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خالصه
مقدمه :تیواری هادرسادی للثی یىی اس ؽایغتزیي ًاٌّجاریّا در تذٍ تَلذ هیتاؽذ وِ ًیاس تِ تؾخیـ ٍ درهاى تِ
هَلغ داردّ .ذف اس ایي هغالؼِ ،تؼییي ؽیَع ٍ ػلل عَفلّای للثی ٍ ارسیاتی ارتثاط آىّا تا تیواریّای هادرسادی
للثی هیتاؽذ .ؽٌاخت ػلل ایي عَفلّا هیتَاًذ ها را در تقوینگیزی ٍ درهاى هٌاعة آىّا یاری ًوایذ.
روش :ایي هغالؼِ همغؼی تز رٍی  2757ؽیز خَار  2تا  24هاِّ در ؽْز وزهاى اًجام ؽذ .ؽیزخَاراًی وِ دارای
عَفل للثی تَدًذ ،جْت ارسیاتی تیؾتز ٍ اوَواردیَگزافی تِ فَق تخقـ للة وَدواى ارجاع هیؽذًذ.
یافتهها :اس تیي  2757ؽیزخَار  2تا  24هاِّ وِ تحت هؼایٌِ للثی لزار گزفتٌذً 145 ،فز ( 5/29درفذ) دارای
عَفل للثی تَدًذ وِ  71ؽیزخَار ( 49درفذ) دختز ٍ  74ؽیزخَار ( 51درفذ) پغز تَدًذ ( .)P ; 0/93ؽیَع
عَفلّای تیگٌاُ ٍ غیز عثیؼی در تیي ؽیزخَاراى ،تِ تزتیة  51 ٍ 49درفذ تَد .رٍی ّن رفتِ ،ؽاًتّای للثی
چپ تِ راعت (ؽاهل ًمـ دیَارُ تیي تغٌی یا ً ،DSVمـ دیَارُ تیي دّلیشی یا  ،DSVهجزای ؽزیاًی تاسهاًذُ یا
ً ٍ AVDمـ دیَارُ تغٌی -دّلیشی یا  )DDSVؽایغتزیي ضایؼات للثی در ؽیزخَاراى تَدًذ وِ در تیي آىّا،
ؽایغتزیي ًاٌّجاری تؾخیـ دادُ ؽذًُ ،مـ دیَارُ تیي تغٌی ( 21/6درفذ) تَد.
نتیجهگیری :تز اعاط ایي هغالؼِ ،ؽیَع عَفلّای غیز عثیؼی وِ ارتثاط تا تیواریّای للثی دارد ،در ؽیزخَاراى
تیؼ اس عَفلّای تیگٌاُ هیتاؽذ ٍ ایي هَضَع ،لشٍم اًجام هؼایٌِ للثی دلیك را هیرعاًذ تا تا غزتالگزی تِ هَلغ،
اس ػَارك جثزاىًاپذیز تیواریّای للثی در ایي عٌیي جلَگیزی ؽَد.
واژههای کلیدی :تیواری هادرسادی للثی ،عَفلً ،مـ دیَارُ تیي تغٌی ،ؽیزخَراى ،ؽاًتّای چپ تِ راعت
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افضليپور ،دانشگاه علوم پسشكي كرهاى  -3استادیار آهار زیستي هركس تحقیقات هدلسازی در سالهت ،پژوهشكده آیندهپژوهي در سالهت ،دانشگاه علوم پسشكي كرهاى
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 84درفذ عَفلّای للثی در ًَساداى ،غیز عثیؼی ٍ هزتَط
تِ تیواریّای للثی هادرسادی ّغتٌذ (.)11
هغالؼاتی وِ در ایزاى تز رٍی وَدواى اٍل دتغتاى در
رؽت ٍ وزهاى اًجام ؽذُ اعت ،ؽیَع عَفلّای للثی را تِ
تزتیة  7/8درفذ ٍ  9/4درفذ ارسیاتی وزدُاًذ وِ تیؼ
اس  60درفذ ایي عَفلّا تیگٌاُ تَدُاًذ (.)13،12
در تغیاری اس هغالؼات ،اس اوَواردیَگزافی تِ ػٌَاى
یه رٍػ تؾخیـ فحیح جْت تزرعی فذاّای غیز
عثیؼی للة در وَدواى یاد ؽذُ اعت ( .)5،3هغالؼِ اًجام
ؽذُ در اًگلیظ ًیش هؼایٌِ تالیٌی را جْت تؾخیـ
ًاٌّجاریّای للثی وافی ًویداًذ ٍ اًجام اوَواردیَگزافی
را تَفیِ هیوٌذ (.)14
تا تَجِ تِ اّویت هغألِ ٍ ػذم ٍجَد آهار دلیك اس
ؽیَع عَفلّای للثی در ؽیزخَاراى  2تا  24هاِّ ،تا ایي
هغالؼِ ؽیَع ٍ ػلل عَفلّای للثی تزرعی خَاّذ ؽذ.
اّویت ایي تیواریّا اس آى جْت اعت وِ تا تؾخیـ
سٍدرط ایي تیواریّا ٍ تحت ًظزگیزی هٌاعة ایي
تیواراى ،هیتَاى یه سًذگی تا ویفیت لاتل لثَل را تزای
ایي وَدواى فزاّن ًوَد ٍ اس تزٍس ػَارك ًاؽی اس
تؾخیـ دیزرط تیواریّای للثی -وِ هیتَاًذ غیز لاتل
جثزاى تاؽذ ،-جلَگیزی وزد.

