسی در مامايی کاربرد دارد؟-16  

کدام منطقه در مبدل بزرگ و فرکانس باال بيشترين وضوح تصويری را بدست می دهد؟ -17  

چقدر است؟معاينات زنان و مامايی  مناسب برای طول کانونی  -18   

  ت؟چه تواتری مناسب اس ساختارهای عمقی شکم را مشخص کنيمبرای ديدن -19 

؟بطور اجمالی شرح دهيدسه روش سونوگرافی را  -20  
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 مقدمه
ی از روشهای تشخيصی بسيلر شليع در دست مراقبين زنان باردار سونوگرافی به واسطه سرعت ، ايمنی نسبی و قابل اعتماد بودن يک

اگرچه سونوگرافی در اصل بحث حرفه راديولوژی است تجزيه و تحليل يافته های آن برای متخصصان زنان و زايمان معنا و . است 
. کاربرد وسيع تر دارد  

ز زمانيکه بعضی ابزارهای اولتراسوند اوليه برای تصوير ا. اولترا سوند تا ثير بسزای بر روی حرفه زنان و زايمان گذاشته است
مطالعات اوليه بر روی اين ابزارها نشان داد که اين ابزارها می توانند . برداری از جنين تکميل شده است فقط چهار دهه می گذرد

رات چشمگيری را بوجود می اطالعاتی که با بهره گيری از روشهای ديگر خط. اطالعات بسيار واضحی در مورد جنين بدست دهند
اولتراسوند تشخيصی از اين جهت نيز مورد پذيرش قرار گرفت که کار با  آن . اولترا سوند ظاهرا با هيچ خطری همراه نبود.آورد

در جوامع پزشکی اين باور شايع ديده می شود که سونو گرافی برای مادر . ساده است ، مريض راحت است و خيلی پر هزينه نيست
. ن خطر نداردو جني  

در نمايشگاه بين المللی کتاب به واسطه سادگی شرح و   1991اين کتاب برای ترجمه در سال . تاليف اين کتاب داستان طوالنی دارد
.همچنين مولفين صاحب نام زنان و زايمان  انتخاب شد  

 Fleischer A, Romero R, Manning F, Jeanty P, James E. The principles and practice of ultrasonography in 
obstetrics and gynecology. USA: Pren ce Hall. 1991   

وجود تصاوير زياد و مسايل فنی چاپ مثل تايپ و اسکن و ..سپس کتاب  به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی برای چاپ سپرده شد 
علم سونوگرافی با سرعت نور پيشرفت نمود بطوريکه چاپ . فتدهزينه کاغذ مناسب برای تصاوير باعث شد تا چاپ کتاب به تعويق بي

. کامال با کتاب اول فرق داشت  که  بخشهايی  به ترجمه اول اضافه شد 2004سال   

. فرصت مطالعاتی جديدی پيش آمد تا کتاب را با بررسی مقاالت و کتب جديد به صورت حاضر تاليف شود 2008بهرحال در سال   

ل  باعث شد تا انتشارات جهاد دانشگاهی با بکار اندازی کتابخانه الکترونيکی مشکل نشر کتب پرهزينه ايی مثل البته گذر هفده سا
. کتاب حاضر را حل کند و اين کتاب بطور الکترونيکی برای دانش پژوهان بطور رايگان در دسترس قرار بگيرد  

:به چند فصل  تقسيم شده است) دبدليل وجود تصاوير متعد(اين کتاب بدليل حجم باالی فايل کلی   

فيزيک پايه برای سونوگرافی -فصل اول  

اثرات زيستی اولتراسوند در سونوگرافی زنان و زايمان-فصل دوم  

اندازه گيری اقطار بدن جنين -فصل سوم  

سونوگرافی واژينال در اوايل حاملگی داخل رحم -فصل چهارم  

ير برداری از روی شکم و از داخل واژنسونوگرافی حاملگی خارج رحمی با تصو -فصل پنجم  

تصاوير سونوگرافی از آناتومی جنين طبيعی - فصل ششم  

آناتومی لگن طبيعی در سونوگرافی واژينال   -فصل هفتم  

سونوگرافی از جفت- فصل هشتم  
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.فصل نهم نيز مروری بر بحث الپاراسکوپی و تستهای مرتبط است  

طالب با  کتب مرجع امتحانات ارتقا و بورد زنان و زايمان در ايران  تا حد مطلوب حفظ در تاليف اين کتاب سعی شد تا هم خوانی م
: فهرست منابع عبارتند از. شود تا  در مسير آموزش مدون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  گامی برداشته شود  

1‐ Fleischer A, Romero R, Manning F, Jeanty P, James E. The principles and practice of ultrasonography in 
obstetrics and gynecology. Interna onal edi on. NY: Pren ce Hall. 1991 & 2004 

2‐Iranian Council for Graduate Medical. Educa on. Promo on and board Exam ques ons.(2000‐2007)  

3‐Ahmad Soltani M. Uncertain Date. USA: Michigan State University.2007 

See: http://med‐ed‐online.org/rcurricula.htm  

4‐ Royal college of ObS & GYN. Obstetric Ultrasound .1997 

See: Woo J. www.ob‐ultrasound.net.HongKong:2006. 

5‐TE Linde’s (Opera ve Gynecology) 9 th Edi on / Williams and Wilkins / 2003  

6‐Brinholz J. Gestational age.American Journal of Roentgenography. 1984. 142 (4): 849  

7‐ Cunningham G, Gant N, Leveno K, et al. Williams Obsterics. 22nd Ed . New York : Mc Graw Hill, 2005.  

8‐ Berek JS. Novak’s Gynecology;13th edi on. Lippinco  Williams & Wilkins.Philadelphia.2002 

 

.را مفيد بيابند  آن به هدر نرفته باشد و خوانندگان محترم  هرفت اين کتاباميد است که  تالش و دغدغه ايی که برای نگارش   

 

 دکتر جعفر نصوحی 

بخش زنان و زايمان بيمارستان شهدای تهران رياست   

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی    

 

دکتر ميترا احمد سلطانی    

رزيدنت زنان و زايمان -کارشناس ارشد آموزش مامايی -شد آموزش زبان انگليسیکارشناس ار  

 دانشگاه آزاد اسالمی

1387-2008  
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 اثرات زيستی اولترا سوند در سونو گرافی مامايی

و علوم بالينی اين حقيقت که هنوز در مورد بی خطر بودن سونو گرافی نگرانی هايی وجود دارد نشانگر توجه مداوم جوامع علوم پايه 

با ادامه تحقيقات می توانيم بانک اطالعاتی خود را غنی تر کنيم و به اعتماد خود به اين روش . به خطرات احتمالی اين روش است

به مجامع پزشکی بالينی اطالع دهيم تا تصميم گيری ) که هنوز پيدا نکرده ايم( چنانچه هرگونه احتمال خطری را پيدا کرديم . بيافزاييم

. ر مبنای مقايسه فوايد و مضرات انجام گرددب  

از آن زمان به بعد ارزيابی ها و بازنگری های متعدد . از اولين تحقيقات بر روی بی خطر بودن اولتراسوند تقريبا دو دهه می گذرد

فصلی از ارزيابی بنابر اين بجای آنکه بحث م. انجام پذيرفته است ولی  هنوز جای يک ارزيابی موثق و  دراز مدت خالی است

خطرات اولتراسوند بعمل آوريم منطقی تر است که بحث را بر روی يک مشاهده از اثرات بيولوژيکی ايجاد شده توسط سونو گرافی 

 بااما قبل از اين بحث اجازه دهيد که ابتدا يک روش ارزيابی خطر را در نظر بگيريم و سپس  . يعنی کاهش وزن جنين متمرکز کنيم

به اثرات زيستی اولتراسوند تشخيصی آنجا کهتا   trend study   بازنگری مطالعات آماری در گستره زمان 

تاثير اولتراسوند بر روی عملکرد ايمنی و تواتر تبادل قطعات بين کروماتيد های خواهر بعنوان چند مثال . مربوط می شود بپردازيم

. در اينجا ذکر می شود  

 نحوه ارزيابی احتمال خطر

عات موجود در زمينه اثرات زيستی ناشی از اولتراسوند نمی توان در مورد ايمنی اين ابزار برای جنين رای قطعی صادر با  اطال

يک ايراد آن است که  از واژه بی خطر . از مطالعات تجربی بايد کمک گرفت که آنهم از نظر اخالق اصول تحقيق اشکال دارد.  کرد

. "افی هيچ نوع خطری ندارد، دارای هيچ نوع اثری هم نيستچون سونوگر"چنين استنباط می شود    

کشف کردند کاربرد اوليه از انرژی اولتراسوند انجام  1880ها پديده پيزو الکتريک را در سال " کوری"سال بعد از آنکه  35حدود 

می توان ماهيها و قورباغه  در طی اين کار اولين مشاهدات گزارش شده حاکی از آن بود که از روی امواج ماوراء صوت. گرفت

احتماال در اولين مقاله بازنگری از اثرات زيستی اولتراسوند اثرات فيزيکی ، . های کوچک را در عرض يک يا دو دقيقه نابود کرد

