
 
 
 

ووأأمرااضض االنساء االجمعيیة االعالميیة للتصويیر بالموجاتت فوقق االصوتيیة للتوليید  
االدليیل االعملي للجمعيیة في إإجرااء االدررااسة االصدوويیة للجنيین في االثلث ااألوولل من االحمل 
  

 
لجنة االمعايیيیر االسريیريیة  

 
هھھھي  منظمة علميیة   ISUOGووأأمرااضض االنساء بالموجاتت فوقق االصوتيیة للتوليید االجمعيیة االعالميیة للتصويیر إإننّ 

لتشخيیصي وواالرعايیة االصحيیة تشجع االمماررساتت االسريیريیة االسليیمة٬، وواالتعليیم وواالبحث في مجالل االتصويیر اا
في تطويیر إإررشاددااتت تطبيیقيیة ووبيیاناتت  جمعيیة هھھھذهه ووتتخّصص لجنة االمعايیيیر االسريیريیة االمنبثقة عن للنساء.

حيیة بمقارربة تواافقيیة للتصويیر االتشخيیصي. ووتعكس تواافقيیة تشّكُل توصيیاتت تعليیميیة تزوّودُد مقّدمي االرعايیة االص
بأنهھ أأفضل ططرقق االمماررسة في خاللل فترةة إإصداارر ااإلررشاددااتت. ووبالرغم من  جمعيیةاالما تصنّفهھ  هھھھذهه ااإلررشاددااتت

أأنّن االجمعيیة بذلت جهھدااً كبيیرااً للحرصص على أأنن تكونن هھھھذهه ااإلررشاددااتت ددقيیقة لدىى صدووررهھھھا٬، إإال أأنهّھا ال تتحّمل ال 
غيیر ددقيیقة أأوو مضللة تصدرر عن تت  آآررااء أأوو تصريیحا ن موظظفيیهھا أأوو أأعضائهھا مسؤووليیة بيیاناتت أأووهھھھي  ووال أأيّي م

ً للرعايیة االصحيیة ألنّن االتفسيیرااتت  االلجنة االمعنيیّة. ذذلك أأنّن ااإلررشاددااتت االمذكوررةة غيیر معدةة لتشّكل معيیاررااً قانونيیا
نّن ااإلررشاددااتت االمعتمدةة تُوزّزعع مجاناً وواالتأوويیالتت االكامنة فيیهھا قد تتأثر بظرووفف االفردد وواالمواارردد االمتواافرةة. إإ

.)(info@isuog.orgاالجمعيیة  بمواافقة من  

 

 

(ااألموااجج فوقق االصوتيیة) كجزء ررووتيیني من االرعايیة االطبيیة ااثناء االحمل في حالل  يیستخدمم االتصويیر االصدوويي
ززيیاددةة ااستخداامم االتصويیر اانن  )1( ث االثاني من االحملتوفر ااإلمكانيیاتت لذلك وو من االشائع تقديیمهھا في االثل

االصدوويي أأثناء االثلث ااألوولل من االحمل  وو خاصة في ااألماكن االتي تتوفر فيیهھا ااإلمكانيیاتت لذلك وو االتقدمم االتقني 
سمحت بالحصولل على صورر صدوويیهھ عاليیة االدقة  عاليیة االذبذباتت عبر االمهھبلاالسريیع وو من ضمنهھا االمسابر 

 بة االتطوررااتت االباكرةة لدىى االجنيین االحمل وو تطوررتت لدررجة االحصولل على تقيیم وو مرااق في االثلث ااألوولل من
تقديیم االمعايیيیر االتي يیجب أأنن يیتبعهھا مقدمم االخدمة االصحيیة. إإنن االدررااسة  واالهھدفف من هھھھذهه ااإلررشاددااتت هھھھ بدقة.
عيیوشيیة (ووجودد شيیر إإلى االمرحلة من االحمل االتي تأتي بعد االتأكد من االتلصدوويیة في االثلث ااألوولل من االحمل اا

االدررااسة  أأسبوعع حملي .  13+6كيیسة حمل ضمن االرحم مع ووجودد فعاليیة قلبيیة للجنيین) وو حتى ااألسبوعع 
االصدوويیة االتي تجرىى بعد هھھھذهه االمرحلة ال تدخل ضمن هھھھذهه ااإلررشاددااتت . في هھھھذهه االنشرةة نحن نستخدمم مصلح 

من بعد ذذلك, ليیعكس  (Fetus) من االحمل وو مصلح جنيین 10) للمرحلة ما قبل ااألسبوعع Embryoاالمضغة (
حقيیقة أأنهھ بعد ااألسبوعع االعاشر من االحمل يیكونن تكونن ااألعضاء ااألساسي قد ااكتمل وو االتطوررااتت االالحقة تكونن 

.(2,3) في االجنيین  بشكل ااساسي نمو االجنيین وو نضج ااألعضاء  

االمقدمة  
 
 
	  

	  



 
 
	  

ما هھھھي االغايیة منن ااجررااء االددررااسة االصددوويیة في االثلثث ااألوولل منن االحملل؟   

تقديیم معلوماتت ددقيیقة تسهھل من  فف من إإجرااء االدررااسة االصدوويیة في االثلث ااألوولل من االحمل هھھھوعموما االهھد
االرعايیة االطبيیة أأثناء االحمل وو تقديیم أأفضل االنتائج االممكنة لكل من ااألمم وو االجنيین. في االمرحلة  االوالددةة وو تحسن

تقيیم  معااألجنة في االحمل االمتعددد ديید عد تح وو ,تأكيید االعيیوشيیة, تحديید سن االحمل بدقةللحمل من االهھامم  ىااألوول
, ااحادديي االكورريیونن ثنائي ااألمنيیونن ,نمط االكورريیونيیة وو ااألمنيیوسيیة (تحديید ما إإذذاا كانن حمل ثنائي االكورريیونن

أأحادديي ااألمنيیونن). حتى نهھايیة االثلث ااألوولل من االحمل فإنن االدررااسة تقدمم فرصة لكشف االتشوهھھھاتت االكبرىى لدىى 
في ااألنظمة االصحيیة االتي تقومم بتقديیم ااإلمكانيیاتت لكشف  (NT)ةة كما يیتم قيیاسس سماكة االنقر االجنيین.

من االمعرفف أأيیضا بأنن عددد من االتشوهھھھاتت االكبرىى  .(Aneuploidy screening)ااالضطرااباتت االصبغيیة 
وو من قبل أأكثر  ااألجهھزةة أأحدثث يیمكن أأنن تتطورر في مرحل متأخرةة من االحمل أأوو اانهھا ال تكشف حتى باستخداامم

ك.ااألخصائيیيین خبرةة بذل  

متى يیتمم إإجررااء االددررااسة االصددوويیة في االثلثث ااألوولل منن االحملل ؟   

إلجرااء أأيي ددررااسة صدوويیة فقط من أأجل االتأكد من صحة االحمل بدوونن ووجودد أأيي أأسبابب  ليیس هھھھناكك أأيي ددااعع
وو من ااألفضل أأنن ننصح بإجرااء االدررااسة  .ططبيیة أأوو عالماتت  مرضيیة أأوو ااستطبابا خاصص يیستدعي إإجرااء ذذلك

أأسبوعع حملي , ففي هھھھذهه   13+6 وو 11وولل من االحمل عندما يیكونن االجنيین ما بيین ااألسبوعع االصدوويیة للثلث ااأل
عددد , تحديید سن االحمل بدقة ,االمرحلة يیصبح من االممكن تحقيیق ااألهھھھداافف االتي ذذكرناهھھھا سابقا ( تأكيید االعيیوشيیة

الدررااسة يیجب على قبل االبدء ب ).-204( تقيیم االتشوهھھھاتت االكبرىى) ووااألجنة وو نمط االكورريیونيیة وو ااألمنيیوسيیة 
من االفواائد وو ااإلمكانيیاتت االمحدووددةة للدررااسة االصدوويیة  "قدمم للحامل/االزووجيین وو يیشرحح كالاالمقدمم االصحي أأنن يی

(نقطة مماررسة جيیدةة) في االثلث ااألوولل من االحمل .  

