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کتاب "اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی" با همکاری مشترک سازمان بهداشت جهانی، مرکز ملی 
نقص های مادرزادی و معلولیت ها در بخش کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا و انجمن بین المللی پایش و 
پژوهش در ناهنجاری های مادرزادی تهیه شــده است. ترجمه و چاپ کتاب در ایران نیز با حمایت وزارت بهداشت 
و توســط دکتر سعید دستگیری به عنوان بخشی از برنامه جامع اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری از ناهنجاری های 
مادرزادی انجام گرفته است. هر گونه استفاده از محتوای کتاب با ارجاع و ذکر جزئیات کتاب )نویسندگان، مترجم و 

ناشر( بالمانع می باشد.
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پیشگفتار

هدف اصلی این کتاب معرفی اصول و روش های ثبت و پایش ناهنجاری های مادرزادی به صورت 
کلی و بخصوص برای کشورها و مناطقی می باشد که معموال با محدودیت منابع مالی و انسانی 

مواجه هستند.

دو روش "ثبت جمعیتی" و "ثبت بیمارســتانی" معرفی و توضیح داده خواهند شــد تا در مناطق 
مختلف و متناسب با امکانات و منابع موجود یکی آنها برای شروع برنامه مورد استفاده قرار گیرد. 
البته الزم به ذکر اســت که اصوال توصیه بر این است که برای شروع یک برنامه پایش ناهنجاری 
های مادرزادی بخصوص در کشورهای با منابع محدود از روش های ثبت بیمارستانی استفاده می 
شود تا در مراحل بعدی و پس از استقرار و اعتبار یابی برنامه، روش های مبتنی بر ثبت جمعیتی 
جایگزین برنامه قبلی شود. در این کتاب مجموعه روش های مبتنی بر ثبت بیمارستانی و جمعیتی، 

و چگونگی انتقال برنامه از پایش بیمارستانی به پایش جمعیتی توضیح داده می شود. 

در فصــل چهارم کتاب گروه ها و اختالالت خاصی از ناهنجــاری های مادرزادی که دارای اهمیت 
ویژه ای در ســالمت عمومی جمعیت هستند و بخصوص اینکه در چند روز پس از تولد به راحتی 
قابل تشخیص و شناسائی می باشند توضیح داده خواهد شد. برخی کشورها ممکن است عالوه 
از ناهنجاری های مادرزادی معرفی شــده در کتاب، موارد بیشتری را با توجه به شرایط منطقه ای 

خودشان انتخاب و در برنامه ثبت وارد نمایند.

اولیــن و حداقل داده مورد نیاز در هر برنامه پایش، وقوع ناهنجاری های مادرزادی در هنگاه تولد 
می باشد. اگر امکانات و منابع کافی در اختیار برنامه وجود داشته باشد، داده های بیشتری در مورد 
عوامل موثر در وقوع ناهنجاری های مادرزادی نیز به صورت مورد-شاهدی برای بررسی های سبب 
شــناختی می تواند جمع آوری گردد که البته این داده ها در حداقل دو گروه از کودکان )و مادران 
و پدران( دارای ناهنجاری های مادرزادی و کودکان )و مادران و پدران( سالم به عنوان گروه شاهد 

جمع آوری خواهد شد.

بطور خالصه، این کتاب:
الــف( اهمیت پایش ناهنجاری های مادرزادی را از نظر ســالمت عمومی جمعیت توضیح  	

میدهد.
ب( مدل ها و روش های راه اندازی یک برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی را معرفی می  	

کند.
پ( چگونگی ارائه صحیح و اثر گذار گزارش های مربوط به وقوع ناهنجاری های مادرزادی را  	

به مدیران ارشد نشان می دهد.
ت( فهرستی از ناهنجاری های مادرزادی شایع و دارای اهمیت بهداشتی را معرفی می کند. 	

ث( ابزارها و روش های کد گذاری ناهنجاری های مادرزادی را توضیح می دهد. 	
ج(	روش های محاســبه شــیوع و آنالیز داده های حاصل از برنامه پایش ناهنجاری های  	

مادرزادی را بحث می کند.

در مجموع این کتاب نشان می دهد که نقش جمع آوری داده های مربوط به وقوع ناهنجاری های 
مادرزادی در برآورد بار ناشــی از این بیماری ها در سیســتم سالمت و در مقیاس جمعیتی چگونه 

است.
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در ترجمه فارســی کتاب سعی بر آن بوده است که شــرایط و امکانات کشورمان در راه اندازی 
برنامــه های پایش ناهنجاری های مادرزادی مد نظر قرار گیــرد از جمله اینکه عالوه از معرفی 
اصول و روش های راه اندازی سیســتم ثبــت و پایش ناهنجاری های مادرزادی، فصل دیگری 
نیز در بخش ضمیمه ها از وضعیت فعلی ناهنجاری های مادرزادی در ایران اضافه شــده است 
که در واقع چکیده فعالیت هائی است که از سال 1379 توسط اینجانب و همکاران برای پایش 
ناهنجاری های مادرزادی در ایران شروع کرده ایم که خوشبختانه با حمایت های متعددی که از 
طرف وزارت بهداشــت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این خصوص دریافت شده، نتایج قابل 

قبول و ارزشمندی بدست آمده است.

بــرای ترجمه اصطالحات و واژه های اختصاصی مربوط به برخی از ناهنجاری های مادرزادی از 
فصل هفدهم کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها و مشکالت بهداشتی از انتشارات سازمان 
بهداشت جهانی )ویرایش دهم( که توسط وزارت بهداشت در تهران منتشر شده است استفاده 
شــده است. از اینرو چند صفحه که در انتهای متن انگلیسی کتاب که به ترمینولوژی ناهنجاری 
های مادرزادی اختصاص داده شــده بود برای جلوگیری از تکراری و طوالنی شــدن متن کتاب 
کتاب حاضر ترجمه نشده است. ضمنا الزم به توضیح است که مترجم در حال حاضر یک کتاب 
جامعی را در دست تالیف دارد که در آن تمام اصطالحات مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی به 

تفصیل توضیح داده شده اند که در آینده نزدیک منتشر می شود.

تهیه این کتاب با همکاری مشــترک سازمان بهداشــت جهانی، مرکز ملی نقص های مادرزادی 
و معلولیت ها در بخش کنترل و پیشــگیری بیماری هــا در آمریکا و انجمن بین المللی پایش 
و پژوهش در ناهنجاری های مادرزادی به انجام رســیده اســت. صفحه آریی، تنظیم شکل ها و 
تهیه ی جلد کتاب توسط آقای عرفان گلشن که از دانشجویان فعال پزشکی در این زمینه هستند 
انجام شــده است که صمیمانه از ایشان تشکر و برایشان آرزوی موفقیت دارم. ترجمه، تالیف و 
چاپ کتاب در ایران نیز با حمایت وزارت بهداشــت صورت گرفته است که الزم است اینجانب 
مجــددا از مدیران ارجمند و متولیان محترم امور در معاونت های بهداشــت و تحقیقات و فن 

آوری دراین خصوص تشکر نمایم.

	دکتر	سعید	دستگیری
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فصل نخست: اصول پایش و ثبت ناهنجاری های مادرزادی

ناهنجاری های مادرزادی یا نقص های هنگام تولد به مجموعه اختالالت ساختمانی، عملکردی و یا متابولیک نوزاد در 
هنگام تولد اطالق می شوند. این بیماری ها که اصوال دارای منشا پره ناتال هستند می توانند بنا به علت های مربوط 
به اختالالت تک ژنی، کروموزومی، وراثتی، عوامل محیطی و یا به علت کمبود های خاص تغذیه ای اتفاق بیفتند )1(.

طبق گزارش سال 2010 سازمان بهداشت جهانی، تعداد 270000 مرگ در 28 روزاول بعد از تولد به علت ناهنجاری های 
مادرزادی اتفاق افتاده اســت که از بین مجموع این ناهنجاری ها نیز، نقص های لوله عصبی بیشترین و مشکل ساز 
ترین ناهنجاری های هنگام تولد بوده اســت. برای هماهنگی تالش های بین المللی جهت کاهش وقوع ناهنجاری 
های مادرزادی، شصت و سومین اجالس سازمان بهداشت جهانی در سال 2010 قطعنامه ای صادر کرد که در آن کشور 
های عضو را برای ایجاد زیر ســاخت های الزم و توسعه آموزش های عمومی نسبت به پیشگیری از وقوع ناهنجاری 
های مادرزادی تشویق و حمایت می کند )2(. طبق همان برنامه پیشنهادی، اگر کشورهای عضو بتوانند برنامه پایش 
مبتنی بر جمعیت برای ناهنجاری های مادرزادی را حداقل در مناطقی از کشورهای خود اجرا نمایند قادر خواهند بود 
عوارض و حجم مشــکالتی را که ناشــی از وقوع ناهنجاری های مادرزادی می باشد را برآورد نموده و نوزادانی را نیز 
که مبتال به این بیماری ها متولد می شــوند در یک فاصله زمانی قابل قبول جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی 
شناســائی و ارجاع دهند. همینطور کشورها با اســتفاده از داده های برنامه های پایش امکان خواهند یافت تا اثر 
بخشــی برنامه های پیشگیری و درمانی مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی را نیز بررسی کنند. مجموعه این اقدامات 
درنهایت می تواند با اثر گذاری در سیاست گذاران کالن، آنها را نسبت به اهمیت سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای 

کاهش وقوع ناهنجاری های مادرزادی ترغیب نماید. 

هدف پایش ناهنجاری های مادرزادی
برنامه پایش بطورعمومی  عبارت است از: "جمع آوری مستمر و نظام مند داده ها، آنالیز، تفسیر و انتشار بهنگام آنها و 
ارزیابی فعالیت ها و اقدامات مقتضی جهت کاهش موارد ابتال و مرگ و میر از بیماری ها و ناخوشی های مشخص" 
)3و4(. برنامه ریزی، اقدامات مداخله ای و ارزیابی اثر بخشی آنها، استفاده از داده ها در فرآیندهای تصمیم گیری برای 
اقدامات پیشگیری از جمله نتایج برنامه های پایش می باشند. همچنین اینکه آیا استراتژی جدیدی برای یک بیماری 
خاص مورد نیاز اســت، آیا منطقه خاصی نیاز به مداخله و پیگیری ویژه ای در مورد وقوع نامتعارف و خارج از انتظار 

یک بیماری دارد، طی برنامه های پایش مشخص می شود.

برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی اهداف سازمانی و اجرائی زیر را دنبال می کند:
الف( ارزیابی روند زمانی وقوع با توجه به شــیوع انواع خاصی از ناهنجاری های مادرزادی در جمعیت تعریف   

شده
ب( شناسائی اپیدمی های ناهنجاری های مادرزادی در جمعیت  

پ( شناسائی عوارض کوتاه مدت و دراز مدت در کودکان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی و ارجاع بهنگام برای   
دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و درمانی

ت( آنالیز، تفسیر و انتشار بهنگام نتایج حاصل از پایش به سازمانهای مربوطه  
ث( فراهم سازی زمینه های الزم برای پژوهش های اپیدمیولوژیک و راهکار های الزم برای برنامه های پیشگیری  

ج( ارزیابی اثر بخشی برنامه های تشخیصی، غربالگری پره ناتل و برنامه های مداخله ای برای پیشگیری  
چ( اندازه گیری بار ناشی از وقوع ناهنجاری های مادرزادی در جمعیت  

ح( شناسائی عوامل موثر در وقوع ناهنجاری های مادرزادی )بخصوص قومیت، نژاد، سن مادر، منطقه جغرافیائی   
و وضعیت اجتماعی و اقتصادی(

خ( شناسائی جمعیت ها و گروه های پر خطر و راهکار های مورد نیاز برای اقدامات متناسب ضروری  
د( اطالع رســانی و حساس ســازی عمومی در مورد عوارض مرتبط با حاملگی هایی که در معرض مواجهه با   

عوامل خطر وقوع ناهنجاری های مادرزادی هستند )4و5(.
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انواع برنامه های پایش
برنامه های پایش معموال می توانند به صورت مبتنی بر داده های جمعیتی و یا مبتنی بر داده های بیمارســتانی، و 
همچنین می توانند مبتنی بر جمع آوری داده ها به صورت فعال و یا غیر فعال باشــند. البته برخی از برنامه ها هم 

ممکن است ترکیبی از اینها را در تنظیمات خود لحاظ نمایند.
برنامه های مبتنی بر داده های جمعیتی، تمام ناهنجاری های تعیین شده را در یک یا چند منطقه جغرافیائی تعریف 
شــده در بر می گیرند درحالی که برنامه های مبتنی بر بیمارســتان اختصاص به داده های ناهنجاری های مادرزادی 

شناسائی شده در تولد های یک یا چند بیمارستان دارد.
اگر اهداف سیاستگذاران بدســت آوردن برآوردهای سریع از وقوع و عوامل موثردر ناهنجاری های مادرزادی در یک 
منطقه باشد، راه اندازی یک برنامه مبتنی بر داده های بیمارستانی )در یک و یا چند مرکز( کافی و جوابگو خواهد بود. 
برای این هدف، لیست ناهنجاری های مادرزادی که برای شروع برنامه می تواند مورد نظر قرار بگیرد در ضمیمه اول 

قابل مشاهده است.   

تعدادی از واژه های رایج 
ناهنجاری های مادرزادی دامنه وسیعی از اختالالت ساختمانی و یا کارکردی که در هنگام تولد و با منشا پره ناتال در 
نوزاد وجود دارد را شامل میشوند. با وجود این و ابتدای راه اندازی برنامه های پایش، معموال ناهنجاری های ماژور 
مورد توجه قرار می گیرند که عبارتند از اختالالت ســاختمانی )مانند لب شکری، اسپینا بیفیدا( که عوارض قابل توجه 
پزشــکی، اجتماعی و یا از نظر زیبائی ایجاد می کنند و طبعا نیاز به مداخله های درمانی دارند. این نوع از ناهنجاری 
ها مسئول عمده مرگ و میر، بیماری های مرتبط و معلولیت ها می باشند. جهت اطالع از نمونه هائی از ناهنجاری 

های مادرزادی ماژور به جدول یک مراجعه شود.
ناهنجاری های مادرزادی مینور هر چند شــیوع بیشــتری ار انواع ماژور دارند اما اثرات و عوارض بالینی، اجتماعی و 
از لحاظ زیبائی ظاهری کمتری دارند و غالبا در ســالمت عمومی فرد در دوره نوزادی تاثیر قابل توجهی ندارند. البته 
ناهنجاری های مادرزادی ماژور در بعضی مواقع با ناهنجاری های مادرزادی مینور همراه هســتند. جدول شــماره دو 
تعدادی از ناهنجاری های مادرزادی مینور را که برخی از برنامه های پایش آنها را نیز ثبت می کنند نشــان می دهد. 
باید توجه داشت که این ناهنجاری ها غالبا زمانی می توانند شناسائی شوند که به همراه یک یا چند مورد از ناهنجاری 
های ماژور در نوزاد دیده شــوند و معموال به تنهائی شناسائی نمی شوند )لیست کامل تری از نوع این ناهنجاری ها 

در ضمیمه شماره دو قابل مشاهده است(.

 جدول	یک	-	نمونه	هائی	از	ناهنجاری	های	مادرزادی	ماژور	خارجی

Anencephalyجمجمه	عصبی	بافت	فقدان
Cleft lipشکری	لب

Cleft palateکام	شکاف
Cleft palate with cleft lipشکری	لب	همراه	به	کام	شکاف

Craniorachischisisفقرات	ستون	و	جمجمه	مادرزادی	شقاق
Encephaloceleمغزی	فتق

Exomphalos/omphaloceleمادرزادی	نافی	فتق
Gastroschisisشکم	حفره	میانی	خط	شدن	بسته	در	تکاملی	عیب
Hypospadiasطبیعی	محل	تحتانی	سطح	در	پیشابراه	بودن	باز
Iniencephalyسری	پس	استخوان	در	شکاف

 Reduction defects of upper and
lower limbsوتحتانی	فوقانی	های	اندام	استخوان	طول	کاهشی	های	نقص

Spina bifidaدار	شکاف	فقرات	ستون
Talipes equinovarus/clubfoot)چماقی	)پا	چنبری	پا
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در آغــاز کار برای راه انــدازی یک برنامه 
پایــش ناهنجاری های مــادرزادی بهتر 
است آنومالی های ساختمانی برای ثبت 
انتخاب شــوند که به راحتی با مشاهده 
بالینی در هنگام تولد و یا پس از آن قابل 
شناسائی می باشند. پس از کسب مهارت 
و ممارســت در برنامــه پایش، می توان 
متناســب با امکانات و منابع در دسترس 
لیســت ناهنجاری های قابل ثبت را در 

برنامه گسترش داد.

گروه های اولیه ناهنجاری های مادرزادی 
جهت ثبت معموال شــامل تعــدادی از 
ناهنجــاری های ســاختمانی مربوط به 
لب شــکری )با و یا بدون شــکاف کام(، 
لولــه عصبــی )مانند  ناهنجــاری های 
ســتون فقــرات شــکاف دار( و آنومالی 
هــای اندام های فوقانــی و تحتانی می 
باشد که نســبتا با سهولت بیشتری قابل 
شناسائی و تشــخیص هستند در حالی 
آنومالی های ساختمانی  تشــخیص  که 
در ارگان های داخلــی )مانند ناهنجاری 
های قلبی، ادراری-تناسلی و کلیه( عموما 
نیازمند تکنیک های تشخیصی پیشرفته 
و پرســنل بالینی با مهارت های ویژه می 
باشد که الزاما در همه مناطق قابل فراهم 
شدن نیست. البته تعدادی از ناهنجاری 
های داخلی دارای عواقب قابل مشاهده 
واضحی هستند )مانند نقص های مربوط 
به انســداد مجاری ادراری( که می تواند 
در تشخیص آنها برای برنامه پایش مورد 
اســتفاده قرار گیرد. اما باید توجه داشت 
که طبقه بندی و تشخیص های افتراقی 
ناهنجاری های مــادرزادی و اینکه روش 
ها ی تشــخیص بر چــه مبنائی صورت 
می گیرد در سیستم ثبت باید به روشنی 
تعریف شده باشند )توضیحات بیشتر در 
ایــن زمینه در ضمیمه چهارم ارائه شــده 

است(.

 جدول	دو	-	نمونه	هائی	از	ناهنجاری	های	مادرزادی	مینور	خارجی

Absent nailsناخن	فقدان

Accessory tragusفرعی	)زبانه(	تراگوس

)Anterior anus )ectopic anusنابجا	مقعد

Auricular tag or pitشنوائی	چاله

Bifid uvula or cleft uvulaکوچک	درزبان	شکاف

Branchial tag or pitبرانشیال	زائده

Camptodactylyکوچک	انگشت	مادرزادی	شکل	تغییر

Cup earشلی	دارای	گوش

)Cutis aplasia )if large, this is a major anomalyپوست	از	هائی	بخش	ایجاد	عدم

Ear lobe creaseگوش	درلوب	چین

Ear lobe notchگوش	لوب	در	حفره

Ear pit or tagگوش	در	زائده

)Extra nipples )supernumerary nipplesاضافه	پستان	نوک

Facial asymmetryصورت	بودن	قرینه	غیر

Hydroceleهیدروسل

Hypoplastic fingernailsهیپوپالستیک	دست	انگشت	ناخن

Hypoplastic toenailsهیپوپالستیک	پای	انگشت	ناخن

Iris colobomaعنبیه	شقاق

Lop ear	آویخته	گوش

Micrognathiaفک	طبیعی	غیر	کوچکی

Natal teethتولد	هنگام	در	دندان	وجود

Overlapping digits	اضافی	انگشتان(	)یا	انگشت

Plagiocephalyسر	طرف	یک	در	تقارن	عدم

Polydactyly type B tag, involves hand and foot)وپا	)دست	انگشتی	چند

Polydactyly type B, of fingers, postaxial)دست	کوچک	انگشت	)در	انگشتی	چند

Polydactyly type B, of toes, postaxial)پا	کوچک	انگشت	)در	انگشتی	چند

Preauricular appendage, tag or lobuleگوش	الله	جلوی	به	مربوط	زائده

Redundant neck foldsگردنی	اضافی	چین

Rocker-bottom feetپا	تالوس	استخوان	بودن	عمودی

Single crease, fifth fingerپنجم	انگشت	در	واحد	شیار

Single transverse palmar creaseدست	کف	در	منفرد	عرضی	طبیعی	غیر	چین

Single umbilical arteryنافی	منفرد	شریان

 Small penis	کوچک	مذکر	جنس	تناسلی	آلت

Syndactyly involving second and third toes	و	دو	)انگشتان	یکدیگر	به	انگشتان	چسبیدن
سه	پاها(

)Tongue-tie )ankyloglossia)بسته	)زبان	زبان	فرنولوم	طبیعی	غیر	کوتاهی

Umbilical herniaنافی	فتق

Undescended testicle, bilateralطرفه	دو	بیضه	نزول	عدم

Undescended testicle, unilateralطرفه	یک	بیضه	نزول	عدم

)Webbed neck )pterygium colliچین	و	پرده	دارای	گردن
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فصل دوم: برنامه ریزی و طراحی

فعالیت های متعددی قبل از شــروع برنامه پایش و جمع آوری داده ها باید انجام شــود. طرح اولیه باید شــامل 
مالحظات مربوط به تامین بودجه مورد نیاز، پرسنل، تعیین شرح وظایف و انتظارات کوتاه مدت و دراز مدت از برنامه 

پایش ناهنجاری های مادرزادی باشد.

همچنین این طرح باید تمام مقررات و قوانین جاری در منطقه و جمعیت مورد نظر را نیز لحاظ نماید و محرمانه بودن 
اطالعات شخصی نوزادان، مادران و پدران در سیستم ثبت را از همان ابتدای طراحی برنامه و در تمام مراحل اجرائی 

تا انتشار گزارش نهائی با جدیت در نظر داشته باشد.  

