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 ترانس رکتال در بررسی ناباروری مردان: مروری بر تکنیک، اندیکاسیونها و معرفی بیماران خاصکاربرد سونوگرافی 

 3، محمدعلی صدیقی گیالنی2، مریم جوام1*احمد وثوق

 جهاددانشگاهی، مثل تولید پزشکی علوم و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاهدانشیار،  -متخصص رادیولوژی .1

(، ایمیل: 19391-4444)کد پستی: ایران  تهران، مثل، تولید گروه تصویربرداری مثل، تولید پزشکی تحقیقات مرکز

vosough@royaninstitute.org  :نویسنده مسئول(، 12112123142، تلفن( 

1.  

 مرکز جهاددانشگاهی، مثل تولید پزشکی علوم و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاهپژوهشگر، -کارشناس مامایی .2

 ایران تهران، مثل، تولید گروه تصویربرداری مثل، تولید یپزشک تحقیقات

 علوم و شناسی زیست پژوهشکده رویان، پژوهشگاهمدیر گروه ناباروری مردان،  -هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران .3

 ایران تهران، گروه آندرولوژی، مثل، تولید پزشکی تحقیقات مرکز جهاددانشگاهی، مثل تولید پزشکی

 

معیارهای تشخیصی سونوگرافی ترانس رکتال در بررسی ناباروری هدف از این مقاله، شرح کاربرد بالینی، نکات تکنیکی و  مقدمه :

 مردان است.

، ”PubMed”، “Elsevier”، “Google Scholar“های اینترنتی جو در پایگاهوجستجهت نگارش این مقاله،  روش کار :

“SID” های اژهوکتب مرجع انگلیسی و با کلیدو“transrectal ultrasound (TRUS)”،“endorectal ultrasound” 

 ،“transrectal sonography” ،“prostate disorders” ،“seminal vesicle disorders”   و“male 

infertility”  .ر ات دوزیکول سمینال و پروست ضایعات و ناهنجاریهای از رکتالهمچنین تصاویرمتعدد سونوگرافی انجام گرفت

)پروب  Aloka-1700توسط متخصص رادیولوژی و بادستگاه َ 1391تا  1339که از سال  بیماران نابارور دراین مقاله ارائه شده

 .شهر تهران اخذ شده اندتصویربرداری پژوهشگاه رویان  مرکزمگاهرتز، ژاپن( در  1.1-5.1رکتال، 

پروستات، وزیکول سمینال، بیضه، اپی دیدیم و مجاری وازودفران بسیار  جهت تشخیص علت ناباروری مردان، بررسی دقیق یافته ها :

عنوان بسونوگرافی ترانس رکتال بکارگرفته میشوند. دراین میان،  ین منظورا ههای تصویربرداری متعددی بروشحائز اهمیت است. 

اخته شده شنروستات و وزیکول سمینال پو مقرون به صرفه به عنوان خط اول تصویربرداری تشخیصی ضایعات دقیق ، روشی معتبر

تشخیص صحیح ضایعات و ناهنجاریهای هریک از اعضای مذکور بوسیله سونوگرافی رکتال، نیازمند کسب مهارت در زمینه است. 

ی فشناسایی معیارهای سونوگرافیک خاص هریک از ضایعات نظیر کیستها و توده ها میباشد. ما در این مقاله به توصیف نمای سونوگرا

ضایعات مرتبط با ناباروری در پروستات و وزیکول سمینال میپردازیم. همچنین تصاویر متعدد سونوگرافی ترانس رکتال از بیماران 

 نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه رویان بمنظور شرح دقیق ضایعات مذکور در این مقاله ارائه شده است.
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و مقرون به صرفه جهت تشخیص علل ناباروری مردان است. دقیق ، روشی معتبر نوگرافی ترانس رکتالسو: بحث و نتیجه گیری 

بنابراین کسب دانش و مهارت کافی جهت تشخیص ضایعات و ناهنجاری های دستگاه تولیدمثل بوسیله این تکنیک تصویربرداری 

 روری، برای درمان ناباروری مردان کمک کننده و راهگشاست.توسط متخصصان رادیولوژی و آندرولوژی، بویژه در مراکز درمان نابا

 

 پروستات، وزیکول سمینالسونوگرافی ترانس رکتال، ناباروری مردان،  واژه های کلیدی :
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