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ორსულობის პირველი ტრიმესტრის (14 კვირამდე) სტანდარტული
ულტრასონოგრაფიული კვლევის ალგორითმი
(ანტენატალური მეთვალყურეობის პროტოკოლის დანართი ფიზიოლოგიურად მიმდინარე
ორსულობის დროს)1

შესავალი
სამეანო გეგმიური ულტრაბგერითი კვლევები ტარდება პროტოკოლით გათვალისწინებულ ვადებში2
(ორსულობის I, II-III ტრიმესტრი), დამატებითი ულტრასონოგრაფიული კვლევა წარმოებს მხოლოდ
სამედიცინო ჩვენებით.
ორსულობის ულტრაბგერითი გამოკვლევის მიდგომა (აბდომინალური/ვაგინალური/პერინეული) და
ალგორითმი დამოკიდებულია:



კვლევის მიზანზე (რუტინული და/ან სკრინინგული, დეტალური/მიზნობრივი ამა თუ იმ კონკრეტული მიზეზის
ვერიფიკაციისთვის)




გესტაციის ასაკზე
დედის ანატომიურ თავისებურებებზე

ორსულობის პირველ ტრიმესტრში
შემადგენელი კომპონენტებია:

(14

კვირამდე)

სტანდარტული

ულტრაბგერითი

კვლევის

სანაყოფე პარკი
ყვითრის პარკი
ემბრიონი
ემბრიონის რაოდენობა, მრავალნაყოფიანი ორსულობის შემთხვევაში ქორიონისა და ამნიონის
თავისებურების შეფასება
V. დედის მენჯის ღრუს ანატომიის შეფასება (საშვილოსნო, ყელი, დანამატები, დუგლასის ფოსო)
VI. ნაყოფის ანატომიის შეფასება (ორსულობის 11-14 კვირა)
___________________________________________________________________________________________

I.
II.
III.
IV.

I.

სანაყოფე პარკი (GS)

სანაყოფე პარკი საშვილოსნოს ღრუს ორსულობის პირველი სონოგრაფიული ნიშანია.
ტრანსვაგინალური მიდგომით მისი ვიზუალიზაცია შესაძლებელია ბოლო მენსტრუაციიდან 35-ე
დღეზე (4 - 5 კვირა) მცირე ზომის სითხური ჩანართის სახით, როდესაც მისი დიამეტრია 2 - 3 მმ,
აბდომინალური მიდგომით კვლევისას კი სანაყოფე პარკი და ორმაგი დეციდუალური ნიშანი ჩნდება 5.5
- 6 კვირის ვადაზე. ულტრაბგერითი კვლევით საშვილოსნოს ღრუს სარწმუნო ორსულობის დადგენა
შესაძლებელია, როდესაც ფიქსირდება სანაყოფე პარკი, რომელსაც თან ახლავს ქვემოთჩამოთვლითაგან
ერთ-ერთი მაინც: ორმაგი დეციდუალური ნიშანი, ყვითრის პარკი, ემბრიონი. პროგრესირებადი
ორსულობის ნიშანი კი სანაყოფე პარკის ზომაში მატება დინამიკაში კვლევისას და ასევე ემბრიონის
გულისცემის ფიქსაციაა. ზემოთაღწერილი ნიშნების არარსებობის შემთხვევაში, საშვილოსნოს ღრუში

1
2

აღნიშნული დანართი არ მოიცავს ქრომოსომული ანომალიების სკრინინგული კვლევის კომპონენტებს
იხ. ანტენატალური მეთვალურეობის პროტოკოლი
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არსებული სითხური კომპონენტი შესაძლოა წარმოადგენდეს ექტოპიურ ორსულობასთან ასოციირებულ
ცრუ სანაყოფე პარკს.
სანაყოფე პარკის ვიზუალიზაციის შემთხვევაში ულტრასონოგრაფიული კვლევით ფასდება მისი
მდებარეობა, რაოდენობა და საშუალო დიამეტრი (MSD).
MSD - საგიტალურ და აქსიალურ პროექციაში მიღებული სამი ორთოგონალური ზომის საშუალო დიამეტრი, საზომი
წერტილები დატანილი საკუთრივ სანაყოფე პარკზე, არ მოიცავს მის ირგვლივ ექოგენურ არშიას (სურათი #1).