الگوی ساختار اولیه
طراحی یک مدل برای ســاختار اولیه برنامه پایش ناهنجاری های مــادرزادی ضرورت دارد. طراحی یک الگوی اولیه 
مزایای فراوانی در مراحل بعدی برنامه پایش خواهد داشــت از جمله اینکه اهداف را مشخص می کند، فعالیت ها، 
وظایف و مسئولیت های مربوطه در آن تعریف گردیده، و همینطور موانع و فاصله مابین اهداف و انتظارات با توجه به 
منابع موجود مشخص شده اند. در واقع این مدل باید گویای فعالیت های مورد نیاز، محصوالت برنامه و توضیحات 

جانبی مربوطه شامل جزئیات ذیل باشد:
الف( منابع: چه منابعی فعال در دسترس می باشند و چه منابعی برای ادامه کار و گسترش فعالیت های برنامه   

مورد نیاز خواهند بود؟
ب( فعالیــت ها: چه فعالیت ها و اقدامات عملیاتی بــرای اجرای برنامه ضرورت دارد؟ )در این مورد باید توجه   

داشت که مخاطبین ومشتریان برنامه ممکن است از گروه های مختلف باشند(
پ( محصوالت: از برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی چه محصوالتی تولید خواهد شد؟  

ت( انتظارات: از لحاظ زمانی )کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت( چه اتنظاراتی از برنامه پایش ناهنجاری های   
مادرزادی در جمعیت تعریف شده وجود دارد؟

هر چند که طراحی یک الگوی برای پایش در اشکال مختلفی می تواند انجام گیرد، ولی مناسب خواهد بود اگر چنانچه 
تمام اطالعات و اجزای مربوط به ساختار برنامه در یک جدول گردآوری شود و سپس حتی می توان آنها را در اشکال 
گرافیکی مختلف نیز برای اســتفاده های بعدی طراحی نمود. به عنوان نمونه، در جدول شماره سه ساختار اولیه برای 

یک برنامه پایش برای ناهنجاری های مادرزادی نشان داده شده است.
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موضوعــات مالــی و نیز دعوت به همکاری از تعدادی از ارگان ها و ســازمان هایی که بــه نحوی در ارتباط با پایش 
ناهنجاری های مادرزادی می توانند مشارکت داشته باشند حائز اهمیت فراوانی در طراحی، اجرا وبخصوص استمرار 
فعالیت های برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی می باشد. اینکه چه سازمان هائی را باید دعوت به همکاری نمود 
و اینکه آنها چه وظایف و مسئولیت هائی را باید به عهده بگیرند ازمهمترین مواردی است که در همان ابتدای طراحی 
برنامه می باید مد نظر قرار گیرد. زمینه های همکاری عمدتا در مورد تدوین هدف های کلی برنامه، تعیین شــاخص 

های مرتبط با برون دادها و محصوالت، و برآورد منابع مورد نیاز و محل تامین بودجه مورد نیاز خواهد بود. 
از سازمان ها و ارگان های ذیل می توان در زمینه جلب مشارکت برای پایش ناهنجاری های مادرزادی در بخش های 

مختلف و متناسب با اهداف برنامه دعوت به همکاری نمود:
الف( سطوح مدیریت ارشد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

ب( سطوح مدیریت ارشد در سایر وزارت خانه های مرتبط مانند آموزش و پرورش و کشاورزی  
پ( سازمان بهزیستی  

ت( سازمان آمار  
ث( سازمان ثبت احوال  

ج( انجمن های علمی تخصصی در حوزه های مختلف علم پزشکی  
چ( بیمارستان های خصوص  

خ( انجمن های نگهداری کودکان )بی سرپرست، بد سرپرست و غیره(    
د( سازمان های بیمه  

ذ( دانشگاه های علوم پزشکی  
ر( انجمن های غیر انتفاعی و سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع  

ز( خیرین و گروه های موثر اجتماعی-مذهبی  
س( انجمن اولیا و مربیان مدارس  

ش( سازمان پزشکی قانونی  
ص( سازمان های مرتبط با مدیریت اطالعات  

ض( سازمان های پژوهشی  
ع( گروه های مرجع اجتماعی و نخبگان موثر در برنامه های سیاست گذاری  

غ( رسانه های عمومی  

 جدول	سه	-	اجزای	ساختار	اولیه	برای	برنامه	پایش	ناهنجاری	های	مادرزادی 

منابع

منابع	مالی،	زیرساخت	ها،	مدیر	برنامه	و	پرسنل	برنامه،	مشارکت	کنندگان	در	برنامه	)بخش	دولتی	و	خصوصی(،	

منابع	در	دسترس	بیمارستانی،	همکاری	قانون	گذاران،	ابزارها	و	روش	های	قابل	دسترسی	برای	جمع	آوری	و	آنالیز	داده	
ها

ت	ها
فعالی

طراحی	سیستم،	تعیین	اهداف،	بررسی	وضعیت	موجود،	مشارکت	کنندگان	و	ذینفعان	چه	کسانی	هستند؟،	تعیین	
جمعیت	و	محل	مورد	نظر،	

طراحی	گایدالین	اجرائی	برنامه،	اجرای	پایلوت	برنامه،	ارزیابی	کیفیت	داده	ها	و	کارکرد	آنها،	اجرای	برنامه،	

مشتریان	برنامه	چه	کسای	هستند؟،	و	ارزیابی	ونظارت

برون	دادها

سیستم	پایش،	گزارش	ها	و	راهکارها،	ایجاد	ظرفیت	برای	توسعه	سیستم	پایش	و	تعیین	عوامل	خطر	قابل	مداخله	
و	تغییر

ت
صوال

مح
ت(
ت	و	دراز	مد

)کوتاه	مد

هماهنگ	سازی	برنامه	های	پایش،	ارتقا	دانش،	تدوین	سیاست	ها	و	برنامه	ها،	

بهبود	و	ارتقا	زیرساختی	برای	کنترل	و	پیشگیری	ناهنجاری	های	مادرزادی

ت
اثرا

بهبود	و	ارتقا	کیفیت	زندگی	مبتالیان	به	ناهنجاری	های	مادرزادی،	کاهش	مرگ	و	میر	کودکان	زیر	پنجسال،	

کاهش	وقوع	بخشی	از	ناهنجاری	های	مادرزادی	که	قابل	پیشگیری	هستند
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در ضمیمه پنجم در مورد تعدادی از سازمان های همکاری کننده و نقش های مختلفی که می توانند در پایش بیماری 
های مادرزادی داشته باشند توضیحات بیشتری داده شده است.

مقررات و مالحظات قانونی
گزارش	اجباری:	اینکه گزارش موارد وقوع ناهنجاری های مادرزادی اجباری باشد و قوانین مربوط به آن چگونه تعریف 
شوند در کشورهای مختلف فرآیند های متفاوتی دارد. به عنوان مثال در آمریکا تمام بیمارستان ها موظف هستند که 
موارد وقوع ناهنجاری های مادرزادی و مرگ های جنینی را در هر زمان که اتفاق بیفتند در فرم های خاصی تکمیل و 
به سیســتم پایش گزارش کنند. واضح است که گزارش های منظم عالوه از اینکه جهت پایش وقوع نقص های تولد 
کاربرد دارند، شــواهد الزم برای برنامه ریزی های دراز مدت را نیز برای پیشــگیری و کنترل ناهنجاری های مادرزادی 

فراهم می کنند.

گزارش	اختیاری:	در تعدادی از کشــورها نیز سیســتم گزارش دهی اختیاری مرسوم می باشد. در این کشورها، وزارت 
بهداشت از بیمارستان ها می خواهد که ترجیحا وقوع موارد ناهنجاری های مادرزادی و مرگ های جنینی را گزارش 
نمایند منتها بیمارســتان ها در اینکه در چه زمانی و چگونه گزارش ها را ارســال نمایند از رویه های مشخص و ثابتی 

تبعیت نمی کنند.

مالحظات اخالقی پایش ناهنجاری های مادرزادی 
هر کشوری معموال مقررات و قوانین خاصی در مورد نحوه کار با داده های بیماران دارد. در ابتدای مراحل راه اندازی 
سیســتم پایش ناهنجاری های مادرزادی بسیار مهم اســت که اصول و آئین نامه های مرتبط در این زمینه از لحاظ 
جمع آوری، آنالیز و استفاده از داده ها، چگونگی حفظ و حراست از اطالعات بیماران و نحوه انتشارا نتایج مورد تاکید 
و توجه قرار گیرد. از اینرو برای مالحظه این موارد الزم اســت در راه اندازی سیســتم پایش ناهنجاری های مادرزادی 
چگونگی جمع آور داده ها، فرآیند های مربوطه، اینکه داده ها به صورت الکترونیکی و یا روی فرم های خاص کاغذی 
جمع آوری گردد، مشخص شوند. همینطور ضرورت دارد که آموزش های الزم برای پرسنل بیمارستانی و تمام کارکنانی 
که در برنامه پایش به نحوی با اطالعات بیماران و داده های مربوط به ناهجاری های مادرزادی سروکار خواهند داشت 
ارائه گردد. حتی پیشــنهاد می شــود که تمام افرادی که به نحوی در برنامه پایش مشارکت و همکاری خواهند نمود 
قبل از شروع فعالیت قرارداد و توافق نامه خاصی را با مدیران برنامه امضا نمایند که طی آن متعهد می شوند که تمام 
مقــررات مربوط به مالحظه محرمانگی داده ها و اطالعات را همیشــه مورد توجه قرار خواهند داد. این قرار داد الزم 
اســت در فواصل زمانی منظم )مثال ســالیانه( توسط پرسنل تمدید و مجددا امضا شود تا مفاد آن و اهمیت موضوع 

مورد فراموشی قرار نگیرد.

از نظر "حفظ	حریم	خصوصی" خانواده هائی که دارای فرزندی با نقص تولد می باشند الزم است کد یا شماره خاصی 
در سیستم برای آن نوزاد تعریف شود به نحوی تمام اطالعات و داده ها صرفا ذیل آن کد وارد برنامه شود تا هیچگونه 
رد و اثری از اطالعات خانوادگی مرتبط با آن نوزاد در سیســتم بجا گذاشته نشود و این کد ها نیز در نهایت دقت به 
نحوی مورد نگهداری قرار گیرند که دسترســی به آنها فقط توســط افراد مجازی که در برنامه تعریف شده اند امکان 
پذیر باشــد. در زمانی که الزم است مجموعه ای از داده ها به سازمان و یا حتی کشورهای دیگری به دالیل پژوهشی 
و یا بری اقدامات بهداشــتی و درمانی خاصی ارسال شود، کلیه اطالعات جمع شده در فایل ها می باید فاقد کدهای 

شناسائی اولیه فوق باشند. 

"امنیت	داده	ها" الزم است در تمام مراحل جمع آوری، آنالیز، حفظ و نگهداری و انتشار اطالعات مورد توجه و تاکید 
قرار گیرد. این موضوع عمدتا مرتبط با جنبه های تکنیکی مدیریت داده هاست که البته متناسب با منابع و امکانات 
کشــورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. در برخی کشــورها داده ها به صورت فرم های کاغذی جمع آوری می 
شــوند در حالی که در پاره ای از کشورهای دیگر سیستم پایش به صورت الکترونیکی و یا آنالین صورت می گیرد. در 
هر صورت حفاظت از اطالعات و داده ها در تنظیمات تکنیکی )سخت افزاری و نرم افزاری( باید مورد توجه جدی قرار 
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گرفته باشد تا از درز ناخواسته داده ها و اطالعات جلوگیری گردد.
هر چند که "اخذ رضایت نامه" کتبی برای ثبت موارد ناهنجاری های مادرزادی و اطالعات مربوط به آن در کشورهای 
مختلف متفاوت اســت، اما اصوال در برنامه های دراز مدت در زمینه های سالمت عمومی غالبا نیازی به اخذ رضایت 
کتبی وجود ندارد و می توان با مالحظات اخالقی و در نظر داشتن محرمانگی داده ها و عدم ثبت اطالعات خصوصی 
مشــخص کننده افراد، اقدام به ثبت وقوع ناهنجاری های مادرزادی نمود. در این زمینه گفته می شود که در صورت 
حساســیت زیاد در برخی کشــورها در زمینه مالحظات اخالقی، حتی اطالع و اعالم شفاهی نیز می تواند به عنوان 
رضایت تلقی گردد و کافی باشد. با وجود این اگر در کشوری براساس قوانین آن کشور نیاز به اخذ رضایت نامه وجود 
داشته باشد بدیهی است که هر گونه فعالیت و مدیریت اطالعات فقط زمانی ممکن خواهد بود که فرم های رضایت 

توسط خانواده دارای نوزاد مبتال به ناهنجاری مادرزادی امضا شده باشد. 

"انتشار	نتایج" پس از آنالیز داده های جمع آوری شده برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی از اجزای مهم هر برنامه 
ای می باشــد. به این منظور در طراحی برنامه باید مشــخص و پیش بینی شود که گزارش های ساالنه و یا در دوره 
های زمانی متفاوت برای گروه های مخاطب مختلف تهیه و منتشر گردد. این گروه ها به عنوان مثال می توانند شامل 
سازمان ها ی مشارکت کننده، گروه های پژوهشی، برنامه ریزان و سیاست گزاران و یا عموم مردم باشند. با ارائه این 
گزارش ها می توان سازمان های حامی را برای پشتیبانی از برنامه های آتی و ادامه فعالیت های موجود متقاعد نمود. 

گزارش های دوره ای معموال با اهداف ذیل منتشر می شوند:
الف( تعیین روند زمانی وقوع ناهنجاری های مادرزادی  

ب( تعیین اثر بخشی برنامه های مداخله ای  
پ( حساس سازی و آگاه سازی نسبت به موضوع در سطح اجتماعی و برای مردم  

ت( اطالع رسانی و حساس سازی در میان مسئولین و مدیران ارشد  
ث( اطالع رسانی و حساس سازی پزشکان، انجمن ها و نهاد های غیر دولتی  

ج( شناسائی و ارجاع خانواده ها و کودکان مبتال برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی خاص    

اصوال الزم است یک پروتکل اجرائی مشخصی برای نحوه تهیه و انتشار اطالعات و گزارش ها طراحی گردد. برای این 
منظور بهتر است کمیته ای متشکل از ذینفعان برنامه و پرسنل فنی که با برنامه همکاری می کنند تشکیل شود تا در 

خصوص موارد ذیل برای انتشار گزارش ها تصمیم گیری شود:
الف( چه پیامی برای چه گروه هائی از مخاطبین مناسب است؟  

ب( جدول زمانی انتشار گزارش ها تهیه شود و مناسبت های زمانی برای گزارش ها ی خاص مشخص گردد  
پ(چگونه می توان اطمینان یافت که انتشار گزارش ها اثرات مشخصی در گروه های مخاطبین از نظر اهداف   

برنامه داشته است؟
ت( مناسب ترین روش های انتقال اطالعات برای مخاطبین مختلف برنامه چیست؟  

البته روش های مختلفی برای انتشار گزارش ها وجود دارد مثال اینکه گزارش ها به صورت کتاب، بروشور و یا گاهنامه 
تهیه شــوند و یا اینکه در وبسایت برنامه پایش به صورت الکترونیکی منتشر شوند. در زمان حاضر استفاده از شبکه 
های اجتماعی نیز برای این منظور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در منابع 11-6 انتهای کتاب اشکال متعددی از نحوه 

تهیه و ارائه گزارش برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی معرفی شده است.

"نحوه	ایجاد	ارتباط	با	والدین	کودکان	دارای	نقص	های	تولد" از اهمیت فراوانی برخوردار است. کارشناسان شاغل در 
برنامه باید موکدا یادآوری شوند که هیچگاه و هیچگونه اطالعاتی از سیستم پایش به خانواده ها ارائه نکنند. هر گونه 
اطالعات تشــخیصی و ارائه مشــاوره به پدر و مادر ها باید توسط افراد صاحب صالحیت مانند پزشکان، پرستاران، 
ماما ها و یا پرســنل تخصصی مشــابه انجام گیرد. برای این منظور بهتر است هرکدام از خانواده ها عالوه از مشاوره 
های الزم، یک متن مکتوب نیز در مورد نوع خاص و تشــخیص مرتبط با ناهنجاری مادرزادی فرزندشان، سازمان ها 
و نهاد هائی که می توانند برای دریافت خدمات بهداشــتی و درمانی خاص مورد مراجعه قرار گیرند و سایر اطالعات 
الزم دریافت کنند. در ضمیمه ششــم توضیحات بیشتری در مورد نحوه تعامل و ایجاد ارتباط با والدین کودکان دچار 

بیماری های مادرزادی ارائه شده است.
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فصل سوم: روش کار

در این فصل مالحظات روش شناختی مرتبط با پایش ناهنجاری های مادرزادی در بخش های مختلف توضیح داده 
می شود.

جمعیت تعریف شده
پس از تعیین دقیق اهداف برنامه، اقدام بعدی تعیین یک جمعیت جغرافیایی می باشد که برنامه پایش در محدوده 
آن انجام خواهد گرفت. همانطوریکه قبال گفته شد برنامه پایش می تواند مبتنی بر جمعیت و یا مبتنی بر داده های 
بیمارستانی باشد. بنابراین جمعیت تعریف شده در برنامه های مبتنی بر جمعیت می تواند یک شهر، یک منطقه ای از 
یک شهر و یا کل کشور باشد. برنامه های مبتنی بر جمعیت اصوال یک "واحد تعریف شده جمعیتی" دارند که در برنامه 
های پایش ناهنجاری های مادرزادی عبارت است از یک مکان جغرافیائی بر اساس آدرس مادران. بنابراین، تولد نوزاد 
با یکی از ناهنجاری های مادرزادی از این مادران نیز بدون اینکه در کجا و چه بیمارستانی و یا در چه محل جغرافیائی 

اتفاق افتاده باشد به عنوان موارد بیماری که باید ثبت شوند در نظر گرفته می شوند.

واضح است که واحد تعریف شده جمعیتی در برنامه مبتنی بر بیمارستان به دقت قابل تعیین نبوده و معموال شامل 
یک یا چند بیمارســتان و یا کلینیک های مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی می باشــد. در این برنامه مشکل عمده 
عبارت اســت از جمعیت مخرج کســر برای محاسبه میزان های شیوع می باشــد که به وضوح و دقت برنامه های 
مبتنی بر جمعیت نمی توان آن را برآورد نمود. زمانی از برنامه مبتنی بر بیمارســتان نتایج مطلوبی حاصل می شــود 
که بیمارستان )های( مورد نظر کل متولدین یک منطقه را پوشش می دهد و به عبارت دیگر تنها بیمارستانی )هائی( 

است که تمام موارد تولدهای منطقه در آنجا انجام میگیرند.  

برای راه اندازی یک برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی و با توجه به محدودیت منابع و تجربه محدود پرســنل، 
بهتراست برنامه پایش را با یک برنامه مبتنی بر بیمارستان شروع کرد تا بتدریج و با کسب تجربیات بیشتر و جذب 
منابع مالی الزم، برنامه را به نوع جمعیتی ارتقا داد. همیشــه باید توجه داشت که برآوردهای شیوع که از داده های 

مبتنی بر بیمارستان بدست آمده اند با احتیاط های الزم مورد تفسیر و استفاده قرار گیرند.

برنامه های پایش مبتنی بر جمعیت
ایــن برنامه ها داده هــای کودکان با ناهنجاری های مادرزادی و تعداد کل تولد ها از مادران ســاکن در یک منطقه 
جغرافیائی تعریف شده و در یک دوره زمانی خاص را جمع آوری می کنند. مخرج کسر میزان شیوع ناهنجاری های 
مادرزادی در آن منطقه تعداد کل تولدها از همان مادران، و صورت کسر نیز تعداد موارد تشخیص داده شده جنینی 
و یا نوزادان متولد شده با یک ناهنجاری مادرزادی می باشد. بدیهی است که در این منطقه جغرافیائی تعریف شده 
اطالعات کلیه تولدها در تمام بیمارســتان ها، زایشگاه ها و حتی اگر مواردی در منزل اتفاق می افتتد جمع آوری می 

گردد.

در تعریف مادران ساکن در منطقه جغرافیائی تعیین شده از روش های خاصی می توان استفاده نمود مثال می توان 
محل سکونت حداقل سه ماه قبل از حاملگی و یا در سه ماه اول بارداری را لحاظ کرد. نکته مهم و قابل توجه در اینجا 
آن اســت که هر تعریفی برای مادران در برنامه پایش لحاظ شــده باشد باید هم در موارد ناهنجاری های مادرزادی 
مربوط به صورت کسر و هم در کل متولدین در مخرج کسر در محاسبه میزان شیوع یکسان در نظر گرفته شود. شکل 
اول نشان میدهد که چه مواردی از ناهنجاری های مادرزادی در برنامه پایش مبتنی بر جمعیت لحاظ و چه مواردی 
لحاظ نمی شوند. بطوریکه در شکل نشان داده شده است مواردی که در خارج از منطقه جغرافیائی متولد شده اند ولی 
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طبق تعریف، مادر آن نوزادان )یا جنین ها( در ســه ماه قبل از بارداری و یا ســه ماه اول بارداری در منطقه جغرافیائی 
مورد نظر بوده اســت، شــامل برنامه پایش خواهند بود و مواردی که در داخل منطقه مورد نظر متولد شده اند ولی 

تعریف برنامه از مادران را نداشته باشند در برنامه پایش لحاظ نخواهند شد.

در ایــن نــوع برنامه ها، برای داده های مورد نیاز و با توجه به متغییر های اولیه تعریف شــده تمام منابع اطالعاتی 
موجود می توانند مورد مراجعه قرار گیرند که شامل گواهی های تولد، گواهی های مرگ، ارجاع های مختلف درمانی 

برای موارد نقص های مادرزادی )با توجه به سن تعریف شده( و داده های دموگرافیک عمومی می شوند.

برنامه پایش مبتنی بر بیمارستان
ایــن نــوع از برنامه های پایش، داده های کلیه نوزادان متولد شــده در یک و یا چند بیمارســتان را در یک منطقه 
جغرافیائی )یک شهر، استان و یا کل کشور( جمع آوری می کند. صورت کسر برای محاسبه میزان شیوع تعداد موارد 
ناهنجاری های مادرزادی در آن بیمارســتان )ها(، و کل تولد های زنده و مرده نیز به عنوان مخرج کسر در نظر گرفته 
می شود. اگر مورد و یا مواردی از تولد در آن منطقه جغرافیائی تعریف شده در خارج از بیمارستان )مثال در منزل( اتفاق 

افتاده باشد نه در صورت کسر و نه در مخرج کسر محسوب نخواهد شد. 

در برنامه های مبتنی بر داده های بیمارستانی با توجه به اینکه غالبا بیمارستان هائی انتخاب می شوند که امکانات 
ارجاعی مناســب تری از نظر تشخیص و مراقبت از حاملگی های مشــکل دار دارند، باید توجه داشت که "سوگیری 
ارجاع" در تجزیه و تحلیل داده ها در نظر گرفته شود. در این برنامه ها، به لحاظ ارجاع حاملگی های پر خطر از سایر 
مناطق به این بیمارستان )ها(، این نوع از سوگیری امکان وقوع دارد که در تحلیل داده ها باید مورد توجه قرار گیرد.

راهنما
قسمت	آبی	محدوده	جغرافیایی	تعریف	شده	در	برنامه	را	نشان	می	دهد

مثلت	های	قهوه	ای	رنگ	نشان	دهنده		بیمارستان	زایشگاه	و	مراکز	بهداشتی	یا	درمان	هستند
دایره	های	سفید	رنگ	نشان	دهنده	موارد	تولد	های	انجام	شده	در	منزل	می	باشند
R	نشان	دهنده	ی	آدرس	محل	زندگی	مادر	در	همان	منطقه	جغرافیایی	می	باشد
NR	نشان	می	دهد	که	آدر	مادر	در	محدوده	تعریف	شده	برنامه	نبوده	است

هر	شماره	نشان	دهنده		موارد	حائز	شرایط	از	ناهنجاری	های	مادرزادی	برای	ثبت	در	برنامه	می	باشد

شکل	یک	-	وضعیت	شماتیک	برنامه	های	پایش	مبتنی	بر	جمعیت	برای	ناهنجای	های	مادرزادی
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داده های مربوط به تولد های زنده و مرده در برنامه های مبتنی بر بیمارســتان قابل دسترســی می باشــد. موارد 
ناهنجاری های مادرزادی نیز که در طول زمان اقامت در بیمارســتان قابل تشــخیص و شناسائی باشند وارد برنامه 
می شــوند. البته داده های مواردی از ناهنجاری های مادرزادی که پس از ترخیص از بیمارستان و در زمان های آتی 

شناسائی و تشخیص داده می شوند نیز به شرط آنکه در آن بیمارستان متولد شده باشند وارد برنامه خواهند شد. 
شــکل شماره دو نشــان می دهد که در برنامه های مبتنی بر بیمارستان چه مواردی از ناهنجاری های مادرزادی وارد 
سیســتم پایش خواهند شد. بطوریکه در شکل دیده می شود ثبت موارد در این نوع برنامه ها بدون توجه به محل 

سکونت مادر صورت میگیرد.

همانطوری که در شکل شماره دو نشان داده شده است درر کلیه برنامه های ثبت و پایش ناهنجاری های مادرزادی 
در برنامه های مبتنی بر بیمارستان بر خالف برنامه های جمعیتی بدون توجه به محل سکونت مادرصورت می گیرد.

به لحاظ اهمیت فراوان تاثیر "سوگیری ارجاع" در نتایج حاصل از برنامه های مبتنی بر بیمارستان یکبار دیگر الزم است 
تاکید شود که در محاسبه میزان های شیوع در این برنامه ها به نوع بیمارستان تحت پوشش از نظر اینکه چه نسبتی 
از تولد ها در منطقه در آنجا اتفاق می افتند و اینکه سطح ارجاع زایمان های مشکل دار و پر خطر به آنها در مقایسه 
با بیمارســتان هائی که تحت پوشش برنامه نیســتند چقدر است، توجه شود. بدیهی است که در صورتی که بخش 
قابل توجهی از تولد ها در آن منطقه در آن بیمارستان )ها( انجام می شود و همینطور اینکه آن بیمارستان )ها( محل 

ارجاع تمام موارد پر خطر نیست، امکان وقوع سوگیری ارجاع کاهش می یابد. 

الزم به ذکر اســت که اگر تمام بیمارستان های منطقه تحت پوشش برنامه باشند، در این صورت می توان ادعا نمود 
که برنامه مبتنی بر بیمارستان بسیار نزدیک و مشابه برنامه های مبتنی بر جمعیت خواهد بود. 