الصه بررسی اثر بر روی سلولها ، به بررسی سلولهای جدا شده ، باکتری ها و بافتها خ. شيميايی و زيستی اين امواج نيز بررسی شد

در اين کارهای ابتدايی موقعيتهايی که در آن موضوعات مورد مطالعه در معرض اولتراسوند قرار گرفته بودند به نحوی تشريح . شد

در تحقيقات پيشگام اوليه که . شده اند ولی بدون شک شدت اولتراسوند بسيار بيشتر از آن چيزی است که هم اکنون کاربرد بالينی دارد

اولتراسوند قرار گرفتن بدقت کنترل و توصيف شده بود فلج عصب سياتيک براحتی در قورباغه ايجاد شد و شرايط در معرض 
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بعالوه امواج ماوراء صوت با شدت زياد در نخاع موش بالغ و نوزاد ، عضله . ضايعات بافتی در سيستم عصبی مرکزی بوجود آمد

.  ا باعث شدقورباغه بالغ ، عروق خونی و بافت چشم خرگوش ضايعاتی ر  

شدتهای اولتراسوند در اين مطالعات خيلی  بيشتر از شدت بکار رفته در امور تشخيصی است و بهمين دليل صدمات بافتی نسبتا 

با اين . اين مطالعات نشان می دهد که در سطوح انرژی کافی اولتراسوند قادر به تحريک ماده آلی است. شديدی ايجاد کرده است

:با سوال ارزيابی خطر اولتراسوند به شرح زير است حساب نحوه بر خورد  

چه سيستمهای بيولوژيکی نسبت به اولتراسوند حساس تر هستند؟ -1  

چه سطوحی از انرژی قادر به ايجاد خطر جدی بر روی سيستمهاست ؟-2  

دی معموال به معنی خطری خطر ج ؟چطور می توان خطر جدی را تعيين کرد . متاسفانه چنين بر خوردی نيز مشکالت خود را دارد

. تجزيه و تحليل فوايد و مضرات از نظر اساس کار ساده می نمايد ولی در عمل آنچنان هم آسان نيست. وراء سطح باالی پذيرش است  

چيزی که در ارزيابی خطر بايد در نظر گرفته شود تخمين وسعت و ميزان انرژی است که مريض دريافت می کند ولی اين امر نمی 

:زيرا. د  معيار اساسی برای تعيين  ميزان انرژی بی خطر برای بيمار با اقدام خاص باشدتوان  

.تعداد دفعات معاينه يک بيمار معموال مشخص نيست -1  

.معاينات متعدد ممکن است توسط دستگاههای سونوگرافی متفاوت انجام گيرد -2  

در حاليکه در هيچ مطالعه آماری . سط پزشکان مختلف متفاوت استميزان انرژی اولتراسوندی که يک بيمار دريافت می کند تو -3

ده باشد شاخصهايی وجود دارد که نشان می دهد  شسال گذشته بررسی  2 0ديده نمی شود که ميزان کاربرد اولتراسوند را در طی

رحمی در معرض آن قرار  کاربرد سونوگرافی رو به فزونی است و کسر زيادی از جمعيت انسانی باالخص در زمان زندگی داخل

.می گيرند  

درمانگاه آمريکا بررسی  6306درمانگاه از کل  301دفتر بهداشت راديولوژی بر روی  –سازمان تجويز دارو و غذا  1971در سال 

لتی گزارش کرد که  همين موسسه ايا . درصد بيمارستانهای سر پايی از اولتراسوند تشخيصی استفاده می کنند 12کرد ونشان داد که 

اين امر . درصد بيمارستانهای مورد مطالعه از سونو گرافی تشخيصی بهره گرفته اند  35، 1974در بررسی بيمارستانها در سال 

%200بيانگر تقريبا افزايش   

درصد  16نشان داد که حدود  1974بررسی . است) با فرض مشابه بودن بررسی ها( 1974تا  1971در کاربرد اين روش بين 

. خدمات مامايی در آمريکا بر مبنای سونو گرافی تشخيصی است و يک سوم تمام مواليد آمريکا در همين مراکز صورت گرفته است

درصد  35-45در معرض سونو گرافی تشخيصی قرار گرفته اند و  1974زن باردار در سال  470000بعالوه تخمين زده شده که 

.  روش بوده انداين زنان به دفعات مکرر تحت اين   

صدمات .مطالعات تجربی بر روی اثرات زيستی اولتراسوند را می توان به دو دسته تاثيرات مورفولوژيک و فونکسيونل تقسيم کرد

چنين مطالعاتی برای درک مکانيسم مسئول تغييرات ناشی از . بافتی يا مورفولوژيک معموال دائم يا غير قابل برگشت هستند
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بافت  باعث صدمه به و توليد حباب پديده حفره سازیتوسط  شدتهای باالاولتراسوند در . ماده آلی ضروری هستند اولتراسوند بر روی

اين نيرو ها به نوبه خود می توانند باعث قطع و تخريب و اين حبابها نيروهای فشارنده به بافت مجاور خود وارد آورند. شود می

بخاطر گرما يا سرما با شدتهای بسيار باالی اولتراسوند شناخته شده و مورد بررسی قرار تغييرات مورفولوژيک . بافتهای  زنده شوند

.  گرفته است  

، و حرکت و وزن را تغييرات فوونکسيونل   PH  ، تغييرات فيزيولوژيک مثل مقادير بيو شيميايی 

تحقيقات تجربی زيادی وجود دارد که . ن جنين است اين تغييرات لزوما پايدار نيستند مثال يک تغيير فونکسيونل ، تغيير وز. می گويند

بعضی از اين گزارشات نشان داده اند جنين هايی که  .تاثير در معرض اولتراسوند قرار گرفتن را در موش حامله ارزيابی کرده اند

.امواج قرار نگرفته بودنددر رحم در معرض اولتراسوند بوده اند در زمان تولد کوچک تر از جنين هايی بوده اند که در معرض اين   

. در مجموع برای ايجاد تغييرات مورفولوژيک در مقايسه با تغييرات فونکسيونل شدتهای بسيار باالی اولتراسوند الزم است  

در شدتهای پايين تر اولتراسوند معموال در گستره زمانی ديدگاههای متضادی در مورد درجه وقوع تغييرات مورفولوژيک ديده می 

فضايی–کثر مطالعات بر روی وزن جنين موش در شدتهای زمانی ا. شود  

   (SATA: spatial average temporal average) 

مطالعه بر روی اولتراسوند بر روی جنين  28حدود 1991تا سال . ميلی وات بر سانتی متر مربع بوده اند 0.5-5درمانی حدودا  

مثال با شرايط مشابه . طی اين تحقيقات مشاهدات متضاد و ناقص ديده نمی شود در. موش صحرايی يا خانگی در داخل رحم انجام شد

آزمايش و مشخصات اولتراسوند در يک گونه موش کاهش وزن از نظر آماری معنی دار بوده است در حاليکه در گونه ديگر هيچ 

در نتيجه تحت . د و نتايج آنها تاييد شدهر دوی اين مشاهدات در آزمايشات مستقل بيشتر بررسی ش. تغييری در وزن مشاهده نشد

در يک . شرايط زيستی که هنوز شناخته شده نيست مشاهدات موثق و يا با هم در زمينه اثرات مثبت و هم اثرات منفی ديده می شود

يی برابر فضا–يعنی شدت  متوسط زمانی ( دسته کلی سوم با شدت اولتراسوند کمتر از گستره درمانی و گاهی در گستره تشخيصی 

.تغييرات فونکسيونل گزارش شده است)ميلی وات بر سانتی متر مربع  100-0.1  

اين امر در تحقيقات تجربی متعدد که اثر اولتراسوند را بر تواتر مبادالت بين کروماتيدهای خواهر بررسی کرده اند  نشان داده شده 

در حاليکه بعضی از اين مطالعات تاثير اولتراسوند تشخيصی را . البته اهميت چنين مبادالت بين کروماتيدی مشخص نشده است. است

نشان داده اند تحقيقات ديگری هم هست که هيچ تغييری در تواتر ذکر شده با بهره گيری از سونوگرافی تشخيصی يا حتی شدتهای 

. نشان نداده اند، بيشتر   

ثبت به دست آمد که در هر دو شدت اولتراسوند شدت تشخيصی در يک مطالعه از دو نوع سلول متفاوت استفاده شد و دو مشاهده م

با امواج ضربانی و ( ده تحقيق ديگر هم انجام شد که گروهی در شدتهای تشخيصی . بود و افزايش تبادالت کروماتيدی را نشان داد

تمام اين تحقيقات به دقت و .ندادند هيچکدام افزايش تبادل کروماتيدی را نشان. و گروهی در شدتهای درمانی يا بيشتر بودند) مداوم 

نتيجه کار اين کميته اين بود که بر . بازنگری شدند "اثرات زيستی طب"در کميته  "انستيتوی اولتراسوند آمريکا"بطور کامل توسط 

.طبق اين تحقيقات اولتراسوند تشخيصی هيچ خطری ندارد  
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کاهش وزن جنين صورت گرفت جنين موش را در داخل رحم در يکی از چند بررسی در اوايل دهه هفتاد که برای نشان دادن 