منن يیجبب أأنن يیقوومم بإجررااء االددااررسة االصددوويیة في االثلثث ااألوولل منن االحملل؟   

عايیة االطبيیة للحواامل يیجب وو بشكل ررووتيیني أأنن يیكونن لديیهھم االتدرريیب إإنن ااألشخاصص االذيین يیقومونن بتقديیم االر
(نقطة مماررسة جيیدةة) .االمهھني االمناسب إلجرااء االتصويیر االتشخيیصي للسيیدااتت االحواامل  

لتحقيیق أأفضل االنتائج من االتصويیر االصدوويیة نحن نقترحح أأنن يیقومم بهھذاا ااألجرااء ااألشخاصص االذيین لديیهھم االمعايیر 
االتاليیة :   

1. ;االكامل في ااجرااء االتصويیر االصدوويي االتشخيیصي وو معايیر االسالمة االخاصة بذلك لديیهھ االتدرريیب   
2. ;يیشارركك في االبراامج االطبيیة االتدرريیبيیة للتعليیم االمستمر   
3.   ;وو غيیر االطبيیعيیة بهھا أأثبت أأنن لديیهھ االمعرفة في تدبيیر وو متابعة االحاالتت االمشتبهھ 
4. .(21) وو تأميین االجوددةة كة في االبراامج االخاصة بضبط االمشارر   

ااعتباررااتت عامة  
	  



ااألجهھززةة االصددوويیة االتي يیجبب أأنن تستخددمم في االددررااسة االصددوويیة للثلثث ااألوولل منن االحملل؟  ما هھھھي 	  

ننصح باستخداامم ااألجهھزةة االتي تملك ااإلمكانيیاتت االتاليیة:   

• ;ثنائي ااألبعادد بالزمن االحقيیقي لسلم االتدررجج االرمادديي يیةجهھازز تصويیر باألموااجج فوقق االصوت   
• ;) عبر االبطن وو مجس عبر االمهھبلTransducerمجس (   
•   ;إإمكانيیاتت االتحكم بمقداارر االطاقة االخاررجة وو إإمكانيیة عرضض ذذلك 
• ;إإمكانيیة تجميید االصوةة وو االتكبيیر   
•   ;فرجارراانن االكتروونيیانن 
• ;إإمكانيیة ططباعة وو تخزيین االصورر   
• االصيیانة وواالمعايینة االمنتظمتانن ألنهھما ضروورريیتانن ألددااء االتجهھيیزااتت ااألفضل.    

 
؟ كيیف يیمكن توثيیق االتصويیر 	  

 
). يیجب اانن تحفظ االوثائق بشكل محلي Appendix( ر على نسخة االكتروونيیة وو أأوو ووررقيیةيیجب أأنن يیكونن االتقريی

ضمن االقواانيین االمحليیة على أأنن تكونن متوفرةة للسيیدةة وو االطبيیب االمرسل. (نقطة مماررسة جيیدةة)  
 

؟هھھھل يیعتبر االتصويیراالصدوويي (ااإليیكو) أأمن في االثلث ااألوولل من االحمل 	  
 

 نى من حيیث االوقت وو االطاقة االصاددررةة عن االمسبارر باستخداامم مبدأأيیجب أأنن يیكونن تعرضض االجنيین في االحد ااألدد
ALARA )As Low As Reasonably Achievable( .(نقطة مماررسة جيیدةة)  

 
إإلى االقناعة بأنن ااستخداامم ااألموااجج فوقق االصوتيیة   وااووصل ISUOG ماالعديید من ااألخصائيیيین االعالميین وومنهھ

وو  .(22,23) ة االناتجة عنهھا في كل مرااحل االحملأأمن بسبب محدوودديیة االطاق M-modeوو  B-modeبطريیقة
ر يیتراافق مع ااستخداامم ططاقة صاددررةة عاليیة وو بالتالي مع مخاططرةة حيیويیة وو خاصة للكن االتصويیر باستخداامم االدووب

يیجب ااستخداامم االدووبلر في االثلث ااألوولل من   .(24,25) لدىى تطبيیقهھا على أأماكن صغيیرةة محدددةة مهھمة للدررااسة
االخاصة  لمعلوماتت موجوددةة في نشرةة االجمعيیةتطبابب االسريیريي لذلك. االمزيید من اااالحمل لدىى وو جودد ااالس

.(22)بالسالمة   
 

ماذذاا لو كانن من االمتعذرر االقيیامم بهھذاا االفحص ضمن هھھھذهه ااإلررشاددااتت؟  
 

ب وو لكن يیج هھھھذهه ااإلررشاددااتت تمثل ااألساسيیاتت االعالميیة ألجرااء االدررااسة االصدوويیة في االثلث ااألوولل من االحمل
في حالل كانن من غيیر االممكن االقيیامم بالدررااسة  لظرووفف االمحليیة وو االطبيیة في االمنطقة.ااعتباررااألخذ بعيین ااال

ضمن هھھھذهه االشرووطط ننصح بتوثيیق ااألسبابب لعدمم االقيیامم بذلك. في معظم االحاالتت من االمناسب إإعاددةة االتصويیر أأوو 
لتوتر االمراافق ااررسالل االحامل لمقدمم صحي أأخر وو يیجيیب أأنن يیتم ذذلك في أأسرعع ووقت ممكن لتجيیب االمريیضة اا

  (نقطة مماررسة جيیدةة). االذيي قد يیحدثث نتيیجة عدمم االوصولل للهھدفف االمنشودد من االفحص ااألوولي
 
 
 



ما االذيي يیجب االقيیامم بهھ في حالة االحمل االمتعددد؟  
 

تحديید االكورريیونيیة وو ااألمنيیوسيیة يیعتبر من ااألساسيیاتت من أأجل االفحص وو االتدبيیر في االحمولل االمتعدددةة. يیجب أأنن 
. ما أأنن يیتم تحديید ذذلك يیحددد  (28-26)كونن تحديیدهھھھا أأكثر مصدااقيیةيیيیة في مرحلة مبكرةة حيیث االكورريیون تحددد

بعدهھھھا كيیفيیة االمتابعة وو عددد مرااتت االفحوصص االصدوويیة االالززمة وو ذذلك حسب ااإلررشاددااتت االمحليیة وو ااإلمكانيیاتت 
(نقطة مماررسة جيیدةة). االمتوفرةة  

 
 
 
 

تقيیم االعيیوشيیة في مرحلة مبكرةة من االحمل. 1  
 

يیومم أأكبر من سن االحمل  14هھھھذهه ااألررشاددااتت يیكونن سن االحمل حسب سن االحمل االطمثي أأوو االحملي وو هھھھو  في
االتلقيیحي. يیمكن مشاهھھھدةة تطورر االجنيین عبر االتصويیر االصدوويي وو يیتشابهھ مع نظامم  تصنيیف كارريینجي االخاصص 

-2هھھھد جنيین ااإلنسانن عندما يیكونن بطولليیشا .(3) بالمضغة لدىى ااإلنسانن to 1 ر االصدوويي وو يیزدداادد مم بالـتصويی
مم تقريیبا وو  12يیومم أأيي بطولل جنيین  53ملم في االيیومم. وو ال يیمكن تميیز قطبي االجنيین قب مروورر  1ططولة بمعدلل 