شکل	دو	-	وضعیت	شماتیک	برنامه	های	پایش	مبتنی	بر	بیمارستان	برای	ناهنجای	های	مادرزادی

راهنما
قسمت	آبی	محدوده	جغرافیایی	بیمارستان	های	مشارکت	کننده	در	برنامه	را	نشان	می	دهد

مثلت	های	قهوه	ای	رنگ	نشان	دهنده		بیمارستان	و	یا	زایشگاه	های	مشارکت	کننده	در	برنامه	هستند
دایره	های	سفید	رنگ	نشان	دهنده	موارد	تولد	های	انجام	شده	در	منزل	می	باشند

شکل	های	ذوزنقه	خاکستری	رنگ	نشان	دهنده	بیمارستان	یا	زایشگاه	هایی	می	باشند	که	در	برنامه	مشارکت	ندارند
R	نشان	دهنده	ی	آدرس	محل	زندگی	مادر	در	همان	منطقه	جغرافیایی	می	باشد
NR	نشان	می	دهد	که	آدر	مادر	در	محدوده	تعریف	شده	برنامه	نبوده	است

هر	شماره	نشان	دهنده		موارد	حائز	شرایط	از	ناهنجاری	های	مادرزادی	برای	ثبت	در	برنامه	می	باشد
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در انتهای این قســمت بی مناسبت نیست که توضیح داده شود که اگر چه برنامه های پایش "مبتنی بر جمعیت" و 
"مبتنی بر بیمارســتان" تفاوت قابل توجه و اساســی دارند، اما هر دو آنها از پنج لحاظ مشترک می باشند که به طور 

خالصه عبارتند از:
الف( همکاری، مشارکت و آگاه شدن پرسنل پزشکی نسبت به وقوع ناهنجاری های مادرزادی  

ب( اگر مشکل حاد و ویژه ای از نظر وقوع ناهنجاری های مادرزادی در منطقه پیش آید توسط داده های جمع   
آوری شده  در هر دو برنامه به نحوی قابل شناسائی می باشند. 

پ( داده های جمع آوری شده در هر دو برنامه برای متقاعد کردن مدیران ارشد برای تخصیص اعتبار و سرمایه   
گذاری در پیشگیری و کنترل ناهنجاری های مادرزادی مفید هستند.

ت( نوزادان شناســائی شده با ناهنجاری های مادرزادی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی خاص ارجاع   
می شوند.

ث( اگر عوامل خطر خاصی در منطقه وجود داشــته باشــند بوسیله هر کدام از برنامه ها ممکن است شناسائی   
شوند.

شناسائی، تعیین و معرفی موارد ناهنجاری
پس از تعیین نوع برنامه پایش )جمعیتی یا بیمارســتانی(، اقدام بعدی تعیین معیارها و ضوابطی است که براساس 
آن موارد ناهنجاری های مادرزادی شناسائی و جهت ثبت معرفی می گردند. این روش معموال یا به صورت "فعال"، یا 

به شکل "غیرفعال" و یا به صورت ترکیبی ازدو روش فعال و غیر فعال اانجام می گیرد.

روش فعال برای شناسائی موارد ناهنجاری ها
در این روش پرسنل آموزش دیده و مهارت یافته برای جمع آوری داده های تعریف شده در برنامه، به مراکز، بیمارستان 
ها، زایشگاه ها، کلینیک ها و غیره مراجعه و از تمام منابع داده ای که ممکن است دارای مورد یا مواردی از ناهنجاری 
های مادرزادی ثبت شده باشد اطالعات مربوطه را جمع آوری و در فرم های مشخص شده قبلی خالصه برداری می 
کنند )نمونه ای از این فرم ها در ضمیمه هفتم ارائه شده است(. بدیهی است که محل های مراجعه و منابع داده ای 
هر برنامه متناسب با اینکه آن برنامه مبتنی بر بیمارستان و یا مبتنی بر جمعیت باشد تا حدودی متفاوت خواهد بود.

در روش فعال جمع آوری داده ها اگر چنانچه پرسنل مربوطه عالوه از مراجعه مستقیم به منابع داده ای، ضمنا به برخی 
پایگاه های الکترونیکی مشابه نیز دسترسی داشته باشند، می توانند با مقایسه منابع و پایگاه ها درباره موارد مشابه 
گزارش شده ناهنجاری های مادرزادی به ارزیابی کیفیت ثبت گزارش ها، کم شماری، زیاد شماری و غیره نیز اقدام کنند 

که از نظر اعتبار یابی برنامه اهمیت دارد و بسیار مفید خواهد بود.

روش غیر فعال برای شناسائی موارد ناهنجاری ها
در این روش داده های مرتبط با وقوع ناهنجاری های مادرزادی پس از تولید مستقیما به سیستم پایش انتقال می 
یابنــد و حتی با ظهور تکنولوژی های نوین، این انتقال به صورت اتوماتیک و با ارتباط سیســتماتیک که بین پایگاه 
های داده های مختلف وجود دارد انجام می گیرد. به عنوان نمونه می توان در نظر گرفت که تولد یک نوزاد ســالم 
و یا با ناهنجاری مادرزادی و یا حتی با ســایر بیماری ها و اختالالت بالفاصله در اتاق زایمان و توسط عوامل مربوطه 
برای اهداف متفاوت به صورت کاغذی، الکترونیکی و یا آنالین در یک پایگاه داده ای ثبت می شود و این پایگاه داده 
به صورت اتوماتیک بخشــی از داده های مربوط به نقص های تولد را با سیستم پایش ناهنجاری های مادرزادی به 
اشــتراک قرار می دهد. بدیهی است که در اینصورت عمال هیچگونه بررسی بیشتری برای اعتبار یابی داده ها و غیره 

انجام نمی گیرد.  

روش غیر فعال منابع مالی و پرسنل کمتری ار روش فعال الزم دارد. ضمن اینکه دقت، کامل بودن و گزارش به موقع 
بســتگی به این دارد که پرسنل مربوطه چقدر برای این موضوع اهمیت قائل باشند و فرصت کافی برای ثبت و تهیه 

گزارش اختصاص دهند.
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در این روش ضمن اینکه میزان وقوع ناهنجاری های مادرزادی معموال دارای کم شماری بوده و کمتر از مقدار واقعی 
برآورد می شود، برخی ازموارد خاص آنومالی ها هم به جهت تکرار و وضوح بیشتر در هنگام تولد ممکن است بیشتر 
ازمقدار واقعی گزارش شوند. درهر حال، امکان اعتبار یابی بر اساس داده های موجود در این نوع از روش جمع آوری 

داده ها به سادگی میسر نیست. 

روش ترکیبی فعال و غیر فعال برای شناسائی موارد ناهنجاری ها
در ایــن روش برای اکثر انواع ناهنجاری های مادرزادی از روش غیر فعــال و برای موارد خاصی از آنها از روش فعال 
استفاده می شود. این موارد خاص معموال شامل موارد نادر و یا مواردی از ناهنجاری های مادرزادی که مورد توجه و 
عالقه خاصی در سیســتم پایش می باشند هستند. و همینطور موارد خاص می تواند به بخش کوچکی از داده های 
نقص های تولد اطالق شود که برای "کنترل کیفیت" جمع آوری غیر فعال داده ها و مقایسه با مجموعه کلی داده های 

جمع آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد.
در هر کدام از روش های جمع آوری داده ها که توضیح داده شد، الزم است یک نفر از پرسنل برنامه نیز که مهارت و 

آمادگی های مورد نیاز را دارد برای هماهنگی آموزش ها، نظارت بر کیفیت و اجرای فرآیند ها انتخاب شود. 

منابع داده ها
اســتفاده از منابع داده های متعدد )مانند اتاق زایمان، بخش های نوزادان، کلینیک های ژنتیک و غیره( در زمانی که 
منبع واحدی برای اخذ اطالعات وجود نداشته باشد، منجر به ارتقا کیفیت داده ها خواهد شد ضمن آنکه با استفاده 
از منابع متعدد داده ای می توان داده های جانبی بیشــتری نیز جمع آوری کرد. البته واضح اســت که بهره گیری از 
منابع داده ای متعدد نیازمند فراهم شدن منابع مالی و پرسنل کافی می باشد. بطوریکه در شکل شماره سه در مورد 
ثبت نقص های تولد در لوله عصبی در کشور پرتریکو نشان داده شده است زمانی که از چند منبع داده ای برای ثبت 
ناهنجاری های مادرزادی استفاده شده است، نسبت موارد ناهنجاری های مادرزادی ثبت شده به طور قابل توجهی 

بیشتر از زمانی است که از منبع داده ای واحدی استفاده می شود.

شکل	سه	-	مقایسه	بین	تعداد	موارد	ثبت	شده	نقص	های	تولد	در	لوله	عصبی	در	کشور	پرتریکو	با	استفاده	
از	چند	منبع	و	یا	یک	منبع	واحد

راهنما
رنگ	آبی:	موارد	ثبت	شده	نقص	های	مادرزادی	در	لوله	عصبی	با	استفاده	از	چند	منبع

رنگ	زرد:	موارد	ثبت	شده	نقص	های	مادرزادی	در	لوله	عصبی	با	استفاده	از	یک	منبع	واحد
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کدام ناهنجاری ها در برنامه پایش ثبت شوند؟
برخی از برنامه های پایش فقط ناهنجاری های ماژور و برخی از آنها نیز گروه های خاصی از ناهنجاری های مادرزادی 

را متناسب با نیازها و اولویت های بهداشتی و جمعیتی در منطقه ثبت می کنند.

اصوال بهتر اســت یک برنامه پایش در ابتدا با تعداد محدودی از ناهنجاری ها که به ســهولت در هنگام تولد قابل 
تشــخیص هستند شــروع نماید و بتدریج با کســب مهارت، تجربه و منابع مالی و انسانی بیشتر، تعداد گروه های 
ناهنجاری های مادرزادی جهت ثبت در برنامه را افزایش دهد. در فصل چهارم توضیحات بیشــتری در این خصوص 

ارائه گردیده است.      

شیوه ثبت موارد ناهنجاری های مادرزادی
در هر ســه نوع از ثبت روی کاغذ، ثبت الکترونیکی و یا به صورت آنالین، چگونگی ورود داده ها در سیســتم به یکی 
از روش های "چند گزینه ای"، "توضیحی ونوشتاری" و یا ترکیبی از این دو طراحی و انجام می گیرد. بدیهی است که 
روش "توضیحی ونوشتاری" اطالعات کامل تری نسبت به روش "چند گزینه ای" فراهم می آورد اما انجام آن با توجه 
منابع و پرسنل مورد نیاز همیشه امکان پذیر نمی باشد. بخصوص با توسعه روش های ثبت غیر کاغذی معموال گزینه 
های مورد نظر از قبل طراحی و تعیین شــده اند و از اینرو برای ســهولت کار و با صرف زمان کوتاه تری وارد کنندگان 
داده هــا صرفا مورد خاص ناهنجاری را از منوی مربوطه انتخاب می کنند و توضیحات خاص دیگری اضافه برآن در 
سیستم وارد نمی شود. البته واضح است که هر گونه توضیحات نوشتاری اضافی در بررسی دقت و اعتبار موارد ثبت 
شده نقص های تولد می تواند مفید و مورد استفاده قرار گیرد و همینطور در اینصورت کدگذاری ناهنجاری ثبت شده 
نیز بر اساس سیستم کدگذاری بین المللی بیماری ها با سهولت و صحت بیشتری انجام می شود. نمونه ای از انواع 

وارد کردن داده ها به روش های چند گزینه ای، و یا توضیحی ونوشتاری در ضمیمه هفتم مشاهده می شود.  

سن مناسب برای ثبت وقوع ناهنجاری های مادرزادی
برنامه های مختلف متناســب با نیاز ها و شــرایط اجتماعی و همینطور منابع در دسترس خودشان، محدوده سنی 
متفاوتی برای ثبت موارد ناهنجاری های مادرزادی در نظر می گیرند. نمونه ای از گروه های سنی پیشنهاد شده برای 

برنامه های پایش ناهنجاری های مادرزادی در جدول شماره چهار مشاهده می شود.

 ۶-۰
۲۷-۷
۲۷-۰
۳۶۵-۲۸

بیشتر	از	۳۶۵

واضح اســت که هر چه محدوده ســنی موارد ثبت نقص های تولد در یک برنامه بیشــتر باشد، امکان یافتن موارد 
بیشتری از ناهنجاری های مادرزادی در جمعیت بیشتر خواهد بود چرا که تعداد قابل توجهی از نقص های مادرزادی 
)مانند تعدادی از نقص های مادرزادی قلبی( بتدریج و با افزایش ســن قابل مشاهده و تشخیص می شوند در حالی 
که در بدو تولد چه بسا هیچگونه عالئمی از وجود آنها در نوزاد مشاهده نشود. ضمن آنکه تعدادی از ناهنجاری ها نیز 
علیرغم تشخیص بالینی در زمان تولد نیاز به اقدامات تشخیصی پیشرفته تروبیشتری برای تائید دارند که این اقدامات 
عموما پس از ترخیص از بیمارســتان ممکن اســت انجام گیرند. به عنوان مثال همان طوریکه درشــکل شماره چهار 
مشاهده میشود در برنامه ثبت ناهنجاری های مادرزادی در غرب استرالیا، حدود شصت درصد از موارد ناهنجاری های 
مادرزادی در هفته نخست، هفتاد درصد در ماه اول، نود درصد در سال اول و صد درصد موارد نیز تا سال ششم پس 

از تولد شناسائی و تشخیص داده می شوند )برای توضیحات بیشتر در این زمینه به منبع شماره 13 مراجعه گردد(.

جدول	چهار	-	گروه	های	سنی	ثبت	ناهنجاری	های	مادرزادی	)بر	حسب	روز(
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کدام موارد از زایمان/تولد در برنامه پایش ثبت می شوند؟
تا جائی که مقدور باشد برنامه پایش باید تمام موارد ناهنجاری در تولد های زنده، مرده زائی و ختم حاملگی را ثبت 
نماید. در بســیاری از برنامه ها موارد اختالالت در تولد زنده و مرگ های جنینی پس از 28 هفتگی حاملگی ثبت می 
شوند. باید توجه داشت که وقوع موارد نقص های تولد در قبل از 28 هفتگی و همینطور وقوع موارد مرتبط با ختم 

حاملگی به سادگی قابل شناسائی و ثبت نیستند. 

بنابراین برای شروع برنامه پایش برای ناهنجاری های مادرزادی مناسب است که موارد نقص های مادرزادی در تولد 
های زنده و در تولد های مرده )براساس سن حاملگی 28 هفتگی و بعد از آن( ثبت شوند و اگر چنانچه سن حاملگی 
در مورد تعیین موارد مرده زائی قابل دســترس نباشــد، در اینصورت و به عنوان جایگزیــن برای آن می توان موارد 
ناهنجاری در نوزادان با وزن هنگام تولد حداقل 1000 گرم مبنای ثبت موارد وقوع ناهنجاری های مادرزادی قرار گیرد.

الزم به ذکر است که اگر مبنای برنامه پایش، تولد های زنده و یا مرده زائی )پس از 28 هفتگی سن حاملگی( باشد، 
بخش قابل توجهی از ناهنجاری هائی که اصوال قبل از 28 هفتگی اتفاق می افتند )مانند آنانســفالی یا فقدان بافت 
عصبی جمجمه( مورد ثبت واقع نخواهند شد که این موضوع در ارزیابی و تفسیر داده های شیوع در آن برنامه باید 
مورد توجه قرار گیرد. برای اطالعات بیشــتر در این زمینه پیشــنهاد می شــود به منبع شماره 14 )در انتهای کتاب( که 

توضیحات مفصلی در خصوص شرایط، نقاط ضعف و قوت هر کدام از موارد فوق را ارائه کرده است مراجعه شود.

شکل	چهار	-	درصد	تجمعی	سنی	موارد	ثبت	شده	در	برنامه	پایش	ناهنجای	های	مادرزادی	غرب	استرالیا

سن	در	زمان	تشخیص

عی
جم
د	ت
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سیستم کد کذاری
اغلب کشــورها و برنامه های پایش از نســخه ویرایش دهم سیســتم بین المللی کدگــذاری بیماری ها برای ثبت 
ناهنجاری های مادرزادی اســتفاده می کنند.  کدگذاری هر کدام از ناهنجاری های مادرزادی را می توان هم زمان با 
جمع آوری اطالعات توسط پرسنل آموزش دیده انجام داد و یا پس از آن و بر اساس توضیحات و شواهدی که داده 
های جمع آوری شده در مورد نقص های تولد ثبت شده نشان میدهند تعیین کرد. سازمان بهداشت جهانی نیز برای 
هماهنگی و امکان پذیر بودن مقایسه های بین المللی دستورالعمل های پیشنهاد شده در آن سیستم را پیشنهاد می 

کند. فصل پنجم و همینطور منبع شماره 12 اطالعات بیشتری در این خصوص ارائه میکنند. 

حداقل متغییر های الزم برای یک سیستم پایش ناهنجاری های مادرزادی
جهت هماهنگی و یکســان ســازی رویه های برنامه های پایش ناهنجاری های مادرزادی ضرورت دارد که تعدادی 
متغییر برای هر سیســتم پایش پیش بینی شــوند که هر کدام از آنها به نحوی در وقوع ناهنجاری های مادرزادی در 

منطقه اهمیت قابل توجهی ممکن است داشته باشند. این متغییر های پایه برای یک برنامه پایش عبارتند از:
الف( سن تشخیص آنومالی در نوزاد )بر حسب روز(  

ب( نوع ناهنجاری ماژور که تشخیص داده می شود )طبق لیست ضمیمه اول و بر اساس نسخه ویرایش دهم  	
سیستم بین المللی کدگذاری بیماری ها(

پ( نوع زایمان/تولد )زنده زائی، مرده زائی، ختم حاملگی( 	
ت(	وزن هنگام تولد )بر حسب گرم(  

ث( سن حاملگی )بر حسب هفته(  
ج( محل اقامت مادر )در سه ماه قبل از بارداری و سه ماهه اول حاملگی(  

الزم به توضیح اســت که ســن حاملگی و وزن هنگام تولد در وقوع تعدادی از ناهنجاری های مادرزادی تاثیر دارند. 
با وجود این باید توجه داشــت که تعدادی از نقص های هنگام تولد نیز هســتند که اساسا در نوزادان نارس طبیعی 
محسوب می شوند و با گذشت زمان و بدون انجام مداخله خاصی به حالت طبیعی بر می گردند که به عنوان مثال 

می توان از باز بودن مجرای سرخرگی و همینطور بیضه های پائین نیامده نام برد. 

از نظر ســن حاملگی، عموما 28 هفتگی و پس از آن به عنوان مبنای تعریف شــده در برنامه پایش ناهنجاری های 
مادرزادی در نظر گرفته می شــود منتها برخی کشورها با توجه به شــرایط منطقه ای خودشان ممکن است تعریف 
متفاوتی در این زمینه داشــته باشند که در طراحی برنامه لحاظ می گردد. البته زمانی که سن حاملگی قابل دسترس 
نباشــد، نوزادان با وزن هنگام تولد حداقل 1000 گرم به عنوان جایگزین برای ســن حاملگی در نظر گرفته می شــوند 
بطوریکه نوزادان دارای ناهنجاری های مادرزادی تشخیص داده شده با سن حاملگی حداقل 28 هفته، و یا وزن هنگام 

تولد حداقل 1000 گرم وارد سیستم ثبت می شوند.

محل اقامت مادر نیز همچنانکه قبال اشاره شد از نظر تعریف و تعیین جمعیت تحت پوشش برنامه، و تعیین صورت 
و مخرج کســر برای محاسبه میزان های شــیوع اهمیت دارد و هر گونه ناهماهنگی و انحراف از تعریف دقیق محل 
اقامت مادر و یا تولد نوزاد ایجاد سوگیری خواهد نمود و می تواند منجر به محاسبه شاخص های غیر واقعی گردد. 
در رابطه با تعریف این متغییر در سیستم پایش باید در نظر داشت که در برنامه های مبتنی بر جمعیت، آدرس محل 
ســکونت مادران و دربرنامه های مبتنی بر بیمارســتان آدرس محل بیمارستان و یا زایشگاهی که زایمان/تولد در آن 

انجام می گیرد ثبت خواهد شد.   

عالوه از متغییر های پایه که اشاره شد، برنامه های پایشی که با در نظر داشتن شرایط، امکانات، منابع مالی و پایگاه 
های داده ای بتوانند متغییر های بیشتری تعریف و داده های بیشتری جمع آوری کنند می توانند جزئیات بیشتر را 

در منبع شماره 14 برای تعاریف، کدگذاری های الزم و سایر ملزومات مشاهده کنند. 

از جمله داده های ارزشــمند اضافی که عالوه از حداقل متغییرهای ضروری، ممکن اســت جمع آوری شوند عبارتند از 
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تشخیص های دوره بارداری، ختم حاملگی به علت وجود ناهنجاری های مادرزادی، ثبت تعداد بیشتری از ناهنجاری 
های مادرزادی مینور )طبق لیست ضمیمه دوم و بر اساس نسخه ویرایش دهم سیستم بین المللی کدگذاری بیماری 
ها(، ســن مادر، نژاد، قومیت، ازدواج فامیلی، وضعیت اجتماعی و اقتصــادی و تعدادی از عوامل خطر محیطی که 

متناسب با منطقه اجرای برنامه پایش ممکن است حائز اهمیت باشند. 

ابزارهای جمع آوری داده ها
همچنانکه قبال گفته شــد ابزارهای جمع آوری داده ها در برنامه پایش ناهنجاری های مادرزادی می تواند به صورت 
ســنتی و بر روی فرم های کاغذی که از قبل طراحی شــده )مانند آنچه در ضمیمه هفتم نمونه ای از آن قابل مشاهده 
می باشد( صورت گیرد. استفاده از این روش معموال زمان زیادی می طلبد و اصوال الزم است یکبار دیگر نیز داده ها و 

اطالعات مندرج در آن برای آنالیزهای آماری در مراحل بعدی وارد برنامه های نرم افزاری مورد نظر شوند.
یک روش جایگزین برای روش سنتی، استفاده از ابزارهای الکترونیکی می باشد که در واقع متغییر های مورد نظر به 
صورت فرم های الکترونیکی در یک لپ تاپ، تبلت و یا حتی گوشی های هوشمند طراحی و داده های مورد نظر در 

همان محل جمع آوری )بیمارستان، کلینیک و غیره( در آن وارد می شود. 

در ســال های اخیر گســترش روش های آنالین اینترنتی برای جمع آوری داده ها این امکان را نیز فراهم کرده است 
که بتوان داده ها را بالفاصله پس از تولد )مثال در اتاق زایمان، کلینیک و غیره( به صورت آنالین وارد سیستم نمود.

بدیهی است که استفاده از روش های الکترونیکی و آنالین امکان تهیه تصویر و انواع مستندات دیجیتالی را از نقص 
های هنگام تولد فراهم می کنند در حالی که در روش های سنتی غالبا چنین امکاناتی وجود ندارد. با وجود این باید 
در نظر داشت که مسائل مربوط به ایمنی و دسترسی به داده ها و همینطور امکان سرقت و گم شدن ابزارها و وسائل 
بخصوص در روش های الکترونیکی می تواند آسیب و ضربه جبران ناپذیر به بخشی از برنامه و داده های جمع آوری 
شده وارد کند. ضمن اینکه باید حداکثر تالش نیز برای حفاظت از اطالعات و ابزارها صورت گیرد، می توان با کدگذاری 
داده ها و همینطور ارسال همزمان داده ها به صورت آنالین به یک سیستم مرکزی در حفاظت و نگهداری آنها به نحو 

موثرتری اقدام نمود.   

فرآیندها و مدیریت جمع آوری داده ها
مدیریت داده ها حائز اهمیت ویژه ای از نظر حصول اطمینان از مالحظات اخالقی و محرمانگی اطالعات بیماران می 
باشد. مدیریت قابل قبول و موثر داده ها در کلیه فرآیندهای مربوط به جمع آوری ممکن نخواهد بود مگر اینکه تمام 

پرسنل برنامه آموزش های مهارتی الزم را دیده باشند و به مسئولیت های خود در این زمینه واقف باشند.