مقدمه
ًاٌّجاریّای هادرسادی للة ،یىی اس ًاٌّجاریّای
ؽایغ در ٌّگام تَلذ هیتاؽذ وِ ًیاس تِ تؾخیـ ٍ درهاى
عزیغ دارد .ؽیَع ایي ًاٌّجاریّا در وؾَرّای هختلف اس
 4/36تا  17/5در ّشار تَلذ سًذُ گشارػ گزدیذُ اعت
(.)1-6
اس آى جایی وِ تیواریّای هادرسادی للثی اغلة در
ًَساداى ٍ وَدواى تِ عزػت رٍ تِ ٍخاهت هیرٍد،
تؾخیـ سٍد ٌّگام آى تَعظ پشؽه ،ضزٍری اعت؛ چزا
وِ درهاى پیؾزفتِ ٍ یا جزاحی سٍد ٌّگام ،هیتَاًذ تغیاری
اس ًمایـ للثی را تزعزف ًوایذ (.)7
ؽایغتزیي ػلت ارجاع تِ فَق تخقـ للة وَدواى،
یافتِّای غیز عثیؼی در فذاّای للثی اعت ( .)6عَفلّای
للثی هیتَاًٌذ ًاؽی اس تغییزات ّوَدیٌاهیه هزتثظ تا تثذیل
گزدػ خَى جٌیٌی تِ ًَسادی یا ًاؽی اس ًمایـ للثی ؽاهل
اختالل دیَارُّای تیي تغٌی یا تیي دّلیشی یا تٌگی دریچِ
ؽزیاى ریَی یا آئَرت تاؽٌذ .در سهاى تزخیـ ًَساد عالن
اس تیوارعتاى ،عَفل للثی هیتَاًذ ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ ٍ پظ
اس واّؼ فؾار ؽزیاى ریَی تؼذ اس  4تا ّ 6فتِ پظ اس تَلذ
ظاّز ؽَد .اگز چِ تیواریّای هادرسادی للثی اس سهاى تَلذ
حضَر دارًذ ،اها در اغلة هَاردّ ،یچ ًؾاًِای ٍجَد ًذارد ٍ
اغلة ًَساداى تذٍى ػالهت ّغتٌذ .هؼایٌِ فیشیىی للة ،لثل
اس تزخیـ اس تیوارعتاى ٍ در ّ 6فتگی حذٍد دٍ عَم
ضایؼات للثی را آؽىار هیعاسد (.)8
اگز چِ عوغ للة ،یه تغت غزتالگزی ایذُآل در
هؼایٌِ للة ًویتاؽذ ،اها تٌْا راُ تؾخیـ سٍدرط تیواری
للثی هادرسادی اعت (.)9 ،10
در تؼضی هغالؼات ،ؽیَع عَفلّای للثی در چٌذ ّفتِ
اٍل تَلذ  7/38در ّشار تَلذ سًذُ تَدُ اعت وِ فمظ 28
درفذ عَفلّا تیگٌاُ ( )Innocentتَدُاًذ ٍ هجزای ؽزیاًی
تاس ٍ ًمـ دیَارُ تیي تغٌی ،تِ تزتیة ؽایغتزیي ضایؼات
للثی تَدُاًذ ( .)4عایز هغالؼات ًؾاى دٌّذُ ایي اعت وِ