სანაყოფე პარკის ფორმის ნაირსახეობა შესაძლებელია ასოციირებული იყოს როგორც სხვადასხვა
ანატომიურ და ფიზიოლოგიურ ფაქტორთან (მაგ: გადავსებული შარდის ბუშტი, საშვილოსნოს მიომა
და/ან საშვილოსნოს შეკუმშვები, გადამწოდით ზეწოლა), ასევე შეწყვეტილ ორსულობასთან.

შენიშვნა: გესტაციური ასაკის დადგენისთვის სანაყოფე
პარკის დიამეტრის გაზომვა გამოიყენება ორსულობის
მხოლოდ ადრეულ ვადაზე (4-6 კვირა), სანამ ემბრიონი
არ ვიზუალიზდება და MSD <14მმ.
ემბრიონის არსებობის შემთხვევაში, მეტი სიზუსტისთვის
იზომება ემბრიონის თხემ-კუდუსუნის სიგრძე.
სურათი #1: სანაყოფე პარკის გაზომვის ტექნიკა

II. ყვითრის პარკი (YS)
ყვითრის პარკი სანაყოფე პარკში არსებული პირველი ანატომიური სტრუქტურაა, რომელიც
ადასტურებს საშვილოსნოს ღრუს ორსულობას. ტრანსვაგინალური ულტრასონოგრაფიით ყვითრის
პარკი ვიზუალიზებადია ორსულობის 5 - 5.5 კვირიდან (MSD >5 მმ), ტრანსაბდომინალური კვლევისას
კი 6 - 7 კვირიდან (MSD >12 მმ), ამ ვადაზე ყვითრის პარკის დიამეტრია 3 - 4 მმ. გესტაციის 10
კვირისთვის ყვითრის პარკი აღწევს 6 მმ-ს, 10 - 12 კვირისთვის განიცდის უკუგანვითარებას და
ულტრასონოგრაფიული კვლევით აღარ ფასდება.
ყვითრის პარკის ვიზუალიზაციის შემთხვევაში ულტრასონოგრაფიული კვლევით ფასდება სამი
ზომის საშუალო დიამეტრი

შენიშვნა: საზომი წერტილები დატანილი ყვითრის
პარკის გარეთა კონტურთან (სურათი#2)

სურათი#2: ყვითრის პარკის გაზომვის ტექნიკა.

III. ემბრიონი
ემბრიონის დაფიქსირება შესაძლებელია ბოლო მენსტრუაციიდან 37-ე დღეზე (ტრანსვაგინალური
ულტრასონოგრაფიით), ყვითრის პარკთან დაკავშირებული ხაზოვანი ექოსტრუქტურის სახით.
ძირითადად მისი გამოვლენა ხდება, როდესაც ემბრიონის სიგრძე 2 - 5 მმ (იზრდება დაახლოებით 1
მმ/დღეში), სანაყოფე პარკის დიამეტრი კი ≥18 მმ.
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ემბრიონის ვიზუალიზაციის შემთხვევაში ულტრასონოგრაფიული კვლევით ფასდება:

ა. თხემ-კუდუსუნის სიგრძე (CRL)
ემბრიონის თხემ-კუდუსუნის სიგრძე - მანძილი თხემისა და კუდუსუნის უკიდურეს წერტილებს
შორის. ადრეულ ვადაზე აღნიშნული კონტურების ამოცნობა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი და ამ
შემთხვევაში იზომება ემბრიონის მაქსიმალური სიგრძე (სურათი#3). როდესაც CRL აღწევს >11 მმ-ს (78 კვირა) ცეფალური და კაუდალური დაბოლოება ხდება მკაფიო და შესაძლებელია ზუსტი
ელექტრონული საზომი წერტილების დატანება. გაზომვა ხორციელდება ნაყოფის ნეიტრალურ
პოზიციაში გამოსახულების გადიდებით, შუა საგიტალური ჭრილის დონეზე (სურათი#4).
შენიშვნა:
გაზომვა.