نمونه ای از فرآیند جمع آوری داده ها در یک برنامه پایش در فلوچارت شــکل شــماره پنج مشــاهده می شود. این 
فلوچارت در راه اندازی برنامه های جدید ودر مراحل مختلف آن کاربرد دارد و قابل استفاده می باشد  که البته با توجه 
به شرایط منطقه ای تغییرات اندکی نیز می توان در آن اعمال نمود. به عنوان نمونه، با توجه به اینکه در هر منطقه و 
یا شهرســتان کوچکی نمی توان انتظار داشت که همه بخش های اشاره شده در آن بیمارستان )و یا زایشگاه( وجود 
داشته باشد و طبیعتا ممکن است بسیاری از بیمارستان ها ی)و یا زایشگاه های( تعریف شده در برنامه پایش فاقد 
بخش هائی مانند ژنتیک، نوزادان، جراحی کودکان و مانند آن باشــند، و همینطور اینکه در بسیاری از سیستم های 
نوپا ممکن است هنوز برنامه ای برای اجرا در زمینه های پیشگیری و کنترل در نظر گرفته نشده باشد، از اینرو اعمال 

تغییرات محدودی در این فلوچارت متناسب با شرایط و امکانات منطقه قابل قبول می باشد.

 24                     اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی



مدیریت فرآیند های مربوط به جمع آوری داده ها شامل موارد ذیل می باشد:
الف( شناسائی وثبت ناهنجاری های مادرزادی در واحد های تحت پوشش برنامه   

ب( آموزش پرسنل برنامه در مورد کدکذاری ناهنجاری های مادرزادی بر اساس نسخه ویرایش دهم سیستم بین   
المللی کدگذاری بیماری ها

پ( تصویر برداری از موارد خاص ناهنجاری های مادرزادی در صورتی که عکس برداری در برنامه پیش بینی شده   
باشد )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه نهم مراجعه شود(

ت( بررسی و ارزیابی صحت داده ها   
ث( ارسال اطالعات و گزارش ها به سازمان ها و مراکز تعریف شده در فاصله های زمانی معین   

موارد نقص های تولد که در محل انجام زایمان مشاهده و شناسائی می شوند و به شرطی که دارای شرایط و ضوابط 
تعریف شــده در پروتکل سیســتم بوده باشند، ثبت می شوند. اگر در یک محل از برنامه پایش، پرسنل آموزش دیده 
و دارای مهارت های الزم وجود نداشــته باشد می توان از مشــخصات ناهنجاری تصاویری به تعداد و کیفیت قابل 
قبول تهیه کرد تا بعدا توسط متخصصین مورد بازبینی قرار گیرد و تشخیص نهائی مورد نظر وارد سیستم ثبت گردد. 
معموال توصیه می شــود که سه نوع عکس از جلو، عقب و محل ناهنجاری از نوزاد تهیه شود. تصاویر باید به نحوی 

بیمارستان	و	یا	زایشگاه

منابع	داده	ها:
دفاتر اتاق زایمان

بخش زنان و زایمان
بخش نوزادان
بخش کودکان

بخش جراحی )کودکان(
بخش پاتولوژی

بخش ژنتیک
مدارک پزشکی
دفاتر ترخیص

دفاتر ارجاع
دفاتر تولد و مرگ

عکس و تصویر ) در صورت وجود(

تکمیل	فرم	جمع	آوری	داده	ها

بررسی	کامل	بودن	داده	ها

اداره	مرکزی	پایش	ناهنجاری	های	مادرزادی

تخصیص	کد	شناسایی	
اختصاصی	برای	هر	مورد

بررسی	موارد	ثبت	شده	از	
نظر	کامل	بودن،	کدگذاری	
صحیح	و	حذف	موارد	

تکراری

با	تعریف	ها	و	
اهداف	برنامه	
سازگار	است

پایگاه	داده	ها

آنالیز	آماری

نظارت	و	مراقبت پژوهش
ارجاع	بیماران،	

برنامه	های	پیشگیری	
و	گزارش	های	علمی

با	تعریف	ها	و	
اهداف	برنامه	
سازگار	نیست

کنار	گذاشته	می	شود

شکل	پنج	-	فلوچارت	فرآیند	جمع	آوری	داده	ها	در	برنامه	پایش
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اخذ شوند که اندازه آنومالی مشخص شود و همینطور عکس باید دارای شماره یا کد های مشخص و مناسبی باشند 
تا برای ایجاد ارتباط با اطالعات قبلی ثبت شده از نوزاد در سیستم قابل شناسائی باشند ) در ضمیمه دهم توضیحات 

بیشتری در این خصوص داده شده است(.

کامل بودن فرم های تکمیل شــده و کدگذاری های مربوطه و همینطور اقدامات مربوط به تشــخیص گذاری مجدد 
در زمانی که در شناســائی و ثبت مورد خاصی از نقص های تولد شــبهه ای وجود داشته باشد، نیز از جمله وظایف و 

مسئولیت های پرسنل در بیمارستان و یا در محل های مورد نظر می باشد.  

اصول کار، وظایف و شرح مسئولیت های پرسنل همکاری کننده در برنامه پایش را می توان به طور خالصه به صورت 
ذیل بیان نمود:

الف( بررسی و ارزیابی داده ها  
ب( بررسی و تائید موارد شناسائی شده ناهنجاری های مادرزادی جهت ثبت در سیستم  

پ( انتقال داده ها با مالحظه امنیت اطالعات  
ت( آنالیزداده ها  

ث( گزارش های دوره ای   
ج( لحاظ کردن اصول محرمانگی داده های بیماران و مالحظات اخالقی  

چ( ارجاع نوزادان مبتال به ناهنجاری های مادرزادی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی خاص و یا جراحی   
های مورد نیاز 

کیفیت داده ها
واضح است که داده های جمع آوری شده در برنامه پایش باید از نظر کیفیت در حد قابل قبولی باشند تا بتوان پس 

از آنالیز به اهداف مورد نظر برنامه رسید. برای ارزیابی کیفیت داده ها سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد:
الف( کامل بودن )completeness(: از نظر اینکه آیا داده های کافی و الزم از ناهنجاری های مادرزادی در دوره   
زمانی مورد نظر جمع آوری شــده اســت. برای بررسی این موضوع نیز از ســایر منابع داده ای در دسترس می توان 

استفاده نمود و تعداد شمارش شده در برنامه پایش را با تعداد مشابه در سایر منابع داده ای مقایسه نمود.
ب( دقت )accuracy( : از نظر اینکه داده ها به اندازه کافی دقیق، دارای اعتبار و صحیح باشند. برای این منظور   
می توان بخشــی از داده ها را مجددا جمع آوری و مورد ارزیابی و مقایســه قرار داد. و همینطور موارد نامعلوم را با 
بررسی های بیشتر شناسائی نمود. بررسی مجدد پاره ای از کدگذاری ها، حذف موارد ناصحیح و تکراری از فایل داده 

ها نیز در افزایش میزان دقت مفید می باشد.
پ( مناســبت زمانــی )timeliness(: اصوال فاصله زمانی بین تولید داده هــا در برنامه پایش که در واقع زمان   
تشخیص یک ناهنجاری مادرزادی می باشد تا جمع آوری داده ها، ارسال به پایگاه اصلی و استفاده های هدفمند از 

نتایج نمی باید از یک فاصله زمانی عرفی قابل قبول بیشتر باشد.

بطور کلی، هرکدام از موارد ذیل می تواند اعتبار و قابل اســتناد بودن داده های حاصل از برنامه پایش را تحت تاثیر 
قرار دهد:

الف( موارد نامعلوم  
ب( مواردی که در خالصه کردن و ورود اطالعات فراموش شده اند  

پ( موارد تکراری  
ت( خطاهای مربوط به تشخیص   

ث( خطاهای کدگذاری  
ج( سوگیری ناشی از ثبت و تمرکز به ناهنجاری های مادرزادی حاد  

چ( سوگیری ناشی از ثبت و تمرکز بیشتر به مناطق شهری  
ح( سوگیری ناشی از ثبت و تمرکز به بیمارستان ها و مراکز خصوصی  

 26                     اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی



خ( سوگیری ناشی از ثبت و تمرکز به خارج از جمعیت تحت پوشش  

برای اطالعات بیشتر جهت بررسی و برطرف کردن هر کدام از این موارد، به منبع شماره 14 مراجعه شود.

آنالیز داده ها، محاسبه و تفسیر شیوع
واژه "بروز" که در اپیدمیولوژی به احتمال وقوع موارد جدید یک بیماری اطالق می شود در مورد وقوع ناهنجاری های 
مادرزادی کاربردی ندارد و علت آن این است که اصوال اطالعات و برآوردی از تعداد موارد سقط های خودبخودی که 
به علت های مربوط به ناهنجاری های مادرزادی اتفاق می افتند وجود ندارد و از اینرو برای محاسبه تعداد موارد جدید 
در صورت کسر میزان بروز مشکل وجود خواهد داشت. بنابراین در پایش ناهنجاری های مادرزادی از روش محاسبه 

میزان "شیوع در تولد های زنده" ، "شیوع در بدو تولد" و "شیوع کل" استفاده می شود.

در برنامه های پایش مبتنی بر جمعیت، میزان شیوع با قرار دادن تعداد کل موارد ناهنجاری های مادرزادی در صورت 
کســر، و تعداد کل تولد ها در جمعیت تحت پوشش در یک دوره زمانی خاص )مثال یکسال( درمخرج کسر محاسبه 
می شــود. به همان ترتیب، در برنامه های پایش مبتنی بر بیمارســتان نیز میزان شیوع با قرار دادن تعداد کل موارد 
ناهنجاری های مادرزادی در بیمارســتان )های( تحت پوشــش برنامه در صورت کسر، و تعداد کل تولد ها در همان 
بیمارستان )ها( در یک دوره زمانی خاص )مثال یکسال( در مخرج کسر محاسبه می گردد. معموال میزان شیوع بدست 
آمده در عدد ثابت ده هزار ضرب می شــود تا نتیجه را به ازای هر ده هزار تولد نشان دهد. میزان های شیوع ضمن 
اینکه برای کل موارد نقص های تولد قابل محاســبه هســتند، می توان آنها را برای هر کدام از گروه های اختصاصی 

ناهنجاری های مادرزادی نیز به همان ترتیب بدست آورد. 

بنابراین، بطور خالصه، سه نوع از میزان های شیوع به ترتیب ذیل قابل محاسبه هستند:
=	شیوع	در	تولد	های	زنده

10000 ☓ )تولد های زنده / تعداد ناهنجاری های مادرزادی درتولد های زنده( 

=	شیوع	در	بدو	تولد
10000 ☓ )تولد های زنده + تولد های مرده بدنیا آمده / تعداد ناهنجاری های مادرزادی درتولد های زنده و مرده 
بدنیا آمده( 

=	شیوع	کل
10000 ☓ )تولد های زنده + تولد های مرده بدنیا آمده + موارد ختم حاملگی / تعداد ناهنجاری های مادرزادی 
درتولد های زنده و مرده بدنیا آمده و ناشی از سقط( 

     
همانطوریکه مالحظه می شود موارد مرتبط با سقط های خودبخودی )به علت ناهنجاری های مادرزادی( در محاسبه 
میزان های شــیوع لحاظ نشده است که علت آن نیز همانطوریکه گفته شد عدم امکان بدست آوردن تعداد واقعی 
آن در جمعیت و گروه های تحت پوشــش می باشد. و همینطور واضح است که با توجه به تعداد اندک موارد مرده 
زائی و سقط های درمانی در مقایسه با تعداد تولد های زنده، اضافه و یا کم شدن آن موارد در مخرج کسر در محاسبه 

میزان های شیوع تاثیر قابل توجهی در نتیجه نهائی نخواهد داشت. 

شیوع ناهنجاری های مادرزادی را عالوه از شکل خام و کلی آن که اشاره گردید، می توان بر حسب جنسیت، قومیت، 
سن مادر و سایرعوامل موثر در آن نیز محاسبه نمود که هر کدام مفهوم و تفسیر جداگانه ای با توجه به اهداف برنامه 
خواهند داشــت. در محاسبه میزان های شیوع بر حسب هر کدام از عوامل موثر در آن، تعداد موارد هم در صورت و 
هم در مخرج کسر شیوع متناسب و بر حسب هر کدام از آن عوامل تعیین می شود. البته باید توجه داشت که مخرج 
کســر در برآورد شــیوع اهمیت زیادی دارد و بدون توجه کافی به آن، و تاکید صرف بر تعداد مربوط به صورت کسر 

شیوع می تواند بسیار گمراه کننده باشد.
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در تغییرات زمانی شیوع ناهنجاری های مادرزادی عوامل زیر تاثیر دارند که موکدا در تفسیر نتایج حاصل از آنها باید 
مورد توجه قرار گیرند:

الف( تغییرات جمعیتی به علت مهاجرت و غیره  
ب( بهبود و بهتر شدن روش های تشخیصی در طی زمان  

پ( بهبود و یا تغییرات مربوط به روش های گزارش موارد ابتال به ناهنجاری های مادرزادی  
ت( هر گونه تغییرات مربوط به روش های سیســتم پایش )ماننــد روش های جمع آوری داده ها، روش های   

آنالین و غیره(

محاســبه میزان های شــیوع در طول زمان و مقایسه زمان های مختلف با همدیگر در شناسائی وقوع همه گیرهای 
ناهنجاری های مادرزادی بخصوص برای گروه های خاصی از نقص های تولد می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد. با 
استفاده از این میزان ها می توان تغییرات فصلی وقوع ناهنجاری های مادرزادی را نیز مورد توجه قرار داد.          

از مقایســه میزان های شــیوع در مناطق مختلف تحت پوشــش می توان برای پی بردن به وقوع خارج از انتظار 
ناهنجاری های مادرزادی در یک منطقه اســتفاده کرد و عوامل اتیولوژیک احتمالی در آن منطقه را مورد بررســی قرار 
داد. در ضمیمه شــماره یازده میزان های شــیوع برخی از انواع ناهنجاری های مادرزادی در کشور های مختلف دنیا 

ارائه شده است.

در جدول پنج، مثالی از چگونگی محاسبه میزان شیوع کلی ناهنجاری های مادرزادی در سه برنامه پایش ارائه شده 
است. در شرایط مساوی و در مقایسه سه برنامه پایش در این جدول، با توجه به اینکه برنامه پایش )الف( مبتنی بر 
جمعیت می باشد برآوردهای واقعی تری از شیوع در جمعیت ارائه می کند و شیوع برنامه )ب( نیز با توجه به اینکه 
حجم نمونه )تعداد بیمارســتان ها و تولد های تحت پوشــش( در آن بیشتر از برنامه )پ( می باشد، تخمین واقعی 
تری از وقوع ناهنجاری های مادرزادی در جمعیت ارائه می نماید. اما باید توجه داشت که برنامه )پ( نیز با توجه به 
اینکه مربوط به یک بیمارستان رفرال منطقه ای می باشد و دارای متخصصین با مهارت های باالتری می باشد، موارد 
شناســائی شده نقص های تولد در آن می تواند دارای تعداد بیشتر و منحصر به ناهنجاری های نادر تری باشد. بهر 
حال در تفسیر نتایج و برآورد های مربوط به شیوع به تمام محدودیت هائی که در این زمینه اشاره شده است باید 

توجه نمود.  

 جدول	پنج	-	چگونگی	محاسبه	شیوع	ناهنجاری	های	مادرزادی	در	سه	منطقه	و	اهمیت	مخرج	کسر

تعداد	موارد	ناهنجاری	های	مادرزادیمنطقه
)صورت	کسر(

تعداد	تولد	ها	در	یک	سال
)مخرج	کسر(

میزان	شیوع	کلی
)در	ده	هزار	تولد(

۱۲۰منطقه	نمونه	)الف(
۱۰۱۵۶۰

۱۱.۸	)در	کل	جمعیت	تحت	پوشش(

۱۱۶منطقه	نمونه	)ب(
۶۱۵۰۰

۱۸.۹)در	هشت	بیمارستان	تحت	پوشش(

۱۱۸منطقه	نمونه	)پ(
۹۶۰۰

۱۲۲.۹)در	یک	بیمارستان	بزرگ	منطقه	ای(
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فصل چهارم: مالحظات مربوط به شناسائی ناهنجاری های مادرزادی

معموال توصیه می شــود که برای راه اندازی یــک مرکز ثبت ناهنجاری های مادرزادی بهتر 
است با تعداد محدودی از نقص های تولد که به سهولت قابل تشخیص بوده، اهمیت قابل 
توجهی از نظر بار بیماری ها در مقیاس اجتماعی دارند و همینطور در مورد برخی از آنها نیز 
روش های پیشگیری پذیرفته شده ای وجود داشته باشد، شروع کرد. این گروه از ناهنجاری 

ها عموما شامل موارد ذیل است:

الف( ناهنجاری های مادرزادی دستگاه عصبی  
فقدان بافت عصبی جمجمه   

شقاق مادرزادی جمجمه و ستون فقرات   
شکاف در استخوان پس سری   

فتق مغزی   
ستون فقرات شکاف دار   

ب( شکاف کام و لب  
شکاف کام   
لب شکری   

شکاف کام به همراه لب شکری   
پ( ناهنجاری های مادرزادی اندام تناسلی   

باز بودن پیشابراه در سطح تحتانی محل طبیعی   
ت( ناهنجاری ها و تغییر شکل های دستگاه عضالنی و اسکلتی   

پا چنبری )پا چماقی(   
نقص های کاهشی طول استخوان اندام های فوقانی وتحتانی   

عیب تکاملی در بسته شدن خط میانی حفره شکم   
فتق نافی مادرزادی   

در این قســمت، نمونه تصاویر و توضیح مختصری از هر کدام از ناهنجاری های مادرزادی 
فوق به همراه کدهای اختصاصی هر کدام از آنها ارائه می شــود که در شناســائی بهتر آنها 
برای برنامه ثبت مفید می باشد )در توضیحات مربوط به برخی از ناهنجاری های مادرزادی 
از سایت موسســه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی نیز استفاده شده 

است که بدینوسیله سپاسگزاری می گردد(:
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)Q00.0( فقدان بافت عصبی جمجمه
آنانســفالی که در فارســی تحت عنوان فقدان بافت عصبی جمجمه یا بی مخ زایی 
ترجمه شده است، اختالل مغزی ناشی از نقص در کانال عصبی بوده و به دلیل عدم 
بسته شدن انتهای کانال عصبی پدید می آید. این اختالل معمواًل باعث عدم تشکیل 
قسمت اعظم مغز، جمجمه و پوست سر در این نوزادان می شود. کودکان با این اختالل 
فاقد بخش جلوی مغز و نیمکره های مغزی بوده و دچار سطح باالی اختالل شناختی 
می باشــند و آن مقدار بافت مغز که باقی مانده و نمایان اســت معموال با استخوان 
جمجمه پوشــیده نشده است. بیشتر نوزادانی که با این اختالل زاده می شوند، مرده 
به دنیا می آیند هرچند که ممکن اســت مواردی نیز ندرتا زنده بمانند. نوزادان دختر 
بیشــتر دچار این اختالل می شوند. نوزادانی که با این نقص متولد می شوند معمواًل 
نابینا، ناشنوا و بیهوش بوده و درد را احساس نمی کنند. هرچند شواهدی دال بر تاثیر 
نقش وراثت بر این اختالل موجود اســت، اما عمومًا اختالالت لولٔه عصبی از الگوی 
وراثتی مشــخصی تبعیت نمی کنند. برای مادری که یک فرزند دچار آنانسفالی دارد، 
این احتمال که فرزند بعدی او نیز دچار این اختالل باشــد 3 درصد اســت، در حالی 
که این خطر در جمعیت عمومی بســیار کمتر از یک درصد می باشد. مصرف برخی 
داروهای ضد صرع توسط زنان باردار و ابتال مادر به دیابت وابسته به انسولین، خطر 
اختالالت لولٔه عصبی نوزادان را افزایش می دهد. این ناهنجاری در زمان قبل از تولد 

فقدان	بافت	عصبی	جمجمه	از طریق سونوگرافی قابل تشخیص است.
)Q00.0(

الف( ناهنجاری های مادرزادی دستگاه عصبی
نمونه هائی از نقص های مادرزادی لوله عصبی
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)Q00.1(	فقرات	ستون	و	جمجمه	مادرزادی	شقاق	
شقاق مادرزادی جمجمه و ســتون فقرات یکی از اشکال حاد 
ناهنجاری های مادرزادی لوله عصبی می باشــد که در آن مغز 
و ســتون فقرات باز می مانند. این نــوزادان در دوره جنینی و 
گاهی نیز بالفاصله پس از تولد فوت می کنند. مانند بســیاری 
از ناهنجاری های مادرزادی دیگر، علت اصلی وقوع این گروه 
از نقص های تولد همچنان ناشناخته می باشد اما تصور براین 
است که مجموعه ای از عوامل محیطی ژنتیکی احتماال در آن 

تاثیر دارند.

)Q00.2(	سری	پس	استخوان	در	شکاف
آنسفالوسل یا فتق مغزی عبارت است از بیرون زدگی پوشش 
روی مغــز ومایع نخاع همــراه با بافت مغــز از محل نقص 
اســتخوانی جمجمه. این بیماری عبارت اســت از ضایعه ای 
بصورت کیســه گرد مواج بالونی شکل که از شکاف استخوان 
جمجمه بیرون زده است ومحتوای آن در واقع پوشش مغزی 
مایع نخاع وبافت مغزی میباشد. این ناهنجاری مادرزادی در 
سه چهارم موارد در ناحیه استخوان پس سری، در یک چهارم 
موارد در ناحیه پیشانی، و گاهی نیز در نقاطی مثل ناحیه کام 
و داخل دهان وجود دیده می شــود. فتق مغزی با مشکالت 
دیگری نیز شامل اختالالت ذهنی شدید، تاخیر تکامل، کوچک 
بــودن مغز، ضعف و انقباض عضالت همراه اســت. تعدادی 
بسیار کمی از مبتالیان ممکن است سالم وبدون مشکل باشند. 
تشخیص بر اساس مشاهده و معاینه بالینی است که با سی 
تــی اســکن و ام آر آی مغز تایید میگردد. تشــخیص قبل از 
تولد نیز با بررسی سطح آلفا فیتو پروتئین در کیسه آب و سو 

نوگرافی امکان پذیر است.

)Q00.1(	فقرات	ستون	و	جمجمه	مادرزادی	شقاق

	)Q00.2(	سری	پس	استخوان	در	شکاف
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آنسفالوســل یا فتق مغزی عبارت است از بیرون زدگی پوشــش روی مغز ومایع نخاع 
همراه با بافت مغز از محل نقص استخوانی جمجمه. این بیماری عبارت است از ضایعه 
ای بصورت کیسه گرد مواج بالونی شکل که از شکاف استخوان جمجمه بیرون زده است 
ومحتوای آن در واقع پوشــش مغزی مایع نخاع وبافت مغزی میباشد. این ناهنجاری 
مادرزادی در سه چهارم موارد در ناحیه استخوان پس سری، در یک چهارم موارد در ناحیه 
پیشانی، و گاهی نیز در نقاطی مثل ناحیه کام و داخل دهان وجود دیده می شود. فتق 
مغزی با مشــکالت دیگری نیز شامل اختالالت ذهنی شدید، تاخیر تکامل، کوچک بودن 
مغز، ضعف و انقباض عضالت همراه است. تعدادی بسیار کمی از مبتالیان ممکن است 
سالم وبدون مشکل باشند. تشخیص بر اساس مشاهده و معاینه بالینی است که با سی 
تی اســکن و ام آر آی مغز تایید میگردد. تشخیص قبل از تولد نیز با بررسی سطح آلفا 

فیتو پروتئین در کیسه آب و سو نوگرافی امکان پذیر است. 

)Q01.0(		پیشانی	انسفالوسل	یا	مغزی	فتق

)Q01.1(	پیشانی	و	بینی	انسفالوسل	یا	مغزی	فتق

)Q01.2(	سری	پس	انسفالوسل	یا	مغزی	فتق
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)Q05( ستون فقرات شکاف دار
اسپینا بیفیدا یکی دیگر از انواع نقص های مادرزادی لوله عصبی می باشد. در نوزادان مبتال به 
این ناهنجاری، بخشــی از لوله عصبی قادر به ایجاد ویا بسته شدن به صورت کامل نمی باشد 
که این موضوع باعث وقوع این نقص مادرزادی می گردد. اسپینا بیفیدا در انواع و شدت های 
مختلف ممکن اســت اتفاق بیفتد. مانند تعدادی دیگر از ناهنجاری های مادرزادی علت های 
اصلی وقوع اسپینا بیفیدا هنوز شناخته نشده و به نظر می رسد این بیماری ناشی از مجموعه 
ای از عوامل ژنتیکی )مانند ســابقه خانوادگی نقص لوله عصبی در کودکان و یا ســایر اعضای 
خانواده( و محیطی )مانند کمبود اسید فولیک و یا مصرف برخی داروها در دوران بارداری( باشد. 
دختران بیشتر از پسران در معرض خطر هستند. از تست های آلفا فتوپروتئین، سونوگرافی و 

آمنیوسنتز می توان برای تشخیص استفاده نمود.