وو االذيي سوفف ) Rhombencephal cavity(ذذلك عندما يیظهھر االتجويیف االمعيیني االشكل للدماغغ االبدئي 
.(18) يیتطورر إإلى االبطيین االراابع  

 
تحديید االعيیوشيیة  

 
االقدررةة على االحيیاةة بشكل منفصل عن االرحم وو هھھھذاا ال يینطبق على  إإلىلعيیوشيیة يیشيیر حرفيیا لح ااصطإإنن م

صف االتصويیر باألموااجج االصدوويیة وو لكن هھھھذاا االمصطلح مقبولل في  .االمضغة أأوو االمرااحل ااألوولل لحيیاةة االجنيین
ر االصدوويي تعني يیشيیر لمشاهھھھدةة االفعاليیة االقلبيیة وو يیشيیر بأنن االحمل حي. عيیوشيیة االجنيین من ووجهھة نظر االتصويی

ليیة االقلبيیة لدىى االجنيین االطبيیعي اأأنن االجنيین لديیهھ فعاليیة قلبيیة في فترةة إإحرااء االتصويیر االصدوويي. تتم مشاهھھھدةة االفع
. يیمكن  (30) , وو هھھھي االفترةة االتي يیبدأأ بهھا ااألنبوبب االقلبي للمضغة بالنبضانن(29) يیومم حملي 37بسن حمل 

 10% وو لكن هھھھناكك (31) مم أأوو أأكثر 2ططولل مضغة  دما يیكوننعنلل ومشاهھھھدةة االفعاليیة االقلبيیة لدىى معظم االحم
to %5  (32,33) مم  2 - 4 ال يینطبق عليیهھا ذذلك ما بيین ططوللممن ة من ااألجن.  

 
تحديید االحمل ددااخل االرحم  

 
معايیر االتي تحددد ماهھھھيیة إإنن ووجودد كيیس االحمل ددااخل االرحم يیقطع االشك باليیقيین بأنن االحمل ددااخل االرحم, لكن اال

ووااضحة . إإنن ااستخداامم مصلحاتت مثل كيیس حمل يیبدوو فاررغا أأوو حتى االحلقة االساقطيیة  غيیر كيیس االحمل
لحاتت االدقيیقة االتي تؤكد أأوو ط) أأوو حتى كيیس االحمل االكاذذبب ليیس بالمصDouble decidual ringاالمضاعفة (

 ةةخبرلقراارر بوجودد االحمل شخصي وو بالتالي يیكونن تابعا االتعكس ووجودد حمل ددااخل االرحم. في االنهھايیة يیكونن 
ااألنتظارر حتى يیصبح االجنيین  يیستحسن ااإلنسانن االذيي يیقومم بالفحص االصدوويي. في االحاالتت غيیر االعرضيیة

(نقطة مماررسة جيیدةة). بأنن االكيیس االمشاهھھھد هھھھو كيیس االحمل هھھھذاا يیؤكد مشاهھھھداا ددااخل االكيیس االحملي حيیث  
 
 
 

ااإلررشاددااتت إلجررااء االتصوويیرر االصددوويي  	  



   االقيیاساتت االباكرةة في االحمل. 2
                              

من أأخر ددووررةة ططمثيیة. وو متوسط قطر  35بدأأ من االيیومم   (MSD)توسط قطر كيیس االحمل تم ووصف قيیاسس م
. إإنن (34)أأقطارر متعامدةة للكيیس االممتلئ بالسائل ددااخل كيیس االحمل  3هھھھو ووسطي  MSDكيیس االحمل 

متوفرةة وو لكن بوجودد االجنيین يیكونن   CRLاالمخططاتت االخاصة بكل من قيیاسس كيیس االحمل وو ططولل االجنيین
يیعكس ددقة أأكبر في تقديیر سن االحمل مقاررنة مع قيیاسس كيیس االحمل االذيي يیتفاووتت بشكل كبيیر  االذيي CRLقيیاسس 

.(35,36) في تحديید سن االحمل  
 

قيیاساتت االجنيین في االثلث ااألوولل من االحمل. 3  
 

ما هھھھي االقيیاساتت االتي يیجب إإجرااؤؤهھھھا في االثلث ااألوولل من االحمل؟  
 

عبر االبطن أأوو عبر االمهھبل. يیتم االحصولل على  االتصويیر خاللل منيیمكن أأنن يیتم   CRL قيیاسس ططولل االجنيین
مقطع سهھمي على كامل ططولل االجنيین ووااألمثل أأنن يیكونن االجنيین بوضع أأفقي على االشاشة, تكبر االصوررةة بعدهھھھا 

ددررجة مع  90ززااوويیة  CRLيیشكل خط االقيیاسس االقمي االذيیلي  وو لشاشةاا بشكل كافي حيیث تملئ معظم عرضض
منعطفا  أأنهھ ليیس يياالجنيین بوضع محايید (أأ يیكونن ندمانن يیتم االقيیاسس ع. يیجب أأ(37,38)  شعاعع ااألموااجج االصوتيیة

كونن نهھايیتي االرأأسس وو االذيیل للجنيین ووااضحتيین. يیجيیب تجنب ووجودد تأأوو مفرطط االبسط). وو يیجب أأنن  هھعلى نفس
عناصر أأخرىى في االصوررةة مثل االكيیس االمحي. وو من أأجل االتأكد من أأنن االجنيین ليیس بوضعيیة فرطط عطف 

.  يیكونن ذذلل صعبا في )1(االرسم االتوضيیحي ررقم  ههاالسائل ما بيین ددقن االجنيین وو صدرر ةةيیجيیب أأنن تتم مشاهھھھد
في هھھھذهه االحالة فإنن االقيیاساتت  هھمنعطفا على نفس االجنيین يیكونن من االحمل حيیث9-6  االمرحلة ما بيین ااألسبوعع

ن االحمل ال في االمرااحل االباكرةة م . CRLلح االقمي االذيیلي طتمثل االطولل االرقبي االذيیلي وو لكن نبقي على االمص
االقطب االقمي من االقطب االذيیلي لذلك نلجأ عاددةة إإلى أأططولل قيیاسس نحصل عليیهھ.  زيیميیيیمكن عاددةة ت  

 
 

 
 

الحظظ االووضعيیة االمعتددلة أأوو االحيیادديیة لررقبة االجنيینن.ااسبووعع حملي.   12+3, ملمم CRL  60:جنيینن بططوولل قمي ذذيیلي  1 :1االرسم االتوضيیحي   
 
 



متناظظر حقيیقي  محوررييفي أأكبر مقطع  يیكوننوو   HCمحيیط االرأأسسوو  BPD يیيینقيیاسس االقطر ما بيین االجداارر
أأوو بسبب ضغط االمسبارر  يیمكن االحصولل عليیهھ لرااسس االجنيین وو ال يیجب أأنن يیكونن مشوشا بوجودد أأعضاء قريیبة

في ااألسبوعع االعاشر من االحمل يیمكن مشاهھھھدةة االعناصر االتاليیة على االخط االمتوسط للرأأسس: االبطيین على االجنيین. 
 13وو االشق ما بيین نصف كرتيین االدماغغ, االضفائر االمشيیميیة يیجب أأنن تكونن ووااضحة. من ااألسبوعع االثالث, االثلم أأ

يیتم االتأكد من االمحورر وو ااالتجاهه بأنن يیشكل في االصورر  يیشكل كل من االوططاء وو االبطيین االثالث عالمة ووااضحة.
لمقطع االخاصص االفصانن االقذااليیانن للدماغغ ااالعلى من االجانبيیة ووكل من االقريیناتت ااألماميیة للبطيیناتت اا

  .  (41-1,38)بالمخيیخ
 

بالنسبة لقيیاسس االقطر بيین االجداارريین يیجب أأنن يیوضع االفرجارراانن ااإللكتروونيیانن أأوو االمؤشراانن بحسب االمخططاتت 
(االرسم  (1,39,42,43) االمختاررةة وو يیكن ااستخداامم أأيي من االطريیقتيین: من االخاررجج للدااخل أأوو االخاررجج للخاررجج

.)2االتوضيیحي ررقم   
 

قيیاساتت أأخرىى  
 

وو ططولل االفخذ وو معظم أأعضاء اااالجنيین وولكن ال  ACاالعديید من االمخططاتت االخاصة بقيیاسس محيیط االبطن  لكهھھھنا
يیوجد سبب لقيیاسس كل تلك ااألعضاء أأثناء االدررااسة في االثلث ااألوولل من االحمل.  