روش بررسی
هغالؼِ تِ فَرت همغؼی ( )Cross-sectionalتَد ٍ عی
عالّای  1390-92اًجام ؽذ .حجن ًوًَِ 2757 ،ؽیزخَار
در ًظز گزفتِ ؽذ.
2

Z  . pq
 2757

2

d2

n

در هزوش تْذاؽتی -درهاًی  22تْوي (یىی اس پز
اسدحامتزیي هزاوش تْذاؽتی -درهاًی ؽْزی در وزهاى)،
ولیِ ؽیزخَاراى  2تا  24هاِّ هزاجؼِ وٌٌذُ جْت
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جولِ عي ،جٌظٍ ،سى ،عاتمِ فاهیلی تیواری للثیًَ ،ع
عَفل ،هحل عَفل ٍ ًَع ضایؼِ للثی در فزم ضویوِ عزح
ثثت هیؽذ.
تزای تجشیِ ٍ تحلیل آهاری اس آسهَىّای ٍ Chi-square
در فَرت لشٍم  Fisherدر ًزمافشار SPSS Inc., ( SPSS
 )Chicago, ILاعتفادُ ؽذ.

ٍاوغیٌاعیَى تحت هؼایٌِ للثی لثل اس ٍاوغیٌاعیَى لزار
هیگزفتٌذ .در فَرتی وِ ؽیزخَاری ًاآرام ٍ در حال
گزیِ تَد ،تؼذ اس آرام ؽذى تَعظ هادر ،هؼایٌِ اًجام
هیگزفت .در فَرت ؽٌیذى عَفل یا فذای اضافی للثی،
تؼذ اس دادى تَضیحات وافی ٍ جلة رضایت ٍالذیي
تیواراى ،جْت الذاهات تؾخیقی تیؾتز تِ فَق تخقـ
للة وَدواى در ولیٌیه ٍیضُ درهاًی تیوارعتاى ٍ داًؾگاُ
ػلَم پشؽىی وزهاى ارجاع هیؽذًذ ٍ تار دیگز تَعظ فَق
تخقـ للة اعفال ،تحت هؼایٌِ للثی دلیك لزار هیگزفتٌذ.
پظ اس آى در فَرت ًیاس ،تحت اوَواردیَگزافی لزار
هیگزفتٌذ .ولیِ اعالػات ؽیزخَاراى دارای عَفل للثی اس

نتایج
در هجوَع 2757 ،ؽیزخَار  2تا  24هاِّ ،هَرد هؼایٌِ
دلیك للثی لزار گزفتٌذ وِ اس ایي تؼذاد 1397 ،ؽیزخَار
پغز ٍ  1360ؽیزخَار دختز تَدًذ (( )P ; 0/93جذٍل .)1

جدول  .1توزیع فراواني سوفلهای قلبي در شیرخواراى در شهر کرهاى در سالهای 9911-19
پسر