თუ CRL >84 მმ, გესტაციური ვადის განსაზღვრისთვის

სურათი#3 მცირე ვადის ორსულობა და ემბრიონის
მაქსიმალური სიგრძე.

რეკომენდებულია ბიპარიეტული დიამეტრის

სურათი#4 : თხემ-კუდუსუნის სიგრძის გაზომვა,
12 კვირის ნაყოფი

ბ. ემბრიონის გულისცემა











3

კარდიული აქტივობა შესაძლებელია დაფიქსირდეს ორსულობის 5.5-6 კვირის ვადაზე, როდესაც
ემბრიონის სიგრძე შეესაბამება 2-4 მმ-ს. თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში ვიზუალიზდება, როდესაც
ემბრიონის სიგრძე 4-5 მმ, ხოლო სანაყოფე პარკის დიამეტრი არის 13-18 მმ.
კარდიული აქტივობის არსებობა ადასტურებს პროგრესირებად ორსულობას; თუ ემბრიონი
ვიზუალიზდება, მაგრამ ძალზედ მცირეა იმისათვის, რომ შესრულდეს ზუსტი გაზომვა, ამ
შემთხვევაში გულისცემის არსებობა მიუთითებს, რომ ორსულობა 5.5-6 კვირას შეესაბამება.
ტრანსაბდომინალური ულტრასონოგრაფიით გულისცემა მკაფიოდ ვიზუალიზდება ორსულობის
8 კვირაზე, როდესაც ემბრიონის სიგრძე ≥7 მმ, ხოლო MSD-22-25 მმ-ია.
ემბრიონის გულისცემის სიხშირე დამოკიდებულია გესტაციურ ვადაზე. ორსულობის 6
კვირისთვის ნორმის შემთხვევათა უმრავლესობაში 100-115 დარტყმა/წთ-ის ფარგლებშია და
სწრაფად პროგრესირებს.
თუ ემბრიონის CRL <7 მმ და კარდიული აქტივობა არ ფიქსირდება, ან გულისცემის სიხშირე
დაბალია, ორსულობის პროგრესირების დადგენის მიზნით, რეკომენდებულია, განმეორებითი
გამოკვლევის ჩატარება 7-10 დღის შემდგომ.
სასურველია ემბრიონის კარდიული აქტივობის არსებობა/არ არსებობის დოკუმენტაცია
ორგანზომილებიანი (B ან M რეჟიმის) გამოყენებით, უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით
(A.L.A.R.A principle)3.

A.L.A.R.A (As low as reasonably achievable) principle – Abramowicz JS, Kossoff G, Marsal K, Ter Haar G. Safety Statement, 2000
(reconﬁrmed 2003). International Society of Ultrasound In Obstetrics and Gynecology (ISUOG).Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21:
100
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შენიშვნა: ანემბრიონული ორსულობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებია: სანაყოფე პარკი >25მმ; ემბრიონული
ქსოვილები - ყვითრის პარკი და ემბრიონი არ ფიქსირდება.

IV. ემბრიონის/ნაყოფის რაოდენობა
ორსულობის პირველ ტრიმესტრში (>7 კვირა) ულტრასონოგრაფიული კვლევა მრავალნაყოფიანი
ორსულობის შემთხვევაში, ემბრიონის/ნაყოფის რაოდენობის, ასევე ქორიონისა და ამნიონის
თავისებურების შეფასების ყველაზე სარწმუნო და უსაფრთხო მეთოდია (ქორიონისა და ამნიონის
თავისებურების შეფასება რეკომენდებულია ორსულობის 8 კვირის შემდეგ, ოპტიმალური ვადა კი 1014 კვირაა).