 
تقيیم سن االحمل. 4  

 
  13+6وو  10سبوعع يیجب أأنن يیعرضض على االسيیدةة االحامل إإجرااء االتصويیر في االثلث ااألوولل من االحمل ما بيین ااأل

وو ذذلك من أأجل تحديید سن االحمل بدقة عاليیة (توصيیاتت ددررجة أأ).  
 

: ةاالتاليی معطيیاتتااليیحددد سن االحمل باستخداامم االتصويیر االصدوويي ضمن   
 

يیومم 14لي وو يیمثل االتارريیخ بعد االحمل + مسن االحمل االطمثي أأوو االح •  
حجم االجنيین وو االمضغة نسبة لسن االحمل االتلقيیحي  •  
بيیعيقيیاسس ااألعضاء االط •  
تبعا لمخططاتت االنمو االمختاررةة تكونن االمستخدمة تقنيیة االقيیاسس •  
االقيیاساتت موثوقة وو يیعتمد عليیهھا من قبل االمرااقبيین وو بيین بعضهھم •  
بشكل ددقيیق مبرمجهھ ههريیمعايی تكونن حيیث االمستخدممجهھازز االتصويیر •  

 
مل في االثلث ااألوولل من إإنن تحديید سن االحمل االدقيیق لهھ أأهھھھميیة كبيیرهه في االمتابعة االالحقة للحمل وو تحديید سن االح

لنمو االجنيین في مرحلة م االمثالي يیاالحمل من أأوولى ااالستطباباتت إلجراائهھ. ووهھھھو يیقدمم معلوماتت هھھھامة من أأجل االتقيی
. ال )44,45( متقدمة من االحمل٬،  وواالرعايیة االنسائيیة بوجهھ عامم ووإإددااررةة االحمل االمبكر وواالحمل االمتأخر تحديیدااً 

بدقة تامة إإال في حاالتت االحمل االناشئة عن تكنولوجيیة االمساعدةة على يیمكن تحديید تارريیخ يیومم تكويین االجنيین 
ااالنجابب لذاا يیبقى تحديید تارريیخ االحمل من خاللل االتصويیر بالموجاتت فوقق االصوتيیة االوسيیلة ااألددقق ووااألكثر 

. من هھھھنا٬، يیُنصح بأنن تخضع كافة االنساء االحواامل إإلى مسح بالموجاتت )39,46( موثوقيیة لتحديید عمر االحمل
لتحديید عمر ) 13+6إإلى  10+0(وو ااألسابيیع االثالثث عشر االصوتيیة مبكر بيین ااألسابيیع االعشر من االحمل االفوقق

. ففي االفصل ااألوولل من االحمل ترتبط معايیيیر عدةة بعمر االحمل إإال )47( االحمل ووكشف حاالتت االحمل االمتعدددةة



 % من االحاالتت95دقة أأيیامم ب 5ززمن حدووثث االحمل خاللل فترةة يیكونن ااألكثر ددقة إإذذ يیسمح بتحديید  CRLأأنن 
(48-52).  

 
في االمرااحل االباكرةة من االحمل حيیث يیكونن االجنيین صغيیر نسبيیا فإنن ااألخطاء في االقيیاساتت سوفف تؤثر بشكل 
 كبيیر على تقيیم سن االحمل وو االتوقيیت االمثالي لتحديي سن االحمل يیكونن ما بيین ااألسبوعع االثاميین وو ااألسبوعع

)(نقطة مماررسة جيیدةة .  (48)ااسبوعع حملي 6+13  
 

  
            

 
. اانتبهھ للمحوورر االحقيیقي عبرر االخطط االمتووسطط لررأأسس االجنيینن  وو االتووضع   BPDنن يی(أأ) االقططرر ما بيینن االجدداارريی ررأأسس االجنيینن: صووررةة: 2االرسم االتوضيیحي 

وو في هھھھذذاا   .)Thalamusتشيیرر للبططيینن االثالثث وو االووططاء  Tاالمرركززيي للبططيینن االثالثث على االخطط االمتووسطط وو االعناصرر ااألخررىى على االخطط االمتووسطط (
(ااألسهھمم). الحظظ  نن)  وومشوولل االمخ مابيینن نصفي االكررتيینن االددماغيیتيیثث(بب) االضفائرر االمشيیميیة االططبيیعيیة ( . صووررةة)HC( االمقططع يیمكنن قيیاسس محيیطط االررأأسس

يیة يیشارر إإليیهھا بررؤؤووسس ااألسهھمم.االقرريیناتت ااألمام .االحددوودد االووحشيیة للقرريینن االخلفي للبططيینن االجانبي وواالحددوودد ااألنسيیة  ما بيینن أأنن االضفائرر االمشيیميیة تمتدد  
 

 



تقيیم االجنيین من االناحيیة االتشريیحيیة. 5  
 

-18-22ما تزاالل االدررااسة االتشريیحيیة في االثلث االثاني من االحمل  لجنيین في تقيیم اا ياالمعيیارر االرئيیس أأسبوعع حمل 
لث ااألوولل تقيیم ااألجنة في االث .(57-54) لل االعاليیة وو االمنخفضة االخطوررةةومن االحم من االناحيیة االتشرحيیة في كل

 عدب ااعتبارر من أأووااخر االثمانيیناتت أأوو االتسعيیناتت من االقرنن االماضي وو ذذلكبدء  من االحمل من االناحيیة االتشريیحيیة
في مسح ااالضطرااباتت  NTاالبدء باستخداامم قيیاسس سماكة االنقرةة  (58,59). ظظهھورر مسابر فعالة عبر االمهھبل

(االجدوولل  باككبشكل  كشف االتشوهھھھاتت االتشريیحيیةأأددىى إإلى إإعاددةة ااالهھھھتمامم ب 13+6 إإلى 11االصبغيیة في ااألسابيیع 
ااإلططمئنانن االباكر لدىى االسيیدااتت عاليیاتت  ,ووأأهھھھم االفواائد من االمقدمة تضم: كشف االكثيیر من االتشوهھھھاتت االكبرىى .)2

االخطوررةة, تشخيیص موررثي باكر وو اانهھاء االحمل االباكر عندما يیكونن ذذلك ضروورريیا. محدوودديیة االدررااسة في االثلث 
االفواائد وو ظظهھورر \عدمم االتأكد من نسبة االكلفة ,مدرربيین وو محترفيین ناجة إإلى أأخصائيیلل من االحمل هھھھو االحااألوو

نقص تصنع االقلب ااأليیسر)   -تشوهھھھاتت تشريیحيیة وو مرضيیة في مرااحل متأخرةة من االحمل (مثل: االجسم االثفني
ض وواالتي تجعل من االكشف االمبكر مستحيیال وو صعوبة في تقديیم ااإلستشاررةة بسبب عدمم االتأكد من أأهھھھميیة بع

.(62-60 ,56-54) االعالماتت  
 

االرأأسس  
 

. وومن )2a (االرسم االتوضيیحي ررقم كامالً  11 ااسبوعع نهھايیةيیجب اانن يیظهھر تصلب االعظم االجمجمي في خاللل 
يّي عيیب عظمّي أأاالمفيید االبحث تحديیدااً عن تصلّب االعظم في ااألسطح االمحورريیة ووااإلكليیليیة. كما ال يینبغي ووجودد 

(تشويیهھ أأوو تعطيیل) في االجمجمة.  
 