دختر

کل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بیگناه

(43 )58/2

(28 )39/4

(72 )49

2/57

غیر طبیعی

(32 )42/9

(43 )66/6

(74 )52

2/68

جمع

(74 )266

(72 )266

(245 )266

5/29

نوع سوفل

پظ اس اًجام اوَواردیَگزافی اس  74ؽیزخَار تا عَفل
غیز عثیؼیً 43 ،فز ( 60/6درفذ) دختز ٍ ً 31فرز (41/9
درفذ) پغز تَدًذ .ؽیَع عَفلّای للثی غیرز عثیؼری در
ؽیزخَاراى دختز  18/7درفذ تیؾرتز اس پغرزاى ترَد ورِ
ارتثاط هؼٌیداری تیي جٌظ دختز ٍ عَفل غیز عثیؼی ٍجَد
داؽت (( )P ; 0/02جذٍل .)1
پظ اس تزرعیّای تِ ػول آهذُ تزای تؾرخیـ ػلرت
عَفلّای غیز عثیؼی ،تا تَجِ تِ اتیَلَصی تِ دعت آهرذُ
ایي عَفلّرا ترِ دٍ دعرتِ ؽراًتّرای داخرل للثری ٍ
گزفتاریّای دریچِای تمغین ؽذًذ.

شیوع کلی

شانتهای داخل قلبی

اس هجوَع  74ؽیزخَار تا عَفل للثی غیرز عثیؼری51 ،
ؽیزخَار دارای ؽاًت داخل للثی تَدًذ (ًوَدار .)1
در هجوَع ،ایي ضایؼات  35/1درفذ توام عَفلّرا ٍ
 68/9درفذ عَفلّای غیز عثیؼی را تؾىیل هیدادًذ .ؽیَع
ولی ایي عَفلّا تیي ؽیزخَاراى هَرد هغالؼِ  1/84درفذ
تَد.
ً 16فز اس ؽیزخَاراى دچار ًمـ دیَارُ تیي تغٌی (VSD
یا  )Ventricular septal defectتَدًذ وِ  21/60درفذ اس ػلل
عَفل ّای غیز عثیؼی للثری ٍ  11/03درفرذ تورام ػلرل
عَفل ّا را تؾىیل هیدادًذ ٍ ؽیَع آى در جوؼیت هرَرد
هغالؼِ 0/57 ،درفذ تَد ( 57در .)10000
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هجررزای ؽررزیاًی تاسهاًررذُ ( PDAی را

اس هیاى گزفتراریّرای دریچرِای ،تیؾرتزیي ضرایؼِ
دریچِای در ؽریزخَاراىً ،ارعرایی تزیىَعر یذ ( TRیرا
 )Tricuspid regurgitationتررا ؽ ریَػی تزاتررز  12/2درفررذ
عَفلّای غیز عثیؼی تَد ٍ ػلت  6/2درفذ عرَفلّرای
للثی را در ؽیزخَاراى تِ خَد اختقاؿ هیداد .ؽریَع TR
در جوؼیت هَرد هغالؼِ 0/22 ،درفذ تَد.
تؼذ اس ًارعایی  ،TRتٌگی ؽزیاى ریَی ( PSیا Polmonic
 )stenosisؽایغتزیي گزفتاری دریچِای تَد.
ؽرریَع گزفترراری دریچررِای در دٍ جررٌظ ،تفرراٍت
هؼٌیداری ًذاؽت (.)P ; 0/25
ًوَدار  2اعالػات هزتَط ترِ ضرایؼات دریچرِای در
ارتثاط تا ول هَارد عَفل ٍ ؽیَع آىّا در جوؼیت هرَرد
هغالؼِ را ًؾاى هیدّذ.

