
 
 

 

 NT یسونوگراف 

NT  مخففNuchal  Trans lucency  پشت گردن است. یفضا یبه عنا 

ش NT سونوگرافی ست و برا یمعمول دوران باردار شاتیاز آزما یاغلب بخ سه ماهه اول ا  ی باردارهمه خانم ها یدر 

ص سونوگراف روش شود. یم هیتو ست )از رو یمعمول یهایانجام آن مثل  با روش  ،یسونوگراف نیشکم(. اما در ا یا

ص شت گردن جن ،یخا ستخوان ب نیضخامت پ س نیدر جن ینیو وجود ا سط  دیبا یسونوگراف نی. اشودیم یبرر تو

، NTعدد  یریگ اندازهدر  ییخطا نیانجام آن را دارد انجام شوووود. کورکتر ینامهیکه گواه یماهر سوووتیسوووونوگراف

 دهد. رییرا تغ یغربالگر یجهینت تواندیم

س نیجن ۱۱از هفته  شیپ رایشود ز یانجام م  یباردار ۱۴تا  ۱۱ یهفته ها نی، بNT یسونوگراف ست و  اریب کورک ا

ضاف عیما یباردار ۱۴پس از هفته  س یا سط  شت گردن  NT. عدد شودیجذب م نیجن یلنفاو ستمیتو ضخامت پ (

سندرم داون، افزا یهانی(، در جننیجن شان م شیمبتال به  ستخوان ب شدن دهی. ددهدین شانه ،ینیا ست.  یخوب ین ا

 دارد. ندهیآ یهامجدد در هفته یریگیبه پ ازیاما مشاهده نشدن آن، ن

 ایآ بیان کنند کهتوانند به طور قطع  ینم جیکه نتا یمعن نی، به اقبل از تولد اسوووت یغربالگر کی ،NT یسوووونوگراف

در  یشتریب نشیشود تا ب یم انجامخون  شیبا آزمااین سونوگرافی . غالباً یا خیراست  یاختالل کروموزوم یدارا نوزاد

 .داشته باشد یکیژنت تاختالال در ابتال بهنوزاد  یمورد شانس نسب

 NBو  NT  یر سونوگرافد یسن حاملگ نییتع اریمع

سر یسونوگراف نیا در  صطالحا به آن  یدم– یطول  ست که با نیسن جن نییتع اریمع ندیگو یم CRLکه ا  یستیا

 باشد. متریلیم ۸۴تا  ۴۵در محدوده   NT یریگاندازه یبرا

 NT یریگ اندازه روش

سونوگراف یضرور NTضخامت  یابیارز در  ستگاه  ست د شک بتواند با  ییباال کیاز قدرت تفک یا شد تا پز برخوردار با

 کند. یریگرا اندازه NT یمتریلیدهم م کیدقت 

صو در سمت باال دیبا شود،یم یریگاندازه NTکه  یریت سر و ق س یفقط  سه  صو دهید نهیقف در حد امکان  ریشود. ت

شده و جن ساژ ای دهیدر حالت خواب نیبزرگ  صطالحا  سر جنردیقرار بگ تالیا  نیبه جلو و عقب دقت ا نی. خم بودن 



 
 

سر جندهدیرا کاهش م یریگاندازه شد م لواز حد رو به ج شیب نی. اگر  شده با کاهش  متریلیم 0.۴۴تا  تواندیخم 

 کند. جادیا NT  یریگکاذب در اندازه شیافزا متریلیم 0.6از حد به سمت عقب خم شده باشد تا  شیکاذب، و اگر ب

کامال مراقب باشد  دیهستند پزشک با ینازک یغشاها ونیو پرده آمن نیپوست جن یسن حاملگ نیکه در ا ییآنجا از

به  عیضربات آرام و سر ای ماندیم نیجن یمنظور منتظر حرکات خودبخود نیا یدهد. برا صیدو را از هم تشخ نیتا ا

 سرفه کند. شودیاز مادر خواسته م ی. گاهکندیشکم مادر وارد م

شد مدت زمان ازیشود و ن یطوالن یسونوگراف نیاگر ا ستیتعجب ن یجا طیشرا نیتوجه به ا با صبر کن یبا تا  دیرا 

 .ردیمناسب قرار بگ تیدر موقع نیجن

 نیاندازه از بهتر نیشتریبشده و  یریگبار اندازه نیرند NTبه عنوان  یگردن یهاپوست و مهره نیضخامت ب نیشتریب

 .گرددیثبت م ریتصو

 نی. در اشووودیم NTکاذب  شیباعث افزا نیباشوود و ا نیدرصوود موارد ممکن اسووت بند نار دور گردن جن ۱0-۵ در

