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 یافتد که مغز، جمجمه و پوست سر نوزاد در رحم رشد نم یاتفاق م یاست. زمان ینقص مادرزاد ینوع یآنسفال

 یاز مغز است که مسئول اصل یرسد. قشر مغز بخش یقشر مغز، به حداقل م ژهیمغز کودک، به و جه،یدر نت کند.

شوند در عرض  یعارضه متولد م نیکه با ا ینوزادان است. ییو شنوا یینایتفکر، حرکت و حواس از جمله لمس، ب

 یمبتال به آنسفال وزادخطر تولد ن ،یقبل و در طول باردار کیفول دی. مصرف اسرندیم یچند روز م ایچند ساعت 

 .ددهمیرا کاهش 

سفال ضع یآن شد طب یتیو ست که از ر ستخوان ها یعیا ضع نیکند. ا یم یریجمجمه جلوگ یمغز و ا  یزمان تیو

ساختار یم جادیا شود. لوله عصب ینیچند هفته اول رشد جن یدر ط یبه نام لوله عصب یشود که  سته ن  هیال یب

ست که در نها یا سلول ها سفالکه  ییشود. از آنجا یم لیبه مغز و نخاع تبد تیاز   یها یناهنجار لیبه دل یآن

 شود. یم یطبقه بند یشود، به عنوان نقص لوله عصب یم جادیا یلوله عصب

 یقرار م کیوتیآمن عیشود، مغز و نخاع در حال رشد در معرض ما یبسته نم یبه درست یکه لوله عصب ییآنجا از

 بیشود )تخر هیتجز یعصب ستمیشود که بافت س یباعث مامر  نیرا در رحم احاطه کرده است. ا نیکه جن رندیگ

سفال جه،یشود(. در نت مناطق  نیدهند. ا یاز مغز به نام مخ و مخچه را از دست م یبخش بزرگ یافراد مبتال به آن

 نیاز ب زیجمجمه ن یهستند. استخوان ها یحرکت ضرور یاحساسات و هماهنگ ،یینایب ،ییتفکر، شنوا یمغز برا

 شده اند. لیبه طور ناقص تشک ایرفته 

قبل از  یهمه نوزادان مبتال به آنسفال باًیهستند، تقر دیشد اریبس یعصب ستمیس یهایناهنجار نیکه ا ییجاآن از

ساعت  ایتولد  سفالی حتما به  .رندیمیچند روز پس از تولد م ایچند  شخیص آن شات ت بهترین برای انجام آزمای

 مراجعه کنید. آزمایشگاه پاسداران تهران

 است؟ عیچقدر شا یآنسفال

از پسران  شترینوزادان دختر را ب یماریب نیشود، و ا یمتولد م ینوزاد با آنسفال کینوزاد،  10000تا  5000هر  از

که فرزند  یشففود. زنان یختم م ییمرده زا ای نیبه سففقج جن یمبتال به آنسفففال یها یکند. اکثر باردار یمبتال م

با  داشففتن فرزندی یبرا یشففتریداشففته اند، در معرض خطر ب دایفیب نایمانند اسفف  نقائص لوله عصففبیبا  یگرید

 هستند. یآنسفال

 شود؟ یم یباعث آنسفال عواملیچه 
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سفال ینظر نم به سد آن شد )در خانواده ها منتقل م یارث یر سابقه  چیموارد، بدون ه شتریشود(. در ب یبا گونه 

صببا نقص  یدهد. اما اگر قبالً فرزند یرخ م یماریب نیا یخانوادگ شته اNTD) یلوله ع  یشتریشانس ب د،ی( دا

 .دیدار یداشتن نوزاد مبتال به آنسفال یبرا

 

داروها احتمال  یشود. برخ یم یاحتماال باعث آنسفال یدر دوران باردار هیژن ها و تغذ ،یطیاز عوامل مح یبیترک

 دهند، از جمله: یم شیرا افزا یگرید NTD ای یتولد نوزاد مبتال به آنسفال

س کمبود س یبه اندازه کاف یکه در دوران باردار ی: زنانکیفول دیا در معرض  شتریب کنند،ینم افتیدر کیفول دیا

 دیاسفف کروگرمیم 400 یقبل و در طول باردار دیهسففتند. زنان با یآنسفففال داشففتن نوزاد مبتال به خطر ابتال به

 مصرف کنند. کیفول

شففود سففطو گلوکز خون )قند در  یباعث م دیابتدهد.  یم شیرا افزا NTDsکنترل نشففده خطر  ابتی: دابتید

 برساند. بیاز حد باال برود و به رشد کودک آس شیخون( ب

را  NTDتواند خطر تولد نوزاد مبتال به  یم یباردار لیسونا در اوا ایاستفاده از وان آب گرم  ایبدن باال: تب  یدما

 دهد. شیافزا

شوند.  NTDs جادیتوانند باعث ا می  دیاس کوال روئی و نکاربامازپی ،نیتوئ یضد تشنج مانند فن ی: داروهاداروها

 کنند. یدرمان م زیرا ن یو اختالل دوقطب گرنیداروها م نیاز ا یبرخ

شانس ب یکه قبل از باردار ی: زنانیچاق ضافه دارند،  شتن فرزند مبتال به یبرا یشتریوزن ا سفال دا  NTD ای یآن

 دارند. گرید

 یونیشففود. مواد اف NTD جادیتواند باعث ا یم یدر دو ماه اول باردار یونی: مصففرف مواد افیونیمواد اف مصففرف