Patent ductus

ً ٍ )arteriosusمـ دیَارُ تریي دّلیرشی ( ASDیرا

Atrial

 )septal defectدر تیي ؽیزخَاراى ؽیَع تزاترز داؽرتٌذ ٍ در
ردُ دٍم تؼذ اس  VSDدر تیي جوؼیت هَرد هغالؼِ تَدًذ وِ
 9/6درفذ اس ول عَفلّا را ؽاهل هیؽذًذ .ؽیَع ایري دٍ
ٍضؼیت در جوؼیت هَرد هغالؼِ  0/52درفذ ترَد ( 52در
 ٍ )10000تفاٍت هؼٌیداری تیي ؽیَع آىّا در دختزاى ٍ
پغزاى ٍجَد ًذاؽت.
در هجوَع ،تفاٍت هؼٌیداری در ؽیَع ؽاًتّای للثی
چپ تِ راعت در دٍ جٌظ ٍجَد ًذاؽت ( .)P ; 0/05
ًوَدار  1اعالػات هز تَط تِ ؽیزخَاراى تا ؽاًت داخل
للة را در ارتثاط تاولیِ عَفلّای للثی ٍ ّوچٌیي جوؼیت
هَرد هغالؼِ تِ تفىیه جٌظ ًؾاى هیدّذ.
دختر
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نمودار  .1توزیع فراواني سوفلهای قلبي (شانتهای داخل قلبي)

نمودار  .2توزیع فراواني ضایعات دریچهای قلبي به تفکیک جنس و

به تفکیک جنس و نوع در جوعیت هورد هطالعه

نوع در جوعیت هورد هطالعه

گرفتاریهای دریچهای

تا تَجِ تِ ایي ًوَدار ،ضایؼات دریچِای  31/1درفذ اس
ػلل عَفلّای غیزعثیؼی را تِ خَد اختقراؿ هریدّرذ.
ؽیَع ضایؼات دریچِای در جوؼیت هرَرد هغالؼرِ0/84 ،
درفذ هیتاؽذ؛ در فَرتی وِ ؽیَع ؽاًتّای داخل للثی
تیؼ اس دٍ تزاتز گزفتاریّای دریچِای اعت.

اس هجوَع  145ؽیزخَار دارای عَفل للثی غیز عثیؼری،
ً 23فز ( 31/01درفذ) دچار گزفتراری دریچرِای تَدًرذ
(ًوَدار .)2
ضایؼات دریچِای للثی  15/8درفذ اس ػلل عَفلّرای
للثی را تؾىیل هیدٌّذ .ؽیَع آى در جوؼیت هَرد هغالؼِ،
 0/84درفذ تَد.
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جدول  .2شیوع و علل سوفلهای غیر طبیعي قلبي با توجه به جنس و نسبت به کلیه سوفلها و شیوع آى در جوعیت هورد هطالعه
جنسیت
نوع ضایعه قلبی
VSD
VSD + PDA
PDA + PFO