أأسابيیع تسيیطر االبطيیناتت االجانبيیة على االمنطقة االدماغيیة حيیث تظهھر  13+6 االى 11ن االفترةة االممتدةة بيین ووم
. )b2 (االرسم االتوضيیحي ررقم كبيیرةة ووممتلئة بالضفائر االمشيیميیّة االمولّدةة للصدىى في االخلفيیة االتي تمثل االثلثيین

شق وومنجل بيین نصفي االمخ. إإنّن قشرةة وويیجب أأنن يیظهھر نصفا االكرةة متماثليین وومنفصليین بشكل ووااضح للعيیانن ب
االدماغغ ررقيیقة للغايیة ووتظهھر جليیة في االلقطة ااألماميیة على شكل بطانة للبطيینيین مملؤةة بسائل من هھھھنا يیفترضض 

في هھھھذهه االسن االمبكرةة٬، بعض االهھيیاكل االدماغيیة (مثل االجسم االثفني٬، االمخيیخ) لم عدمم ااعتباررهھھھا ااستقساء ددماغي. 
ح بإجرااء فحص ددقيیق. ووقد تّم تقديیم ااقترااحح بأنهھ يیمكن تقيیيیم االشفافيیة االقفويیة للحفرةة تكبر بما فيیهھ االكفايیة لتسم
٬، مثل ااجرااء فحص لفتح عيیب ااألنبوبب االعصبي٬، وولكن ال يیمكن 13+6 االى 11االخلفيیة ما بيین ااألسبوعع 

يینيین أأسبوعا٬ً، يیمكن ااجرااء محاوولة لتخيیل االع 13+6 االى 11. ووفي االفترةة ما بيین )63( ااعتباررهه معيیاررااً 
ووعدساتهھما٬، وواالمسافة بيین االحجاجيین وواالصوررةة االجانبيیة بما فيیهھا ااالنف ووعظامهھ وواالفك االسفلي ووكذلك ااستقامة 

يیجب  من ذذلك٬، وومع غيیابب االشذووذذ االوااضح٬،. ووبالرغم )3 (االرسم االتوضيیحي ررقم )28,64,65(االفم وواالشفتيین
ل االفحص في االثلث االمتوسط من فترةة فشل في فحص ووجهھ االجنيین إإلى االمزيید من االفحوصاتت قبااليیؤدديي ال أأنن 

االحمل.   
 
 
 
 
 
 
 
 



	أأسابيیع 13+6مخططاتت معاددلة علم ااإلحصاء االحيیويي للنظر في ااألشهھر االثالثة ااألوولى لفترةة حواالي   1 االجدوولل ررقم  
مالحظاتت االفئة االعمريیة (باألسبوعع)  مقيیاسس االتركيیبة  االمرجع   

تم ااختيیاررهھھھا الستخداامهھا من قبل 
ريیطانيیة للموجاتت االب االطبيیة االجمعيیة

  )41( فوقق االصوتيیة
6+13االى  9من   االطولل االتاجي االمقعديي   Robinson	  &	  Fleming	  (52)	  (1975);	  quoted	  

by	  Loughna	  et	  al	  (41)	  (2009) 

	   	18.0االى  5.0من    االطولل االتاجي االمقعديي  Hadlock	  et	  al	  (83)	  (1992) 

	   	13.3االى  6.1من    االطولل االتاجي االمقعديي  Daya	  (84)	  (1993) 
ن يیيیتضمن االقطر بيین االجداارريی

)BDP) وومحيیط االرأأسس (HC (
) ووعظم االفخذ ACوومحيیط االبطن (

	وواالمخيیخ   

15+0االى  6+2من  االطولل االتاجي االمقعديي   Verburg	  et	  al	  (43)	  (2008) 

ن يیيیتضمن االقطر بيین االجداارريی
)BDP أأسبوعع 14) االى	   14االى   5من  االطولل االتاجي االمقعديي   McLennan	  &	  Schluter	  (85)	  (2008) 

في االحمل االمبكر ررسم االبيیاني لسنة 
هھھھو أأكثر ددقة من االرسم  1982

	1984االبيیاني لسنة    	االقطر بيین االجداارريیيین    Hadlock	  et	  al	  (86)	  (1982) 

تم ااختيیاررهھھھا الستخداامهھا من قبل 
االبريیطانيیة للموجاتت  االطبيیة االجمعيیة

	) 41( فوقق االصوتيیة  
35+4االى  12+6من  االقطر بيین االجداارريیيین   Altman	  &	  Chitty	  (39)	  (1997);	  quoted	  by	  

Loughna	  et	  al	  (41)	  (2009) 

يیتضمن االطولل االتاجي االمقعديي 
)CRL) وومحيیط االرأأسس (HC (

) ووعظم االفخذ ACوومحيیط االبطن (
	وواالمخيیخ   

43االى  10من  االقطر بيین االجداارريیيین   Verburg	  et	  al	  (43)	  (2008) 

ن يیبيین االجداارريی تم ووصفهھا في هھھھذهه االمقاالتت ووااختباررهھھھا على االسكانن االمحليیيین قبل أأنن يیتم ااعتمادد تنفيیذهھھھا؛ االقطر تؤخذ هھھھذهه االقيیاساتت ووفقاً للتقنيیاتت االتي  أأنن يیجب
)BDP) ٬، االطولل االتاجي االمقعديي(CRL(	  

 
 

االرقبة  
 

هھھھو جزء من االكشف عن االتشوهھھھاتت االكرووموسوميیة ووقد تمت  NT للشفافيیة االقفويیة صدووييتقيیيیم االتخطيیط اال
ب ااالنتباهه جيیدااً الصطفافف االرقبة مع االجسم ووتحديید مجموعة االسواائل ااالخرىى مثل االوررمم مناقشتهھا أأددناهه. يیج

.)28,65( االكيیسي االرططب ووأأكيیاسس االورريید االوددااجي االلمفاوويیة  
 

االعمودد االفقريي  
 

ااصطفافف االعمودد االفقريي االطبيیعي وواالمستقيیم٬، ووبذلل  يیجب االحصولل على لقطاتت ططوليیة وومحورريیة إلظظهھارر
. ووبالرغم ذذلك٬، ووفي حالل عدمم )4 (االرسم االتوضيیحي ررقمهھارر االجلد االسليیم االموجودد فوقهھ االجهھد وواالمحاوولة إلظظ

ووجودد تشوهه ووااضح٬، فإنن عدمم نجاحح فحص االعمودد االفقريي في هھھھذاا االوقت ال يیجب أأنن يیؤدديي االى إإجرااء االمزيید 
أأقل  BPDاالل عندما يیكونن شكلاالمن االفحوصاتت قبل االفحص في االثلث االمتوسط. كما يیجب ااالنتباهه تحديیدااً االى 

).66( % من االطبيیعي5من   
 



2االجدوولل ررقم   
أأسابيیع 13+6االى  11فحص تشريیحي في االفترةة ما بيین   

 
موجوددةة ااوو/ ووططبيیعيیة؟ 	االجهھازز/ االمنطقة االتشريیحيیة   

	موجوددةة   	االرأأسس  
	عظامم االجمجمة  

	   	منتصف االمنجل  
مشيیمة االعيین  شبكة من ااألووعيیة أأوو ضفيیرةة  – 	بطيیناتت ممتلئة–  

	عيظظهھورر بشكل ططبيی   	االرقبة  

عليیهھا بعد االمواافقة  ة(إإذذاا تمت االمواافق NT سماكة االشفافيیة االقفويیة
	وواالتدرريیب/ ووااعتمادد عامل االتشغيیل االمتوفر)   	  