V. დედის მენჯის ღრუს ანატომია
ულტრასონოგრაფიული კვლევით ფასდება საშვილოსნო, საშვილოსნოს ყელი, საკვერცხეები,
დუგლასის ფოსო (მენჯის ღრუში პათოლოგიური ცვლილებების გამოვლენის მიზნით), სანაყოფე
პარკის არსებობა და მდებარეობა.

VI. ნაყოფის ანატომიის შეფასება
ორსულობის 11-14 კვირაზე კვლევის ჩატარების შემთხვევაში ხორციელდება ნაყოფის ანატომიის
შეფასება, რომელიც მოიცავს4:

ა. თავი
1. თავის ქალას ძვლები (გაძვალების შეფასება/დეფექტების გამოვლენა);
ქალას ძვლების გაძვალების ვიზუალიზაცია შესაძლებელია 11 კვირის ვადაზე, სასურველია
შეფასდეს აქსიალურ და კორონულ ჭრილებში.
2. ჰემისფეროთაშორისი ნაპრალი;
ცერებრალური სივრცე 11 - 13+6 კვირის ვადაზე წარმოდგენილია ლატერალური პარკუჭებით
(დიდი ზომის), რომელთა უკანა 2/3 შევსებულია ექოგენური სისხლძარღვოვანი წნულებით.
ჰემისფეროები სიმეტრიულად იყოფა ჰემისფეროთაშორისი ნაპრალით.
3. სისხლძარღვოვანი წნული და ლატერალური პარკუჭები; (სურათი #5)
ადრეულ ვადაზე ცერებრალური სტრუქტურები (ნათხემი, კორძიანი სხეული) არ არის სრულად
განვითარებული. ორსულობის 11 - 13+6 კვირის ვადაზე უკანა ფოსოს ინტრაკრანიული სივრცის
შეფასება შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სკრინინგულ ტესტად, ნერვული ღეროს ღიაობის
გამორიცხვის მიზნით, თუმცა ის არ მიეკუთვნება ბაზისური ულტრაბგერითი კვლევის
შემადგენელ კომპონენტს.
4. ბიპარიეტული დიამეტრი (BPD); (სურათი #6)
5. თავის გარშემოწერილობა (HC).
გაზომვა ხორციელდება უდიდეს აქსიალურ ჭრილში, თალამუსების, მესამე პარკუჭისა და გამჭვირვალე ხარიხოვანი
ძგიდის დონეზე, BPD - საზომი წერტილები დატანილი თავის ქალას გარეთა-შიგნითა/გარეთა-გარეთა კონტურებზე.
HC - ელიფსოიდური გაზომვით ქალას ძვლის გარეთა კონტურზე.

სურათი #5: ნორმალური სისხლძარღვოვანი წნულები (C),
ჰემისფეროთაშორისი ნაპრალი (ისარი).
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ISUOG. Published by John Wiley & Sons, Ltd; Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 102–113
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შენიშვნა:

BPD-ის გაზომვა რეკომენდებულია,
როდესაც ემბრიონის თხემ-კუდუსუნის სიგრძე ≥84
მმ.
სურათი #6: ბიპარიეტული დიამეტრი, T - აღნიშნულია
მესამე პარკუჭი და თალამუსი

ბ. კისერი
1. კისრის არის დათვალიერება მოითხოვს სპეციფიური დეტალების გათვალისწინებას:
ლიმფურ კოლექტორებსა და კისრის პათოლოგიური წარმონამქნებს შორის დიფერენციაციას.
2. კისრის არეში გამჭვირვალობის სისქე (NT)5:
 ნაყოფის კისრის არეში არსებული სივრცის გამჭვირვალობა წარმოადგენს კანქვეშ
აკუმულირებული სითხის ულტრაბგერით გამოსახულებას, კისრის უკანა ზედაპირზე,
ორსულობის პირველ ტრიმესტრში.