جمع

دختر

پسر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(22 )27/9

(4 )22/9

(26 )22/6

درصد نسبت به

شیوع در شیرخواران

کلیه سوفلها

مورد مطالعه

%22/63

%6/57

(7 )26/3

(7 )22/5

(24 )28/9

%9/6

%6/52

ASD + TR

(8 )28/6

(6 )29/3

(24 )28/9

%9/6

%6/52

TOF

(2 )4/7

(2 )3/2

(3 )4/2

%2

%6/22

TGA

(2 )2/3

(2 )6/4

(3 )4/2

%2/9

%6/22

TGA+PS
AVSD

(26 )23/6
(2 )2/3

6

(2 )2/4

%2/6

%6/63

مجموع شانتهای قلبی

(32 )72/2

(26 )65/4

(52 )9/68

%35/2

%2/84

TR

(5 )22/6

(5 )26/2

(26 )23/6

%6/8

%6/35

PS + ASD

(3 )6/9

(5 )26/2

(8 )26/8

%5/2

%6/32

MR + MVP

(2 )4/7

6

(2 )2/8

%2/2

%6/67

AS

(2 )2/3

(2 )3/2

(2 )2/8

%2/2

%6/67

6

(2 )3/2

(2 )2/4

%6/6

%6/64

مجموع گرفتاریهای دریچهای

(22 )25/5

(22 )38/7

(23 )32/62

%25/8

%6/84

جمع ضایعات قلبی

(43 )266

(32 )266

(74 )266

%52

%2/68

AS + AI
PA

VSD: Ventricular septal defect
PDA: Patent ductus arteriosus
PFO: patent foramen ovale
ASD: Atrial septal defect
TR: Tricuspid regurgitation
TOF: Tetralogy of fallot
TGA: The great arteries

PS: Polmonic stenosis
AVSD: Atrioventricular septal defects
MR: Mitral regurgitation
MVP: Mitral valve prolapse
AS: Aortic stenosis
AI: Aortic insufficiency
PA: Pulmonary atresia

در جذٍل  ،2اعالػات هزتَط تِ ؽیَع ٍ ػلل عَفلّای
غیز عثیؼی للثی تا تَجِ تِ جٌظ ٍ ًغثت تِ ولیِ عَفلّا
ٍ ؽیَع آى در جوؼیت هَرد هغالؼِ آهذُ اعت.
ٍسى ؽیزخَاراى هَرد هغالؼِ تیي  2تا  15ویلَگزم تَد
ٍ ارتثاط هؼٌیداری تیي ٍسى پاییي ٍ عي پاییي ؽیزخَاراى
ٍ تیواری للثی هادرسادی ٍجَد داؽرت ( P ; 0/003ترزای
ٍسى ٍ  P ; 0/02تزای عي).

بحث
در هغالؼِ حاضز حذٍد ًیوی اس ؽیزخَاراى هَرد هغالؼِ
دارای عَفل للثی ،دچار تیواری للثی هادرسادی تَدًرذ ورِ
تیؾتز آىّا ًیاس تِ هذاخالت للثی (جزاحی یا عثی) داؽتٌذ.
ایي حمیمت ،تز اّویت تؾخیـ سٍدرط ٍ ارجاع تِ هَلغ
تیواراى تِ فَق تخقـ للة وَدوراى اؽرارُ دارد .ایري
یافتِ ّا تا ؽیَع گشارػ ؽذُ تزای ًاٌّجاریّای عاختاری
للة در عایز هغالؼاتّ ،وخَاًی دارد.
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ػزتغتاى ،ؽیَع ًمـ دیَارُ تریي دّلیرشی را  62درفرذ
گشارػ ًوَد (.)9
در اوثز تزرعیّاً ،مـ دیَارُ تیي تغٌی ،ؽرایغترزیي
ضایؼِ تؾخیـ دادُ ؽذُ در وَدواى تَدُ اعت وِ تیؾتز
در لغوت ػضالًی دیَارُ تریي تغٌری ٍالرغ ؽرذُ اعرت.
هغالؼات هتؼذد ًؾاى دادُ اعت وِ تیؾرتز ایري ضرایؼات
وَچه ّغتٌذ ٍ تیواراى ،اغلة تذٍى ػالهت ّغتٌذ .ایري
ًمـ تِ ػلت وَچه تَدى ،خَدتِخَد در هاُّای اتتذایی
تؼذ اس تَلذ تا درهاى عثی تزعزف هیؽَد .در هغالؼِای وِ
تز رٍی داًؼآهَساى والط اٍل دتغتاى در وزهاى اًجرام
ؽذُ ،ؽایغتزیي ضایؼِ ،پزٍالپظ دریچِ هیترزال ترَد ورِ
 71/1درفذ عَفلّای پاتَلَصیه را تِ خرَد اختقراؿ
هیداد؛ ًتایج ایي هغالؼِ تا ًتایج پرضٍّؼ حاضرز تفراٍت
داؽت ( ،)19وِ دلیل آى اختالف عي افزاد هَرد هغالؼِ در
ایي دٍ پضٍّؼ اعت .عي افزاد هرَرد هغالؼرِ در تزرعری
حاضز  2تا  24هاُ تَد وِ تِ عَر هؼورَل ،در ایري عرٌیي
پزٍالپظ دریچِ هیتزال ضایؼِ ؽایؼی ًیغت ٍ اس عزفیّ ،ز
چِ عَفلّای للثی در عٌیي پاییيتزی تؾخیـ دادُ ؽَد،
ًؾاًِ ٍجَد ضایؼِ عاختواًی هْنتزی اعت ٍ تا تَجرِ ترِ
ایي وِ پزٍالپظ دریچِ هیتزال در عرٌیي تراالتزی ترزٍس
هیوٌذ ،دلیل ایي تفاٍت هیتَاًذ تاؽذ.
در هغالؼِ حاضز ،ارتثاط هؼٌریداری تریي عرَفلّرای
پاتَلَصیه تا عي پاییيٍ ،سى پاییي ٍ جٌظ هؤًث ٍجرَد
داؽت .چٌیي تِ ًظز هریرعرذ ورِ ػلرت ؽریَع تیؾرتز
عَفلّای غیز عثیؼی در عٌیي پراییيترز ،ؽرذیذتز ترَدى
عَفلّای للثی اعت وِ تاػث ارجاع عزیغ آىّا تِ فرَق
تخقـ للة وَدواى ؽذُ اعت؛ اها ػلت ارتثاط هؼٌیدار
عَفلّای غیز عثیؼی تا ٍسى پاییيتز ،تأثیز ضایؼات للثری
در تزٍس ًارعایی للثی اعت وِ در اثز آى اختالل در رؽذ،
ٍسىگیزی ٍ تغذیِ ایجاد هیؽَد.

