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IUGR (Intra uterine growth retardation) 

 محدوديت رشد داخل رحم 

 SGA  (SMALL FOR GESTATIONAL AGE ) تعريف

اخل رحمي زماني مطرح میشود كه در ارزیابي وزن د محدودیت رشد

  نسبت به سن بارداريجنین با استفاده از تصاویر سونوگرافي وزن جنین 

گزارش شود. كمتر   

 داليل محدوديت رشد داخل رحمي چيست؟

دربسیاري از موارد   دالیل زیادي براي كوچك بودن یك نوزاد وجود دارد. 

  پدر یا مادر خود زیرا وزن او مانند    نیست.  IUGRنوزاد كوچك است اما

ویا ممكن است وزن نوزاد بعلت خطاهاي سونوگرافي   باشد.  هنگام تولد مي 

باشد.ودربرخي   خوب  نوزاد  وزن  ازتولد  پس  ولي  باشد  شده  گزارش  كم 

باید توسط پزشك  موارد نیز عللي مانع از وزن گیریمناسب جنین میشود كه  

 تشخیص داده شود.

 : مواردي از جمله

جفت .1 مزمن -2  ناهنجاري  فشارخون  مادرمثل  هاي   - بیماري 

 نواقص كروموزمي جنین مثل سندرم داون   -  3مسمومیت بارداري 

قلویي    -4. و سرخ-5  چند  سفلیس  مثل  جنین  هاي      ه جعفونت 

سیگار-6 به    -الكل  - مصرف  مخدراعتیاد  مادر  مواد               توسط 

 ر سوتغذیه شدید ماد -8 برخي داروها -7

   كرد؟ بايد چه رحمي داخل رشد محدوديت درصورت

تشخیص داده  IUGRاگر در بررسي هاي سونوگرافي جنین شما مبتال به 

شد باید ابتدا طبق صالحدید پزشك خودیك سونو انومالي اسكن دقیق  

بروز نواقص دیگري شده است یا  انجام دهید تا بررسي شود كه سبب 

ام امینوسنتزانجام دهید تا 14سپس پیشنهاد میشودپس از هفته  خیر؟

مشكالت كروموزمي احتمالي به موقع تشخیص داده شود خصوصا در  

 ند. انومالي اسكن مشكالتي را گزارش ك نوزماني كه سو
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سالمتي   براي  كاري  ميتوانم  ايا 

 فرزندم انجام دهم؟

هاي   تست  تمام  كه  به  مطمئن شوید  مربوط 

انجام   ودرست  كامل  بطور  را  جنین  و  مادر 

داده اید سعي كنید كه پس از زایمان نوزاد را  

در یك بیمارستان داراي بخش ویژه نوزادان 

مجهز بستري كنید تا مشكالت احتمالي بهتر  

 مدیریت شود . 

به سیگار   اعتیاد  مخدر  -الكل-اگر  سایر  ویا 

ودر كنید  ترك  را  ان  تر   داریدهرچه سریع 

 این مورد ازماما یا پزشك خود كمك بگیرید. 

بارداري   طي  در  مناسبي  وزن  افزایش  اگر 

ندارید با كمك و توصیه پزشك و ماما خود  

كنید   و سعي  كرده  دریافت  بیشتري  كالري 

 استراحت بیشتر داشته باشید. 

 

  عالي  يبارداري خوش وزایمان ** 

 ** براي شما ارزو مندیم را 

 

  محودودیوت رشووود داخول رحميدرصوووورت تشوووخیص  

هفته سووونوگرافي انجام دهید بطبق ن ر  4-2فواصوولدر

پزشوك  تا شورایط سوالمتي جنین و میزان رشود ان ازیك  

سوونوگرافي تا سوونوگرافي بعدي بررسوي شوود. از دیگر  

بیوفیزیكال  -تسوت هاي تشوخیصوي تسوت بدون اسوتر 

 سونوداپلر و چك حركات جنین مي باشد.-پروفایل 

اگر شوووموا در مرحلوه پوایواني بوارداري هسوووتیود  بطور كلي  

بطبق  هفته را پشووت سوور گذاشووته ایدا زایمان  37یعني  

به روش طبیعي یا سزارین باید انجام    صالحدید پزشك 

شوود. واگر دوران بارداري شوما به پایان نرسویده اسوت  

تصووومیم گیري راجع بوه زموان زایموان بوه شووورایط شوووموا  

 وجنین بستگي دارد.

 

 

IUGR چگونه ميتواند سالمتي جنين شمارا تحت تاثير قرار دهد؟ 

احتماال مشوكالت بیشوتري در طي بارداري و پس   IUGRجنین مبتال به  

از زایمان خواهد داشووت.  شوودت خطر وعوار  به عوامل زیر بسووتگي  

 دارد:

 IUGRعلت ایجاد -1

 IUGRشدت -2

 از بارداري اغاز شده است چه مرحله اي كمبود رشد در-3

 وزن نهایي جنین در هنگام تولد-4

IUGR نوزدان دچار ن و مواد غذایي در  احتماال مقدارناكافي اكسیژ

نین این نوزادن پس از زایمان قند  رحم مادر دریافت كرده اند. همچ 

خون پایین تري دارند و مقاومت بدن انها در برابر عفونت ها كمتر  

است دماي بدن انها به راحتي افت میكند. بعالوه احتمال زردي شدید  

. در انها بیشتر است   