)Q05.2(	هیدروسفالی	با	همراه	کمری	دار	شکاف	فقرات	ستون

)Q05(	دار	شکاف	فقرات	ستون
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)Q05.7(	هیدروسفالی	بدون	کمری	دار	شکاف	فقرات	ستون

ب( شکاف کام و لب
شکاف کام ولب گروه هائی از نقایص مادرزادی هستند که در آن بافت دهان یا لب در خالل 
تکامل جنین به خوبی تشکیل نشده است. شکاف لب و کام عالئمی در ظاهر صورت کودک 
ایجاد می کنند که معموال در ســونوگرافی های قبل از تولد قابل تشخیص و در غیر اینصورت 
بالفاصله بعد از تولد تشخیص داده می شوند. شکاف لب به شکل یک سوراخ یا شکاف باریک 
در روی پوســت لب باال است که می تواند تا بینی گسترش یابد. شکاف کام نیز یک سوراخ 
در سقف دهان و حفره بینی است. بعضی از بچه ها هم شکاف کام وهم شکاف لب دارند و 
برخی دیگر یکی از شکاف ها را به تنهایی دارند. کودک مبتال به شکاف کام و لب مستعد سرما 
خوردگی، کاهش شنوایی، اشکال در سخن گفتن و مشکالت دندانی مثل نبودن یک دندان، 
دندان زیاد یا نابجا یا بدشکل می باشد. این کودکان مستعد عفونت های گوش نیز می باشند 
که به دلیل عملکرد ناقص شــیپور استاش گوش می باشد. پسر ها به نسبت دختر ها بیشتر 
به شــکاف لب مبتال می شوند. در حالی که دخترها بیشتر به شکاف کام مبتال می شوند. اگر 
خانواده ای دارای یک فرزند یا والد مبتال به شــکاف باشــد، احتمال ابتال در سایر فرزندان نیز 
افزایش می یابد. علت ایجاد این شکاف ها ناشناخته است. اما اعتقاد بر این است که ژنتیک 
و محیط )مثل مصرف داروهای ویژه یا استفاده از الکل در دوران بارداری( در ایجاد شکاف ها 

می توانند موثر باشند.

)Q35.59(	کام	شکاف
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)Q36.9,Q36.0(	شکری	لب

)Q37.10(	شکری	لب	همراه	به	کام	شکاف

پ( ناهنجاری های مادرزادی اندام تناسلی 
هیپوسپادیاس یا باز بودن پیشابراه در سطح تحتانی محل طبیعی، نقص تکاملی نسبتا 
شایعی می باشد که در آن محل سوراخ ادرار در جای غیر طبیعی قرار دارد. بسته به شدت 
بیماری جای این ســوراخ از پایین ترین محل طبیعی خود یعنی ســرآلت تا کیسه بیضه 
متفاوت بوده و آلت حالت خمیده ای دارد. انتهای آلت به سمت پایین خمیده می باشد 
که این انحنا خصوصا در حالت نعوذ واضح تر اســت. البته انحنای آلت همیشــه همراه 
با هیپوســپادیاس نیست. انواع شدید تری از این ناهنجاری می تواند در زمان بلوغ واز 
نظر رفتارهای جنسی برای مبتالیان مشکالتی ایجاد نماید. اغلب پسر بچه هائی که دچار 
هیپوسپادیاس هستند بیضه های طبیعی دارند و درآینده می توانند صاحب فرزند شوند. 
علت هیپوسپادیاس تا کنون مشخص نشده است. هیچ کدام از والدین در بوجود آمدن 
آن نقشــی ندارند. هیپوسپادیاس گاهی بیشتر از یک فرد را در خانواده مبتال می کند که 
احتماال نقش عوامل ژنتیکی را نشان می دهد. تشخیص این ناهنجاری به وسیله معاینه 

توسط پزشکان متخصص صورت می گیرد.
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باز	بودن	پیشابراه	در	سطح	تحتانی	محل	طبیعی
)Q54,	Q54.0,	Q54.1,	Q54.2,	Q54.3,	Q54.4,	Q54.8,	Q54.9(

ت( ناهنجاری ها و تغییر شکل های دستگاه عضالنی و 
اسکلتی 

ناهنجاری ها و تغییر شکل های دستگاه عضالنی و اسکلتی مجموعه نسبتا گسترده ای 
از نقص های تولد می باشــند که تعــدادی از آنها در اینجا برای برنامه پایش معرفی 
می شوند. این گروه از ناهنجاری های مادرزادی عموما با سهولت بیشتری در دوران 

بارداری و پس از تولد قابل تشخیص و شناسائی هستند.  

به عنوان نمونه، پای چنبری یک ناهنجاری مادرزادی است که استخوان ها، ماهیچه ها، 
تاندون ها و عروق خونی یک یا و یا هر دو پا را درگیر می سازد. پا معموال کوتاه و پهن 
اســت و پاشنه پا به سمت با ال و داخل و جلوی پا به سمت پایین و داخل برگشته 
است. پاشنه ممکن است باریک به نظر برسد و ماهیچه های ساق در مقایسه با پای 
ســالم کوتاه تر هســتند. در ایجاد پای چنبری چندین عامل از جمله علل محیطی و 
وراثتی دخالت دارند. این بیماری بیشتر پسر ها را مبتال می سازد و اگر در خانواده ای 
یک بچه با پای چنبری به دنیا بیاید، شــانس ابتالی فرزندان بعدی خانواده افزایش 
می یابد. ســابقه فامیلی، چگونگی قرار گرفتــن بچه در رحم، وجود اختالالت عصبی 
و عضالنی و اســتخوانی یا فلج مغزی در بچه، کمبود مایع آمنیوتیک داخل رحم در 
دوران بــارداری و زایمان بریچ از جمله عوامل موثر در وقوع این ناهنجاری مادرزادی 
هســتند. ناهنجاری های مادرزادی دیگری مثل دررفتگی تکاملی مفصل ران )که در 
آن ســر استخوان ران به ســمت باال و خارج حفره مفصل قرارمی گیرد و این حفره 
توانایــی نگهداری مفصل را در درون خود ندارد( ممکن اســت به همراه پای چنبری 
وجود داشته باشد. عالوه از رادیو گرافی و سی تی اسکن، پزشک متخصص با معاینه 

پا	چنبری	)پا	چماقی(	)Q66.0(	فیزیکی قادر به تشخیص پای چنبری خواهد بود.
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	)Q71.4(	رادیوس	طول	دهنده	کاهش	های	نقص

	)Q72.5(	تیبیا	طول	دهنده	کاهش	نقص

		)Q71.6(	چماقی	دست
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)Q72.7(	پا	شکاف

)Q71.2(	دست	و	ساعد	توام	مادرزادی	فقدان
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)Q72.2(	پا	و	پا	ساق	تحتانی	سمت	توام	مادرزادی	فقدان

فقدان	مادرزادی	دست	و	انگشت	)ها(	
)Q71.30(
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)Q72.30(	))ها	انگشت	و	پا	مادرزادی	فقدان

)Q71.0(	فوقانی	اندام	مادرزادی	کامل	فقدان

فقدان	مادرزادی	بازو	و	ساعد	همراه	با	وجود	داشتن	دست	
)Q71.1(

)Q72.0(	تحتانی	اندام	مادرزادی	کامل	فقدان	داشتن	وجود	با	همراه	پا	ساق	و	ران	مادرزادی	فقدان
)Q72.1(	پا
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)Q79.3(	مادرزادی	نافی	فتق
گاستروشزی یک نقص تکاملی در بسته شدن خط میانی حفره شکم می باشد که به طور طبیعی قبل از تولد نوزاد باید 
بسته شود. این نقص موجب می شود که روده های جنین خارج از بدن باقی مانده و در بیرون حفره شکمی و در داخل 
غشــایی حاوی مایع آمنیونی شناور باشــند. این ناهنجاری با انجام سونوگرافی در دوره بارداری قابل تشخیص است. 
علت شناخته شده ای برای وقوع این نوع از نقص های تولد هنوز شناسائی نشده است و احتماال مجموعه ای ازعوامل 

محیطی و ژنتیکی در وقوع آن موثر می باشند.

عیب	تکاملی	در	بسته	شدن	خط	میانی	حفره	
)Q79.2(	شکم

)Q79.2(	شکم	حفره	میانی	خط	شدن	بسته	در	تکاملی	عیب
امفالوسل یا فتق نافی مادرزادی یکی ازناهنجاری مادرزادی است که در آن مقادیر متفاوتی از محتویات شکم از داخل 
قاعده بند ناف بیرون میزند. در طول حاملگی همچنان که جنین رشد می کند روده ها به تدریج طویل تر شده و از حفره 
شکم خارج گردیده و وارد بند ناف میشوند. این رشد روده ها از هفته ششم تا دهم حاملگی رخ میدهد و بطور طبیعی 
در هفته یازدهم روده ها مجددا بداخل حفره شکم برمیگردند. اگر اختاللی در این بازگشت ایجاد شود امفالوسل پدید 
می آید. نوزادانی که ناهنجاری را دارند ممکن است نقایص دیگر مادرزادی هم داشته باشند که برخی از این مشکالت 
بســیار جدی هســتند. در این بیماری حفره شکم از حد معمول کوچکتر است و باعث می شود تا بر گرداندن احشا به 
داخل این حفره مشکل شود. امفالوسل از طریق سونوگرافی در سه ماهه دوم وسوم بارداری قابل تشخیص می باشد 

که در غیر اینصورت پس از تولد بوسیله معاینه بالینی تشخیص داده می شود.

)Q79.3(	مادرزادی	نافی	فتق
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بتدریج و با افزایش توان مندی های پرســنل و مهارت هــای الزم در برنامه می توان تعداد گروه های نقص های 
تولد جهت ثبت در سیستم پایش را افزایش داد و حتی نهایتا لیست تمام موارد ناهنجاری های مادرزادی را که در 
راهنمای کدگذاری بیماری ها مندرج است در برنامه پایش وارد کرد. البته الزم به ذکر است که داده های با کیفیت 
مناســب حتی اگر از تعداد محدودی از گروه های ناهنجاری بدســت آمده باشند به داده های وسیع در گروه های 

بیشتری از ناهنجاری های مادرزادی که کیفیت پائین داشته باشند، ارجحیت دارند.

همانطوریکه قبال نیز گفته شد هر کدام از نقص های تولد برای ثبت در برنامه پایش می باید حاوی اطالعات جانبی 
کافی در فرم ها )کاغذی، الکترونیکی و یا آنالین( باشند و وارد نمودن یک کد اختصاصی به تنهائی کافی نیست و 

معموال در آنالیز داده ها و مراحل بعدی دارای اشکاالت و محدودیت هائی خواهد بود. 

آن گــروه از برنامه های پایش که امکانات و منابع کافی برای گســترش گروه های ثبت ناهنجاری ها را در برنامه 
خود دارند می توانند برای اطالع از جزئیات، دســتورالعمل ها و لیست ناهنجاری های مورد نظر به منبع شماره 14 

مراجعه نمایند.
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با توجه به اینکه هدف اصلی از راه اندازی یک سیستم پایش برای ناهنجاری های مادرزادی تولید و ارائه اطالعات صحیح 
برای پیشگیری و کنترل نقص های تولد می باشد، از اینرو کدگذاری هر کدام از ناهنجاری های مادرزادی عالوه از اینکه دقت 
اندازه گیری های اپیدمیولوژیک را افزایش می دهد، در مقایســه های بین المللی و مقایســه های منطقه ای در داخل یک 
کشور و همینطوردر مقایسه بین زمان های مختلف ضرورت دارد. برای نیل به این منظور، هر چه توضیحات بالینی و جانبی 
هر گونه نقصی در هنگام تولد کامل تر باشــد، امکان تخصیص یک کد اختصاصی به آن بیشــتر و دقیق تر خواهد بود. در 
غیر اینصورت واضح است که نمی توان کد مشخصی به یک نقص تولد اختصاص داد و تعدادی از آنها ناچارا کد "نامعلوم" 
دریافت می کنند که دقت نتایج را کاهش می دهد. و همینطور توصیه می شــود که برای وارد کردن داده های جمع آوری 
شــده در فایل های الکترونیکی و یا به صورت آنالین عالوه از کد اختصاصی آن ناهنجاری خاص، توضیحات جانبی شــامل 
مشاهدات بالینی مربوط به آن نیز وارد شود تا در آینده و در زمان آنالیز و تحلیل نتایج بتوان از آنها استفاده نمود. بخصوص 
از شــرح های بالینی می توان در رفع اشکاالت کدگذاری و خطاهای مربوط به آن در آینده استفاده کرد. عالوه از توضیحات 
مربوط به مشاهدات بالینی پیشنهاد می شود که در مورد هر آنومالی که شناسائی و ثبت می شود تعدادی عکس و تصویر 
نیز از آن نوزاد تهیه شود و در سیستم در کنار کد مربوطه ذخیره گردد. ضمیمه نهم کتاب توضیحات کامل تری در مورد نحوه 
تصویــر برداری ازنوزادان با ناهنجاری های مادرزادی ارائه داده اســت. در هنگام اخذ تصویر باید اصول مربوط به محرمانه 
بودن مشــخصات نوزاد و عدم درج اطالعاتی که منجر به شناســائی خود بیمار و یا خانواده او گردد به صورت جدی مورد 

توجه قرار گیرد.

طبقه بندی بین المللی بیماری ها
ویرایش دهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها که توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده برای استانداردسازی تشخیص 
کلیه بیماری های انسانی برای اهداف اپیدمیولوژیک، بالینی و مدیریت سیستم ها و پایگاه های داده ای و اطالعاتی مورد 
استفاده می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از این طبقه بندی بین المللی استفاده می کنند، امکان مقایسه های 
جهانی بین کشورها و بین مناطق مختلف فراهم می گردد. طبقه بندی بین المللی بیماری ها در وب سایت سازمان بهداشت 
جهانی در شــش زبان رسمی )شامل انگلیسی، چینی، روسی، فرانسوی و اسپانیائی( و همینطور در 36 زبان دیگر تهیه شده 

است )جزئیات بیشتر در منابع 12 و32 قابل دسترسی می باشد(.

فصل هفدهم ویرایش دهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها در مورد ناهنجاری های مادرزادی، تغییر شکل های مادرزادی و 
ناهنجاری های کرووزومی می باشد که در گروه های کلی )جدول شماره شش( و زیر گروه های مربوط به آنها تنظیم شده اند.

فصل پنجم: کدگذاری ناهنجاری های مادرزادی

 جدول	شش	-	گروه	های	کلی	و	کد	های	فصل	هفدهم	طبقه	بندی	بین	المللی	بیماری	ها	برای	ناهنجاریهای	مادرزادی

Q00-Q07 Congenital malformations of the nervous systemناهنجاری	های	دستگاه	عصبی

Q10-Q18 Congenital malformations of eye, ear, face and neckناهنجاری	های	چشم،	گوش،	صورت	و	گردن

Q20-Q28 Congenital malformations of the circulatory systemناهنجاری	های	دستگاه	گردش	خون

Q30-Q34 Congenital malformations of the respiratory systemناهنجاری	های	دستگاه	تنفسی

Q35-Q37 Cleft lip and cleft palate شکاف	کام	و	لب	شکری

Q38-Q45 Other congenital malformations of the digestive systemسایر	ناهنجاری	های	دستگاه	گوارش

Q50-Q56 Congenital malformations of genital organsناهنجاریهای	اندام		تناسلی

Q60-Q64 Congenital malformations of the urinary systemناهنجاریهای	دستگاه	ادراری

Q65-Q79 Congenital malformations and deformations of the musculoskeletal ناهنجاری	ها	و	تغییر	شکل	های	عضالنی	اسکلتی	
system

Q80-Q89 Other congenital malformations سایر	ناهنجاریهای	مادرزادی

Q90-Q99 Chromosomal abnormalities, not elsewhere classifiedناهنجاری	های	کروموزومی	)که	در	جای	دیگر	طبقه	بندی	نشده(
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شــاید الزم باشد تا در تعدادی از برنامه های نوپای پایش ناهنجاری های مادرزادی دوره های آموزشی کوتاه مدتی 
برای پرســنل درگیــر در برنامه جهت آموزش مهارت های کدگذاری نقص های تولد برگــزار گردد و جوانب اجرائی و 

تکنیکی آن با برگزاری کارگاه هائی توسط متخصصین آموزش داده شود.  

البته ممکن اســت موارد نادری از ناهنجاری های مادرزادی و ســندرم های ژنتیکی در ویرایش دهم طبقه بندی بین 
المللی بیماری ها یافت نشــود و کد خاصی برای آن منظور نشده باشد. برخی از کشور ها با توجه به نیاز منطقه ای 
خودشان کد های اختصاصی برای این نوع از ناهنجاری های مادرزادی و سندرم های ژنتیکی تعریف کرده اند که در 
کنار کدهای تعریف شــده طبقه بندی بین المللی بیماری ها از آن ها نیز در پایش ناهنجاری های مادرزادی استفاده 
می کنند. به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی کودکان در بریتانیا یک نسخه کامل تری از بخش هفدهم طبقه بندی 
بیماری ها فراهم کرده که موارد بسیار زیادی از بیماری ها و اختالالت دیگر را که در نسخه اصلی موجود نمی باشد را 
با کدهای جداگانه و اختصاصی تعریف کرده است. اطالعات بیشتر در این زمینه در منبع شماره 34 ارائه شده است. 
همچنانکه قبال نیز گفته شــد، بهتر اســت که هر کدام از ناهنجاری های مادرزادی در همان زمان تولد شناســائی و 
کدگذاری گردد که البته مســتلزم آشــنائی عامل های زایمان و متخصصین نوزادان و سایر پرسنل که در محل حضور 
دارند با کدگذاری های مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی می باشــد. در همه برنامه ها احتماال چنین امکانی فراهم 
نخواهد بود که در اینصورت پس از انتقال داده ها به سیستم مرکزی )به صورت کاغذی، الکترونیکی و یا آنالین( توسط 
پرسنل مهارت دیده و با استفاده از توضیحات جانبی، تصاویر و عکس های موجود کدگذاری های الزم انجام می گیرد.

موارد "نامعلوم" در کد گذاری ها 
بعضا ممکن است برخی از برنامه های پایش در نظر داشته باشند تا موارد وقوع ناهنجاری های مادرزادی را در دوره 
جنینی و سقط های مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی نیز ثبت نمایند ولی این خواسته بنا به دالیل فراوان )از جمله 
مشکالت مربط با تکنولوژی پزشکی در مناطق مختلف در تشخیص های دوره بارداری، عدم فراهم بودن اتوپسی پس 
از ســقط و غیره( ممکن است با مشکالت و عدم دقت الزم مواجه گردد. و همینطور در مورد نوزادانی که پس ازمدت 
کوتاهی پس از تولد فوت کرده اند نیز به دلیل اینکه معموال کاریوتایپ، اتوپسی و یا روش های رادیوگرافی در مورد 
تشخیص علت فوت و غیره انجام نمی گیرد امکان دارد مشکالت مشابهی از نظر وارد کردن آنها در سیستم ثبت وجود 
داشته باشد. بنا به دالیل فوق، مناسب خواهد بود که برای درج موارد نامعلوم که تشخیص و شناسائی قطعی در مورد 
آنها صورت نگرفته اســت، در فرم های )کاغذی، الکترونیکی و یا آنالین( جمع آوری داده ها یک کد اختصاصی برای 

این قبیل موارد به صورت "نامعلوم" در نظر گرفته شود.

کد گذاری ناهنجاری های چند گانه 
پژوهش ها نشان میدهند که حدود 75 درصد از نوزادان با ناهنجاری های مادرزادی به صورت موردی و 25 درصد از 
آنها دارای ناهنجاری های چند گانه و همراه از انواع ماژور می باشــند )در این مورد در ضمیمه چهارم و منابع 36-35 
توضیحات بیشتری داده شده است(. زمانی که با ناهنجاری های چند گانه و همراه مواجه هستیم، الزم است هر کدام 
از آنها با توضیحات کافی ثبت شــوند. در این زمینه توصیه نمی شــود که بیش از ده نوع از ناهنجاری های همراه در 
سیستم درج شوند که در اینصورت با اولویت دادن به ناهنجاری های ماژور و با استفاده از کدهای اختصاصی هرکدام 

به ترتیب در سیستم وارد می شوند. 