در تزرعی حاضز ،ؽیَع عرَفل للثری در ؽریزخَاراى
 5/29درفذ گشارػ ؽذُ اعت .در حالی وِ در تؼضری اس
هغالؼات خارجی ،ؽیَع عَفل للثی اس  0/6درفرذ ترا 7/7
درفذ گشارػ ؽذُ اعت .ایي تفاٍت ترِ هْرارت ،تجزترِ
هؼایٌِ وٌٌذُ ،دفؼات تىزار هؼایٌِ ٍ ٍضؼیت هؼایٌِ ؽرًَذُ
تغتگی دارد (.)9
 49درفذ اس ؽیزخَاراى هَرد هغالؼِ دارای عَفل للثی،
عَفل للثی تیگٌاُ داؽتٌذ؛ در حالی وِ  51درفرذ دچرار
تیواری ارگاًیه للثی تَدًذ ٍ حذٍد  67/5درفذ آىّا ًیاس
تِ هذاخالت للثی (عثی یا جزاحی) داؽرتٌذً .یرهیرار در
پضٍّؼ خَد هؾاّذُ وزد وِ اس  36وَدن ورِ عرَفل
للثی تیگٌاُ تزای آىّا گشارػ ؽرذُ ترَد ٍ عرالن تلمری
هیؽذًذ 27 ،درفذ در سهاى تؾرخیـ ًیراس ترِ الرذاهات
جزاحی ٍ یا عثی داؽتٌذ ٍ  60درفذ آًاى تْترزیي سهراى
هغلَب را اس دعت دادُ تَدًذ (ّ .)15وچٌیي اس ًَ 2928ساد
هتَلذ ؽذُ در اردتیل  1/3درفذ ًَساداى عَفل للثی داؽتٌذ
وِ  50درفذ آًاى تیواری هادرسادی للثی داؽتٌذ (.)16
در تزرعی حاضز 51 ،درفذ اس تیواراى وِ عَفل للثری
داؽتٌذ ،پغز ٍ  49درفرذ دخترز تَدًرذ .در هغالؼراتی در
ػزتغتاى ( ،)12تزویِ ( ٍ )2ایغرلٌذ (ً )17یرش ترِ عرَر
تمزیثی ؽیَع تیواراى در ّز دٍ جٌظ یىغاى ٍ تا یافتِّای
پضٍّؼ حاضز هؾاتِ تَد؛ در حالی ورِ در تزرعری ٌّرذ
 65/3درفذ تیواراى پغز ٍ  34/7درفذ تیواراى دختز تَدًذ
(.)18
ؽایغتزیي ًاٌّجاریّای هؾاّذُ ؽذُ در ایري هغالؼرِ،
ًمـ دیَارُ تیي تغٌی ( 21/6درفذ)ً ،مـ دیرَارُ تریي
دّلیشی ( 18/5درفذ) ،هجزای ؽزیاًی تاس ( 18/5درفذ) ٍ
پظ اس آىً ،ارعایی تزیىَع یذ ( 13/6درفذ) تَدً .مرـ
دیَارُ تیي تغٌی ( 33/9درفذ) ٍ ًمـ دیَارُ تیي دّلیشی
( 18/1درفذ) ؽایغتزیي ًاٌّجاریّای یافتِ ؽذُ در هغالؼِ
ػزتغتاى را تؾىیل هیدادًذ؛ در حالی وِ هغالؼِ دیگزی در
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 یىی اس ؽایغترزیي،آى جا وِ تیواریّای هادرسادی للة
 هؼایٌِ للثی دلیك لثرل اس،ًاٌّجاریّا در تذٍ تَلذ هیتاؽذ
 پیؾرٌْاد،تزخیـ ًَساداى اس تیوارعتاى ٍ در ؽؼ ّفتگی
، ّوچٌیي ارجاع ؽریزخَاراى دارای عرَفل للثری.هی ؽَد
جْت اوَواردیَگزافی ٍ تؾرخیـ ٍ درهراى ترِ هَلرغ
.ضزٍری تِ ًظز هیرعذ