 است. دروکودونیمانند ه یزیتجو یو مسکن ها نیشامل هروئ

 ست؟یچ جنیندر  یعالئم آنسفال

 باشند: ریتوانند شامل موارد ز یم عالئممتفاوت باشد.  یممکن است در هر کودک کم عالئم

 استخوان در پشت سر نبودن 

 وجود استخوان در جلو و دو طرف سر عدم 

 از مغز از دست رفته است یبزرگ مناطق 
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 شدن گوش ها تا 

 در سقف دهان )شکاف کام( شکاف 

 قلب یمادرزاد صینقا 

 شود؟ یداده م صیچگونه تشخ یآنسفال

 یبررس یبرا یشده در دوران باردارانجام  شاتیانجام شود. آزما یممکن است در دوران باردار یآنسفال صیتشخ

 عبارتند از: یآنسفال

خطر نقص  ایآ ندیکند تا بب یم یریماده در خون مادر را اندازه گ 4 کوآد مارکربه نام  یشفففیآزما :خون شیآزما

شفود.  یانجام م یباردار 18تا  16هفته  نیب شیآزما نی. اریخ ای ابدی یم شیمشفکالت افزا ریو سفا یلوله عصفب

اسففت که توسففج  ینیپروتئ AFPکند.  یم یریگ اندازهموارد در خون را  ری( و سففاAFP) نیسففطو آلفا فتوپروتئ

ساخته م جنین شد در رحم  صب یدر حال ر سطو  یشود. اگر نوزاد نقص لوله ع شد،  شته با در خون  AFPباز دا

کودک در معرض  ایتواند نشان دهد که آ یاما م ستین تشخیصیآزمون این خواهد بود.  یعیمادر باالتر از حد طب

. ریخ ای دیدار ازین یشتریب شیبه آزما ایتواند نشان دهد که آ یم شی. آزماریخ ای استباز  یخطر نقص لوله عصب

 باردار انجام شود. یهمه خانم ها یخون برا شیآزما نیشود ا یم هیتوص

 یهااز رگ یریتصاو جادیا یبرا وتریکام  کیباال و  با فرکانس یاز امواج صوت یربرداریتست تصو نیا ی:سونوگراف

 نیرا در ح یداخل یدهد تا اندام ها یاجازه م پزشففکبه  ی. سففونوگرافکندیها اسففتفاده مها و اندامبافت ،یخون

ممکن  یدهند. سونوگراف ینشان م یخون یرگ ها قیخون را از طر انیجر نیعملکرد مشاهده کنند. آنها همچن

 کند.  دایباز را پ یاست بتواند نقص لوله عصب

سوزن بلند و نازک  کیاز  پزشککند.  یمرا بررسی  آمنیوتیک عیمااز  ینمونه کوچک شیآزما نیا :وسنتزیآمن

کند.  یم یبررس AFP یو آن را برا ردیگ یرا م عیکند. او نمونه ما یاستفاده م کیوتیآمن سهیبه ک دنیرس یبرا

 کند. دایبسته را پ ایکوچک  یاست نتواند نقص ها نممک شیآزما

شخ پس سر نوزاد اغلب به دل یانجام م یکیزیف نهیبا معا صیاز تولد، ت شد غ لیشود.  ست  یعیرطبیر مغز و از د

 رسد. یجمجمه صاف به نظر م یرفتن استخوان ها

 قابل درمان است؟ یآنسفال ایآ

. رندیم یچند روز پس از تولد م ایشففوند، در عرض چند سففاعت  یمتولد م یکه با آنسفففال یهمه نوزادان باًیتقر

 .کنند یخداحافظ با کودک خود کنند تا به آنها کمک کنند همدردیدلسوزانه با خانواده ها پزشکان باید 
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 ؟کردکمک  یاز آنسفال یریشگیتوان به پ یچگونه م

از زنان از باردار بودن خود آگاه  یاریبس تدر این مدشود.  یروز پس از باردار شدن بسته م 32تا  28 یعصب لوله

ستند شد طبنی ست در طول ا یعی. ر قرار  ریعوامل ز ریتحت تأث یهفته اول باردار 8تا  3 نیمغز و نخاع ممکن ا

 :ردیگ

 یمواد مغذ ریو سا کیفول دیها مانند اس نیتامیو کمبود 

 عفونت 

 الکل ای یزیتجو یاز داروها استفاده 

 مواد ریخطرناک و سا ییایمیگرفتن در اطراف مواد ش قرار 

 یکیژنت مشکالت 

 یتواند به کاهش خطر نقص لوله عصففب یکند، م یم افتیدر یکاف کیفول دیکه اسفف یاند که زن افتهیدر محققان

 افتیشده  یمرکبات و غالت صبحانه غن ا،یلوب ل،یسبز برگ، آج جاتیاز سبز یدر برخ کیفول دید. اسنکمک کن

ص یم سن یشود همه خانم ها یم هیشود. تو س یحاو نیتامیو یتمول یبارور نیدر  صرف کنند.  کیفول دیا م

 مهم است. اریبس یباردار لیو در اوا بارداریقبل از  نیتامیو نیا افتیدر

صب یفرزند اگر شته ا یبا نقص لوله ع صرف مقدار ب د،یدا شک م ست پز س یشتریممکن ا را قبل از  کیفول دیا

 کند.  هیتوص یبعد یباردار

در  یمشاور در مورد خطر نقص لوله عصب کیبا  دیتوان یکند. م هیتوص زیرا ن کیممکن است مشاوره ژنت پزشک

 . دیصحبت کن ندهیآ یباردار

 منابع:

https://www.stlouischildrens.org/ 

https://www.fetalhealthfoundation.org/ 

https://www.healthline.com/health/anencephaly 

9%D2%A8%_%D9B8%C%D8%DB7%A8%D9%85%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

9C%CC%C8%CC%CC8%C9%88%C%C8%CC9%86%C85% 
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