 .شودیآن استفاده م نیانگیاز م تایشده و نها یریگبند نار اندازه نییباال و پا NTموارد 

 یدر سونوگراف NTنرمال  زانیم 

سن حاملگ نیدر جن NTنرمال  اندازه  ست به اندازه یهی. بدشودیم دهیسنج نیجن CRLو  یبا توجه به   توانیم یاا

  فوق به دست آمده باشد. طیاعتماد کرد که تحت شرا

شان م NT یغربالگر جیاگر نتا ست در معرض خطر ابتال به ناهنجاردهد که کودک  ین شته  یکیژنت یممکن ا قرار دا

شد شک با شخ شیآزما کیاحتماالً ، پز سنتزیآمن ای( CVS) ار پرزهای جفتی یریمانند نمونه گ یصیت ست و  را درخوا

 دهد. یم

 بارداری هفته 20حدود  درزشوووک ، پباشووودهمراه  نیقلب جن صیبا نقاممکن اسوووت  NTاندازه  شیآنجا که افزا از

 کند. یقلب را بررس صیکند تا نقامی شنهادیپ زیرا ن نیجن وگرامیاکوکارد

شکل به از بروز م یفقط احتمال آمار NT جینتادهند.  ینم صیخاص را تشخ یماریب کی NTکه  دیبخاطر داشته باش

 یکروموزوم یناهنجارکه کودک  سووتین نیا یقطعاً به معنا یبیترک NTدر  یعیطب ریغ جهیدهند. نت یشووما ارا ه م

انجام و  جنین بررسووی دقیت تری انجام شووودبرای این مسووهله را بیان میکند که بهتر اسووت فقط و ، داشووته باشوود

 .شود یم هیتوص یصیتشخ اتشیآزما

 :نیدر جن NB  یابیارز



 
 

 NB  مخفف کلمهnasal  bone اشاره دارد. نیدر جن ینیبوده و به استخوان ب 

ستخوان ب دنید ضرور یکی نیجن ینیا سونوگراف یاز موارد  صو NT یدر  ست در ت ست که بهتر ا اندازه  یکه برا یریا

 شود. دهیگرفته شده، د NT یریگ

تر از و اکوِژن ترمیکه ضخ نییاست. خط پا نشانه پوست ییشود. خط باال دهیسه خط مشخص د دیبا ،ینیب ریتصو در

 است. ینیباالتر قرار دارد نشانه نوک ب یدر ادامه پوست و کم بایو خط سوم که تقر ینیپوست است، استخوان ب

وجود  ینی، اسووتخوان ب۱۳ یزومیدرصوود تر ۳0و ۱۸ یزومیدرصوود تر ۵0، 2۱یزومیدرصوود موارد تر ۷0-60در  بایتقر

 نیجن یکروموزوم یبه بررس ازیو ن شودیم یتلق ینشانه مهم NT یدر سونوگراف ینیاستخوان ب دنیند نیندارد. بنابرا

 وجود دارد.

 :شوندیم یابیارز زین ریداپلر موارد ز ی، به کمک سونوگرافNBو  NT یبا بررس همزمان

 :دیکوسپیتر چهیدر یینارسا

 وعیراسووت و بطن راسووت قرار دارد. شوو زیدهل نیکه ب اسووت یقلب یهاچهیاز در یکی یسووه لت چهیدر ای دیکوسوو یتر 

سا س یتر چهیدر یینار سه ماهه اول باردار یهانیدر جن دیکو سندروم داون در  نرمال  یها نیاز جن شیب یمبتال به 

 است.

 داکتوس ونوسوس: یعیطب ریغ انیجر 

. کندیو منتقل م افتیدر یناف دیدار را از ور ژنیاسووت که خون اکسوو یریداکتوس ونوسوووس مسوو ای یدیور یمجرا 

 همراه باشد. یقلب یهایو ناهنجار یکروموزوم صیبا نقا تواندیداکتوس ونوسوس م یعیطب ریغ انیجر

 ترتیدق شاتیآزما ریباالتر از حد مشخص است، فقط در موارد ز NTنداشته باشد، اما عدد  یمشکل چیه شاتیآزما اگر

 است : ازین وسنتزیمثل آمن

 سال سن داشته باشد. ۳۵ یباشد و مادر باال ۳ یباال NTعدد  -

 سال سن داشته باشد . ۳۵ ریباشد  و مادر ز ۴ یباال NTعدد  -

انجام  نیقلب جن یاکو یهفتگ 20تا  ۱۸در  دیداشته باشند ، با میو ن ۳باالتر از  NT( اگر عدد یزنان )در هر سن تمام

 دهند .

NI شیآزما ایبا آزمایش کوآد مارکر  NT جینتااگر  PT شود.میاز خطر ارا ه  یتر تیدق یابیارزشود  بیترک 
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