	*االعيینانن مع االعدساتت   	االوجهھ  
	*عظامم ااألنف  

	   	*االصوررةة االجانبيیة ططبيیعيیة/ االفك  
	*االشفاهه سليیمة  

	*االفقرااتت (ططوليیة وومحورريیة)   	االعمودد االفقريي  
	*بطريیقة سليیمةاالجلد يیغطي    	  

	مجاالتت االرئة متساوويیة   	االصدرر  
	ال اانصبابب ووال كتل   	  
	نشاطط قلب منتظم   	االقلب  

	*حجيیرااتت االقلب ااألرربع متساوويیة   	  
	االمعدةة موجوددةة في االبرعع االعلويي اااليیسر   	االبطن  

	*االمثانة   	  
	*االكليیتانن  

	جداارراالبطن/ااددخالل ططبيیعي للحبل االسريي   	جداارر االبطن  
	ال عيیوبب في االحبل االسريي   	  

	رربعة ااططراافف كل منهھا ثالثة أأجزااءاا   	أأططراافف االجسم  
	*االيیداانن وواالقدمانن مع توجهھ ططبيیعي   	  

	االحجم وواالنسيیج   	االمشيیمة  
	 *حبل بثالثة أأووعيیة   	االحبل االسريي  

 
 ٬،)87( ٬McAuliffe et al، ووماكك أأووليیفف ووآآخرروونن )58( فوونغ ووآآخرروونن Fong et alهھھھيیكليیاتت خيیارريیة معدّدلة وومنقوولة عنن *

.)88( ٬VonKaisenberg et al، ووفوونن كايیسنبررغغ ووآآخرروونن )Taipale et al )60تايیبالل ووآآخرروونن   
 
 
 
 

 



االقفص االصدرريي  
 

ً ووفق االموجاتت فوقق االصوتيیة٬، من ددوونن أأيي ددليی ل على يیحتويي االصدرر عاددةةً على ررئتيین متجانستيین صدوويیا
االى ططبيیعة  االبطني٬، مشيیرااً  أأوو االكتل االصلبة. كما يیجب تقيیيیم ااستمراارريیة االتنفس كيیسيااالنصبابب االجنبي أأوو اال

.ددااخل االبطن االمعدةة وواالكبد موقع  
 

االقلب  
 

 (االرسم االتوضيیحي ررقماالموقع االطبيیعي للقلب هھھھو االجانب اااليیسر من االصدرر (أأيیسريیة االقلب) وويیجب أأنن يیوثق 
االى  11قلب في خاللل لااألكثر تفصيیالً لبالموجاتت فوقق االصوتيیة  بالتصويیرمم اقيیاال مكن. ووقد تبيین أأنهھ من االم)5
ر االى ااستخداامم االدووبلر االرووتيیني. ووألسبابب ووقائيیة٬، لم يیشوولكنهھ ليیس جزءااً من االتقيیيیم  ),67,68( عأأسابيی 6+13

في خاللل االفحص االرووتيیني.  
 

 
 

مالحظة االطولل االطبيیعي للفك االعلويي وواالفك  مكنيی). NBووجهھ االجنيین (أأ) صوررةة ووجهھ االجنيین االجانبيیة االطبيیعيیة تظهھرعظامم ااألنف ( :3االرسم االتوضيیحي 
مالحظة سالمة االشفة االعلويیة وواالخط  مكنيی. 13ي. (بب) االعيینانن ططبيیعيیتانن مع االكريیاتت وواالعدساتت (االسهھامم) مرئيیة. (تت) شفاهه االجنيین في ااالسبوعع االسفل

) محدووددةة. Nاالفاصل بيین االشفتيین (االسهھم). تفاصيیل ااألنف (  



 
 

 
هھھھو االخلفيیة االمرئيیة للفقرااتت من االرقبة االى االعجز  وو (االسهھم االقصيیر االسميیك)سليیم االاالجلد   يیةؤؤرر ممكنمن اال االعمودد االفقريي للجنيین. :4االرسم االتوضيیحي 

اثلة االصدىى أأوو مالحظة ظظهھورر االتحجر في فقرااتت االعمودد٬، ووااألقوااسس االعصبيیة٬، االتي ال تزاالل غضرووفيیة٬،  متم  ممكنمن اال في عرضض متوسطي صحيیح.
دد بعد وواالبُْدأْأةة االغضرووفيیة متدنيیة االصدىى؛ ووهھھھذاا ططبيیعي. (االسهھم االطويیل) لم تتحجر فقرااتت االعمو االعنق  متدنيیة االصدىى. عند  

 
 

 
 

 
مالحظة  مكنيی ).Lللقلب٬، حيیث تشيیر قمة االقلب االى االيیسارر ( ةاالقسم االمحورريي لصدرر االجنيین على مستوىى لقطة االحجيیرااتت ااألرربع :5االرسم االتوضيیحي 

في االجانب ااأليیسر (Aorta) رئة هھھھي متجانسة وومتناظظرةة. يیقع االشريیانن ااألووررططي مجاالتت اال أأنن ااألذذيینيین وواالبطيینيین متساوويیانن على جانبي االحاجز (االسهھم).
). Sللعمودد االفقريي (  

 
 



محتوىى االبطن  
 

٬، يیجب أأنن تكونن االمعدةة وواالمثانة االتركيیبتيین االوحيیدتيین بوعع من االحملأأس 13+6االى  11 االفترةة ما بيین في خاللل
فموقع االمعدةة في االجهھة االيیسرىى للبطن مع . )b,6a (االرسم االتوضيیحي ررقمفي االبطن ىى لسائل نقص االصد

أأيیسريیة االقلب يیساعد على تأكيید موضع ااألحشاء االطبيیعي. كما يیجب ااالشاررةة االى موقع كليیتي االجنيین االمتوقعة 
االمحاططة بالنخاعع مثل حبة فولل تشكل بشكل ططفيیف تركيیباتت مولد االصدىى مع االحوضض االكلويي االمركزيي 

للحمل٬، يیجب أأنن تكونن مثانة  12ووفي ااألسبوعع . )b6 يیحي ررقم(االرسم االتوضاالنموذذجي االناقص االصدىى 
االجنيین على شكل تركيیبة مستديیرةة متوسطة ناقصة االصدىى في أأسفل االبطن.  

 
جداارر االبطن  

 
ً من االحمل  12االطبيیعي للحبل االسريي بعد  ررتكاززيیجب أأنن يیوثق ااال . )c6 (االرسم االتوضيیحي ررقمأأسبوعا

أأسبوعاً كما يیجب أأنن يیتم تميیزهه عن االقيیلة االسريیة وواانشقاقق  11 غايیةلوويیكونن االفتق االسريي االفيیزيیولوجي موجودد 
. )28,65,69( االبطن االخلقي  

 
ااألططراافف  

 
يینبغي مالحظة ووجودد االجزء االعظمي لألططراافف االعلويیة وواالسفليیة ووووجودد االتوجهھ االطبيیعي لليیديین وواالرجليین في 

عظامم ااألصابع االنهھائيیة لليید في ووقد تظهھر  .أأسابيیع في فحص االموجاتت فوقق االصوتيیة 13+6االى  11خاللل 
  .)a7 (االرسم االتوضيیحي ررقمخصوصاً عند االفحص االمهھبلي , 11ااألسبوعع 

 
ااألعضاء االتناسليیة   

 
وويیستند تقديیر ااألعضاء االتناسليیة ووجنس االجنيین على توجهھ االحديیبة االتناسليیة في االمستوىى االسهھمي االنصفي٬، 