.  با يکبار در معرض اولتراسوند قرار گرفتن نتيجه مثبت بدست آمد. معرض اولتراسوند تشخيصی با امواج ضرباندار قرار داد  

مساوی و يا حتی بيشتر  يگ گروه تحقيقاتی ديگر با بکار گيری همان شرايط آزمايش و نوع حيوان آزمايشگاهی و شدت اولتراسوند

. از تحقيق اول نتوانست همان نتيجه را بدست دهد  

يکی از مطالعات بحث انگيز در اوايل دهه هفتاد بر روی موشهای حامله ايی که در حين بارداری در معرض اولتراسوند قرار گرفته 

 تجربهناهنجاری در گروه شاهد مشابه گروه . استفاده شددر اين مطالعه از وسيله داپلر جنين که در بازار موجود است . بودند انجام شد

 اين محققان افزايش معنی  دار ناهنجاری را در تحقيقی ديگر. ولی ميزان مرگ جنين بطور معنی دار در گروه تجربه بيشتر بود. بود

:نشان دادند  

داده شد که برای يک ساعت تاثير   nembutal sodium  ز داروی روی موش حامله يک دوز اوليه ا  

ساعت در بند هايی که به او پيچيده شده بود تقال  4بعد از اين يکساعت حيوان از خواب بيدار می شد و برای . خو درا اعمال می کرد

ميلی  28پس از تجزيه و تحليل آماری و با توجه به قدرت متوسط . ساعت موش در معرض اولتراسوند بود 5در طی اين . می کرد

اثيرسوء  اولتراسوند نه بعلت خود امواج بلکه بدليل بستن طوالنی مدت موشها در حرارت زياد اولتراسوند بوده وات ديده شد که ت

.است  

شدت ( از بدن موش که در معرض اولتراسوند تشخيصی با امواج مداوم  شده کاهش قابل مالحظه تواتر ميتوز سلولی در کبد جدا

بهر حال اين مشاهده با اجرای مجدد همان شيوه . بود گزارش شده است) ی متر مربع ميلی وات بر سانت 60متوسط زمانی و فضايی 

. ميلی وات رسيد قابل تکرار نبود 16ميلی وات به  60تحقيق حتی وقتی شدت از   

:اترات نسبت داده شده به  سونوگرافی در زنان و مامايی به طور فهرست وارعبارتست از  

، و کاهش وزن موقع تولدنمو مهارتهای کالمی با تاخير،  چپ دستی ،   سرطان دوره طفوليت ،   ديس لکسی  

:در مورد اين احتماالت به شرح زير است1997گزارش کالج سلطنتی زنان  ومامايی انگلستان  در اکتبر   

:سرطان دوره طفوليت  

اخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد انجام دو مطالعه بزرگ اپيدميولوژيکی بطور گذشته نگر در انگلستان بر روی کودکانی که بين او

.سال است 25ولی اين داده ها مربوط به پيگيری تا . گرفت نشان  داد که اولتراسوند ارتباطی با سرطان دوره طفوليت ندارد  
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 ديس لکسی

توسط استارک و اولين مطالعه .  دو مطالعه خطر وقوع ديس لکسی را برای جنين های در معرض امواج اولتراسوندمطرح کردند

 16محققين بر روی . کودک بعنوان شاهد انجام گرفت 381ساله در گروه در معرض و  7- 12کودک  425همکاران بود که بر روی 

اختالل ديس لکسی را از روی يک امتحان روخوانی بررسی . مورد اختالل ديس لکسی بود 16نتيجه تمرکز کردند که يکی از اين   

ی دار کردند و با اختالف معن   

 در سطح  P<0.01نتيجه گرفتند که افرادی که در دوره جنينی تحت اثر اولتراسوند بودند اختالل مهارت 

.روخوانی بيشتری دارند  

کودک در گروه های شاهد و تجربه با نمونه  2161در اين مطالعه . مطالعه دوم در نروژ توسط سالواسان و همکاران انجام گرفت 

با توجه به نوع اختالل . مطالعه آنها که گسترده تر از مطالعه استارک بود چنين ارتباطی را ثابت نکرد.  فتندگيری تصادفی قرار گر

که بواسطه ماهيت غير عينی اندازه گيری پيچيده الزم دارد می توان ادعا کرد که تحقيق دوم از نظر پروتکل ارزيابی ) ديس لکسی (

. موثق تر است  

 چپ دستی

در افراد معمولی اين . کودکانی که در معرض اولتراسوند در زمان جنينی بودند چپ دست بودنددرصد  19در نروژ در مطالعه ايی 

لذا همان گروه محقق . اگرچه اين اختالف از نظر آماری چشمگير بود ولی همبستگی ضعيفی را نشان می داد. درصد است 15ميزان 

.در حال بررسی بيشتر اين ارتباط هستند  

نمو کالمیتاخير   

مطالعه ديگر درولی . در مطالعه ايی در کانادا ادعا شد که بين اولتراسوند در دوره جنينی و تاخير نمو کالمی بعدی ارتباط وجود دارد

. در نروژ که از روش و طرح بهتر تحقيقاتی برخوردار بود چنين ارتباطی ثابت نشد  

 وزن کم موقع تولد

د اين ادعا انجام شده است که تنها در يک مورد ارتباط معنی دار بين وزن پايين موقع تولد با در يازده تحقيق در مور 2006تا  سال 

.معرض قرار گرفتن به اولتراسوند در دوره جنينی پيدا شده است  

.گرم گزارش شده است 41گرم تا  25اين ميزان کاهش وزن از   
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 مقدمه
يع در دست مراقبين زنان ار شا اعتماد بودن يکی از روشهای تشخيصی بسيسونوگرافی به واسطه سرعت ، ايمنی نسبی و قابل 

اگرچه سونوگرافی در اصل بحث حرفه راديولوژی است تجزيه و تحليل يافته های آن برای متخصصان زنان و زايمان . باردار است 
. معنا و کاربرد وسيع تر دارد  

مطالعات اوليه بر روی اين ابزارها نشان داد که اين ابزارها . ن گذاشته استاولترا سوند تا ثير بسزای بر روی حرفه زنان و زايما
اولتراسوند تشخيصی از اين جهت نيز مورد پذيرش قرار گرفت که . می توانند اطالعات بسيار واضحی در مورد جنين بدست دهند

ين باور شايع ديده می شود که سونو گرافی در جوامع پزشکی ا. کار با  آن ساده است ، مريض راحت است و خيلی پر هزينه نيست
. برای مادر و جنين خطر ندارد  

در نمايشگاه بين المللی کتاب به واسطه سادگی شرح و   1991اين کتاب برای ترجمه در سال . تاليف اين کتاب داستان طوالنی دارد
.همچنين مولفين صاحب نام زنان و زايمان  انتخاب شد  

 Fleischer A, Romero R, Manning F, Jeanty P, James E. The principles and practice of ultrasonography in 
obstetrics and gynecology. USA: Pren ce Hall. 1991   

وجود تصاوير زياد و مسايل فنی چاپ مثل تايپ و اسکن و  .سپس کتاب  به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی برای چاپ سپرده شد 
علم سونوگرافی با سرعت نور پيشرفت نمود بطوريکه چاپ . کاغذ مناسب برای تصاوير باعث شد تا چاپ کتاب به تعويق بيفتدهزينه 
لذا تجديد نظر ترجمه قبلی و اضافه نمودن بخشهايی به ترجمه اول ضروری به نظر می کامال با کتاب اول فرق داشت   2004سال 
. يدی پيش آمد تا کتاب  با بررسی مقاالت و کتب جديد به صورت حاضر تاليف شودفرصت مطالعاتی جد 2008در سال  .رسيد  

البته گذر هفده سال  باعث شد تا انتشارات جهاد دانشگاهی با بکار اندازی کتابخانه الکترونيکی مشکل نشر کتب پرهزينه ايی مثل 
. ايگان در دسترس قرار بگيردکتاب حاضر را حل کند و اين کتاب الکترونيکی برای دانش پژوهان بطور ر  

:به چند فصل  تقسيم شده است) بدليل وجود تصاوير متعدد(اين کتاب بدليل حجم باالی فايل کلی   

فيزيک پايه برای سونوگرافی -فصل اول  

اثرات زيستی اولتراسوند در سونوگرافی زنان و زايمان-فصل دوم  

قطار بدن جنين اندازه گيری ا -فصل سوم  

سونوگرافی واژينال در اوايل حاملگی داخل رحم -فصل چهارم  

سونوگرافی حاملگی خارج رحمی با تصوير برداری از روی شکم و از داخل واژن -فصل پنجم  

تصاوير سونوگرافی از آناتومی جنين طبيعی - فصل ششم  

آناتومی لگن طبيعی در سونوگرافی واژينال   -فصل هفتم  

سونوگرافی از جفت- فصل هشتم  

.يز مروری بر بحث الپاراسکوپی و تستهای مرتبط استفصل نهم ن  

در تاليف اين کتاب سعی شد تا هم خوانی مطالب با  کتب مرجع امتحانات ارتقا و بورد زنان و زايمان در ايران  تا حد مطلوب حفظ 
: بع عبارتند ازفهرست منا. شود تا  در مسير آموزش مدون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  گامی برداشته شود  
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در سونوگرافی اندازه گيری اقطار بدن جنينروشهای آماری برای    