ქრომოსომული ანომალიების სკრინინგული ულტრაბგერითი კვლევის შემადგენელი
კომპონენტია, რომელიც გამოიყენება ორსულობის სკრინინგულ, ბიოქიმიურ ტესტებთან
კორელაციაში.



NT - ს შეფასება ულტრაბგერითი კვლევით რეკომენდებულია ორსულობის 11-13+6 კვირის
ვადაზე, როდესაც ემბრიონის თხემ-კუდუსუნის სიგრძე 45-85 მმ-ია.



NT - ს სწორი გაზომვისთვის რეკომენდებულია:
 გაზომვის შესრულება შუა საგიტალურ ჭრილში, კისრის ნეიტრალური პოზიციისას, ამნიონური გარსისგან
მკაფიოდ გამოყოფის, ცხვირის ძვლის დაბოლოების, სასისა და დიენცეფალონის ვიზუალიზაციის
შემთხვევაში.
 საზომი წერტილების დატანება კანქვეშა გამჭვირვალობის ყველაზე განიერ მონაკვეთში, ორი
ჰორიზონტალური ხაზის შიდა კონტურზე, რომელიც მკვეთრად განირჩევა სხივის პერპენდიკულარული
დაცემისას (სურათი #7,8).
 გამოსახულების გადიდება, იმგვარად, რომ მხედველობის ველი მოიცავდეს მხოლოდ თავის, კისრისა და
გულმკერდის ზედა მონაკვეთს.

სურათი #7: კისრის არეში
გამჭვირვალობის სისქის გაზომვა

სურათი #8: C - სწორი პოზიცია

5

კისრის არეში გამჭვირვალობის სისქე (NT) - კვლევის შესასრულებლად საჭიროა გაზომვის სწორი ტექნიკა, შესაბამისი აღჭურვილობა,
პერსონალის მომზადება/შესაბამისი ტრეინინის გავლა.
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შენიშვნა: (*) აღნიშნული სტრუქტურების დათვალიერება და შეფასება სასურველია, თუმცა ორსულობის პირველი
ტრიმესტრის ბაზისური ულტრაბგერითი კვლევის სავალდებულო კომპონენტს არ წარმოადგენს.

გ. სახე*
1.
2.
3.
4.

თვალბუდე*
(სურათი#9)
ცხვირის ძვალი*
(სურათი#10)
პროფილი/ქვედაყბა* (სურათი#10)
ინტაქტური ტუჩები* (სურათი#11)

სურათი #10: ნორმალური პროფილი
და ცხვირის ძვალი

სურათი #9: ნორმალური თვალბუდე

სურათი#11: ტუჩები, ორსულობის 13 კვირა

დ. ხერხემალი* (სურათი #12)
1. მალები (სიგრძივი/განივი ჭრილები)*
2. ინტაქტური კანის საფარველი*

სურათი #12: ნაყოფის ხერხემალი

სურათი #13: ნაყოფის გულმკერდის
აქსიალური ჭრილი, ოთხკამერიანი გული

ე. გულმკერდი
1. სიმეტრიული ფილტვები
2. გამონაჟონი/წარმონაქმნის არსებობა/არასრებობის შეფასება

ვ. გული
1. პოზიცია (გულმკერდის მარცხენა ნახევარში*, სურათი#13)
2. რითმული აქტივობა
3. ოთხკამერიანი ჭრილი*
8

შენიშვნა: (*) აღნიშნული სტრუქტურების დათვალიერება და შეფასება სასურველია, თუმცა ორსულობის პირველი
ტრიმესტრის ბაზისური ულტრაბგერითი კვლევის სავალდებულო კომპონენტს არ წარმოადგენს.