غرااضض سريیريیة.وولكنهھا ليیست ددقيیقة بما فيیهھ االكفايیة الستخداامهھا أل  
 

االحبل االسريي  
 

يیمكن تقيیيیم االمختصر يینبغي مالحظة عددد أأووعيیة االحبل االسريي ووددخولهھ في االسرةة ووووجودد ااألكيیاسس االخاصة بهھ. 
أأنن يیساعد على تأكيید ووجودد ااثنيین من أأووعيیة  ,من خاللل ااستخداامم لونن أأوو ططاقة االدووبلر ,للمنطقة االمجاووررةة للمثانة

شكل جزءااً من االتقيیيیم االرووتيیني.االحبل االسريي االدمويیة٬، وولكنهھ ال يی  
 

ددوورر االفحص بالموجاتت فوقق االصوتيیة االثالثي وواالرباعي ااألبعادد  
 

ً ال يیتم ااستخداامم االموجاتت فوقق االصوتيیة االثالثيیة وواالرباعيیة ااألبعادد في تقيیيیم مرحلة االثلث ااألوولل االرووتيیني  حاليیا
وقق االصوتيیة االثنائيیة ااألبعادد. االتشريیحي للجنيین٬، ووذذلك ألنن االحلولل ليیست جيیدةة كحلولل فحص االموجاتت ف

ً تلك االتي تظهھر في االتشريیح  ووبحسب االخبرااء٬، قد تكونن هھھھذهه االوسائل مفيیدةة في تقيیيیم االتشوهھھھاتت٬، خصوصا
.)70( االسطحي  

 



 
 

وورريیدد االسرريي ) وواالSبططنن االجنيینن. (أأ) االلقططة االمحوورريیة للبططنن في االمستووىى حيیثث يیقاسس محيیطط االبططنن (خطط متقططع) ووتظظهھرر االمعددةة ( :6االرسم االتوضيیحي 
)UV) (بب) االلقططة ااإلكليیليیة للبططنن تظظهھرر االكليیتانن مع االحووضض االكلوويي االمرركززيي االناقصص االصددىى .(K) ٬، أأسهھمم)٬، االمعددةةS االغشاء ()Diaph, lines .(

(تت) إإددخالل االحبلل االسرريي (االسهھمم). مالحظظة أأنن شرريیانيینن منن االشرراايیيینن االسرريیة  مررئيیانن.  
 

 



 
 

) االذررااعع ططبيیعيیة تظهھر ااالصطفافف االطبيیعي للذررااعع وواالمعصم. (بب) االساقق االطبيیعيیة تظهھر االتوجهھ االطبيیعي للساقق أأططراافف االجنيین. (أأ :7االرسم االتوضيیحي 
).S) وواالمعدةة (Kاالكلى (  يیةؤؤرر ممكنمن االبالنسبة االى أأسفل االساقق. ووأأيیضاً   

 
. تقيیيیم االكرووموسوماتت االشاذذةة6  

 
االثلث ااالوولل من مرحلة االحمل٬، معتمدااً  قد يیُطلب فحص بالموجاتت فوقق االصوتيیة للكرووموسوماتت االشاذذةة في

على سيیاساتت االصحة االعامة وواالموظظفيین االمدرربيین ووتوفر مواارردد االرعايیة االصحيیة. كما يیجب أأنن يیتضمن فحص 
. ووقد تمت إإضافة االمزيید من تحسيین أأددااء االفحص ووذذلك من )71,72( االثلث ااألوولل قيیاسس االشفافيیة االقفويیة للجنيین



للبيیتا االمجانيیة أأوو ااجمالي موجهھة االغددد االتناسليیة  ةفيیهھا قيیاسس االكيیميیاء االحيیويیخاللل إإضافة عالماتت أأخرىى٬، بما 
ووفي .)PAPP-A( )73( االمرتبطة بالحمل A ) ااوو إإجمالي برووتيین االبالززماhCGاالمشيیميیة االبشريیة (هھھھرمونن 

 يیسعى ططاقم االعمل صاحب االخبرةة االمناسبة ووحامل االشهھاددااتت االمناسبة إإلى االبحث عناالظرووفف االمناسبة٬، 
 ووغيیرهھھھا ووقلس ااألقنيیة   االشرفاتت  ثالثي  ااألنف٬، ووقلس  عظامم  فيیهھا  االصبغيیة٬، بما االصيیغة   ااختاللل  عالماتت

. كما يینصح االكثيیر من االخبرااء أأنن تقاسس االشفافيیة االفوقيیة ما بيین ااألسبوعع االحادديي عشر ووااألسبوعع )74-76(
تم ااختيیارر هھھھذاا ااإلططارر  ملم. 84وو 45ن ) ما بيی٬CRL، االمواافق لقيیاسس ططولل االتاجي االمقعديي (6االثالث عشر +

بشكل مثالي كما يیسمح حجم االجنيین بتشخيیص تشوهھھھاتهھ  يیتمّ  ألنّن االفحصلعمر االحمل بسبب االشفافيیة االقفويیة٬، 
ً خيیارر االقيیامم بإجهھاضض مبكرأأا يیعطي للمراالرئيیسيیة٬، ووهھھھذاا م كما يیتطلب تنفيیذ  .)77( ةة االتي تحمل ططفالً مصابا

ليیأخذ مكانن مناسب٬، بما في ذذلك االمعدااتت االمناسبة ووتقديیم ااالستشاررةة وواالمعالجة  االشفافيیة االقفويیة عدةة عناصر
وويیمكن االحصولل  االسريیريیة ووكذلك عمالل االتشغيیل مع االتدرريیب االمتخصص ووااالستمراارر في ااعطاء االشهھاددااتت.

على االمزيید من االتفاصيیل من االهھيیئاتت االوططنيیة ذذااتت االصلة وواالجمعيیاتت االخيیريیة مثل مؤسسة ططب االجنيین 
)www.fetalmedicine.com.(  وومع ذذلك٬، ووحتى في حالل عدمم ووجودد برنامج فحص يیعتمد على االشفافيیة

االقفويیة٬، يینصح بإجرااء تقيیيیم نوعي للمنطقة االقفويیة أليي جنيین ووإإذذاا كانن يیبدوو سميیكا٬ً، يیجب االنظر في إإحالتهھ االى 
خبيیر.  

 
كيیف تقاسس االشفافيیة االقفويیة  

 
 عاملي تشغيیل مدرربيین وومعتمديین. يیجب أأنن يیتم إإجرااء قيیاسس االشفافيیة االقفويیة االمستخدمم للفحص فقط من قبل 

يیمكن قيیاسهھا عن ططريیق جداارر االبطن أأوو عن ططريیق االمهھبل. يیجب أأنن يیكونن االجنيین في ووضع محايید٬، كما يیجب وو
ررأأسس االجنيین وواالجزء االعلويي من االصدرر. إإضافةً االى االحصولل على مقطع سهھمي ووتكبيیر االصوررةة لتتضمن 

ذذلك٬، يیجب تحديید االغشاء االمحيیط بالجنيین بشكل منفصل عن االجنيین. يیتم تعريیف االلقطة االمتوسطة لوجهھ االجنيین 
ماغُغ االبيَینِّي االشفافف في وومن خاللل ووجودد ططرفف مولد االصدىى لألنف ووشكل االحنك ااألمامي االمستطيیل٬،  االدِّ

ً ووسيیظهھر االوسط وواالغشاء االقفو ً في االوسط٬، لن يیكونن ططرفف ااألنف مرئيیا يي االخلفي. ووااذذ لم يیكن االقسم تماما
ااالمتداادد االعظمي االمتعامد للوااجهھة ااألماميیة للفك االعلويي. يیجب على جهھازز االموجاتت فوقق االصوتيیة أأنن يیسمح 