ِؽیَع تیؾتز عَفلّای غیز عثیؼی در جٌظ هؤًرث تر
ػلت ؽایغتز تَدى ؽاًتّای للثری چرپ ترِ راعرت در
.دختزاى هیتاؽذ
نتیجهگیری
 ترریؼ اس ًیورری اس عررَفلّررای للثرری در،در هجوررَع
 تا تیواریّای للثی هادرسادی ارتثراط دارد ٍ اس،ؽیزخَاراى
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Abstract
Background & aim: Congenital heart disease is one of the most common malformations at birth that
require timely recognition and treatment. The aim of this study was to determine the prevalence and etiology
of detected heart murmurs and association between congenital heart disease and heart murmurs. Recognition
of murmurs etiology would help us to manage and treat them properly.
Methods: In this cross-sectional study, 2757 infants between two to 24 months in Kerman city, Iran were
enrolled. The infants who had heart murmurs in physical exam were referred to pediatric cardiologist for
more evaluations such as echocardiography.
Results: 2757 infants were screened for the presence of heart murmurs and murmurs were heard in 145
(5.29%) including 71 girls (49%) and 74 boys (51%). Innocent and pathologic murmurs prevalence was 49
and 51 percent, respectively. Altogether, left to right shunts [ventricular ceptal defect (VSD), atrial ceptal
defect (ASD), patent ductus arteriosus (PDA), atrioventricular septal defect (AVSD)] were the most
common cardiac abnormalities in this study. The most common heart lesion was ventricular septal defect
(21.6%). There was a significant correlation between younger infants, lower weights and girl sex with
congenital heart disease.
Conclusion: On base of our study, the incidence of pathologic heart murmurs related to congenital heart
disease is more than innocent murmurs in infants; with accurate heart exam and timely screening, we can
prevent irreversible heart complication in these ages.
Keywords: Congenital heart disease, Murmur, Ventricular septal defect, Infant, Left to right shunts
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