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چکیده
:مقدمه و بیان مسئله
بیماري هاي مادرزادي قلب به عنوان اولین .ی شودرصد تولدهاي زنده مشاهده مد8/0تا5/0بیماري هاي مادرزادي در

هايبیماريتشخیصهدفبامطالعهاین.علت مرگ در بیماران مبتال به ناهنجاري هاي مادرزادي قلب مطرح می باشد
زنان دیابتیک و لزوم تشخیص زود هنگام دیابت در زنانی که در سن بارداري قرار دارند و مادراننوزاداندرقلبمادرزادي

.حامله انجام می شود

:مواد و روش ها
نوزادان بر در این مطالعه .انجام شدنوزادان متولد شده از مادران دیابتیکمطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی مقطعی و بر روي 

ثبت اطالعات داده ها دسته بعد از .گرفتندنوزادان تحت اکوکاردیوگرافی قرار سپس.طبقه بندي شدندوزن تولد،اساس دیابت مادري
ها ي به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل شدن نتیجه دادهبندي شده و پس از انجام اکو ظرف مدت حداکثر ا ماه پس از تولد و مشخص

.گرفتقرار 

:نتایج

درصد، مبتال به 5/62بود و که سال 70/33میانگین سنی مادران .نوزاد مادر دیابتی مورد بررسی قرار گرفت40در این مطالعه اطالعات 
درصد حاصل 5/87درصد دختر و 5/52در سوابق پري ناتال نوزادان مشاهده شد که .دیابت بارداري و سایرین دیابت شیرین داشتند

و دور cm66/46، قد آنها kg47/3در بررسی معیارهاي آنتروپومتریک نوزادان مشاهده شد که میانگین وزن آنها .زایمان سزارین بودند
در بررسی قلبی نوزادان مشاهده شد .درصد آنها پره ترم بودند5/47پس از بررسی سن حاملگی مشاهده شد که .بودcm11/34سر آنها 

اکوي .بودASDدرصد داراي اکوکاردیوگرافی غیرطبیعی بودند و شایع ترین تشخیص 25درصد داراي سوفل قلبی واضح و 5/27که 
، )=039/0P(، سن حاملگی)=037/0P(، دور سر)=227/0P(، قد)=061/0P(، وزن)=346/0P(دیابت مادرنوزادان با نوع 

.مورد تحلیل قرار گرفت)=090/0P(و سابقه خانوادگی دیابت )=201/0P(جنسیت

:گیرينتیجه

و شایع ترین تشخیص در میان نوزادان نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیماري قلبی از شیوع باالیی در نوزادان مادر دیابتی می باشد
ASDبود.

.بیماري مادرزادي قلبی، نوزاد مادر دیابتی، اکوکاردیوگرافی:کلید واژه 
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

هاي مادرزادي قلب بیماري.رصد تولدهاي زنده مشاهده می شودد8/0تا5/0بیماري هاي مادرزادي در

درصد 4تا2.به عنوان اولین علت مرگ در بیماران مبتال به ناهنجاري هاي مادرزادي قلب مطرح می باشد

موارد بیماري هاي مادرزادي قلب با حاالت محیطی یا شرایط ناهنجار مادري و اثرات تراتوژنیک ارتباط 

).1(ر را نام برددارند که از جمله این عوامل می توان دیابت شیرین ماد

در هر مقطع زمانی با افزایش پیامد هاي نامطلوب همراه بررسی ها نشان داده افزایش گلوکز پالسما

همچنین احتمال مرگ جنین در مواردي که دیابت حاملگی خوب درمان شده تفاوتی با جمعیت .است

ي در زنان مبتال به دیابت مطالعات نشان داده برخالف زنان دچار دیابت پیش از باردار.عمومی ندارد

اما در زنانی که هیپرگلیسمی ناشتاي آنها قبل از هفته .بارداري میزان ناهنجاري هاي جنینی افزایش نمی یابد

میزان بروز .مد هاي حاملگی مشابه زن مبتال به دیابت آشکار بوده استاتشخیص داده شده پی24ي 

از %50ناهنجاري هاي جنینی مسئول.است%5حدود1وعناهنجاري هاي جنینی در زنان مبتال به دیابت ن

.می باشد%4در این بین سهم ناهنجاري هاي قلبی .مرگهاي پري ناتال در زنان حامله ي دیابتیک می باشد

.به نظر می رسد اتیولوژي این ناهنجاري ها چند عاملی بوده است

ه استرس اکسیداتیو ناشی از هیپر گلیسمی یکی از مکانیسم هاي عنوان شده براي نقایص قلبی این است ک

همچنین میزان ناهنجاري هاي جنینی در آن دسته از زنان که در .سبب ممار مهاجرت ستیغ عصبی می شود

دوره ي حول و حوش لقاح تحت کنترل بهینه ي گلوکز قرار داشتند نصف مواردي بود که بعد از دوره ي 

).2(دارگانوژنز براي مراقبت مراجعه کرده بودن

ومی دهندتشکیلراتولدهنگامهاينقصگروه ترینشایعمادرزاديعروقیوقلبیمالفورماسیون

از آنهابعضیاست،ناشناختهآنعلتموارداکثریتدر)3(کندمیمبتالرانوزاداندر هزار از6-8حدود