 اهميت برخورد انتقادی

مثل قطر بای پاريتال ، اقطار شکم ، استخوان مطالعات ، جداول و نمودارهای زيادی دارند که رشد طبيعی اندازه ها مختلف جنين را 

ولی دسته . بعضی از اين جداول با دقت زياد ترسيم شده اند و طبق اصول اوليه رياضی می باشند.  فمور و حدقه ها نشان می دهند

ديتهای هر جدول چيست در تصميم بر روی اينکه  از کدام جدول بايد استفاده کرد و محدو. ايی هم با روشی با دقت کمتر آماده شده اند

بجای آنکه بر طبق ( آن به شکل نمودار ترسيم شده " محدوديت اعتماد " مثال با استفاده از يک جدول که . فعاليت روزانه مهم است

ی را هم ندارد، چنانچه مسئله قانونی پيش بيا يد به سختی م" محدوديت اعتماد "يا حتی جدولی که همان ) علم رياضی محاسبه شود 

اصول اوليه  کامال شناخته شده اند و نرم افزار کامپيوتری الزم برای تجزيه تحليل در اکثر . باشد د لیتواند مدرک مست

داشتن پنداشت اوليه که در اين فصل خواهد آمد درک زبان به ظاهر پيچيده و تخصصی . ميکروکامپيوترهای حاضر وجود دارد

ه اين ترتيب می توان قضاوت کرد که آيا يک تحقيق از نظر علمی درست انجام شده يا مطالعات سونوگرافی را ميسر می کند و ب

. خير  

 چرا بيومتری جنين؟

با پيدايش سونوگرافی امکان اندازه گيری . از بوجود آمدن سونوگرافی ابعاد جنين توسط روش راديو گرافی اندازه گيری می شدقبل 

رشد جنين آنقدر سريع است که مقاديری . فراهم شد قابليت اعتماد بيشتر از اشعه ايکس استخوانها و بافتهای نرم جنين با سرعت و 

استفاده از چنين اندازه هايی به سواالت . طور چشمگير تغيير می کندقطر بای پاريتال و طول فمور در عرض يک يا دو هفته به مثل 

:زير پاسخ می دهد  

سن جنين چقدر است؟ -1  

بی اندازه مناسب دارد؟آيا جنين از نظر نس -2  

آيا هيچ ناهنجاری وجود دارد؟ -3  

سوال اول در حرفه مامايی مدرن بسيار مهم است و يکی از داليل بسيار شايع ارجاع در اکثر کشورهايی که تصوير برداری روتين 

.در آنها متداول نيست می باشد  

نی های مهمی هستند زيرا احتمال مرگ و معلوليت در جنين ارزيابی رشد جنين و تعيين عقب ماندگی رشد در داخل رحم نيز نگرا

باالخره آنکه تعيين ناهنجاريهای مادرزادی می تواند ميزان مرگ و مير حوالی . عقب ماندگی رشد داخل رحمی  بيشتر است دچار

.زايمان را کاهش دهد و از اين نظراهميت زيادی پيدا کرده است  



چگونه بدست می آيند؟مقادير طبيعی : اصول بيومتری جنين   

هر متغيری در سنين مختلف حاملگی به واسطه اندازه گيری آن متغير در ) ميانگين ، حد باال ، و حد پايين نرمال ( مقادير طبيعی 

جمع آوری داده ها به اين منظور می تواند بصورت تحقيقات تحليلی مقطعی يا . جنين های بيماران سالم با سن حاملگی مشخص است

. تفاوت اين دو نوع مطالعه در زير شرح داده شده است. باشد طولی  

 انتخاب بيماران 

از آنجا . اگر در هر دوره باروری درجه حرارت پايه بدن ثبت شود يا زمان لقاح مشخص باشد سن حاملگی را با دقت می توان فهميد

ن قطعی آخرين قاعدگی با يک سونوگرافی در اوايل که چنين اطالعاتی معموال در دست نيست ، ترکيب تاريخچه قاعدگی منظم زما

دقت ارزيابی سن حاملگی بيماران مورد مطالعه يک تحقيق از نظر صحت و دقت تحقيق . حاملگی برای تعيين سن حاملگی کافی است

. بيمارانی که سن حاملگی مشکوک دارند نبايد در تحقيقات بيومتری جنين شرکت داده شوند. بسيار ضروری است  

گرچه بديهی به . الوه بر داشتن يک تاريخچه موثق قاعدگی بيماران نبايد تاريخچه عوارض طبی ، جراحی و مامايی داشته باشندع

بدنيا آمده باشد وهيچ عالمتی از عقب ماندگی رشد يا ناهنجاری  42تا  38کنيم که جنين بايد بين هفته  نظر می رسد ولی بگذاريد تاکيد

.مادرزادی در او نباشد  

 انواع تحقيق مقطعی و طولی

بسياری از مشخصات فقط  مطالعه مقطعیدر  .مقطعی و طولی: رشد جنين را می توان توسط دو نوع مختلف تحقيق بررسی کرد

. در مطالعه طولی بر روی تعداد کم جنين بررسی های سريال انجام می شود. يکبار در طی حاملگی بررسی می شوند  

: مهم دارند مطالعات مقطعی چند مزيت  

.در مدت زمان محدود وجود دارد اامکان انجام آنه -1  

.جمع آوری داده ها ساده تر است زيرا بيماران را فقط يکبار بررسی می کنند -2  

. تحليل آماری در اين مطالعات ساده تر است -3  

:از طرف ديگر اين مطالعات نکات منفی مهمی دارند  

).را نشان دهند" جمعيت "بلکه فقط می توانند رشد يک ( ص کنند نمی توانند رشد هر فرد را مشخ -1  

.پايايی تحليل آماری در داده های تحقيق مقطعی هميشه به اندازه يک تحقيق طولی نيست -2  

اين تحقيقات بسيار مستعد اين خطا هستند که جنين هايی با الگوی رشد غير عادی ، سن حاملگی نامشخص يا هر دو را در خود  -3

.ا  دهندج  

. پيگيری نوزاد به واسطه تعداد زياد افراد مورد مطالعه مشکل است  -4  



را اشتباه نشان می  )يعنی اول و آخر بارداری( چنين مطالعاتی بعلت خطاهای نمونه گيری معموال مقادير  در دو انتهای منحنی  -5

.دهند  

هر جنين از نظر داده ها فقط يک نقطه را در تحقيق تشکيل می يک خطای بسيار شايع در مطالعات عدم توجه به اين اصل است که 

عليرغم اين نکته غالبا در . در غير اين صورت فرضيات واريانس بهم می ريزد و دقت محدوده اعتماد زير سوال می رود. دهد

ی از نظر واريانس بايد هر بيمار يعن." بار معاينه شدند 215بيمار برای  150:" مقاالت عبارتهای اشتباهی مثل اين ديده می شود که 

.را با يک معاينه در نظر گرفت و يک واحد تحقيق حساب کرد  

:فوايد زيادی دارند تحقيقات طولی  

.سن حاملگی در تعداد کمتری از بيماران بايد تعيين شود -1  

.سن فقط در ابتدای حاملگی پرسيده می شود -2  

. خيص هستندمنحنی های رشد غير عادی به راحتی قابل تش -3  

 (velocity curves) در تحليل آماری تطبيق بهتر داده ها با منحنی وجود دارد و محاسبه منحنی تراکم  -4  

متاسفانه در اين مطالعات به خاطر طرح تحقيقاتی که دارند از يک جنين در طی حاملگی چند بار بررسی . و غيره مستدل تر است

ی جمع آوری داده ها به مقدار قابل توجهی افزايش می يابد و نيازمند انگيزه باال از طرف مادر در نتيجه زمان الزم برا. آيد می بعمل

.بحث زيادی از نظر رياضی بيولوژی و اپيدميولوژی پيرامون نتايج بدست آمده از مطالعات طولی وجود دارد. است  

 تعداد نمونه

برای يک ( مورد  100در بيو متری جنين ، تعداد کمتر از . بحث داردمتغير مورد ) پراکندگی ( تعداد کافی نمونه بستگی به تنوع 

از طرف ديگر نمونه . و در نتيجه اين تعداد مناسب نيست بندرت اجازه محاسبه رگرسيون چند متغيره را می دهد) تحقيق مقطعی 

مونه های بزرگتر چندان کاهش نمی هم الزم نيست زيرا در معادالت به خوبی تعريف شده ، انحراف معيار با ن 500های بيش از 

. تهيه داده های پيگيری را بسيار مشکل می کند)  2000يا در بعضی موارد حتی  1000(بايد توجه کرد که افزايش بيشتر تعداد . يابد

مناسب انتخاب کنيم بهتر است که نمونه ايی با پراکندگی . احتمال وارد کردن داده ها از جمعيتهای زير گروه بيمار نيز افزايش می يابد

اگر اين شرط بر آورده نشود امکان فقدان دقت در دو انتهای منحنی وجود . تا تعداد افراد از ابتدا تا انتهای تحقيق ثابت باقی بماند

.  دارد  

 

:نمايش داده ها  

تال برای تعيين سن حاملگی در يکی متغيری مثل قطر بای پاري. سه سوال ذکر شده در باال را می توان با دو نوع توزيع نشان داد

بخش آتی . استفاده می شود و در ديگری سن حاملگی را به ما می دهند و بر حسب آن می خواهند اندازه بای پاريتال را مشخص کنند

.اصول زير بنايی تدارک چنين جداولی را توصيف می کند   



.ن به شکل نمودار نشان دادداده های جمع آوری شده را در مورد متغير خاص در طی يک تحقيق می توا  

)متغير ديگر(نمودار و سن حاملگی که در آن اين اندازه به دست آمده  yاندازه يک متغير روی محور عمودی   

نمودار نهايی را . همين روش برای تمام داده هايی که جمع آوری شده تکرار می شود. نقطه گذاری می شود  xروی محور افقی 

     نمودار پراکندگی (شکل  3-1)گويند. 

