
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًارض اختالل رشذ جىیه 

o  افشایص هزگ ٍ هیز جٌیي 

o  افشایص احتوبل بذفزهی اًذام ّب 

o  حبهلگی ّوزاُ بب استزس 

o  سببقِ ابتال جٌیي ّبی قبلی بِ اختالل رضذ

 احتوبل ػَد را افشایص هیذّذ 

o  ٍِضؼیت تغذی 

o  تذابیز درهبًی 

 هحذٍدیت رضذ در حَالی سایوبى :

در جٌیي ّبی  هبتال بِ اختالل رضذ در حَالی 

کِ هبیغ دٍر ٍ در صَرتی  43سایوبى بؼذ اس ّفتِ 

جٌیي کن ببضذ بْتزیي اقذام اًجبم سایوبى سزیغ 

است ٍ اگز قلب جٌیي ًزهبل ببضذ. سایوبى عبیؼی 

اًجبم هی ضَد ٍ در صَرت ػذم تحول جٌیي 

سایوبى سشاریي اًجبم هی ضَد ٍ اگز جٌیي سبلن 

تطخیص کبّص رضذ داخل رحوی  43قبل ّفتِ 

ذ تحت دادُ ضَد ٍ هیشاى هبیغ دٍر جٌیي کبفی ببض

ًظز گزفتي جٌیي تَصیِ هی ضَد تب سهبًی کِ رضذ 

جٌیي اداهِ دارد ٍ جٌیي عبیؼی است تب جٌیي بِ 

 .رسیذگی بلَؽ بزسذ 
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 رژیم غذایی :
 ضیز  ،  حبَببت : هصزف غذای پزپزٍتئیي هبًٌذ ،

 تخن هزؽ ،  گَضت

 استفبدُ اس هکول ّبی غذایی عبق ًظز پشضک 

   هیَُ ّبی استفبدُ اسآجیل ٍ هغشّبی هغذی ٍ

  خطک 

 

 

 

 

  دکتز ملک مىصًری اقصی 4103یلیامز ي-رفزوس: وًاک 
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 (IUGR)اختالل رشد داخل رحمی 
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 با سالم خدمت شما بیمار گرامی:

 

 جنین اختالل رشد 
اختالل رشذ جىیه بسته به ایىکه در کذام سه ماهه 

ديران بارداری  دچار اختالل رشذ  شًد،  متفايت  

 است.    

ز در سِ هبِّ اٍل ببرداری  کِ هزحلِ رضذ ٍ اگ

تکثیز سلَلی  است  ایجبد ضَد  ببػث  اختالل  

رضذ ٍ تکبهل در توبهی  ارگبى ّب ضذ ُ ٍ ّوِ  

اػضب ٍ ارگبى ّب بِ یک ًسبت کَچک خَاٌّذ ضذ 

کِ بِ آى اختالل رضذ هتقبرى هی گَیٌذ.          

در آى اهب ًیوِ دٍم ببرداری  دٍراى تکویلی است ٍ 

توبهی ارگبًْب تطکیل ضذُ اًذ ٍ فقظ دچبر افشایص 

اًذاسُ هی ضَد بزٍس اختالل در ایي هزحلِ سبب 

هی ضَد کِ سَخت سبسی بِ اًذام ّبی حیبتی  

صَرت گیزد ٍ ایي هسئلِ ببػث کبّص رضذ  ارگبى 

ّبی غیز حیبتی هثل گَش ٍاًذام  هی ضَد کِ بِ 

                                                                                    آى اختالل رضذ ًبهتقبرى هی گَیٌذ.   

 

 :اختالل رشذ  داخل رحمی  عوامل 

o عفًوت 

o سًءتغذیه مادر 

o  الکل 

o دخاویات 

o مخذر 

o داريها 

o فشارخًن باال 

o بیماری کلیًی 

o اختالالت جفت 

 

 

 

 

 تشخیص
اختالل رضذ جٌیي  اٍلیي ضزط بزای تطخیص 

اعالع اس سي ٍاقؼی حبهلگی  است سي ببرداری 

بز اسبس تبریخ اٍلیي رٍس اخزیي قبػذگی هؼبیٌِ 

فیشیکی ٍ اًذاسُ ارتفبع رحن در ببردار ٍ 

 سًََگزافی تؼییي هی ضَد. 

بهترین روش برای تشخیص اختالل رشد 

:سونوگرافی است که   

o  حجن هبیغ آهٌیَتیک 

o  ٍسى جٌیي 

o  ًسبت دٍر سز بِ دٍر ضکن را تؼییي 

 هی کٌذ
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