ზ. მუცელი
1. კუჭი-მდებარეობა მუცლის მარცხენა ზედა კვადრატში (სურათი#14)
2. შარდის ბუშტი*
3. თირკმლები* (სურათი#15)

სურათი#14: ნაყოფის მუცლის განივი ჭრილი,
მუცლის გარშემოწერილობის გაზომვის ადგილი

სურათი#15 : მუცლის კორონული ჭრილი,
თირკმლები

თ. მუცლის წინა კედელი
1. ჭიპლარის მიმაგრების ადგილი (სურათი #16)
2. ჭიპლარში შემავალი სისხლძარვების რაოდენობა*
3. ჭიპის არე (დეფექტების გამორიცხვა)

სურათი #16: ჭიპლარის მიმაგრების
ადგილი, ჭიპლარის ორი არტერია;

სურათი #17: ზედა კიდური მაჯისა და
მტევნის ნორმალური განლაგებით;

სურათი #18: ქვედა კიდური, წვივისა და
ტერფის ნორმალური პოზიცია, ასევე
მითითებულია თირკმლები (K) და კუჭი (S)

ი. კიდურები
1. ოთხი კიდური, თითოეული სამი სეგმენტით (სურათი №17,18);
2. მტევანი/ტერფები, მათი პოზიცია*
3. ბარძაყის ძვლის სიგრძე (FL) იზომება როდესაც ორსულობა შეესაბამება 12 კვირას, სიგრძივ ჭრილში,
ბარძაყის ძვლის დიაფიზის გაძვალებულ ბოლოებზე დატანილი წერტილებით.
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კ. გენიტალური ორგანოები
 ნაყოფის სასქესო ორგანოების შეფასება და სქესის დადგენა, უზუსტობის ალბათობის გამო, არ არის
რეკომენდებული ორსულობის 14 კვირამდე;
 ნაყოფის გარეთა სასქესო ორგანოების დიფერენცირება პირველ ტრიმესტრში არასარწმუნოა,
იდენტიფიკაცია დაფუძნებულია შუა საგიტალურ ჭრილში სასქესო ბორცვაკის პოზიციაზე,
რომელიც ორსულობის 13 კვირამდე ორივე სქესის შემთხვევაში მსგავსია და არასაკმარისად
ინფორმაციულია კლინიკური მიზნით გამოყენებისათვის.
შენიშვნა: ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს მითითებულ ვადებზე ჩატარებული კვლევებისას სქესის დადგენის სტატისტიკას6.

15-15+6 კვირა

13%
84%
5%

14-14+6
კვირა
0
1/1 100%
0

15/21

71%

1/1

0

5%

2/21

10%

0

110/124

89%

30/33

91%

2/2

38%

14/124

11%

3/33

9%

0

54%

110/143

77%

30/38

79%

2/2

გესტაციური ასაკი

11-11+6 კვირა

12-12+ კვირა

13-13+6 კვირა

სქესის მითითების გარეშე
მამრ. სქესი
მამრ. სქესი დაუზუსტებელი

3/24
3/8
3/8

12.5%
37.5%
37.5%

19/143
54/78
11/78

13%
69%
14%

5/38
16/19
1/19

მდედრ. სქესი
დაზუსტებული
მდედრ.სქესი
დაუზუსტებელი
სულ დაზუსტებული
შედეგი
სულ დაუზუსტებელი
შედეგი
სწორი შედეგები
მთლიანობაში
შესწავლილი შემთხვევების
რაოდენობა

10/16

62.5%

55/64

86%

5/16

31%

3/64

13/21

62%

8/21
13/24

24

143

38

100%

0
1
0

100%

0
100%

1

100%

0
100%

1/1

2

100%
1

*** ჩატარებული კვლევის მიხედვით, პირველ ტრიმესტრში სქესის დადგენის სიზუსტე არ აღემატება
75%-ს.

ლ. პლაცენტა
1. სისქე
2. სტრუქტურა (მოცულობითი წარმონაქმნი)
3. ლოკალიზაცია - პლაცენტის მდებარეობის

ყელის შიდა პირთან მიმართებაში, ასევე
წინამდებარეობის განსაზღვრა 11-14 კვირის ვადაზე არ არის რეკომენდებული, პლაცენტის მიგრაციის
გამო).

