
 
 

یک متحده  االتیکودک متولد شده در ا 33هر  از بعضا اورژانسی هستند.و  نهی، پرهزعیشاهنگام تولد  صینقا

قائص زمان تولد دچار میشوووود. به ن له  کودک  قا قدر این م چه در مورد ن باره آن نحوه و ص هنگام تولد ائدر

 .تپیشگیری و درمان آنها الزم است بدانید، آورده شده اس

 باًیبدان معناسوووت که تقر نی. ادیآ یم ایمتحده به دن االتیتولد در ازمان ص ائنوزاد با نق کی قهیدق 4 هر

 .رندیگ یقرار م این نقائصنوزاد هر سال در معرض  120000

ست که م یساختار راتیی، تغهنگام تولد صائنق سمت  یکبر  باًیتواند تقر یموجود در بدو تولد ا سمت  ایق ق

ست بر  ری، پا( تأثبدن )مانند قلب، مغز ی مختلفها  ریتأثهر دو  ای اندام و کردکاریا  ظاهربگذارد. آنها ممکن ا

 یچه بخشاینکه بسته به شدت نقص و . دنمتفاوت باش دیتا شد فیتواند از خف یهنگام تولد م صیبگذارند. نقا

قرار  ریشوووخص مبته به نقص هنگام تولد ممکن اسوووت تحت تأث، طول عمر ردیگ یقرار م ریاز بدن تحت تأث

 .ردیبگ

به شرح زیر ( CDC) یریشگیمراکز کنترل و پ طبق تحقیقاتحده مت االتیهنگام تولد در ا صینقا نیتر عیشا

 است:

 مورد در سال 6037 -داون  سندرم 

 مورد در سال 4437 -بدون شکاف کام (  ایلب ) با  شکاف 

 مورد در سال 2651 -کام بدون شکاف لب  شکاف 

 مورد در سال 1966 -( ) سوراخ در قلب یبطن یزیسپتوم دهل نقص 

 مورد در سال 1952 -روده بزرگ  ایمقعد و  یناهنجار 

 مورد در سال 1871 -( شکم وارهی) سوراخ در د گاستروشیزیا 

 مورد در سال 1657 -( قلب مختلف صائاز نق یبیفالوت ) ترک یتترالوژ 

 مورد در سال 1460 - یبدون آنانسفال دایفیب نایاسپ 

 مورد در سال 1454 - یاندام فوقان یکوتاهیا  تهیرمدف 

 مورد در سال  1252 -قلب  یاصل انیدو شر شدن وسمعک 

 



 
 

 :هنگام تولد صینقا ییشناسا

سایی کردهر زمان پس از تولد  ای، هنگام تولد توان قبل از تولد یهنگام تولد را م صائنق  صینقا شتری. بشنا

سال اول زندگ شاهده م یهنگام تولد در  شکاف لب( به راحت صیاز نقا ید. برخنشو یم  یهنگام تولد )مانند 

شاهده هستند شنو ای)مانند نقص قلب  گرید ی، اما برخقابل م ستفییاکاهش  مانند  ژهیو شاتیاز آزما اده( با ا

 شوند. یم تشخیص داده ییشنوا شیآزما ای کسی، اشعه اوگرامیاکوکارد

 یغربالگر یتست ها

ست ها احتمال وقوع نقائص  نیا در شخص مت ست مثبت  نیا ی جهیاگر نت شود. یزمان تولد در کودک م ت

مبته به نقائص زمان تولد باشد. پس پزشک  کودک دارد کهوجود  یادیحتمال زااست که  یمعن نیباشد، به ا

ست ها شخ یت ست منف ی جهیدهد. اگر نت یرا انجام م یشتریب یصیت شد،  یت احتماال نقص  نوزاد یعنیبا

 .ستین یعیطب یباردار کننده نیتست تضم نیا یزمان تولد ندارد. ول

 یصیتشخ یها تست

 شود. یزمان تولد در کودک مشخص منقائص  نیز یصیتشخ یها تستانجام با 

س یبرا های غربالگری آزمایش ست ها ،نقائص زمان تولد یبرر سونوگراف یخون یشامل ت ست  یو  ست. در ت ا

خاص بدن  راتییتغ یبررس یبرا یشود. پزشک از سونوگراف یم یدر خون بررس یخون مقدار مواد خاص یها

ستفاده  م ست ها یا شخ یکند. ت ستفاده از برخ یصیت شاهده  یبدن برا یسلول ها یشامل ا ها و  ژن یم

 کروموزوم هاست.