را بتوانيم دسته بندی و توسط خطی بهم وصل ) نقطه ها(اگر تمام داده ها . نمودار پراکندگی تحليل بصری از داده ها بدست می دهد

ر پراکنده و نظم خاصی نداشته باشند می گوييم در تمام سطح نمودا) نقطه ها(اگر داده ها . کنيم می گوييم داده ها با هم همبستگی دارند

 اين دو متغير يا همبستگی ندارند يا همبستگی آنها ضعيف است (شکل2-3).

واهيم وقتی داده های دارای هم بستگی را در يک نمودار پراکندگی نشان دهيم ننتيجه تحقيق پيش چشم ما ترسيم می شود ولی اگر بخ

ساده ترين شکل تحليل رياضی به . برای مقاصد بالينی پيشگويی انجام دهيم همبستگی بين دو متغير بايد از نظر رياضی تعريف شود

دست آوردن يکسری ميانگين و انحراف معيار برای هر افزايش متغير (که داده هايی را برای آن جمع کرده ايم ) است (شکل 3-3). 

اين اولين قدم برای تجزيه تحليل  بعدی است ولی باز هم پيش گويی بر روی اين نوع گزارش مشکل است و پراکندگی نمونه در نظر 

.روشی که معموال بکار می رود تطبيق داده ها با يک منحنی است. گرفته نشده است  

(curve fitting) تطبيق با منحنی 

 سپس.که از نقطه ميانگين داده ها بگذرد است کشيدن يک منحنی ، ی خالصه کردن داده های نمودار پراکندگی يک روش ساده برا

تطبيق با منحنی با آناليز رگرسيون ميسرمی باشد که يک ابزار آماری برای ارزيابی  .محاسبه می شود پراکندگی حول اين منحنی

مثال پيش (ته شده باشد می توان مقادير يک متغير را از روی ديگری پيشگويی کرد وقتی که  ارتباط شناخ. ارتباط بين دو متغير است

وقتی دو متغير در دست داريم يکی را متغير مشاهده شده يا مستقل گويند و ديگری را متغير ) گويی سن حاملگی از روی بای پايتال 

.  نشان می دهند yرا روی محور و متغير وابسته xمتغير مستقل را روی محور . وابسته يا پيش بينی شده  

 آناليز رگرسيون

    اصل اوليه آناليز رگرسيون محاسبه منحنی است که به بهترين وجه بتواند ارتباط بين دو متغير را نشان دهد و   برای همين به اين 

.می گويند قيتطب منحنی بهترين يا  Best Curve Fit 

        تطبيق با منحنی را ين فصل است الزم است بدانيم که روش معمول بهترين اگر چه جزئيات محاسبات رياضی و راء حوصله ا

می شود و فاصله عمودی بين هر نقطهيعنی منحنی مبنا پيشنهاد . گويند    least square technique روش حداقل مجذورات    

 (مربوط به داده ايی) را با اين منحنی اندازه می گيرند (شکل 4-3). 

از آنجا که بعضی داده ها باالی منحنی و بعضی در زير آن هستند صرف محاسبه فاصله . مجموع اين  فواصل را حساب می کنند

با به توان . مجموع فواصل از منحنی برای داده های باال بايد برابر با مجموع فواصل از منحنی برای داده های پايين شود. کافی است

. می توان هم از خط مستقيم و هم از منحنی استفاده کرد . اعداد چشم پوشی می شود) مثبت يا منفی(رساندن اين فواصل از عالئم  دو

.بر حسب اين انتخاب آناليز رگرسيون را از نوع خطی يا منحنی چند متغيره گويند  



 

 

 آناليز رگرسيون خطی

از آنجا که خط مستقيم . ترسيم می کنند را با ارتباط بين دو متغير تطبيق کنددر آناليز رگرسيون خطی بهترين خط مستقيمی  که 

:فرمول خط راست عبارتست از . تعريفی رياضی دارد می توان از فرمول خط مستقيم جهت پيش بينی متغير ناشناخته بهره گرفت  

 

Y= a+bx 

اين منحنی يک مزيت بزرگ. تخط اس) شيب (ضريب زاويه  bو  xدر نقطه تقاطع با محور  yمقدار  aکه   

ترسيم اين منحنی آنقدر ساده  است که حتی بعضی از ماشين حسابهای روی ساعت مچی هم می توانند . در مقابل ساير منحنی ها دارد

:رگرسيون خطی در شرايط زير مناسب است. رگرسيون خطی را از روی داده های نمونه محاسبه کنند  

نمونه های کوچک -1  

ی زياد متغير پراکندگ -2  

مثال تحقيق از نوع تحقيق اوليه است يا به علت آنکه پراکندگی از مقدار طبيعی به . وقتی دقت زياد برای  پيش بينی الزم نيست -3

تحليل رگرسيون خطی در پيش بينی دقيق خيلی توانا نيست زيرا در محاسبه . مقدار قابل مالحظه ايی بيش از خطای اندازه گيری است

به عبارت ديگر هر چه هم بستگی دو متغير کامل تر باشد رگرسيون بطرف ميانگين . ه های خام  به مقدار ميانگين ميل دارندآن داد

.کمتر است و بر عکس  

جنين با معادالت منحنی مثالرشد (اگر چه رگرسيون خطی غالبا در معادالت سونو گرافی ذکر شده است ، اکثر پديده های بيولوژيکی   

.بهتر توصيف می شوندغير خطی   

ناليز رگرسيون از نوع غير خطی چند متغيره آ  

هفته يا بيشتر بدست آمده ،  امکان تطبيق با يک نمودار منحنی  20نقطه داده در طی  150وقتی تعداد نمونه زياد است  يعنی بيشتر از 

.غير خطی وجود دارد  

اين معادالت بر حسب باالترين توان . ت چند متغيره توصيف می گردند رگرسيونهای چند متغيره با فرمولهای رياضی از نوع معادال

:مثال. متغيروابسته انواع مختلف دارند  

Y=a+b x 

Y=a+bx+cx² 



Y=a+bx+cx²+dx³ 

نتيجه ايی که از اين روش به دست می آيد . هر چه تعداد جمالت معادله چند متغيره بيشتر باشد بهتر می تواند داده ها را توصيف کند

اين امر را می توان به طريقه رياضی نشان داد که تعداد جمالت چنين . ن است که مختصات هر نقطه  در معادله صدق می کندآ

مبرهن است که گاهی تعداد جمالت معادله آنقدر زياد می شود که محاسبه عملی . منحنی مساوی با تعداد نقاط نمونه منهای يک است

.  کردن داده ها نمی خورد نخواهد بود و ديگر به درد خالصه  

انتخاب از طريق مقا يسه ضريب هم بستگی . در عمل معادله با کمترين تعداد متغير که داده ها را توصيف کند انتخاب می شود

. معادالت چند متغيره مختلف برای يکسری داده ثابت صورت می  گيرد  

 The coefficient of correlation and of determination هم بستگی و ضريب تعيين  ضريب  

به دست)  ²Rضريب تعيين (يا مجذور اين عدد    کيفيت تطبيق معادله بوسيله ضريب هم بستگی متعدد  

اگر بين دو متغير ضريب همبستگی کامل وجود داشته . هر چه همبستگی بيشتر باشد اين ضريب به عدد يک نزديک تر است . می آيد

بر روی خط رگرسيون می افتد اما چنين امری بندرت روی می دهد و احتمال بيشتری می رود که باشد تمام نقاط منحنی پراکندگی 

مقدار . بعضی نقاط خارج خط رگرسيون قرار گيرند  

R²متغيرهايی که با هم همبستگی دارند دارای مقادير . مساوی صفر نشان می دهد که هيچ ارتباطی بين دو متغير وجود نداردR  بين

  ²Rجمله دارند منحنی ها معموال مقادير 3يا  2در معادالتی که بيش از . هستند 0.9تا  0.99

بسيار نزديک به هم را نشان می دهند (تصوير 3-5). در بين منحنی هايی با مقدار R  زياد مناسب ترين آنها منحنی  با کمترين تعداد 

.کار آيی دارد Fاين منحنی ها از هم آزمون ديگری به نام برای تشخيص . جمله است  

که در متغير مستقل ضرب می ) در معادالت فوق  abcd( با باال رفتن تعداد جمله ها در معادالت چند متغيره ضرايب  Fآزمون

