ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی در ﮐﻮدﮐﺎن

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن دارای ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻘﺼﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﺎدرزادی در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در درک
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و داﻧﺴﺘﻦ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﺪ  ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻢ رﻧﮓ ﯾﺎ آﺑﯽ )ﺳﯿﺎﻧﻮز(
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺗﻮرم در ﭘﺎﻫﺎ  ،ﺷﮑﻢ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ
ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺪی ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺣﯿﻦ ورزش ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻏﺶ در ﺣﯿﻦ ورزش ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﻮرم در دﺳﺖ  ،ﻣﭻ ﭘﺎ ﯾﺎ

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺟﺪی ﻗﻠﺐ اﻏﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ دارای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ
ﻓﻮق اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

دﻻﯾﻞ
ﻗﻠﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮای درک ﻋﻠﻞ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﻔﺮه ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .دو ﺣﻔﺮه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دو
ﺣﻔﺮه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ .ﺑﺮای ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن  ،ﻗﻠﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺮوق رﯾﻮی ﺧﻮن را ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در رﯾﻪ ﻫﺎ  ،ﺧﻮن
اﮐﺴﯿﮋن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ورﯾﺪﻫﺎی رﯾﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ ﺧﻮن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺪن
)آﺋﻮرت( ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ رﺷﺪ
ﻗﻠﺐ ﻧﻮزاد ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﺎدرزادی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺳﺮﺧﭽﻪ :اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﭽﻪ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در رﺷﺪ
ﻗﻠﺐ ﻧﻮزاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺎﺑﺖ :ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻗﺒﻞ و در دوران ﺑﺎرداری ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی
ﻗﻠﺐ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻗﻠﺒﯽ
را در ﻧﻮزاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
داروﻫﺎ :ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺷﻮﻧﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ.
ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرداری  ،ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ.
داروﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از ﺗﺎﻟﯿﺪوﻣﯿﺪ  ،ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮋﯾﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻦ
ـﻪ )Absorica ،
ـﻮﺋﯿﻦ داروی آﮐﻨـ
ـﺎ  ،اﯾﺰوﺗﺮﺗﯿﻨـ
ـﺘﺎﺗﯿﻦ ﻫـ
) ، (ACEاﺳـ
 ، (…، Amnesteemﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﺻﺮع و ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ.
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ در دوران ﺑﺎرداری :ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ در دوران ﺑﺎرداری ﺧﻄﺮ
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن :اﮔﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ  ،ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در
دوران ﺑﺎرداری ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ در ﻧﻮزاد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ :ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی ﮔﺎﻫﯽ ارﺛﯽ اﺳﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪرم ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ
ﺳﻨﺪرم داون دارای ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺬف ژﻧﺘﯿﮑﯽ روی ﮐﺮوﻣﻮزوم 22
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻮارض
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ :اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻮزاداﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ ،
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ :ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ  ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪ درﯾﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺘﻢ ﻗﻠﺐ :ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺘﻢ ﻗﻠﺐ )آرﯾﺘﻤﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺺ
ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ ﯾﺎ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻘﺺ ﻗﻠﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی رﺷﺪی :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺟﺪی ﺗﺮی
اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﮐﻨﺪﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،راه رﻓﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را
از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﯾﺮﺗﺮ

ﺳﮑﺘﻪ :اﮔﺮﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ
ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراخ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ
وارد ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻼﻣﺖ روان :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی دارﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ
اﺑﺘﻼی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎدرزادی ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری :ﭼﮑﺎپ ﻫﺎی ﻣﺪاوم در ﻃﻮل ﺑﺎرداری

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ:ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ی 400
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﯾﺺ ذﻫﻨﯽ ,ﻧﺨﺎﻋﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دود ﺳﯿﮕﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ.
واﮐﺴﻦ ﺳﺮﺧﭽﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ :ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺮﺧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری واﮐﺴﻦ
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ دﯾﺎﺑﺖ دارﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﯿﻤﺎری

ﻫﺎی

ﻣﺰﻣﻦ

ﺳﻼﻣﺘﯽ:

اﮔﺮ

ﺑﯿﻤﺎری

ﺧﺎﺻﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻓﻨﯿﻞ

ﮐﺘﻮﻧﻮرﯾﺎ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درﻣﺎن
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :در ﻃﻮل ﺑﺎرداری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﻮی
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دارو ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ  ،ﻣﻄﻠﻊ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ  :ﻣﺮﯾﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ) آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﻮم اﺻﻔﻬﺎن – ﺑﺨﺶ .( PND