4. ტყუპი ნაყოფის შემთხვევაში ქორიონისა და ამნიონის თავისებურების განსაზღვრა
o
o
o

მონოქორიონული/მონოამნიონური (ტყუპთაშორისი მემბრანის არარსებობა)
დიქორიონული/დიამნიონური (ტყუპთაშორისი მემბრანის ნიშანი ლამბდა “λ“)
მონოქორიონული/დიამნიონური (ტყუპთაშორისი მემბრანის „T“ ფორმა)

შენიშვნა: საშვილოსნოზე ნაწიბურის არეში იმპლანტაციის შემთხვევაში რეკომენდებულია დეტალური აღწერა,
ტროფობლასტური ინვაზიის ხარისხის დადგენის მიზნით).
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კვლევა ჩატარებულია ავსტრალიის ქალაქ ილავრაში, რომელიც 2014 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალ ''Australas J Ultrasound
Med.'' - ში; ავტორი Manette Kearin.
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VII.

ორსულობის პირველ ტრიმესტრში (11-14 კვირამდე) ულტრასონოგრაფიული
კვლევის ფორმა
ცხრილის შევსების მოკლე ინსტრუქცია

 მონიშნეთ სიმბოლო - □
 სიმბოლო × აღნიშნული ველის მონიშვნის შემთხვევაში რეკომენდებულია დეტალური
აღწერა.
 მუქი ველით მონიშნულ გრაფაში სტრუქტურების დათვალიერება და შეფასება სასურველია,
თუმცა ორსულობის პირველი ტრიმესტრის (11-14 კვირა) ბაზისური ულტრაბგერითი
კვლევის სავალდებულო კომპონენტს არ წარმოადგენს.
 მრავალნაყოფიანი ორსულობის შემთხვევაში გამოიყენება ერთი გვერდი თითოეულ
ნაყოფზე.
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ორსულობის პირველ ტრიმესტრში (11-14 კვირამდე ) ულტრასონოგრაფიული კვლევის ფორმა
სახელი:
გვარი:
დაბ. თარიღი:
გამოკვლევის თარიღი: __/__/____
(დღე/თვე/წელიწადი)
ბოლო მენსტრუაცია: __/__/____
(დღე/თვე/წელიწადი)
გამოკვლევის პირობები: კარგი □
/არადამაკმაყოფილებელი× : □
ნაყოფი:
ერთი □
ტყუპი □
ქორიონის თავისებურება:
დიქორიონული/დიამნიონური □
მონოქორიონული/დიამნიონური □
მონოქორიონული/მონოამნიონური□
______________________
დანამატები: ნორმა□ პათოლოგია□
მმ
პერცენტილი
გაზომვა
(ნორმის
საზღვრები
აღნიშნულ
ვადაზე)

თხემ-კუდუსუნის სიგრძე
კისრის არეში
გამჭვირვალობის სისქე (NT)

ბიპარიეტული დიამეტრი
(BPD)
თავის გარშემოწერილობა
(HC)
ბარძაყის ძვლის სიგრძე
(FL)
*პათოლოგია (დეტალური აღწერა)
ულტრაბგერით კვლევაზე დაფუძნებული
გესტაციური ასაკი:
......... კვირა +........... დღე
დასკვნა - კვლევის შედეგები:
o შეესაბამება ნორმას, შესრულდა სრული
გამოკვლევა
o შეესაბამება ნორმას, მაგრამ შესრულდა
არასრულყოფილი კვლევა
o არ შეესაბამება ნორმას*
რეკომენდაცია:
o არ საჭიროებს განმეორებით გამოკვლევას
o განმეორებითი გამოკვლევა ________
კვირაზე
o გადამისამართება
o სხვა________________