متغير مستقل گذاشته می  در محاسباتی که تعداد جمالت زيادی دارد توانی که برای. کوچکتر می شود) در معادالت فوق  x(شوند 

برای جبران اين نقص ، ضريب بايد ). 64000می شود   3هفته به توان  20( شود باعث می شود تا اعدادی بسيار بزرگ  بدست آيد

در اين مورد . ضريب می تواند آنقدر کوچک باشد که به سمت صفر ميل کند. خيلی کوچک باشد وگرنه متغير بسيار بزرگ می شود

مخالفت "است که برای آزمون فرضيه  Tنوعی آزمون  Fآزمون . دقيق نيست و بايد حذف شود) صفر( به دست آمده  ديگر عدد 

بطوری که بی (اين آزمون به ما اجازه می دهد که بفهميم آيا با اضافه کردن جمله ديگر به معادله . مطرح می شود" ضرايب با صفر 

.شوند يا خيرضرايب زياد می ) جهت معادله پيچيده نشود   

 پيش بينی از روی معادالت 

با پيش بينی جور  حدهدف بيو متری جنين پيش بينی  اطالعات در مورد يک جنين و سپس تاييد اين است که اندازه های جنين تا چه 

يا در منحنی نرمال در  xمتغير مرجع را که در نمودار روی محور. د ر آمده است  

" مقدار پيش بينی شده"را  yمقدار منحنی . می نامند" مقدار مشاهده شده) "مثال سن جنين (می شود ستون انتهای سمت چپ نشان داده 

مثال قطر بای پاريتال از . يک اشتباه شايع آن است که از مقدار پيش بينی برای بدست آوردن مقدار مشاهده شده استفاده کنيم . گويند



از نظر رياضی اشتباه ) ستون(اين روش خواندن از دو طرف . ن بدست آيدراست به چپ در ستون سن حاملگی خوانده شود تا س

باعث  ).يا اساسا نمی توان آن را پيدا کرد( يکی از چندين علت اين ادعا اين است که محدوده اعتماد  اشتباه بيان خواهد شد. است

تعجب است که وقتی داده ها جمع آوری شوند می بينيم که ارتباط بين متغير مشاهده شده و  پيش بينی  شده با ارتباط بين متغير پيش 

هفته می خورد  19ميلی متر به سن حاملگی  45مثال به نظر می رسد که اگر قطر بای پاريتال ! بينی شده و مشاهده شده فرق دارد 

پس هفته 19 هم بايد به قطر بای پاريتال 45 ميلی متر بخورد ولی اگر به جدول 3-2 نگاه کنيد خواهيد ديد که اين رقم  46 ميلی متر 

.اين تفاوت بخاطر همان روش جمع مجذورات ذکر شده در باالست. است  

 چگونه می توان محدوده اعتماد را محاسبه کرد؟

به عبارت . بر آنکه می توانيم رشد متوسط را تعريف کنيم بايد بدانيم که چه فاصله از حد متوسط برای هر فرد طبيعی است عالوه

هر چه . آماری پراکندگی اطراف ميانگين چقدر است؟ متغير آماری که اين پراکندگی را اندازه گيری می کند انحراف معيار نام دارد

انحراف معيار ميتواند برای توصيف محدوده نرماليتی داده . در نمونه در اطراف ميانگين کمتر است انحراف معيار کمتر باشد تنوع

ها بکار رود. اين محدوده را محدوده اعتماد يا اطمينان می نامند (تصوير 3-6). بر طبق قاعده ، محدوده اعتماد بين پنجمين تا نود و 

دو . انحراف معيار قرار دارد 2.38انحراف معيار يا اولين و نودونهمين صدک بعالوه و منهای  1.66جمين صدک بعالوه و منهای پن

در بين باالترين . دو ونيم درصد زير حد طبيعی و دو ونيم درصد باالی آن قرار دارند.  جمعيت است%  95انحراف معيار مطابق با 

بيماران %  10بايد به خاطر سپرد که ) پنجم و نود و پنجم( با صدکهای معمول . را نرمال می دانندو پايين ترين صدک ، متغير 

ارزش پيش گويی هر معادله مورد . مورد مطالعه خارج حدود طبيعی هستند ولی اين به اين معنا نيست که مريض غير طبيعی است

عدم وجود تغيير در انحراف معيار را . طور زياد تغيير نکند بيشتر است نظر اگر با تغيير مقدار مشاهده شده مقدار انحراف معيار به

.می توان بررسی کرد   Bartlett or Levene test   با آزمون

 

 خالصه

اگر می خواهيد محاسبه ای را برای خود به کار بريد محاسبه ای را انتخاب کنيد که از يک تحقيق با تعداد زياد نمونه بدست آيد زيرا 

اگر . چنين تحقيقی بايد دو طرف منحنی را به طور کامل نشان دهد. گستره زيادی از مقادير متغير مستقل را شامل می شوندداده ها 

بررسی ) . نه تحقيق مقطعی(تعداد نمونه زيادی با اين معيار در دست بود منحنی را انتخاب کنيد که در تحقيق طولی بکار رفته است 

هفته  22تا  12مثال در بعضی از تحقيقات رشد استخوان ران از . را که شما می خواهيد دارد يا خير کنيد که مطالعه ، گستره سنی 

.توصيف شده است  

.استفاده از اين مطالعات برای مقادير خارج اين محدوده صحيح و دقيق نيست  

ير بر حسب سن حاملگی استفاده و باالخره از يک جدول هم برای تعيين سن حاملگی بر حسب يک متغير هم برای نعيين يک متغ

.نکنيد  

 



 

 تخمين سن حاملگی

 

 متغيرهای پيشنهاد شده برای ارزيابی سن حاملگی

 15روز لقاح منهای (در تمام جداول اين بخش ما هفته حاملگی را بطور نظری بر حسب هفته و روز از شروع دوره قاعدگی طبيعی 

همچنين تمام مقادير را . ن نمی دهيم تا مشکالت تبديل اعشار به روز پيش نيايدهفته را به صورت اعشاری نشا. بيان می کنيم) روز

اين امر با سيستم بين المللی واحدها که در آن واحدهايی ثانويه با واحدهای اوليه با يا . بر حسب ميلی متر ذکر می کنيم تا سانتی متر

تطابق دارد و در اين سيستم استفاده از واحد سانتی ) يکو  و غيرههزار، ميليون ، هزارم ، ميکرو ، پ(به توان سه مرتبط می شوند 

.اندازه های پيشنهاد شده برای تعيين سن حاملگی در زير شرح داده شده اند. متر توصيه نشده است  

 

Crown Rump Length 

طويلترين اندازه قابل نمايش در رويان يا جنين است و در اينجا اندامها و کيسه زرده   CRL 

بستگی بسيار خوبی است که بين اندازه آن و سن حاملگیهم  CRL  علت دقت زياد . در نظر گرفته نمی شوند  

.در اوايل بارداری يعنی زمانی که رشد سريع است و به کمترين ميزان تحت تاثير اختالالت بيماری را قرار می گيرد وجود دارد  

ايد در خارجی ترين کنار قطب سفاليک و خارجی ترين کنار قطب ته در تصويری که مقطع طولی از جنين نشان می دهد کاليبر ب

جنين گذاشته شود (تصوير 3-7). اندامها و کيسه زرده را نبايد حساب کرد (تصوير 3-8) و ميانگين سه مقدار را بدست آورد. اين 

.پيشگويی کند 10تا  7در هفته ) درصد محدوده اطمينان  10( د سن حاملگی را با خطای سه روز اندازه می توان  

 14و  10بين هفته . ولی با رشد بيشتر انحنای جنين تغيير می کند و اندازه های خطی که با کاليبر به دست می آمدند کمتر دقيق هستند

.روز می رسد 5خطا از سه روز به   

  قانونی وجود دارد که طبق آن می توان از روی تعداد ماه . رفتاشتباه گ) قد(     CHL  را نبايد با     CRL  

.خوانده می شود" قانون هاس"اين قانون . را اندازه گرفت) از سر تا انتهای پا( حاملگی قد جنين   

در نيمه دوم اگر تعداد ماه . آيد  ضرب کنيم قد جنين بر حسب سانت بدست می 4در نيمه اول حاملگی اگر تعداد ماه حاملگی را در 

:مثال. ضرب کنيم قد جنين بر حسب سانت بدست می آيد 5حاملگی را در عدد   

.سانت است 40سانت و در ماه هشتم برابر  16قد جنين در ماه چهارم برابر   



 

4x4=16 cm  

8x 5 =40 cm  

 

 

 Biparietal Diameter  

 از نظر تاريخی  BPD (جدول 2-3) اولين مقداری بود که در تعيين سن حاملگی به کار رفت. 