ست چیه صد دق صد یت ست نتستین قیدر ست منف ی جهی. ممکن ا شد ول یت کودک نقص زمان تولد  یبا

هم وجود  یمشکل یممکن است تست مثبت باشد ول .ندیگو یکاذب م یمنف ی جهیبه آن نت که داشته باشد

 .ندیگو یمثبت کاذب م ی جهینداشته باشد که به آن نت

آزمایشات غربالگری در سه ماهه اول و دوم بارداری انجام میشوند. برای اطهعات بیشتر به این قسمت مراجعه 

 بفرمایید.

 



 
 

 :هنگام تولد صینقا علل

ق باردار یص هنگام تولد مائن ند در هر مرحله از  قا شوووتریرخ دهد. ب یتوا اول  هماه 3هنگام تولد در  صین

ضا ی، هنگامیباردار شکل گ جنینبدن  یکه اع ست یریدر حال  س کیدوره  نیدهد. ا ی، رخ ما  اریمرحله ب

 . هدد یرخ م رتریهنگام تولد د صیاز نقا ی، برخحال نیاست. با ا در نمو جنینمهم 

هنگام  صینقا شتری. اما در مورد بمشخص است، علت یالکل نیجنرم ، مانند سندهنگام تولد صینقا یبرخ در

 دهیچیمجموعه پتوسو  ، هنگام تولد صینقا شوتریبشوود.  یآنها م جادیباعث ا یچه عوامل میدان ی، ما نمتولد

، اند( دهیبه ارث رسووو نیکه از والد ی)اطهعات عوامل شوووامل ژنها نیاشووووند.  یم جادیا مختلف از عوامل ای

 هستند.  یطیمح املعوو  والدین یرفتارها

 :این عوامل عبارتند از، دهد شیموارد ممکن است شانس تولد نوزاد با نقص هنگام تولد را افزا یبرخ

 یدر دوران باردار وان گردانی مخدر یا راز داروها یمصرف برخ ایالکل  دنی، نوشدنیکش گاریس. 

 کنترل نشوووده قبل و در دوران  ابتیابته به د ای، مانند چاق بودن یپزشوووک  یشووورا یبرخ داشوووتن

 .یباردار

 شود(. یاستفاده م دیدرمان آکنه شد یکه برا یی)دارو نینوئیزوترتیخاص مانند ا یداروها مصرف 

 در مورد خطر ابته  شووتریکسووب اطهعات ب یدر خانواده خود با نقص هنگام تولد. برا یفرد داشووتن

 .درصحبت ک کیمشاور ژنت ای ینیبال کیمتخصص ژنت کیبا  توان ی، مص هنگام تولدائنق هبفرزند 

  سال( 34سن مادر )باالتر از. 

 :هنگام تولد صینقا ازپیشگیری 

قا ینمبه طور کلی  ما  یریهنگام تولد جلوگ صیتوان از همه ن قبل و در  مادروجود دارد که  یمواردکرد. ا

 دهد: شیتواند انجام دهد تا شانس داشتن فرزند سالم را افزا یم یدوران باردار

  شک معالج خود مراجعه کرده و به محض  بهبه طور مرتب مادر باید شدن آزپز ، ایش بارداریممثبت 

 .درا شروع کن یدوران باردار یمراقبت ها

 دکن مصرف کیفول دیاس در روز گرم( یلی)م کروگرمیم 400، یماه قبل از باردار کی. 

  و مواد مخدر. گاری، سالکلمنوعیت مصرف 



 
 

 بدون نسخه و مکمل  یشامل داروها امر نی. ابا پزشک مشورت شود یهر نوع دارومصرف  مورد  در

 تفاده شود.اجازه پزشک هیچ دارویی نباید اس. بدون نیز می باشد یاهیگ ای ییغذا یها

 یدر دوران باردار بیماریهای عفونی پیشگیری از ابته به  

 تحت کنترل است.  او یپزشک  یکه هرگونه شرا دمطمئن شو ، مادری، قبل از باردارصورت امکان در

 یو چاق ابتید مانند
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