موضوع مهمی که در این زمینه در رابطه با آنالیز آماری و محاسبه شاخص های اپیدمیولوژیک باید در نظر داشت آن 
است که هر نوزاد با هر تعداد از آنومالی های ثبت شده برای محاسبه میزان های شیوع فقط یک بار )بر اساس اولین 
تشخیص مهم و از نوع ماژور در بین کلیه ناهنجاری های همراه( در فراوانی صورت کسر شیوع در نظر گرفته می شود. 
البته می توان در تجزیه و تحلیل داده ها از مجموع کل موارد ناهنجاری های شناسائی شده در نوزادان برای اهداف 
دیگری نیز استفاده نمود ولی برای محاسبه میزان های شیوع و برای گزارش پایش ناهنجاری های مادرزادی، هر نوزاد 

)با هر تعداد از ناهنجاری های همراه( فقط یک بار در فراوانی صورت کسر محسوب خواهد شد.
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 ضمیمه اول ناهنجاریهای	مادرزادی	پیشنهادی	)با	کدهای	طبقه	بندی	بین	المللی	بیماری	ها(	برای	شروع	برنامه	پایش	
 

کدهای	طبقه	بندی	بین	المللی	بیماری	هاناهنجاریهای	مادرزادی	پیشنهادی

الف(	ناهنجاری	های	مادرزادی	دستگاه	عصبی

Q00.0فقدان	بافت	عصبی	جمجمه

Q00.1شقاق	مادرزادی	جمجمه	و	ستون	فقرات

Q00.2شکاف	در	استخوان	پس	سری

Q01.9	Q01.8,	Q01.0–Q01.2,فتق	مغزی

Q05.0–Q05.9ستون	فقرات	شکاف	دار

ب(	شکاف	کام	و	لب

Q35, Q35.1, Q35.3, Q 35.5, Q35.59, Q35.9, Q87.0شکاف	کام

Q36, Q36.0, Q36.9, Q36.90, Q36.99لب	شکری

Q37, Q37.0, Q37.1, Q37.2, Q37.3, Q37.4, Q37.5, Q37.8, Q37.9, Q37.99شکاف	کام	به	همراه	لب	شکری

پ(	ناهنجاری	های	مادرزادی	اندام	تناسلی	

Q54.9	Q54.8,	Q54.0–Q54.4,باز	بودن	پیشابراه	در	سطح	تحتانی	محل	طبیعی

ت(	ناهنجاری	ها	و	تغییر	شکل	های	دستگاه	عضالنی	و	اسکلتی	

Q66.0, Q66.1, Q66.4, Q66.8پا	چنبری	)پا	چماقی(

Q71.9	Q71.8,	Q71.0–Q71.6,نقص	های	کاهشی	طول	استخوان	اندام	های	فوقانی

Q72.0–Q72.9نقص	های	کاهشی	طول	استخوان	اندام	های	تحتانی

Reduction defects of unspecified limbنقص	های	کاهشی	طول	استخوان	اندام	نامشخص

Q79.2عیب	تکاملی	در	بسته	شدن	خط	میانی	حفره	شکم

Q79.3فتق	نافی	مادرزادی
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 ضمیمه اول ناهنجاریهای	مادرزادی	پیشنهادی	)با	کدهای	طبقه	بندی	بین	المللی	بیماری	ها(	برای	شروع	برنامه	پایش	
 

ضمیمه دوم ناهنجاری های خارجی مینور پیشنهادی )با کدهای طبقه بندی بین المللی بیماری ها( برای گسترش برنامه پایش

در صفحه بعد جدول لیســت ناهنجاری های خارجی مینور مشــاهده می شود که ممکن است برخی از برنامه های 
پایش بتوانند پس از موفقیت در ثبت ناهنجاری های اصلی )ضمیمه اول( و با در نظر داشتن شرایط، امکانات، منابع 
مالی و پرســنل مهارت دیده در سیستم پایش وارد کنند. این گروه گسترده از ناهنجاری ها که هنوز در مورد بسیاری 
از آن ها واژه پذیرفته شــده معادل در زبان فارســی وجود ندارد، ترجمه نشده اند و جهت هماهنگی و بدون ترجمه 
هیچکدام، عینا به زبان انگلیسی به همراه کدهای اختصاصی طبقه بندی بین المللی بیماری ها در اینجا آورده شده 
اند. الزم به توضیح اســت که در ضمیمه ســوم، فصل هفدهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها که توســط وزارت 
بهداشت ایران به فارسی ترجمه شده است جهت استفاده برای تعدادی از واژه های معادل فارسی در لیست مندرج 

در ضمیمه دوم برای ناهنجاری های خارجی مینور آورده شده است.
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ضمیمه سوم

از فصل هفدهم کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها و مشــکالت بهداشتی از انتشارات سازمان بهداشت جهانی 
)ویرایش دهم( که توســط وزارت بهداشت در تهران توسط دکتر رضا صفدری و همکاران ترجمه و منتشر شده است 
برای ترجمه اصطالحات و واژه های اختصاصی مربوط به برخی از ناهنجاری های مادرزادی استفاده شده است. فصل 

مزبور از آن مجموعه در اینجا ضمیمه شده است.
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 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES     ٥785جٺٍ ثىيْ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍُٔب  /  
 
 

CHAPTER XVII ٌٵٞڄ َٶي 
 

Congenital malformations, 
deformations and chromosomal 
abnormalities (Q00-Q99)  

َب ي  َبْ ډبىٍُاىْ، سٲَٕٕ ٙپڄ وبَىؼبٍْ
 (Q00-Q99) وبَىؼبٍُٔبْ ٽَيډًُيډٓ

Excludes:  inborn errors of metabolism 
(E70-E90) 

 ثٍ إشظىبء: اٙپبالر ډبىٍُاىْ ډَث٣ً ثٍ ًٕهز ي ٕبُ

This chapter contains the following blocks: ثبٙي: َبْ ًٔڄ ډٓ أه ٵٞڄ ٙبډڄ ثچًٻ 
Q00-Q07 Congenital malformations of the 

nervous system 
 Q00-Q07 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ

Q10-Q18 Congenital malformations of eye, ear, 
face and neck 

 Q10-Q18 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ؿٚڈ، ځًٗ، ًٍٝر ي ځَىن

Q20-Q28 Congenital malformations of the 
circulatory system 

 Q20-Q28 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن

Q30-Q34 Congenital malformations of the 
respiratory system 

 Q30-Q34 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ

Q35-Q37 Cleft lip and cleft palate َْٙپبٳ ٽبڇ ي څت ٙپ Q35-Q37 
Q38-Q45 Other congenital malformations of 

the digestive system 
 Q38-Q45 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ

Q50-Q56 Congenital malformations of genital 
organs 

 Q50-Q56 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ اوياڇ سىبٕچٓ

Q60-Q64 Congenital malformations of the 
urinary system 

 Q60-Q64 ىٕشڂبٌ اىٍاٍْوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ 

Q65-Q79 Congenital malformations and 
deformations of the musculoskeletal 
system 

 –وبَىؼبٍُٔب ي سٲَٕٕ ٙپچُبْ ىٕشڂبٌ ٭٢الوٓ 
 إپچشٓ

Q65-Q79 

Q80-Q89 Other congenital malformations ْٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاى Q80-Q89 
Q90-Q99 Chromosomal abnormalities, not 

elsewhere classified 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٽَيډًُيډٓ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ 

 ثىيْ وٚيٌ إز ٥جٺٍ
Q90-Q99 

 
Congenital malformations of the 
nervous system (Q00-Q07) 

 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ
(Q00-Q07) 

Q00 Anencephaly and similar 
malformations 

٭يڇ يػًى ثبٵز ٭ٞجٓ ىٍ ػمؼمٍ ي وبَىؼبٍُٔبْ 
 ډٚبثٍ

Q00 

Q00.0 Anencephaly ٍ٭يڇ يػًى ثبٵز ٭ٞجٓ ىٍ ػمؼم Q00.0 
 Acephaly )ٓ٭يڇ يػًى َٕ )إٓٶبڅ  
 Acrania )٭يڇ يػًى ػمؼمٍ )آٽَٔىب  
 Amyelencephaly ٭يڇ يػًى ثٞڄ اڅىوب٫  
 Hemianencephaly  ٍػمؼمٍ )َمٓ آوٖٶبڅٓ(٭يڇ يػًى ثبٵز ٭ٞجٓ ىٍ وٕم  
 Hemicephaly )ٓ٭يڇ يػًى وٕمٍ َٕ )َمٓ ٕٶبڅ  
Q00.1 Craniorachischisis ٙٺبٷ ډبىٍُاىْ ػمؼمٍ ي ٕشًن ٵٺَار Q00.1 
Q00.2 Iniencephaly ػىٕىٓ ٽٍ ٙپبٵٓ ىٍ إشوًان دٔ َْٕ ىاٍى Q00.2 
Q01 Encephalocele (  ډٲِْوٖٶبڅًٕڄ )ٵشٸ ا Q01 
Includes: encephalomyelocele hydroencephalocele 
hydromeningocele, cranial meningocele, cerebral 

اوٖٶبڅًډٕچًٕڄ، َٕيٍياوٖٶبڅًٕڄ َٕيٍيډىىڂًٕٶبڅًٕڄ، ٙبډڄ : 
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Meningoencephalocele ٌَبْ ډٲِ اُ  ډىىڂًٕڄ ډٲِْ، ډىىڂًډٕچًٕڄ ډٲِْ ي ثَٕين ُىځٓ دَى
 ر ٽٍ ډلشًْ ډب٬ٔ ثبٙي. ًٍٕام ډًػًى ىٍ ػمؼمٍ ٔب ٕشًن ٵٺَا

 Excludes:Meckel-Gruber syndrome 
(Q61.9) 

  (Q61.9)ځَيثَ –ٕىيٍڇ ډپڄ ثٍ إشظىبء : 

Q01.0 Frontal encephalocele وٖٶبڅًٕڄ دٕٚبوٓ ا Q01.0 
Q01.1 Nasofrontal encephalocele دٕٚبوٓ  –وٖٶبڅًٕڄ ثٕىٓ ا Q01.1 
Q01.2 Occipital encephalocele وٖٶبڅًٕڄ دٔ َْٕ ا Q01.2 
Q01.8 Encephalocele of other sites ډًا٬١وٖٶبڅًٕڄ  ٕبَٔ ا Q01.8 
Q01.9 Encephalocele, unspecified وٖٶبڅًٕڄ، وبډٚوٜ ا Q01.9 
Q02 Microcephaly ٓٽًؿپٓ َٕ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ا٭٢بء ) ډٕپَيٕٶبڅ

 (ثين
Q02 

 Hydromicrocephaly  ِْٽًؿټ ثًىن ػمؼمٍ َمَاٌ ثب اٵِأ٘ ډب٬ٔ ډٲ
 )َٕيٍيډٕپَيٕٶبڅٓ(ووب٭ٓ 

 

 Micrencephalon  ِٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بىْ ډٲ  
 Excludes:Meckel-Gruber syndrome 

(Q61.9) 
  (Q61.9)ځَيثَ  –ٕىيٍڇ ډپڄ ثٍ إشظىبء : 

Q03 Congenital hydrocephalus  سؼم٬ ډب٬ٔ ډٲِْ ووب٭ٓ ىٍ ػمؼمٍ ثٍ ًٍٝر
 ډبىٍُاىْ ) َٕيٍيٕٶبڅٓ ډبىٍُاىْ (

Q03 

 Includes: hydrocephalus in newborn  : َٕيٍيٕٶبڅٓ ىٍ وًُاى ٙبډڄ  
 Excludes:Arnold-Chiari syndrome 

(Q07.0) 
  (Q07.0)ٽٕبٍْ  –ٕىيٍڇ آٍوًڅي ثٍ إشظىبء : 

 hydrocephalus:  : َٕٓيٍيٕٶبڅ  
            acquired (G91.-)             ٓاٽشٖبث(G91.-)  
            due to congenital toxoplasmosis 

(P37.1) 
            ْوبٙٓ اُ سًٽًٖدالٕمًُِٔ ډبىٍُاى

(P37.1) 
 

            with spina bifida (Q05.0-Q05.4)            ٕشًن ٵٺَار َمَاٌ ثب إذٕىبثٕٶٕيا(
 (Q05.0-Q05.4) ٙپبٳ ىاٍ(

 

Q03.0 Malformations of aqueduct of Sylvius  ًًٓٔوبَىؼبٍُٔبْ ٹىبر ٕٕچ Q03.0 
 Aqueduct of Sylvius: :ًًٓٔٹىبر ٕٕچ  
            anomaly            ٍْوبَىؼب  
            obstruction, congenital            ْاوٖياى، ډبىٍُاى  
            stenosis            ٓسىڂ  
Q03.1 Atresia of foramina of Magendie and 

Luschka 
ىَبوٍ ٥جٕٮٓ ًٍٕاهُبْ ډبّويْ ي  ډٖييى ثًىن

 څًٙپب
Q03.1 

 Dandy-Walker syndrome  ٓياٽَ –ٕىيٍڇ ىو  
Q03.8 Other congenital hydrocephalus  ْٕبَٔ ډًاٍى َٕيٍيٕٶبڅٓ ډبىٍُاى Q03.8 
Q03.9 Congenital hydrocephalus, unspecified  َٜٕيٍيٕٶبڅٓ ډبىٍُاىْ، وبډٚو Q03.9 
Q04 Other congenital malformations of 

brain 
 Q04 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٲِ 

 Excludes:cyclopia (Q87.0)  : ٕٕپچًدٓ ثٍ إشظىبء(Q87.0)  
 macrocephaly (Q75.3) ٍثٍِځٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ػمؼم(Q75.3)  
Q04.0 Congenital malformations of corpus 

callosum 
 Q04.0 اْ   وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ػٖڈ دٕىٍ
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 Agenesis of corpus callosum ٍاْ  ٭يڇ دٕيأ٘ ػٖڈ دٕى  
Q04.1 Arhinencephaly  ٓوبَىؼبٍْ سپبډچٓ ډٲِ ي ثٕى Q04.1 
Q04.2 Holoprosencephaly  ٙين ٹٖمز ٔپٓ وٺٜ ډبىٍُاىْ ىٍ ٕٕٖشڈ

 ياډٓ ػىٕه ثٍ ىي وٕمپٌَٹػچًئٓ كٶٌَ ډٲِْ 
Q04.2 

Q04.3 Other reduction deformities of brain  ِٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ٽبَ٘ ډٲ Q04.3 
 Absence     

of part of brain ِثوٚٓ اُ ډٲ 

  ٵٺيان
 Agenesis    ثًػًى وٕبډين  
 Aplasia     )ُْٵٺيان ٍٙي )آدال  
 Hypoplasia  )ُْٽبَ٘ ٍٙي )َٕذًدال  
 Agyria )ثٓ ٙپىؼٓ )آػَٕا  
 Hydranencephaly ٌََبْ ډٲِ ي اٙٲبڃ ډلڄ آوُب  َٕيٍاوٖٶبڅٓ )وجًى وٕمپ

 س٤ًٕ ډب٬ٔ ډٲِْ ووب٭ٓ(
 

 Lissencephaly )ٓڅٕٖه ٕٶبڅٓ )ثٓ ٙپىؼ  
 Microgyria )ثٓ ٙپىؼٓ ٽًؿټ )ډٕپَيآػَٕا  
 Pachygyria ٓثٓ ٙپىؼ  
 Excludes:congenital malformations of 

corpus callosum (Q04.0) 
َبْ ډبىٍُاىْ ػٖڈ دٕىٍ  سٲَٕٕ ٙپڄثٍ إشظىبء: 

 (Q04.0)اْ
 

Q04.4 Septo-optic dysplasia  ٓىٖٔذالُْ ىًٔاٌٍ ؿٚم Q04.4 
Q04.5 Megalencephaly  َٕ ْثٍِځٓ ٱَٕ ٭بى Q04.5 
Q04.6 Congenital cerebral cysts  ِْٽٕٖشُبْ ډبىٍ ُاىْ ډٲ Q04.6 
 Porencephaly ٓدَياوٖٶبڅ  
 Schizencephaly ِٕٓٙوٖٶبڅ  
 Excludes:acquired porencephalic cyst 

(G93.0) 
  (G93.0)ٽٕٖز دَياوٖٶبڅٓ اٽشٖبثٓ ثٍ إشظىبء: 

Q04.8 Other specified congenital 
malformations of brain 

 Q04.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ډٲِ 

 Macrogyria ډبٽَيػَٕا  
Q04.9 Congenital malformation of brain, 

unspecified 
 Q04.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډٲِ، وبډٚوٜ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly             

NOS of brain ِوبډٚوٜ ډٲ 

           ٍْوبَىؼب  
            deformity                      ٓىٵًٍډٕش  
            disease or 

lesion    
           ٍثٕمبٍْ ٔب ١بٔٮ  

            multiple 
anomalies  

           ٍوبَىؼبٍْ ؿىيځبو  

Q05 Spina bifida  ) ٍإذٕىب ثٕٶٕيا ) ٕشًن ٵٺَار ٙپبٵيا Q05 
 Includes: hydromeningocele (spinal)  : يډىىڂًٕڄ ) ووب٭ٓ (ٍَٕيٙبډڄ   
 meningocele (spinal)  ) ٓډىىڂًٕڄ ) ووب٭  
 meningomyelocele  ډىىڂًډٕچًٕڄ  
 myelocele  ډٕچًٕڄ  
 myelomeningocele  ٕبَٔ ډىىڂًٕڄ  
 rachischisis ٌَُأٓ  ٙٺبٷ ډبىٍُاىْ ٕشًن ډ  

اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی         61 



INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES 788  /ٌٵٞڄ َٶي 
 

  

 spina bifida (aperta)(cystica) ٍٖٕآدَسب(اْ (  إذٕىب ثٕٶٕيا  ) ٽ(  
 syringomyelocele َٕٕوڂًډٕچًٕڄ  
 Excludes:Arnold-Chiari syndrome 

(Q07.0) 
  (Q07.0)ٽٕبٍْ  –ٕىيٍڇ آٍوًڅي ثٍ إشظىبء : 

 spina bifida occulta (Q76.0)  ٓإذٕىب ثٕٶٕيا ډوٶ(Q76.0)  
Q05.0 Cervical spina bifida with 

hydrocephalus 
 Q05.0 إذٕىب ثٕٶٕيا ځَىوٓ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅٓ 

Q05.1 Thoracic spina bifida with 
hydrocephalus 

 Q05.1 إذٕىب ثٕٶٕيا ٹٶٍٖ ٕٕىٍ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅٓ 

 Spina bifida: :إذٕىب ثٕٶٕيا  
            dorsal         

with 
hydrocephalus َٓمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅ 

           ٓدٚش  
            

thoracolumbar   
           ٍاْ  ٕٕى- 

 ٽمَْ
 

Q05.2 Lumbar spina bifida with 
hydrocephalus 

 Q05.2 إذٕىب ثٕٶٕيا ٽمَْ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅٓ 

 Lumbosacral spina bifida with 
hydrocephalus 

  هبػٓ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅٓ –إذٕىبثٕٶٕيا ٽمَْ 

Q05.3 Sacral spina bifida with hydrocephalus  ٓإذٕىب ثٕٶٕيا هبػٓ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅ Q05.3 
Q05.4 Unspecified spina bifida with 

hydrocephalus 
 Q05.4 إذٕىب ثٕٶٕيا وبډٚوٜ َمَاٌ ثب َٕيٍيٕٶبڅٓ 

Q05.5 Cervical spina bifida without 
hydrocephalus 

 Q05.5 إذٕىب ثٕٶٕيا ځَىوٓ ثيين َٕيٍيٕٶبڅٓ 

Q05.6 Thoracic spina bifida without 
hydrocephalus 

 Q05.6 إذٕىب ثٕٶٕيا ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثيين َٕيٍيٕٶبڅٓ 

 Spina bifida: :إذٕىبثٕٶٕيا  
            dorsal NOS            ٓوبډٚوٜ دٚش  
            thoracolumbar NOS            ٍٽمَْ –اْ  وبډٚوٜ ٕٕى  
Q05.7 Lumbar spina bifida without 

hydrocephalus 
 Q05.7 إذٕىب ثٕٶٕيا ٽمَْ ثيين َٕيٍيٕٶبڅٓ 

 Lumbosacral spina bifida NOS  َْهبػٓ ثيين َٕيٍيٕٶبڅٓ –إذٕىب ثٕٶٕيا ٽم  
Q05.8 Sacral spina bifida without 

hydrocephalus 
 Q05.8 إذٕىب ثٕٶٕيا هبػٓ ثيين َٕيٍيٕٶبڅٓ 

Q05.9 Spina bifida, unspecified  ٜإذٕىب ثٕٶٕيا، وبډٚو Q05.9 
Q06 Other congenital malformations of 

spinal cord 
 Q06 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٥ىبة ووب٭ٓ 

Q06.0 Amyelia  ٓ٭يڇ يػًى ووب٫ ًٙٽ Q06.0 
Q06.1 Hypoplasia and dysplasia of spinal 

cord 
 Q06.1 َبٔذًدالُْ ي ىٖٔذالُْ ٥ىبة ووب٭ٓ 

 Atelomyelia آسچًډٕچٕب  
 Myelatelia ډٕالسچٕب  
 Myelodysplasia of spinal cord ٓډٕچًىٖٔذالُْ ٥ىبة ووب٭  
Q06.2 Diastematomyelia  ډؼِا ثًىن ډبىٍُاىْ ىي وٕمٍ ٥َٵٓ ووب٫ Q06.2 
Q06.3 Other congenital cauda equina 

malformations 
 Q06.3 ٕبَٔ وٺٜ ٭٢ًَبْ ډبىٍُاىْ ىڇ إجٓ 

Q06.4 Hydromyelia  اسٖب٫ ډؼَاْ ډَٽِْ ٥ىبة ووب٭ٓ ي دَ اُ آة
 ٙين آن 

Q06.4 
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 Hydrorachis يػًى آة ىٍ ډؼَاْ ٕشًن ٵٺَار  
Q06.8 Other specified congenital 

malformations of spinal cord 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ٥ىبة 

 ووب٭ٓ 
Q06.8 

Q06.9 Congenital malformation of spinal 
cord, unspecified 

 Q06.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٥ىبة ووب٭ٓ وبډٚوٜ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly            

NOS of spinal 
cord or meninges 

وبډٚوٜ ٥ىبة ووب٭ٓ ٔب 
 ډىىْ

           ٍْوبَىؼب  
            deformity                     ٓىٵًٍډٕش  
            disease or 

lesion  
            ثٕمبْ ٔب

 ١بٔٮٍ
 

Q07 Other congenital malformations of 
nervous system 

 Q07 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ 

 Excludes: familial dysautonomia 
[Riley-Day] (G90.1) 

ىْ (  –ىٔٔ اسًوًډٓ ٵبډٕچٕبڃ ) ٍٔچٓ ثٍ إشظىبء : 
(G90.1) 

 

 neurofibromatosis (nonmalignant) 
(Q85.0) 

  (Q85.0) وًٍيٵٕجَيډبسًُِٔ ) ٱَٕ ثيهٕڈ (

Q07.0 Arnold-Chiari syndrome  ٽٕبٍْ  –ٕىيٍڇ آٍوًڅي Q07.0 
Q07.8 Other specified congenital 

malformations of nervous system 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 

 ٭ٞجٓ 
Q07.8 

 
 Agenesis of nerve ٭يڇ أؼبى ٭ٞت  
 Displacement of brachial plexus  ػبٔڂِٔىٓ ٙجپٍ ٭ٞجٓ ثبُئٓاهشالڃ  
 Jaw-winking syndrome  ٓئىپٕىڀ –ٕىيٍڇ ػ  
 Marcus Gunn's syndrome  ًٓځبوِ –ٕىيٍڇ ډبٍٽ  
Q07.9 Congenital malformation of nervous 

system, unspecified 
 Q07.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ٭ٞجٓ، وبډٚوٜ 

 Congenital: : ْډبىٍُاى  
            anomaly            

NOS of nervous 
system ٓوبډٚوٜ ٕٕٖشڈ ٭ٞج 

           
 وبَىؼبٍْ

 

            deformity                     ٓىٵًٍډٕش  
            disease or 

lesion  
            ثٕمبْ ٔب

 ١بٔٮٍ
 

 
Congenital malformations of eye, 
ear, face and neck  
(Q10-Q18) 

ي وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ؿٚڈ، ځًٗ، ًٍٝر  
 (Q10-Q18)ځَىن 

Excludes: cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) : ٙپبٳ ٽبڇ ي څت ٙپَْ  ثٍ إشظىبء(Q35-Q37) 
 congenital malformation of:  : ْوٺٜ ٭٢ً ډبىٍُاى  
            cervical spine (Q05.0, Q05.5, 

Q67.5, Q76.0-Q76.4) 
  ٕٓشًن ٵٺَار ځَىو(Q05.0, 

Q05.5, Q67.5, 
Q76.0-Q76.4) 

 

            larynx (Q31.-)   ٌَكىؼ(Q38.0)  
            lip NEC (Q38.0)  ثىيْ وٚيٌ  ،ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ څت

 (Q38.0)إز 
 

            nose (Q30.-)   ٓثٕى(Q30.-)  
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            parathyroid gland (Q89.2)  ٱيٌ دبٍاسَٕيئٕي(Q89.2)  
            thyroid gland (Q89.2)  ٱيٌ سَٕيئٕي(Q89.2)  
Q10 Congenital malformations of eyelid, 

lacrimal apparatus and orbit 
وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ دچټ، ىٕشڂبٌ اٙپٓ ي ٽبٍٕ 

 ؿٚڈ 
Q10 

 Excludes:cryptophthalmos:  :دَٕٚٵز ٱَٕ ٥جٕٮٓ دًٕز ثٍَيْ ؿٚمُب ي ثٍ إشظىبء
 ٭يڇ آٙپبٍ ثًىن دچپُب

 

            NOS (Q11.2)  ٜوبډٚو(Q11.2)  
            syndrome (Q87.0)   ٕىيٍڇ(Q87.0)  
Q10.0 Congenital ptosis اٵشبىځٓ ډبىٍُاىْ دچټ Q10.0 
Q10.1 Congenital ectropion  ْثوبٍع ثَ ځٚشه دچپُب ثٍ ًٍٝر ډبىٍُاى Q10.1 
Q10.2 Congenital entropion  ْثَ ځٚشڂٓ څجٍ دچټ ثٍ ىاهڄ ثٍ ًٍٝر ډبىٍُاى Q10.2 
Q10.3 Other congenital malformations of 

eyelid 
 Q10.3 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ دچټ 

 Ablepharon )ٵٺيان دچټ )اثچٶبٍين  
 Absence or agenesis of: :ٓٵٺيان ٔب سىڂ  
            cilia            څجٍ هبٍػٓ دچټ  
            eyelid            دچټ  
 Accessory: :)ٓٵَ٭ٓ )ا١بٵ  
            eyelid            دچټ  
            eye muscle            ٭٢چٍ ؿٚڈ  
 Blepharophimosis, congenital ًُثچٶبٍيٵٕم  
 Coloboma of eyelid ٽًڅًثًڇ دٕټ  
 Congenital malformation of eyelid NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ دٕټ  
Q10.4 Absence and agenesis of lacrimal 

apparatus 
 Q10.4 ٵٺيان ي ٭يڇ يػًى ىَبوٍ ٥جٕٮٓ ىٕشڂبٌ اٙپٓ 

 Absence of punctum lacrimale ٓٵٺيان وٺ٦ٍ اٙپ  
Q10.5 Congenital stenosis and stricture of 

lacrimal duct 
 Q10.5 سىڂٓ ي اوٖياى ډبىٍُاىْ ډؼَاْ اٙپٓ 

Q10.6 Other congenital malformations of 
lacrimal apparatus 

 Q10.6 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ اٙپٓ  

 Congenital malformation of lacrimal 
apparatus NOS 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ىٕشڂبٌ اٙپٓ