را در    BPD  توافق هم بر اين است که بايد اندازه . هفته است 28تا  12حداکثر دقت آن در فاصله بين   

تاالموسها ) قدامی (اندازه گيری در سمت شکمی ) .  3-9تصوير (سطح تاالموس ها گرفت   

چارتهای . و در نتيجه سن حاملگی کمتر از واقع است  BPD  باعث به دست آمدن مقدار ) زير پايه مغزی (  

بر مبنای اندازه گيری از جدار خارجی جمجمه در طرف نزديک به بدن تا جدار داخلی جمجمه  BPD  

بر حسب سن حاملگی  BPD  اگر چه سطح بزرگ . است   A‐mode  رافی در طرف مقابل  با روش سونوگ  

ترجيح می دهيم که از يک محل نشانه در سراسر ) و کمی به سمت قدام می چرخد(دستخوش تغيير می شود   

 ددر حقيقت اين توصيه ايی اشتباه است که در اواخر حاملگی بايد سطح را تغيير دا. حاملگی استفاده کنيم تا اشتباه بی مورد پيش نيايد

.و قطر بای پاريتال کمتر از واقع است  (Dolichocephaly)  گاهی سر جنين پهن و دراز می شود 

.  را بايد به دست آورد    (cephalic Index) برای بررسی چنين حالتی شاخص سفاليک    

 شاخص سفاليک نسبت قطر بای پاريتال تقسيم بر قطر از اکسی پوت تا پيشانی است و مقدار طببيعی آن 

هر دو طرف محدوده اطمينان نزديک شود ديگر نبايد از قطر بای پاريتال برای  وقتی شاخص سفاليک به. می باشد 0.85-0.75

.ارزيابی سن جنين بهره گرفت  

مثال اگر شما فنجان قهوه را بين دو انگشت خود فشار دهيد فاصله بين انگشتان . سطح مقطع عرضی حجمی که فشرده شده ثابت نيست

اگر سر . اين پديده برای سر جنين هم صدق می کند. د ولی محيط هنوز ثابت استشما کم ميشود و منطقه عرضی فنجان کاهش می ياب

به . از دو طرف فشرده شود قطر بای پاريتال کم می شود ولی قطر از اکسی پوت تا پيشانی زياد می شود و محيط ثابت باقی می ماند

 اين علل روش های تصحيح 

و همکاران نشان دادند که    Wolfson  .  يتال کاربرد بالينی ندارندقطر بای پار    



. پارگی زودرس کيسه آب بدنيا می آيند اندازه گيری قطر بای پاريتال در ارزيابی سن جنين خيلی موثق نيست   در جنين هايی   

Dolichocephal  با توجه به بحث باال در مورد جنين های 

متوسط اين اندازه ها معموال بهترين .وان بازو را پيشنهاد می کنيمدر حاملگی با پارگی زودرس کيسه آب  ما اندازه گيری فمور يااستخ

.ارزيابی ممکنه را به دست می دهد  

با توجه به اين حقيقت که بچه های نارس معموال . استفاده از محيط شکم را هم پيشنهاد می کند  Okeeffe  

اين اندازه کمتر از مقدار مورد انتظار بر آورد می شود  عقب ماندگی رشد دارند پيشنهاد می کنيم که محيط شکم استفاده نشود زيرا

از آنجا که نا بسامانی شکل و رشد و تنوع فردی بر روی اندازه سر بعد . يعنی تخمين سن حاملگی کمتر از مقدار واقعی آن می شود

به ميزان زياد اثر می گذارد بعد از اين زمان  28از هفته   

. را بايد با احتياط بکار برد   BPD  

اگر چه اين روش از نقطه نظر پنداشتی . استفاده شد " سن سونوگرافی  تطبيق داده شده بر حسب رشد"روشی به نام  80در اوايل دهه 

ايده بسيار خوبی به نظر می رسيد عموما قابل اجرا نبودو بعد هم ثابت شد که اين روش هيچ مزيتی بر اندازه گيری قطر بای پاريتال 

.  ندارد   

سر محيط  

خطای ميانگين محيط سر بطور معنی داری از .  محيط سر تحت تاثير رشد غير عادی قرار می گيرد منتها نه به اندازه بای پاريتال

محيط سر تحت تاثير حالتهای  . خطای ميانگين اندازه بای پاريتال کمتر است  

محيط سر را در همان سطح بای پاريتال اندازه. قرار نمی گيرد  Dolichocephaly , brachycephaly  

).خلفی است -اين اندازه مربوط به طول قدامی(فرد بايد از اينکه طوالنی ترين محيط را بدست آورده اطمينان حاصل کند . می گيرند  

. در اسکن وجود داشته باشد  Cavuum Pellucidum  اين بدان معناست که سقف حفره خلفی 

 محيط سر يا با کاليبرهای الکترونيکی اندازه گيری می شود (تصوير 9-3) يا با فرمول زير :

محيط سر=  BPD + Occipitofrontal diameter ×π/ 2 

 

 توزيع نرمالی که با آن بتوان سن حاملگی را از روی محيط سر بدست آورد در جدول 3-3 آورده شده است.

 طول استخوان بازو و فمور

 طول استخوان ران (جدول 4-3 ) ابتدا برای تشخيص کوتولگی اندامها اندازه گيری می شد. سپس مشاهده



استخوان ران . ندازه گرفتبه بعد ا 10استخوان ران را می توان از هفته . شد که طول فمور متغير عالی برای تعيين سن جنينی ست

 را از محل ابتدای آن تا انتهای تنه اندازه می گيرند(تصوير 11-3) . سر فمور و اپی فيز

 انتهايی در اندازه گيری محاسبه نمی شود. استخوان بازو را هم به همين طريق اندازه می گيرند. (جدول3-5) 

 متغير های ديگر

. و فمور و استخوان بازو به هيچ وجه تنها اندازه های مفيد در تعيين سن حاملگی نيستند  CRL, BPD  طول 

ل در بين اندازه های پيشنهادی ، ساير استخوانهای دراز ، فاصله بين دو حدقه ، محيط سر و محيط شکم ، کالويکول و اندازه و شک

.محيط شکم به سرعت از اين ليست حذف شد زيرا نسبت به رشد متغير جنين بسيار حساس است. گوش جنين هم ديده می شود  

استخوان درشت نی در . در بين ساير استخوانهای دراز اندازه استخوان بازو قطعا ساده ترين راه  برای محاسبه و تکرار محاسبه است

در عمل ما . ی را صرفا بايد زمانی بکار برد که نتايج مبهم از ساير روشها به دست آمده استمقام بعدی است و زند اسفل و اعل

  .را با سن حاملگی بدست آمده از بای پاريتال مقايسه می کنيم متوسط سن حاملگی از روی استخوان را محاسبه و اين مقدار

اگر تفاوت بيش از 11 روز باشد ترجيح می دهيم از سن حاملگی از روی استخوان استفاده نماييم. جدول 5-3 و 6-3 را می توان 

. برای تعيين سن حاملگی از روی استخوانها ی دراز جنين بکار برد  

برای بدست آوردن سطح مناسب بايد از مقطع قرار دادی . شودفاصله بين دو حدقه متغيری است که گاهی در حرفه ما مفيد واقع می 

در سطح مناسب بايد قطر هر دو حدقه چشم . قطر بای پاريتال شروع کرد و مبدل را به طرف تنه حرکت داد تا حدقه ها رويت شوند

برابر تصوير و قرينه باشد (تصوير 13-3 ) . بايد قطر بزرگتر چشم مورد استفاده قرار  گيرد و فاصله بين دو حدقه بايد کمترين 

.را می توان برای استخراج سن حاملگی از فاصله بين دو حدقه مورد استفاده قرار داد 3-7جدول . مقدار را داشته باشد  

دستخوش تغيير زياد نمی شودبه واسطه عقب ماندگی رشد  کهاندازه گيری مخچه هم می تواند سن حاملگی را نشان دهد   

(تصوير 14-3). بعالوه اگر اندازه گيری بر حسب ميلی متر باشد مقدار ، مشابه سن حاملگی است. به عنوان مثال اگر مخچه 22 

را برای بررسی سريع سن حاملگی آسان  اين تشابه اعداد ، بکارگيری مخچه. هفته حاملگی است 22ميلی متر باشد جنين در حدود 

کالويکول استخوان سازی  بين غشا يی دارد نه داخل . کالويکول را هم برای تخمين سن حاملگی پيشنهاد کرده اند. می کند
کالويکول به درجات مختلف تحت تاثير بيماريهايی مثا . همين باعث افتراق آن از ساير استخوانهای دراز می شود. غضروفی

دروپالزی ، آکن  

يکی . گاهی اندازه گيری کالويکول در چنين مواردی مفيد است. منو تی پالزی ، ديس پالزی و چند بيماری ديگر قرار می گيرد

  .طول کالويکول بر حسب ميلی متر بسيار نزديک به سن حاملگی بر حسب هفته استديگر از نکات جالب آن است که 

 مراکز استخوانی شدن 

لفين تالش کرده اند تا سن حاملگی را از روی تعيين اندازه مراکز استخوانسازی مثل انتهاياستخوان ران ، ابتدای درشت بسياری از مو

اول آنکه مشاهده يک مرکز استخوان سازی به تنهايی . اين کار چند مشکل به وجود می آورد. تخمين بزنند نی و ابتدای استخوان بازو



جود مراکز استخوانسازی ارزيابی شود جنين می تواند هر سنی را بعد از سنی که مرکز استخوانسازی چنانچه فقط و. دقت کافی ندارد