ნაყოფის ანატომიური
სონომახასიათებლები
თავი
ფორმა
გაძვალება
ჰემისფეროთაშორისი
ღარი
სისხლძარღვოვანი
წნული
სახე
თვალბუდე
პროფილი
კისერი
გულმკერდი
ფილტვის არე
დიაფრაგმა
გული
კარდიული აქტივობა
ზომა
ღერძი
ოთხკამერიანი ჭრილი
მუცელი
კუჭი
ნაწლავი
თირკმლები
შარდის ბუშტი
ჭიპლარის მიმაგრების
ადგილი/მუცლის წინა
კედელი
ჭიპლარის
სისხლძარღვები
ხერხემალი
კიდურები
მარჯვენა ხელი (მტევნის
ჩათვლით)
მარჯვენა ფეხი (ტერფის
ჩათვლით)
მარცხენა ხელი (მტევნის
ჩათვლით)
მარცხენა ფეხი (ტერფის
ჩათვლით)
სქესი Δ

ნორმა

პათოლოგია

×

არ
ვიზუალიზდება
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Δ შენიშვნა: ორსულობის 14 კვირის ვადამდე ნაყოფის სქესის განსაზღვრა არ

არის რეკომენდებული შეცდომების ალბათობის და ეთიკურ-ჰუმანური
მოსაზრებების გამო.

VIII. ავტორთა ჯგუფი:
ელენე გოცირიძე - ექიმი-რადიოლოგი; ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფის
რადიოლოგიური სამსახური - მრჩეველი; საქართველოს ულტრასონოგრაფიის ასოციაციის
პრეზიდენტი;
ლელა ინაიშვილი - ექიმი-რადიოლოგი; ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფის
რადიოლოგიური სამსახური - მრჩეველი; საქართველოს ულტრასონოგრაფიის ასოციაციის
თანადამფუძნებელი;
პლატონ მაჭავარიანი – თსსუ კლინიკის პროფესორი; წმ. იოაკიმესა და ანას სახ. სამშობიარო
სახლის ოპერაციული გინეკოლოგიის განყოფილების გამგე; საქართველოს მეან–გინეკოლოგთა
და პერინატოლოგთა ასოციაციაციის ვიცე-პრეზიდენტი;
თინათინ გაგუა - მედიცინის დოქტორი;
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

დ.ტვილდიანის

სახელობის

სამედიცინო

სერგო მათითაშვილი - ექიმი-რადიოლოგი; ულტრასონოგრაფიული დიაგნოსტიკის კაბინეტი
„სმარტ ულტრასაუნდი“;
ნანა კალმახელიძე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის
ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;
ლიკა მიქაბერიძე - გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA)
კონსულტანტი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებში.

საქართველოს

ოფისის
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გამოყენებული ლიტერატურა:
დანართში მოცემული რეკომენდაციები ძირითადად დაფუძნებულია შემდეგი პროფესიული
ასოციაციების მიერ შემუშავებულ კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინებზე:
1.
2.
3.
4.

The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
American College of Radiology (ACR)
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
The American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM)

ბიბლიოგრაფია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Callen, Peter W. Norton, Mary E. Scoutt, Leslie M.Feldstein, Vickie A. Callen’s ultrasonography in obstetrics and
gynecology, Six edition, 2017
Peter W. Callen MD. Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, Fifth edition 2008
Trish Chudleigh, Basky Thilaganathan. Obstetric Ultrasound How, Why and When, Third edition 2004
ISUOG practice guidelines: performance of first trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2013;
41:102-113
AIUM practice parameter for the performance of obstetric ultrasound examinations 2013;
Manjiri Dighe, MD, Carlos Cuevas, Mariam Moshiri, Theodore Dubinsky, Vikram S. Dogra. Sonography in First
Trimester Bleeding, Journal of clinical ultrasound 2007;
Kearin, M. , Pollard, K. and Garbett, I. (2014), Accuracy of sonographic fetal gender determination: predictions made
by sonographers during routine obstetric ultrasound scans. Australasian Journal of Ultrasound in Medicine, 17: 125130.
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