Q10.7 Congenital malformation of orbit  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽبٍٕ ؿٚڈ Q10.7 
Q11 Anophthalmos, microphthalmos 

and macrophthalmos 
ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٽٌَ ؿٚڈ، ٽًؿپٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ  ٽٌَ 

 ؿٚڈ ي ثٍِځٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٽٌَ ؿٚڈ
Q11 

Q11.0 Cystic eyeball ٍٖٕاْ  ٽٌَ ؿٚڈ ٽ Q11.0 
Q11.1 Other anophthalmos ٕبَٔ ډًاٍى ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٽٌَ ؿٚڈ Q11.1 
 Agenesis  

of eye ؿٚڈ 
  ٭يڇ أؼبى

 Aplasia    ٵٺيان ٍٙي  
Q11.2 Microphthalmos ٽًؿپٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٽٌَ ؿٚڈ Q11.2 
 Cryptophthalmos NOS ٜٽَٔذشًٵشبڅمًٓ وبډٚو  
 Dysplasia of eye اهشالڃ ىٍ ٍٙي ؿٚڈ  
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 Hypoplasia of eye ٽبَ٘ ٍٙي ؿٚڈ  
 Rudimentary eye ٭يڇ ومً ٽبډڄ ؿٚڈ  
 Excludes:cryptophthalmos syndrome 

(Q87.0) 
  (Q87.0)ٕىيٍڇ ٽَٔذشًٵشبڅمًٓثٍ إشظىبء: 

Q11.3 Macrophthalmos ثٍِځٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٽٌَ ؿٚڈ Q11.3 
 Excludes:macrophthalmos in congenital 

glaucoma (Q15.0) 
ثٍِځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ٽٌَ ؿٚڈ ىٍ ځچًٽًٻ ثٍ إشظىبء: 

 (Q15.0)ډبىٍُاىْ 
 

Q12 Congenital lens malformations ٍَْبْ ډبىٍُاىْ ٭يٕٓ  وبَىؼب Q12 
Q12.0 Congenital cataract ْآة ډَيأٍي ډبىٍُاى Q12.0 
Q12.1 Congenital displaced lens ْ٭يٕٓ ػبثؼب ٙيٌ ثٍ ًٍٝر  ډبىٍُاى Q12.1 
Q12.2 Coloboma of lens  وٺٜ ډبىٍُاىْ ٭يٕٓ ؿٚڈ ٽٍ ىٍ آن ٹٖمز

 ډل٦ٕٓ ٭يٕٓ ٽبډڄ وٕٖز 
Q12.2 

Q12.3 Congenital aphakia  ٕٓٵٺيان ډبىٍُاىْ ٭ي Q12.3 
Q12.4 Spherophakia  ْ٭يٕٓ ٽَي Q12.4 
Q12.8 Other congenital lens malformations ًَْبْ ډبىٍُاىْ ٭يٕٓ  ٕبَٔ وب َىؼب Q12.8 
Q12.9 Congenital lens malformation, 

unspecified 
 Q12.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٭يٕٓ، وبډٚوٜ 

Q13 Congenital malformations of 
anterior segment of eye 

 Q13 ٹياډٓ ؿٚڈ  ثو٘وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ 

Q13.0 Coloboma of iris  ٙٺبٷ ٭ىجٍٕ، ډٮمًالً ىٍ ٹٖمز سلشبوٓ آن Q13.0 
 Coloboma NOS ٜٙٺبٷ وبډٚو  
Q13.1 Absence of iris  ٍٕٵٺيان ٭ىج Q13.1 
 Aniridia  ٭ىجٍٕ٭يڇ يػًى  
Q13.2 Other congenital malformations of iris  ٍٕٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٭ىج Q13.2 
 Anisocoria, congenital ْوبډٖبيْ ثًىن ډَىډپُب، ډبىٍُاى  
 Atresia of pupil آسَُْ ٔب ثٖشٍ ٙين ډَىډټ  
 Congenital malformation of iris NOS ٍٕوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٭ىج  
 Corectopia وبثؼبٔٓ ډَىډټ  
Q13.3 Congenital corneal opacity ډبىٍُاىْ ٹَوٍٕ  رٍيٽي Q13.3 
Q13.4 Other congenital corneal 

malformations 
 Q13.4 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٹَوٍٕ 

 Congenital malformation of cornea NOS ٍٕوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ٹَو  
 Microcornea ٽًؿپٓ ډَىډټ  
 Peter's anomaly َُوبَىؼبٍْ ٍٔؼ  
Q13.5 Blue sclera  ٓډچشلمٍ آث Q13.5 
Q13.8 Other congenital malformations of 

anterior segment of eye 
 Q13.8 ٹياډٓ ؿٚڈ  ثوٕ٘بَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ 

 
 Rieger's anomaly ِوبَىؼبٍْ ٍٔؼ  
Q13.9 Congenital malformation of anterior 

segment of eye, unspecified 
 Q13.9 ٹياډٓ ؿٚڈ، وبډٚوٜ ثو٘ وبَىؼبٍْ 

Q14 Congenital malformations of 
posterior segment of eye 

 Q14 هچٶٓ ؿٚڈ  ثو٘ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ

Q14.0 Congenital malformation of vitreous 
humour 

 Q14.0 ػبػٍُٕوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډب٬ٔ 
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 Congenital vitreous opacity ٍٕٽييٍر ډبىٍُاىْ ُػبػ  
Q14.1 Congenital malformation of retina  ٍٕوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٙجپ Q14.1 
 Congenital retinal aneurysm ٍٕآؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ ٙجپ  
Q14.2 Congenital malformation of optic disc  ٓٔوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٖٔټ ثٕىب Q14.2 
 Coloboma of optic disc  ٽًڅًثًڇ )ٵٺيان ٔب وٺٜ ثبٵز ؿٚڈ ثٍ ٭چز ثٖشٍ ٙين

 ٙپبٳ ػىٕىٓ ( ىٖٔټ ثٕىبٔٓ
 

Q14.3 Congenital malformation of choroid  ٍٕوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډٕٚم Q14.3 
Q14.8 Other congenital malformations of 

posterior segment of eye 
 Q14.8 هچٶٓ ؿٚڈ  ثوَ٘بْ  ډبىٍُاىْ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 
 Coloboma of the fundus ٽًڅًثًڇ سٍ ؿٚڈ  
Q14.9 Congenital malformation of posterior 

segment of eye, unspecified 
 Q14.9 هچٶٓ ؿٚڈ، وبډٚوٜ  ثو٘وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ 

Q15 Other congenital malformations of 
eye 

 Q15 َبْ ډبىٍُاىْ ؿٚڈ   ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 Excludes:congenital nystagmus (H55)  : وٖٕشبځمًٓ ډبىٍُاىْ ثٍ إشظىبء(H55)  
 ocular albinism (E70.3) ٍَبْ ؿٚمٓ ) آڅجٕىٕٖڈ ؿٚمٓ ( ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٍوڂياو 

(E70.3) 
 

 retinitis pigmentosa (H35.5) ٍأٓ ٙجپٍٕ  اڅشُبة ٍوڂياو(H35.5)  
Q15.0 Congenital glaucoma  ٌډبىٍُاىْ)ځچًٽًڇ( آة ٕٕب Q15.0 
 Buphthalmos )ْثًٵشبڅمًٓ )ؿٚڈ ځبي  
 Glaucoma of newborn ځچًٽًڇ وًُاى  
 Hydrophthalmos )َٕيٍيٵشبڅمًٓ )اسٖب٫ ٽٌَ ؿٚڈ ىٍ ځچًٽًڇ وًُاى  
 Keratoglobus, congenital ْٽَاسًځچًثًٓ، ډبىٍُاى  
 Macrophthalmos in congenital glaucoma ْډبٽَيٵشبڅمًٓ ىٍ ځچًٽًڇ ډبىٍُاى  
 Megalocornea ثٍِځٓ ډَىډټ  
Q15.8 Other specified congenital 

malformations of eye 
 Q15.8 َبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ؿٚڈ   ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

Q15.9 Congenital malformation of eye, 
unspecified 

 Q15.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ؿٚڈ، وبډٚوٜ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly    

NOS of eye وبډٚوٜ ؿٚڈ 
            ٓآوًډبڅ

 )وبَىؼبٍْ(
 

            deformity              ٓىٵًٍډٕش  
Q16 Congenital malformations of ear 

causing impairment of hearing 
َبْ ډبىٍُاىْ ځًٗ ٽٍ ثب٭ض ډوشڄ ٙين  وبَىؼبٍْ

 ًٙوي  ٙىًأٓ ډٓ
Q16 

 Excludes:congenital deafness (H90.-)  : ٽَْ ډبىٍُاىْ ثٍ إشظىبء(H90.-)  
Q16.0 Congenitalabsence of (ear) auricle  ًٗٵٺيان ډبىٍُاىْ الڅٍ ځ Q16.0 
Q16.1 Congenital absence, atresia and 

stricture of auditory canal (external) 
ٵٺيان، ٭يڇ يػًى ًٍٕام ٥جٕٮٓ ي سىڂٓ ٽبوبڃ 

 ٙىًأٓ )هبٍػٓ(
Q16.1 

 Atresia or stricture of osseous meatus ٓآسَُْ ٔب سىڂٓ ډؼَاْ إشوًاو  
Q16.2 Absence of eustachian tube  ٗ٭يڇ يػًى څًڅٍ إشب Q16.2 
Q16.3 Congenital malformation of ear ٍَبْ ځًٗ  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ إشوًاوـ Q16.3 
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ossicles 
 Fusion of ear ossicles ػًٗ هًٍىځٓ ي اسٞبڃ إشوًاوـٍ َبثٍ َڈ  
Q16.4 Other congenital malformations of 

middle ear 
 Q16.4 َبْ ډبىٍُاىْ ځًٗ ډٕبوٓ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 Congenital malformation of middle ear 
NOS 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ځًٗ ډٕبوٓ

Q16.5 Congenital malformation of inner ear  ٓوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ځًٗ ىاهچ Q16.5 
 Anomaly: :)ٍْآوًډبڅٓ )وبَىؼب  
            membranous labyrinth            ٓٔالثَٕاوز ٱٚب  
            organ of Corti            ٓٔاٍځبن  ٱٚب  
Q16.9 Congenital malformation of ear 

causing impairment of hearing, 
unspecified 

وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ځًٗ ٽٍ ثب٭ض ډوشڄ ٙين 
 ًٙى، وبډٚوٜ  ٙىًأٓ ډٓ

Q16.9 

 Congenital absence of ear NOS ًٗٵٺيان ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ځ  
Q17 Other congenital malformations of 

ear 
 Q17 َبْ ډبىٍُاىْ ځًٗ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 Excludes:preauricular sinus (Q18.1)  : ځًٙٓ الڅٍ ٕٕىًٓ ػچًْ ثٍ إشظىبء  
Q17.0 Accessory auricle  ٓالڅٍ ځًٗ ٵَ٭ Q17.0 
 Accessory tragus ٓسَاځًٓ )ُثبوٍ( ٵَ٭  
 Polyotia ًٓٙؿىيځ  
 Preauricular appendage or tag ًُٗائيٌ ٔب سڀ ډَث٣ً ثٍ ػچًْ الڅٍ ځ  
 Supernumerary: :ٓا١بٵ  
            ear            ًٗځ  
            lobule            څًثًڃ  
Q17.1 Macrotia  ًٗثٍِځٓ ٱَٕ ٭بىْ الڅٍ ځ Q17.1 
Q17.2 Microtia  ًٗٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بىْ الڅٍ ځ Q17.2 
Q17.3 Other misshapen ear  ٜٕبَٔ ډًاٍى ځًٗ وبٹ Q17.3 
 Pointed ear ِٕځًٗ س  
Q17.4 Misplaced ear  ًٗوبثؼب ٹَاٍ ځَٵشه ځ Q17.4 
 Low-set ears ًٗ٥جٕٮٓ َبْ ٹَاٍ ځَٵشٍ ىٍ دبٕٔه سَ اُ ډلڄ ځ  
 Excludes:cervical auricle (Q18.2)  :الڅٍ ځًٗ وِىٔټ ثٍ ځَىن )الڅٍ ځًٗ ثٍ إشظىبء

 َٕئپبڃ(
 

Q17.5 Prominent ear  ٍځًٗ ثَ آډيٌ ( ځًٗ ثَػٖش ( Q17.5 
 Bat ear ٓٙځًٗ هٶب  
Q17.8 Other specified congenital 

malformations of ear 
 Q17.8 َبْ ډبىٍُاىْ  ډٚوٜ ځًٗ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 Congenital absence of lobe of ear ًٗٵٺيان ډبىٍُاىْ څت ځ  
Q17.9 Congenital malformation of ear, 

unspecified 
 Q17.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ځًٗ، وبډٚوٜ 

 Congenital anomaly of ear NOS  ْوبډٚوٜ ځًٗآوًډبڅٓ )وبَىؼبٍْ( ډبىٍُاى  
Q18 Other congenital malformations of 

face and neck 
 Q18 َبْ ډبىٍُاىْ ًٍٝر ي ځَىن   ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 Excludes:cleft lip and cleft palate 
(Q35-Q37) 

  (Q35-Q37)ٙپبٳ ٽبڇ يڅت ٙپَْ ثٍ إشظىبء : 

 conditions classified to Q67.0-Q67.4 ٍىٍ ثىيْ ٙيٌ  َٙا٤ٔ ٥جٺ Q67.0-Q67.4  

اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی         67 



INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES 794  /ٌٵٞڄ َٶي 
 

  

 congenital malformations of skull and 
face bones (Q75.-) 

ډبىٍُاىْ ػمؼمٍ ي إشوًاوُبْ ًٍٝر وبَىؼبٍُٔبْ 
(Q75.-) 

 

 cyclopia (Q87.0)  ٕٕٓپچًد(Q87.0)  
 dentofacial anomalies [including 

malocclusion] (K07.-) 
ًٍٝسٓ )ٙبډڄ ثي ثٖشٍ ٙين  –ىوياوٓ  وبَىؼبٍُٔبْ 

 (-.K07) ىَبن(
 

 malformation syndromes affecting facial 
appearance (Q87.0) 

ٕىيٍڇ وبَىؼبٍٔٓ ٽٍ ثٍَيْ ٩بََ ؿٌَُ سبطَٕ ځٌاٍوي 
(Q87.0) 

 

 Persistent thyroglossal duct (Q89.2)  ُْثبوٓ  –ثبٹٓ ډبوين ډؼَاْ سَٕيئٕي(Q89.2)  
Q18.0 Sinus, fistula and cyst of branchial cleft ٕڃوٕٚباًڃ ي ٽٕٖز ٙپبٳ ثَٖشٕٕىًٓ، ٵ Q18.0 
 Branchial vestige يٕشٕغ ثَاوٕٚبڃ  
Q18.1 Preauricular sinus and cyst  ًٓٙٽٕٖز ي ٕٕىًٓ ػچًْ ځ Q18.1 
 Fistula (of): :ٵٕٖشًڃ  
            auricle, congenital            ْالڅٍ ځًٗ، ډبىٍُاى  
            cervicoaural            َٕئپًايٍاڃ  
Q18.2 Other branchial cleft malformations َوٕٚبڃ إبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٙپبٳ ث Q18.2 
 Branchial cleft malformation NOS وبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ٙپبٳ ثَاوٕٚبڃ  
 Cervical auricle  ٍځَىنالڅٍ ځًٗ وِىٔټ ث  
 Otocephaly ٓاسًٕٶبڅ  
Q18.3 Webbing of neck  ٍځَىن دَىٌ ىا Q18.3 
 Pterygium colli وبهىټ ځَىن  
Q18.4 Macrostomia  ثٍِځٓ ثٕ٘ اُ اوياٌُ ىَبن Q18.4 
Q18.5 Microstomia  ٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بىْ ىَبن Q18.5 
Q18.6 Macrocheilia  ثٍِځٓ څت Q18.6 
 Hypertrophy of lip, congenital َْبٔذَسَيٵٓ څت، ډبىٍُاى  
Q18.7 Microcheilia  ٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بىْ څت Q18.7 
Q18.8 Other specified congenital 

malformations of face and neck 
َبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ًٍٝر ي  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 ځَىن  
Q18.8 

 

 Medial: :ٓىاهچ  
            cyst     

of face and 
neck ًٍٝر ي ځَىن 

           ٽٕٖز  
            fistula             ٵٕٖشًڃ  
            sinus               ًٕٕٓى  
Q18.9 Congenital malformation of face and 

neck, unspecified 
 Q18.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ًٍٝر ي ځَىن، وبډٚوٜ 

 Congenital anomaly NOS of face and 
neck 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ًٍٝر ي ځَىن

 
Congenital malformations of the 
circulatory system (Q20-Q28) 

َبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن   وبَىؼبٍْ
(Q20-Q28) 

Q20 Congenital malformations of 
cardiac chambers and connections 

سٞبالر ٹچت ي ا ٌ َبْډبىٍُاىْ كٶَ ُبْوبَىؼبٍٔ
 آوُب

Q20 

 Excludes:dextrocardia with situs inversus 
(Q89.3) 

ٹَاٍ ځَٵشه ٹچت ىٍ ٕمز ٍإز ٹٶٍٖ ثٍ إشظىبء :   
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 (Q89.3)ٕٕىٍ َمَاٌ ثب ډٮپًٓ ٙين اكٚبء ٙپمٓ
 mirror-image atrial arrangement with 

situs inversus (Q89.3) 
أٓ آٍأ٘ ىَچِْٕ َمَاٌ ثب ډٮپًٓ ٙين  آٔىٍسًَٞٔ 

  (Q89.3) اكٚبء ٙپمٓ
 

Q20.0 Common arterial trunk  سىٍ َٙٔبوٓ ډٚشَٻ Q20.0 
 Persistent truncus arteriosus ٍاٍسًًَٕٔٓ سَاوپًٓ ډبويځب  
Q20.1 Double outlet right ventricle  ىيسب ثًىن ىَبوٍ هَيػٓ ث٦ه ٍإز Q20.1 
 Taussig-Bing syndrome  ثٕىڀ –ٕىيٍڇ سًٕٕىڀ  
Q20.2 Double outlet left ventricle ىيسب ثًىن ىَبوٍ هَيػٓ ث٦ه ؿخ Q20.2 
Q20.3 Discordant ventriculoarterial 

connection 
 Q20.3 َٙٔبوٓ  –وبَىؼبٍْ اٍسجب٣ ث٦ىٓ 

 Dextrotransposition of aorta  ٍإزػبثٍ ػبٔٓ آئًٍر ثٍ ٕمز  
 Transposition of great vessels (complete) )ػبثٍ ػبٔٓ ٭َيٷ ثٍِٿ )ٽبډڄ  
Q20.4 Double inlet ventricle ىيسب ثًىن ىَبوٍ يٍيىْ ث٦ه Q20.4 
 Common ventricle ث٦ه ډٚشَٻ  
 Cor triloculare biatriatum ٌَاْ ىي ىَچٌِٕ ٹچت ٍٕ كؼ  
 Single ventricle ث٦ه ډىٶَى  
Q20.5 Discordant atrioventricular connection  ٓوبَىؼبٍْ اٍسجب٣ ىَچِْٕ ث٦ى Q20.5 
 Corrected transposition ٌػبثٍ ػبٔٓ اٝالف ٙي  
 Laevotransposition ػبثٍ ػبٔٓ ثٍ ٕمز ؿخ  
 Ventricular inversion ٓډٮپًٓ ٙين ث٦ى  
Q20.6 Isomerism of atrial appendages ١مبئڈ ىَچِْٕ أِيډَٖٔڈ Q20.6 
 Isomerism of atrial appendages with 

asplenia or polysplenia 
أِيډَٖٔڈ ١مبئڈ ىَچِْٕ َمَاٌ ثب ٵٺيان ٥لبڃ ٔب ؿىي 

 ٥لبڅٓ
 

Q20.8 Other congenital malformations of 
cardiac chambers and connections 

َبْ ډبىٍُاىْ كٶَار ٹچت ي  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ
 آوُب  سٞبالرا

Q20.8 
 
Q20.9 Congenital malformation of cardiac 

chambers and connections, unspecified 
آوُب،  سٞبالرٹچت ي اَبْ ٌ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ كٶَ

 وبډٚوٜ
Q20.9 

Q21 Congenital malformations of 
cardiac septa 

 Q21 َبْ ٹچت  َبْ ډبىٍُاىْ ىًٔاٌٍ وبَىؼبٍْ

 Excludes:acquired cardiac septal defect 
(I51.0) 

   وٺٜ اٽشٖبثٓ ىًٔاٌٍ ٹچتثٍ إشظىبء : 

Q21.0 Ventricular septal defect  ٓوٺٜ ىًٔاٌٍ ث٦ى Q21.0 
Q21.1 Atrial septal defect ِْٕوٺٜ ىًٔاٌٍ ىَچ Q21.1 
 Coronary sinus defect َْوٺٜ ٕٕىًٓ ٽَيو  
 Patent or persistent: :آٙپبٍ ٔب ډيايڇ  
            foramen ovale            ٓىٍٔـٍ ث٢ٕ  
            ostium secundum defect (type II)            ٌٍوٺٜ ىًٔا  
 Sinus venosus defect ًًٕٓوٺٜ ٕٕىًٓ يو  
Q21.2 Atrioventricular septal defect  ِْٕث٦ىٓ –وٺٜ ىًٔاٌٍ ىَچ Q21.2 
 Common atrioventricular canal  ِْٕث٦ىٓ –ٽبوبڃ ډٚشَٻ ىَچ  
 Endocardial cushion defect َبْ آوييٽبٍْ وٺٜ ثبڅٚشټ  
 Ostium primum atrial septal defect (type وٺٜ ىًٔاٌٍ ىَچِْٕ ًٍٕام ووٖشٕه  

اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی         69 



INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES 796  /ٌٵٞڄ َٶي 
 

  

I) 
Q21.3 Tetralogy of Fallot  سشَاڅًّْ ٵبڅًر Q21.3 
 Ventricular septal defect with pulmonary 

stenosis or atresia, dextroposition of aorta 
and hypertrophy of right ventricle. 