. پس اين مورد از نظر بالينی ارزش چندانی ندارد. ظاهر شده داشته باشد  

ر می شود فقط آنچه که به عنوان مرکز استخوانسازی در اولتراسوند ظاه. اندازه گيری مرکز استخوانی خود مشکل ايجاد می کند

ضخامت و طول قابل رويت نيستند مگر آنکه . فضايی درطرف ابتدايی مرکز استخوانسازی است و تمام مرکز استخوانسازی نيست

. اين وضعيت در بالين به سختی حاصل می شود. مرکز استخوانسازی کامال بطور عمودی درزير پرتو امواج اولتراسوند باشد

سازی کوچک هستند و يک خطای کوچک در اندازه گيری بر روی هر کدام از آنها مساوی با باالخره آنکه مراکز استخوان

بنابر اين ما کاربرد مرکز استخوانسازی را در عمل و بر بالين مريض حتی در . تغييراساسی در ارزيابی سن حاملگی خواهد شد

.  قبول داريماواخر حاملگی با ارزش نيافتيم و بيشتر از همه استخوان ران و بازو را   

 انتخاب يک جدول مناسب

متغير های مختلف پايايی و . با توجه به تعداد زياد متغير های مختلف الزم است بدانيم که هر چيز را بايد در چه زمانی اندازه گرفت

ولويت مرتب شده در فهرستی که می بينيد متغير ها بر حسب ا. سهولت اندازه گيری متفاوتی در سنين مختلف حاملگی مختلف دارند

اين ترتيب از روی پايايی ، محدوده اطمينان و سهولت اندازه گيری به دست آمده است و نبايد آنرا قطعی دانست و فقط به درد . اند

.شرايط خاص می خورد  

 

7-10از هفته    CRL 

10-14ز هفته ا   CRL  

بای پاريتال و طول فمور و طول بازو   

 

15-28از هفته    طول فمور و طول بازو بای پاريتال و   

 و محيط سر و فاصله دو حدقه چشم و طول ساير استخوانهای بلند

 

28بعد از هفته    در اين هفته ها به ترتيب دقت از  طول . مقادير برای تعيين سن حاملگی دقت کمتری دارند 

د و محيط فمور ، طول استخوان بازو ، فاصله بين دو حدقه ، بای پاريتال و ساير استخوانهای بلن

.سر استفاده می شود  

  

 



 اگر متغير های مختلف تخمين های متفاوتی را بوجود آورند چه کنيم؟

باشد و  15اگر تخمين سن جنين در هفته . قاعده کلی آن است که اگر تخمين سن حاملگی در اوايل صورت گيرد دقت آن بيشتر است

ما دو تخمين سن . تخمين اول را دست نزنيد چون اين تخمين درست است تخمين ديگری را بدست داد ، 27يک اسکن شاهد در هفته 

فقط متغير هايی را دو بار اندازه  20قبل از هفته ) . اين يک محدوده اختياری است ( روز باشد برابر می دانيم  11را اگر به فاصله 

مثال دو ( ی وقتی دو متغير با هم توافق دارند در طی هر بررس. می گيريم که تفاوت با تخمين قبلی آنها بيش از يک هفته باشد

. می توانيد متوسط سن حاملگی به دست آمده از آن دو را حساب کنيد) استخوان مختلف   

وقتی چند متغير تخمينهايی به دست می دهند که در يک گستره هستند ولی يکی از آنها به بقيه نمی خورد آن متغير را دوباره بررسی 

.هم غير عادی بود آنرا در تخمين نهايی بکار نبريد اگر هنوز. کنيد   

 چگونه نتايج را گزارش کنيم؟

 35مثال سن حاملگی بايد برای . هستيم پنجمين تا نودو پنجمين محدوده اعتماد برای پيش بينی هر اندازهما کامال موافق گزارش 

 35هفته است و بيشترين احتمال حول  37تا  33بين  در صد سن 95اين نشان می دهد که به احتمال . گزارش شود) 33-37(هفته 

.داشته باشد) در موارد شکايت (اين امر باالخص در اواخر حاملگی مهم است و می تواند کاربردهای قانونی . هفته می رود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح تصاوير فصل سوم

دقت کنيد که . محور عرضها متغير وابسته ديده می شودبر روی محور طولها متغير مستقل و برروی . نمودار پراکندگی : 3- 1تصوير 
.داده ها همبستگی و گروه بندی خوبی را نشان می دهند و برای هر سن حاملگی به تعداد زوج ، نقطه وجود دارد  

 

 

ين صفر تا هيچ خط يا مسير مشخصی وجود ندارد و هر عدد ب. در اين نمونه داده ها به طور تصادفی پراکندگی دارند: 3- 2تصوير 
.چنين توزيعی در اندازه گيری های جنين کارآيی ندارد. صد امکان وقوع در هر سن حاملگی را دارد  

 

 

 
 

 



پس از بررسی بيشتر و محاسبه ميانگين و محدوده اعتماد مقادير نا منظم هستند که اين  3-1نمودار پراکندگی تصوير : 3- 3تصوير 
.تنوع جمعيت مورد مطالعه است امر بعلت  

 

معادالت . منحنی با بهره گيری از محاسبه فواصل هر نقطه از منحنی و مجموع مجذورات اين فواصل ترسيم شده است:  3- 4تصوير 
نند داده بعضی از اين معادالت احتماال نمی توا. تفاوت معادالت  در ميزان تطبيق آنهاست. متعددی را می توان بر حسب داده ها نوشت

.های اول و آخر منحنی را شامل شوند ولی غالبا معادالت شاخص خوبی از داده های ميانی هستند  

 

 

 

 



گروهی از اين . تفاوت معادالت در تطابق دقيق است .اين داده ها در نظر گرفت معادالت متعددی را می توان برای: 3- 5تصوير 
.خص خوبی از داده های ميانی هستنداند ولی شررا در بر نمی گيبتدا و انتهای داده ها امعادالت احتماال بخش   

 

محدوده اعتماد معموال بين پنجمين و نود و پنجمين صدک انتخاب می . باالخره منحنی و محدوده اعتماد آن رسم شده : 3- 6تصوير 
.شود  

 

 

 
 



:3-7تصوير  CRLاز نوک سر تا لبه خارجی ته     

 

 

.در محاسبه وارد نشود بايد دقت شود که کيسه زرده   CRL   در اندازه گيری: 3-8تصوير  

 

 

 

 

 

 
 



CRL ارزيابی سن حاملگی از روی: 3-1جدول   

 
 



ارزيابی سن حاملگی از روی قطر بای پاريتال: 3-2جدول   

 

 

.داخل جمجمه در طرف ديگر اندازه می گيرندقطر بای پاريتال را از سطح تاالموس از خارج جمجمه در يک طرف تا : 3- 9تصوير   

 

 

 

 



.مثالی از دليکوسفالی در جنينی که با حاملگی پارگی زودرس کيسه آب بوده است: 3-10تصوير   

 

 

 

 

ارزيابی سن حاملگی از روی محيط سر: 3-3جدول   

 

 

 



ارزيابی سن حاملگی از روی فمور: 3-4جدول   

 

 

 

 

در اين محاسبه سرفمور و اپی فيز انتهايی در . اندازه فمور را از ابتدايی ترين تنه تا انتهای استخوان بدست می آورند: 3-11ير تصو
سايه . وقتی دو استخوان فمور در يک مقطع رويت شدند فقط فموری که نزديک تر است اندازه گيری می شود. نظر گرفته نمی شود

.استخوانهای ديگر می تواند طول فمور را بطور کاذب کم نشان دهدهای صوتی از فمور ديگر يا   

 

 

 
 



ارزيابی سن حاملگی از روی استخوان بازو و اولنا: 3-5جدول   

 

 
 



ارزيابی سن حاملگی از روی تيبيا و کالويکول: 3-6: جدول  

 

 

.اندازه بين حدقه و کره چشم در هر طرف بدست می آيد. طر يکسان دارندهر دو چشم ق. اندازه های بين دو حدقه : 3-13تصوير   

 

 
 



ارزيابی سن حاملگی از روی فاصله بين دو چشم: 3-7جدول   

 

 

 

.منظور از اندازه جمجمه پهن ترين قسمت مخچه است 3-14تصوير   

 

 

 

 

 
 

 



 
:هيددر انتهای اين فصل بايد بتوانيد به سواالت کلی يا کليدی زير  جواب د  

 

مزايا و معايب تحقيقات مقطعی را با تحقيقات طولی مقايسه کنيد؟ -1  

يک متغير از روی متغير ديگر چه آزمونهای آماری وجود دارد؟برای پيش بينی  -2  

وان کالويکول برای تعيين سن حاملگی پيشنهاد شده است؟فرق استخوان کالويکول با ساير استخوانهای دراز چيست و چرا استخ -3  

در سن حاملگی زير کدام اندازه تخمين دقيق تری بدست می دهد؟ -4  

7-10از هفته   

10-14ز هفته ا  

15-28از هفته   

28بعد از هفته   

  

 

اگر متغير های مختلف تخمين های متفاوتی را بوجود آورند چه کنيم؟-5  

چگونه نتايج را گزارش کنيم؟-6  

 


