
 

 ماه در استان اردبيل  59تا  1بررسي شيوع آنوماليهاي مادرزادي در نوزادان 

 1389-93در سالهاي 

  3، دكتر فيروز اماني  2مصطفي سجادي فر ، 1دكتر افشين فتحي

 وم پزشكي اردبيلاستاديار گروه خون و تاالسمي اطفال ، بيمارستان بوعلي دانشگاه عل-1

.  دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت،دانشگاه علوم پزشكي اردبيلكميته تحقيقات دانشجويي ،-2

 

 يار آمار زيستي،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل داستا -3      

 چكيده 

ي مادرزادي هستند.ناهنجاري به تغيير دائمي درصد كودكان در زمان تولد دچار ناهنجاري ها 2-3و هدف:  مقدمه

اطالق ميگردد كه قبل از تولد توسط يك اختالل تكاملي با منشاء دروني در ساختمان هاي بدن ايجاد شده است. 

ناهنجاري هاي مادرزادي مي تواند در زمان لقاح و يا پس از آن بروز پيدا كند. اين مطالعه به منظوربررسي شيوع 

 ادر زادي و تعيين فراواني آن در نواحي مختلف بدن انجام گرديد.آنومالي هاي م

توصيفي مقطعي از نوع مطالعات اپيدميولوژيك مي باشد كه با هدف بررسي از نوع  پژوهش حاضر: ها روش

شيوع انواع آنومالي در نوزادان به دنيا آمده در استان اردبيل انجام گرديد. نمونه هاي مورد بررسي شامل تمامي 

است كه دچار آنومالي بوده اند. براي گرد آوري اطالعات داده ها  1393تا  1389وزادان متولد شده از سال ن

بر اساس فرم از قبل تهيه شده و اخذ اطالعات از واحد جمعيت و خانواده معاونت بهداشتي دانشگاه جمع آوري 

با استفاده از روشهاي آمار توصيفي  19سخه ن   خواهند شد. داده ها بعد از جمع آوري در نرم افزار آماري

  و تحليلي در قالب جدول ،نمودار ، شاخصها و آزمونهاي آماري تحليل خواهند شد.

ناهنجاري وجود داشت.شيوع   %27نوزاد 145نوزاد متولد شده در  537نشان مي دهد كه از ميان  :نتايج

 41,4اهنجاري ها مربوط به سيستم قلبي عروقي با  آنومالي ها در پسران بيشتر از دختران بود.شايع ترين ن

 درصد بود.  1,4درصد بود.كمترين ناهنجاري ها مربوط به سيستم ادراري تناسلي و سيستم تنفسي با 

 انجام ،در مقايسه با ساير جا هامطالعه حاضر ومالي هاي مادرزادي آن شيوع بااليه به با توجنتيجه گيري: 

 ضروري به نظر مي رسد. آنومالي ها و كنترلبراي شناسايي ه در آيند پژوهش هاي مشابه

ناهنجاري هاي مادرزادي،آنومالي،نوزاد،شيوعكليدي: لغات