وٺٜ ىًٔاٌٍ ث٦ىٓ َمَاٌ ثب سىڂٓ ٔب آسَُْ ًٍْٔ، ػبثٍ 
 ػبٔٓ آئًٍر ثٍ ٕمز ٍإز ي َبٔذَسَيٵٓ ث٦ه ٍإز

 

Q21.4 Aortopulmonary septal defect دًڅمًوَ –ٜ ىًٔاٌٍ آئًٍر وٺ Q21.4 
 Aortic septal defect وٺٜ ىًٔاٌٍ آئًٍر  
 Aortopulmonary window  دًڅمًوَ –دىؼٌَ آئًٍر  
Q21.8 Other congenital malformations of 

cardiac septa 
 Q21.8 َبْ ٹچت ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ  ىًٔاٌٍ

 Eisenmenger's syndrome  آِٔن ډىڂَٕىيٍڇ  
 Pentalogy of Fallot دىشبڅًّْ ٵبڅًر  
 Excludes: Eisenmengir's  :آِٔن ډىڂَ إشظىبء  
  Complex (127.8)  ٔٽمذچپ  
  Syndrome (127.8)  ٕىيٍڇ  
Q21.9 Congenital malformation of cardiac 

septum, unspecified 
 Q21.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىًٔاٌٍ ٹچت، وبډٚوٜ

 Septal (heart) defect NOS )وٺٜ وبډٚوٜ ىًٔاٌٍ )ٹچت  
Q22 Congenital malformations of 

pulmonary and tricuspid valves 
 Q22 ًٍَْٔبْ ٍٕ څشٓ ي  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ

Q22.0 Pulmonary valve atresia َْٵٺيان ىَبوٍ ٥جٕٮٓ ىٍٔـٍ دًڅمًو)ًٍْٔ( Q22.0 
Q22.1 Congenital pulmonary valve stenosis  َْسىڂٓ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ دًڅمًو)ًٍْٔ( Q22.1 
Q22.2 Congenital pulmonary valve 

insufficiency 
 Q22.2 )ًٍْٔ(وبٍٕبٔٓ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ دًڅمًوَْ 

 Congenital pulmonary valve regurgitation )ًٍْٔ( َْثَځٚز ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ دًڅمًو  
Q22.3 Other congenital malformations of 

pulmonary valve 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ دًڅمًوَْ 

)ًٍْٔ( 
Q22.3 

 Congenital malformation of pulmonary 
valve NOS 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ىٍٔـٍ دًڅمًوَْ )ًٍْٔ(

Q22.4 Congenital tricuspid stenosis ىٍٔـٍ ٍٕ څشٓ سىڂٓ ډبىٍُاى ْ Q22.4 
 Tricuspid atresia ٓآسَُْ ىٍٔـٍ ٍٕ څش  
Q22.5 Ebstein's anomaly شٕهٖوبَىؼبٍْ اث Q22.5 
Q22.6 Hypoplastic right heart syndrome َ ٍذًدالُْ ٹچت ٕمز ٍإز  ٕٕىيٍڇ ډَث٣ً ث Q22.6 
Q22.8 Other congenital malformations of 

tricuspid valve 
 Q22.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ ٍٕ څشٓ 

Q22.9 Congenital malformation of tricuspid 
valve, unspecified 

 Q22.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ ٍٕ څشٓ، وبډٚوٜ  

Q23 Congenital malformations of aortic 
and mitral valves 

َبْ آئًٍر ي ډٕشَاڃ  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ
 )ىيڅشٓ(

Q23 

Q23.0 Congenital stenosis of aortic valve  سىڂٓ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ آئًٍر Q23.0 
 Congenital aortic: :ْآئًٍر ډبىٍُاى  
            atresia            َُْآس  
            stenosis            ٓسىڂ  
 Excludes:congenital subaortic stenosis 

(Q24.4) 
 (Q24.4)سىڂٓ ډبىٍُاىْ سلز آئًٍسٓ ثٍ إشظىبء: 
(Q24.4) 
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 that in hypoplastic left heart syndrome 
(Q23.4) 

  (Q23.4)كبڅز ٵًٷ ىٍ ٕىيٍڇ َٕذًدالُْ ٹچت ؿخ 

Q23.1 Congenital insufficiency of aortic valve  وبٍٕبٔٓ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ آئًٍر Q23.1 
 Bicuspid aortic valve ٓىٍٔـٍ آئًٍسٓ ىي څش  
 Congenital aortic insufficiency ثٓ ٽٶبٔشٓ ډبىٍُاىْ آئًٍر  
Q23.2 Congenital mitral stenosis  ىيڅشٓ(سىڂٓ ډبىٍُاىْ ډٕشَاڃ( Q23.2 
 Congenital mitral atresia ْآسَُْ ډبىٍُاى  
Q23.3 Congenital mitral insufficiency  ىيڅشٓ(وبٍٕبٔٓ ډبىٍُاىْ ډٕشَاڃ( Q23.3 
Q23.4 Hypoplastic left heart syndrome  ٕىيٍڇ ډَث٣ً ثٍ َٕذًدالُْ ٹچت ٕمز ؿخ Q23.4 
 Atresia, or marked hypoplasia of aortic 

orifice or valve, with hypoplasia of 
ascending aorta and defective 
development of left ventricle (with mitral 
valve stenosis or atresia). 

آسَُْ ٔب َٕذًدالُْ وٚبن ىاٍ ىٍٔـٍ ٔب ًٍٕام آئًٍسٓ 
ثب َٕذًدالُْ آئًٍر ٝٮًىْ ي ٍٙي وبٹٜ ث٦ه ؿخ )ثب 

 آسَُْ ٔب سىڂٓ ىٍٔـٍ ډٕشَاڃ ىي څشٓ(

 

Q23.8 Other congenital malformations of 
aortic and mitral valves 

َبْ  ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ
 ي آئًٍر  )ىيڅشٓ(ډٕشَاڃ

Q23.8 
 

Q23.9 Congenital malformation of aortic and 
mitral valves, unspecified 

ي  )ىيڅشٓ(َبْ ډٕشَاڃ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ
 آئًٍر، وبډٚوٜ  

Q23.9 

Q24 Other congenital malformations of 
heart 

 Q24 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٹچت 

 Excludes:endocardial fibroelastosis 
(I42.4) 

  (142.4)ٵٕجَياالٕشًُ اوييٽبٍى ثٍ إشظىبء: 

Q24.0 Dextrocardia  ٍٹَاٍ ځَٵشه ٹچت ىٍ ٕمز ٍإز ٹٶٍٖ ٕٕى Q24.0 
 Excludes:dextrocardia with situs inversus 

(Q89.3) 
ىٽٖشَيٽبٍىٔب َمَاٌ ثب ډٮپًٓ ٙين اكٚبء ثٍ إشظىبء: 

 (Q89.3) ٙپمٓ )ٕٕىًٓ أىًًُٕٓ(
 

 Isomerism of atrial appendages (with 
asplenia or polysplenia) (Q20.6) 

أِيډَٖٔڈ ١مبٔڈ ىَچِْٕ )َمَاٌ ثب ٵٺيان ٥لبڃ ٔب 
 (Q20.6)ؿىي ٥لبڅٓ( 

 

 mirror-image atrial arrangement with 
situs inversus(Q89.3) 

اْ آٍأ٘ ىَچِْٕ َمَاٌ ثب ډٮپًٓ ٙين  سًَٞٔ آٔىٍ
 (Q89.3)اكٚبء ٙپمٓ )ٕٕىًٓ أىًًٍٕٓ( 

 

Q24.1 Laevocardia  ٍٹَاٍ ځَٵشه ٹچت ٕمز ؿخ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ىٍ كبڅٕپ
وًٻ آن ډشمبٔڄ ثٍ ٕمز ؿخ ثًىٌ، َمَاٌ ثب 

 ٽبٍىْ (يًػبثؼبٔٓ اكٚبء ٙپمٓ )څِ

Q24.1 

 Location of heart in left hemithroax with 
opex pointing to the left, but with sinus 
inversus of other viscera and defects of 
heart , or corrected transposition of great 
vessels 

ډپبن ٹچت ىٍ وٕمٍ ؿخ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي وًٻ ٹچت ثٍ 
ٓ ٙين ډلڄ ٕبَٔ ٕمز ؿخ ٹَاٍ ىاٍى اډب ثب ډٮپً

اكٚبْ ٙپمٓ، وٺٜ َبٔٓ ىٍ ٹچت ٔب ػبثؼبٔٓ اٝالف 
 ٙيٌ ٭َيٷ ثٍِٿ أؼبى ٙيٌ إز.

 

Q24.2 Cor triatriatum  ٹچجٓ ٽٍ ىاٍاْ ٍٕ ىَچِٕ إز Q24.2 
Q24.3 Pulmonary infundibular stenosis  ًٍْٔ سىڂٓ ٕمز ډوَي٥ٓ َٙٔبن Q24.3 
Q24.4 Congenital subaortic stenosis  ٓسىڂٓ ډبىٍُاىْ َُٔ آئًٍس Q24.4 
Q24.5 Malformation of coronary vessels َْوبَىؼبٍْ ٭َيٷ ٽَيو Q24.5 
 Congenital coronary (artery) aneurysm َْآؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ )َٙٔبن( ٽَيو  
Q24.6 Congenital heart block  ثچًٻ ډبىٍُاىْ ٹچت Q24.6 
Q24.8 Other specified congenital 

malformations of heart 
 Q24.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٹچت، وبډٚوٜ 
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 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            diverticulum of left ventricle            ىًٍٔسٕپًڃ ث٦ه ؿخ  
            malformation of:            ٍْوبَىؼب  
            myocardium            ډًٕٽبٍى  
            pericardium            دَٔپبٍى  
            Malposition of heart            وبثؼبٔٓ ٹچت  
 Uhl's disease )ثٕمبٍْ ًٔڃ )َٕذًدالُْ ډًٕٽبٍى ث٦ه ٍإز  
Q24.9 Congenital malformation of heart, 

unspecified 
 Q24.9 ٹچت، وبډٚوٜ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly  

NOS of heart وبډٚوٜ ٹچت 
           ٍْوبَىؼب  

            disease             ْډبىٍُاى  
Q25 Congenital malformations of great 

arteries 
 Q25 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ َٙٔبوُبْ ثٍِٿ 

Q25.0 Patent ductus arteriosus  ٓثبُ ثًىن ډؼَاْ َٕهَځ Q25.0 
 Patent ductus Botallo ًثبُ ثًىن ډؼَاْ ثًسبڅ  
 Persistent ductus arteriosus ًًَٕٓٔثبٹٓ ډبوين ىاٽشًٓ آٍس  
Q25.1 Coarctation of aorta  ٽًاٍٽشبًٕٕن آئًٍر Q25.1 
 Coarctation of aorta 

(preductal)(postductal) 
  ٽًاٍٽشبًٕٕن آئًٍر )دٕ٘ اُ ډؼَا( )دٔ اُ ډؼَا(

Q25.2 Atresia of aorta  آسَُٔبْ آئًٍر(ٵٺيان ىَبوٍ ٥جٕٮٓ آئًٍر( Q25.2 
Q25.3 Stenosis of aorta  سىڂٓ آئًٍر Q25.3 
 Supravalvular aortic stenosis سىڂٓ ثبالْ ىٍٔـٍ آئًٍر  
 Excludes:congenital aortic stenosis 

(Q23.0) 
  (Q23.0)سىڂٓ ډبىٍُاىْ آئًٍرثٍ إشظىبء: 

Q25.4 Other congenital malformations of 
aorta 

 Q25.4 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ آئًٍر 

 Absence       

of aorta آئًٍر 

  ٵٺيان
 Aplasia       ُْآدال  
 Congenital:   :ْډبىٍُاى  
            aneurysm     آؤًٍٖڈ   
            dilatation   اسٖب٫   
 Aneurysm of sinus of Valsalva (ruptured) )ٌاسٖب٫ ٕٕىًٓ ياڅٖبڅًا )دبٌٍ ٙي  
 Double aortic arch [vascular ring of 

aorta] 
  ىي سب ثًىن ٹًٓ آئًٍر

 Hypoplasia of aorta َٕذًدالُْ آئًٍر  
 Persistent: :ثبٹٓ ډبوين  
            convolutions of aortic arch  َٓبْ ٹًٓ آئًٍر سبهًٍىځ  
            right aortic arch  ٹًٓ آئًٍسٓ ٍإز  
 Excludes:hypoplasia of aorta in 

hypoplastic left heart syndrome (Q23.4) 
َٕذًدالٕشٕټ َٕذًدالُْ آئًٍر ىٍ ٕىيٍڇ ثٍ إشظىبء: 

 (Q23.4) ٹچت ؿخ
 

Q25.5 Atresia of pulmonary artery  ََُْٙٔبن ًٍْٔ آس Q25.5 
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Q25.6 Stenosis of pulmonary artery  ًٍْٔ سىڂٓ َٙٔبن Q25.6 
Q25.7 Other congenital malformations of 

pulmonary artery 
 Q25.7 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ َٙٔبن ًٍْٔ 

 Aberrant pulmonary artery َٙٔبن ًٍْٔ ډىلَٳ  
 Agenesis              

of pulmonary 
artery 

 َٙٔبن ًٍْٔ

  ٭يڇ أؼبى
 Aneurysm, 

congenital  
  آؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ

 Anomaly               ٍْوبَىؼب  
 Hypoplasia            َُْٕذًدال  
 Pulmonary arteriovenous aneurysm  ٓئٍيْ ًٍْٔ –آؤًٍٖڈ َٙٔبو  
Q25.8 Other congenital malformations of 

great arteries 
 Q25.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ َٙٔبوُبْ ثٍِٿ 

Q25.9 Congenital malformation of great 
arteries, unspecified 

 Q25.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ َٙٔبوُبْ ثٍِٿ، وبډٚوٜ 

Q26 Congenital malformations of great 
veins 

 Q26 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ئٍيَبْ ثٍِٿ 

Q26.0 Congenital stenosis of vena cava  سىڂٓ ډبىٍُاىْ ئٍي اػًٳ Q26.0 
 Congenital stenosis of vena cava 

(inferior)(superior) 
  سىڂٓ ډبىٍُاىْ ئٍي اػًٳ )سلشبوٓ( )ٵًٹبوٓ(

Q26.1 Persistent left superior vena cava  ٕمز ؿخ ئٍي اػًٳ ٵًٹبوٓ  ىٍ ثبٹٓ ډبوين Q26.1 
Q26.2 Total anomalous pulmonary venous 

connection 
 Q26.2 ًٍْٔ  َبْوبَىؼبٍْ ٽبډڄ اٍسجب٣ ئٍي

Q26.3 Partial anomalous pulmonary venous 
connection 

 Q26.3 ًٍْٔ  َبْوبَىؼبٍْ وٖجٓ اٍسجب٣ ئٍي

Q26.4 Anomalous pulmonary venous 
connection, unspecified 

 Q26.4 ًٍْٔ، وبډٚوٜ  َبْئٍياٍسجب٣ وبَىؼبٍْ 

Q26.5 Anomalous portal venous connection  ثبةوبَىؼبٍْ اٍسجب٣ ئٍي Q26.5 
Q26.6 Portal vein-hepatic artery fistula  ْثبةئٍي  –ٵٕٖشًڃ َٙٔبن ٽجي Q26.6 
Q26.8 Other congenital malformations of 

great veins 
 Q26.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ئٍيَبْ ثٍِٿ 

 Absence of vena cava (inferior)(superior) )ٓٵٺيان ئٍي اػًٳ )سلشبوٓ( )ٵًٹبو  
 Azygos continuation of inferior vena 

cava 
  سلشبوٓسيايڇ ډىٶَى ئٍي اػًٳ 

 Persistent left posterior cardinal vein ثبٹٓ ډبوين ئٍي ٽبٍىٔىبڃ هچٶٓ ىٍ ٕمز ؿخ  
 Scimitar syndrome ٍٕىيٍڇ إٕمٕشب  
Q26.9 Congenital malformation of great vein, 

unspecified 
 Q26.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ئٍي ثٍِٿ، وبډٚوٜ 

 Anomaly of vena cava 
(inferior)(superior) NOS 

  وبَىؼبٍْ ئٍي اػًٳ )سلشبوٓ()ٵًٹبوٓ( وبډٚوٜ

Q27 Other congenital malformations of 
peripheral vascular system 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن 
 ډل٦ٕٓ 

Q27 

 Excludes:anomalies of:  : وبَىؼبٍُٔبْ ثٍ إشظىبء:  
            cerebral and precerebral vessels 

(Q28.0-Q28.3) 
            ِْ٭َيٷ ډٲِْ ي ػچًْ ډٲ

(Q28.0-Q28.3) 
 

            coronary (Q24.5)             َْ٭َيٷ ٽَيو(Q24.5)  
            pulmonary artery (Q25.5-Q25.7)             ًٍْٔ َٙٔبن(Q25.5-Q25.7)  
 congenital retinal aneurysm (Q14.1) ٍٕاْ  آوًٍٕٕڈ ډبىٍُاىْ ٙجپ(Q14.1)  
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 haemangioma and lymphangioma (D18.-)  َمبؤًْڇ ي څمٶبؤًْڇ(D18.-)  
Q27.0 Congenital absence and hypoplasia of 

umbilical artery 
 Q27.0 ٓ ٵَٕذًدالُْ ي ٵٺيان ډبىٍُاىْ َٙٔبن وب

 Single umbilical artery َٙٔبن وبٵٓ ډىٶَى  
Q27.1 Congenital renal artery stenosis  ًْٕسىڂٓ ډبىٍُاىْ َٙٔبن ٽچ Q27.1 
Q27.2 Other congenital malformations of 

renal artery 
 Q27.2 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ َٙٔبن ٽچًْٕ 

 Congenital malformation of renal artery 
NOS 

  ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ َٙٔبن ٽچًْٕوبَىؼبٍْ 

 Multiple renal arteries َبْ ډشٮيى ٽچًْٕ َٙٔبن  
Q27.3 Peripheral arteriovenous malformation  ٓئٍيْ ډل٦ٕٓ  -وبَىؼبٍْ َٙٔبو Q27.3 
 Arteriovenous aneurysm  ٓئٍيْ –آؤًٍٖڈ َٙٔبو  
 Excludes:acquired arteriovenous 

aneurysm (I77.0) 
 ئٍيْ اٽشٖبثٓ –آؤًٍٖڈ َٙٔبوٓ ثٍ إشظىبء: 

(I77.0) 
 

Q27.4 Congenital phlebectasia  اسٖب٫ ډبىٍُاىْ ئٍي Q27.4 
Q27.8 Other specified congenital 

malformations of peripheral vascular 
system 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 
 ځَىٗ هًن ډل٦ٕٓ

Q27.8 
 

 Aberrant subclavian artery َٙٔبن ٕبة ٽالئه ډىلَٳ  
 Absence  of artery or vein 

NEC 
َٙٔبن ٔب ئٍيْ ٽٍ ىٍ ػبْ 

 ثىيْ وٚيٌ إز ىٔڂَ ٥جٺٍ
  ٵٺيان 

 Atresia   َُْآس  
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            aneurysm (peripheral)            )ٓآؤًٍٖڈ )ډل٦ٕ  
            stricture, artery            سىڂٓ، َٙٔبن  
            varix            ٍٔٔيا  
Q27.9 Congenital malformation of peripheral 

vascular system, unspecified 
وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن ډل٦ٕٓ، 

 وبډٚوٜ
Q27.9 

 Anomaly of artery or vein NOS ٜوبَىؼبٍْ َٙٔبن ٔب ئٍي وبډٚو  
Q28 Other congenital malformations of 

circulatory system 
 Q28 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن

 Excludes:congenital aneurysm:  :آؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ:ثٍ إشظىبء  
            NOS (Q27.8)            ٜوبډٚو(Q27.8)  
            coronary (Q24.5)            َْٽَيو(Q24.5)  
            peripheral (Q27.8)            ٓډل٦ٕ(Q27.8)  
            pulmonary (Q25.7)            ًٍْٔ(Q25.7)  
            retinal (Q14.1)            ْٙجپٍٕ ا(Q14.1)  
 ruptured: :ٌدبٌٍ ٙي  
            cerebral arteriovenous 

malformation (I60.8) 
            ٓئٍيْ  –وبَىؼبٍُٔبْ َٙٔبو

 (I60.8)ډٲِْ
 

            malformation of precerebral 
vessels (I72.-) 

           ِْوبَىؼبٍُٔبْ ٭َيٷ دٕ٘ اُ ډٲ(I72.-)  

Q28.0 Arteriovenous malformation of 
precerebral vessels 

 Q28.0 ئٍيْ ٭َيٷ ػچًْ ډٲِْ –وبَىؼبٍْ َٙٔبوٓ 

 Congenital arteriovenous precerebral  ٓئٍيْ دٕ٘ اُ ډٲِْ )دبٌٍ  –آؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ َٙٔبو  
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aneurysm (nonruptured) )ٌوٚي 
Q28.1 Other malformations of precerebral 

vessels 
 Q28.1 دٕ٘ اُ ډٲِْٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٭َيٷ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            malformation of precerebral 

vessels NOS 
           ِوبَىؼبٍْ ٭َيٷ وبډٚوٜ دٕ٘ اُ ډٲ  

            precerebral aneurysm 
(nonruptured) 

           )ٌآؤًٍٖڈ دٕ٘ اُ ډٲِ )دبٌٍ وٚي  

Q28.2 Arteriovenous malformation of 
cerebral vessels 

ئٍيْ ٭َيٷ دٕ٘ اُ  –وبَىؼبٍُٔبْ َٙٔبوٓ 
 ډٲِْ

Q28.2 

 Arteriovenous malformation of brain 
NOS 

  وبَىؼبٍْ َٙٔبوٓ ئٍيْ وبډٚوٜ ډٲِ

 Congenital arteriovenous cerebral 
aneurysm (nonruptured) 

ډٲِْ )دبٌٍ  –ئٍيْ  –آؤًٍٖڈ ډبىٍُاىْ َٙٔبوٓ 
 وٚيٌ(

 

Q28.3 Other malformations of cerebral 
vessels 

 Q28.3 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٭َيٷ ډٲِْ

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            cerebral aneurysm (nonruptured)            )ٌآؤًٍٖڈ ډٲِْ )دبٌٍ وٚي  
            malformation of cerebral vessels 

NOS 
           ِْوبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ٭َيٷ ډٲ  

Q28.8 Other specified congenital 
malformations of circulatory system 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 
 ځَىٗ هًن

Q28.8 
 

 Congenital aneurysm, specified site NEC  ډبىٍُاىْ، ډ٬١ً ډٚوٜ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ آؤًٍٖڈ
 ثىيْ وٚيٌ إز. ٥جٺٍ

 

Q28.9 Congenital malformation of 
circulatory system, unspecified 

وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن، 
 وبډٚوٜ

Q28.9 

 
Congenital malformations of the 
respiratory system (Q30-Q34) 

 ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ
(Q30-Q34) 

Q30 Congenital malformations of nose ٓوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ثٕى Q30 
 Excludes:congenital deviation of nasal 

septum (Q67.4) 
  (Q67.4)اولَاٳ ډبىٍُاىْ سٕٲٍ ثٕىٓ ثٍ إشظىبء: 

Q30.0 Choanal atresia ٓٵٺيان ىَبوٍ ٥جٕٮٓ كٶٌَ هچٶٓ ثٕى Q30.0 
 Atresia              of nares 

(anterior)(posterior
) 

كٶٌَ ثٕىٓ )ٹياډٓ( 
 )هچٶٓ(

  آسَُْ
 Congenital stenosis  ْسىڂٓ ډبىٍُاى  
Q30.1 Agenesis and underdevelopment of 

nose 
 Q30.1 ٍٙي ي سپبډڄ وبٹٜ ثٕىٓ

 Congenital absence of nose ٓٵٺيان ډبىٍُاىْ ثٕى  
Q30.2 Fissured, notched and cleft nose  ثٕىٓ ىاٍاْ ٙٺبٷ، كٶٌَ ي ٙپبٳ Q30.2 
Q30.3 Congenital perforated nasal septum ٓدبٍځٓ ډبىٍُاىْ سٕٲٍ ثٕى Q30.3 
Q30.8 Other congenital malformations of 

nose 
 Q30.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ثٕىٓ

 Accessory nose  ٓثٕىٓكٶٌَ ا١بٵ  
 Congenital anomaly of nasal sinus wall ٓآوًډبڅٓ )وبَىؼبٍْ( ډبىٍُاىْ ىًٔاٌٍ ٕٕىًٓ ثٕى  
Q30.9 Congenital malformation of nose, ٜوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ثٕىٓ، وبډٚو Q30.9 
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unspecified 
Q31 Congenital malformations of larynx  ،ٓوبډٚوٜوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ثٕى Q31 
Q31.0 Web of larynx ٍكىؼَِ دَىٌ ىا Q31.0 
 Web of larynx: :ٍكىؼٌَ دَىٌ ىا  
            NOS            ٜوبډٚو  
            glottic            ډَث٣ً ثٍ ځچًر  
            subglottic            ډَث٣ً ثٍ َُٔځچًر  
Q31.1 Congenital subglottic stenosis سىڂٓ ډبىٍُاىْ َُٔ ځچًر Q31.1 
Q31.2 Laryngeal hypoplasia ٌََٕذًدالُْ كىؼ Q31.2 
Q31.3 Laryngocele )ٵشٸ كىؼٌَ )الٍوڂًٕڄ Q31.3 
Q31.4 Congenital laryngeal stridor ٌَاْ ډبىٍُاىْ هَهَ كىؼ Q31.4 
 Congenital stridor (larynx) NOS  ډبىٍُاىْ )كىؼٌَ( وبډٚوٜهَهَ ٽَىن  
Q31.8 Other congenital malformations of 

larynx 
 Q31.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ كىؼٌَ

 Absence    of cricoid cartilage, 
epiglottis, glottis, 
larynx or thyroid 
cartilage 

ٱ٢َيٳ ٽَٔپًئٕي )اوڂٚشَْ(، 
ادٕڂچًر، ځچًر، ٱ٢َيٳ كىؼٌَ 

 سَٕيئٕئب 

  ٵٺيان
 Agenesis     ٭يڇ أؼبى  
 Atresia      َُْآس  
 Cleft thyroid cartilage ٌَٱ٢َيٳ ٙپبٳ كىؼ  
 Congenital stenosis of larynx NEC ