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چکیده

مقدمه: ناهنجاری های جنینی  در حاملگی ش��ایع هس��تند. برخی از ناهنجاری های جنینی قابل اصالح یا کنترل 

می باشند. امروزه سعی برآن است که با تشخیص اختالالت ساختمانی جنین قبل از تولد، از بروز ناهنجاری هایی مانند تولد 

جنین مرده یا جنین ناقص الخلقه با سقط درمانی کاسته شود ویا در موارد  اختالالت خفیف، با تشخیص زودهنگام مورد 

درمان قرار گیرند. در حال حاضر سونوگرافی روش تشخیصی انتخابی، در تصویربرداری از جنین است، التراسوند روشی 

ارزان، در دسترس، ایمن و بی خطر برای مادر و جنین می باشد. این روش در تشخیص الیگوهیدروآمینوس، چاقی مادر 

وآنومالی های پیچیده جنین محدودیت دارد. تصویربرداری تشدید مغناطیسی )MRI( روشی با قدرت تفکیک کنتراست 

باال می باشد که قادر به ایجاد تصاویر کامل از جنین، جفت و رحم مادر در مقاطع مختلف تصویری است. این مطالعه با 

هدف مقایسه یافته های سونوگرافیک و تصویربرداری تشدید مغناطیسی در تشخیص ناهنجاری های جنینی در سال1393 

صورت گرفته است.

موادوروشها:مطالعه حاضر مروری بوده و اطالعات الزم از طریق مطالعه نظام مند از جدیدترین مقاالت تخصصی و 

بانک اطالعاتی داخلی و خارجی طی سال های2012-2014 انجام شده است.

نتایج: براس��اس مجموعه مطالعات مختلف آنومالی های سیس��تم عصبی با 47%، آنومالی های دس��تگاه ادراری با 

40% و آنومالی های گوارش��ی و جدار ش��کم با 15% بیشترین بیش��ترین اختالالت ساختمانی جنین را به خود اختصاص 

می دهند. یافته های تش��خیصی MRI وسونوگرافی در 60% موارد باهم برابر هستند. این موارد شامل آنانسفالی همراه با 

پلی هیدروآمینوس، کلیه پلی کیستیک با الیگوهیدروآمینوس شدید، کیسته ای کوچک و سیستیک می باشد. در 9% موارد 

یافته های س��ونوگرافی بیش��تر از MRI  و در 30% از موارد MRI یافته های بیشتری  نسبت به سونوگرافی نشان می دهد. 

 MRI قدرت تشخیصی باالتری دارد. بیشترین محدودیت PUV در بررسی آمفالوسل و دریچه خلفی مجرای ادرای MRI

در تشخیص آنومالی های صورت و اندام نظیر شکاف کام و لب، همچنین کوتاهی اندام می باشد.

بحثونتیجهگیری: علی رغم مزایای بسیار التراسوند، کاربرد هیچ یک از دو روش سونوگرافی و تصویربرداری تشدید 

مغناطیسی  به تنهایی بطور مطلق بردیگری ارجحیت ندارد، بلکه استفاده از MRI به عنوان مکمل سونوگرافی در تشخیص 

ناهنجاری های جنینی قبل از تولد توصیه می شود.

ناهنجاری جنینی، سونوگرافی، تصویربرداری تشدید مغناطیسیکلمات کلیدی
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