ويیة كالمسافة ) لقيیاسس االشفافيیة االقف-ononمم. كما يیجب أأنن يیوضع االفِْرجارر بطريیقة صحيیحة ( 0.1بدقة قيیاسس 
. إإذذاا )8 (االرسم االتوضيیحي ررقماالقصوىى بيین االغشاء االقفويي ووحافة ااألنسجة االليینة االتي تغطي االفقرااتت االعنقيیة 

تم االتأكد أأنن أأكثر من قيیاسس ووااحد يیمتلك كل االمعايیيیر٬، يیجب تسجيیل االقيیاسس االذيي يیمتلك االحد ااالقصى ووااستخداامهھ 
عيین ااالعتبارر.بتشارركك االاررااتت خاصة٬، كما يیجب أأخذ في تقيیيیم االمخاططر. وويیتطلب االحمل االمتعددد ااعتب  

 



 
 

بالموجاتت فوقق االصوتيیة االسماكة االشفافيیة االقفويیة قيیاسس :8االرسم االتوضيیحي   
 

كيیف يیتم االتدرريیب وواالتحكم بنوعيیة قيیاسس االشفافيیة االقفويیة  
 

تدقيیق شامل عن أأددااء ووقد تم إإنشاء  يیتطلب قيیاسس االشفافيیة االقفويیة االمّوثق وواالقابل للتكراارر االتدرريیب االمناسب.
يیجب أأنن تؤخذ بعيین ااالعتبارر بالنسبة  بالتالي وو, عامل االتشغيیل ووضع مالحظاتت اايیجابيیة في االعديید من االدوولل

(نقطة مماررسة جيیدةة)االى جميیع االمماررسيین االذيین يیشارركونن في برنامج فحص يیعتمد على االشفافيیة االقفويیة.   
 

االبنيیانن أأوو االهھيیاكل ااالخرىى ددااخل ووخاررجج االرحم. 7  
 

يیجب تقيیيیم صدىى االبنيیة للمشيیمة. كما يیجب ااإلشاررةة وومتابعة االتشوهھھھاتت االتي تظهھر بشكل ووااضح٬، مثل االكتل أأوو 
 سم). كما يیعتبر موقع االمشيیمة5االمساحاتت االكيیسيیة االوااحدةة أأوو االمتعدددةة أأوو مجموعة االسواائل تحت االمشيیمة (>

االمعظم "يیهھاجر أأوو يیرتحل" بعيیدااً عن عنق  عنق االرحم أأقل أأهھھھميیة في هھھھذهه االمرحلة من االحمل ألنن االى بالنسبة
. ووال يیجب إإيیجادد مشيیمة منزااحة في هھھھذهه االمرحلة.)78( االدااخلي االرحم   

 
كما يیجب إإعطاء اانتباهه خاصص للمريیضاتت االلوااتي خضعن لعمليیاتت قيیصريیة سابقا٬ً، ووكّن عرضةً لندووبب االحمل 

يیجب االتدقيیق في االمنطقة االموجوددةة بيین أأوو االمشيیمة االملتصقة مع مضاعفاتت خطيیرةة. وولدىى هھھھؤالء االمريیضاتت٬، 
االمثانة ووبرززخخ عنق االرحم عند موقع االندبة االناتجة عن االعمليیة االقيیصريیة. في االحاالتت االتي يیشتبهھ بهھا٬، يیجب 

. )79,80( ااالخذ بعيین ااالعتبارر ضرووررةة االتحويیل االى أأخصائي إلجرااء االمزيید من االتقيیيیم وواالمعالجة االسريیريیة
ارر في االمستقبل مسألة االفحص االرووتيیني لدىى االنساء االلوااتي خضعن لعمليیاتت تث سوفف اانهھووعلى ررغم من 

 ً ٬، فحاليیاً هھھھناكك أأددلة غيیر كافيیة لدعم ااددررااجج هھھھذهه االسيیاسة في االمماررسة االرووتيینيیة. (81,82) قيیصريیة سابقا  
 

الوولل. في علم ااالمرااضض االنسائيیة٬، قد يیتم ااكتشافف كال ااالمرااضض االخبيیثة وواالحميیدةة في االفحص خاللل االثلث اا
  بايیضماالوويیجب ووصف االتشوهھھھاتت في شكل االرحم مثل حاجز االرحم وواالرحم ذذيي االقرنيیيین. كما يیجب معايینة 

للكشف عن االتشوهھھھاتت وواالكتل. ووااهھھھميیة هھھھذهه االنتائج ووااددااررتهھا هھھھي خاررجج نطاقق االمباددئئ االتوجيیهھيیة.  
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االمريیضة  
ررقم االهھويیة  
االمحولل  

(االيیومم/ االشهھر/ االسنة)تارريیخ االوالددةة   
(االيیومم/ االشهھر/ االسنة)تارريیخ االمعايینة   

االمصّورر بالموجاتت االفوقق االصوتيیة/ االمرااقب  
ددووااعي االتصويیر وواالمعلوماتت االسريیريیة االضروورريیة  

 
تارريیخ االطمث ااألخيیر  

 
جيیدةة/ محدددةة بـاالظرووفف االتقنيیة:   

لكل جنيین) في حالة تعددد ااألجنة (ووررقة مفردد/ متعددد  
 

االمبايیض   
*االمظهھر:  ططبيیعي؛ غيیر ططبيیعي  

االشذووذذ  
 

االمقايیيیس ملليیمتر  مئويیة (نطاقق مرجعي)   
ططولل تاجج االرددفف    
االشفافيیة االفقويیة    

قطر بيین االجداارريین    
محيیط االرأأسس    
محيیط االبطن    

جدلل ططولل االفخذ    
 

(أأذذكر االتفاصيیل ررجاء)*نتائج غيیر ططبيیعيیة   
 

تحديید عمر االحمل ااستناددااً إإلى االصوررةة بالموجاتت فوقق االصوتيیة   
(أأسبوعع+ يیومم)  

 
ااستنتاجج  
o معايینة ططبيیعيیة ووكاملة   
o معايینة ططبيیعيیة إإنما غيیر كاملة   
o معايینة غيیر ططبيیعيیة   
o   خطط 

§ ال ددااعي للتصويیر بالموجاتت االفوقق االصوتيیة  
§ مرااجعة مخطط لهھا بعد .... أأسابيیع  
§ ... تُحالل إإلى  
§ معلوماتت أأخرىى  

 

ملحق : ووررقة عمل خاصة بالتصويیر بالموجاتت االفوقق االصوتيیة (مثالل)  
 
 
 

 



 

مظهھر االجنيین بالتصويیر بالموجاتت فوقق 
(االرمادديي = ااختيیارريي) االصوتيیة  

ططبيیعي *غيیر ططبيیعي  غيیر مرئي   

االرأأسس     
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جوفف االحاجز االشفافف        
خط االوسط االمنجل        
مهھادد        

االوجهھ     
االمحجراانن        
االصوررةة االجانبيیة        

االعنق     
االصدرر     

ويیةاالمنطقة االرئ        
االحجابب        

االقلب     
نشاطط االقلب        
االحجم        
محورر االقلب        
ررؤؤيیة االغرفف ااألرربع        

االبطن     
االمعدةة        
ااألمعاء        
االكليیتانن        
االمثانة االبوليیة        
ددخولل االحبل في االبطن        
شراايیيین االحبل االسريي        

االعمودد االفقريي     
لمفاصلاا     

االذررااعع االيیمنى (بما فيیهھا االيید)       
االساقق االيیمنى (بما فيیهھا االرجل)       
االذررااعع االيیمنى (بما فيیهھا االيید)       
االساقق االيیسرىى (بما فيیهھا االرجل)       

االجنس (ااختيیارريي): ذذكر أأنثى     
معلوماتت أأخرىى:     

    
    
    
    

 
أأصدررتت  ططُبعت  ُخّزنت   

عددد االصورر      
 


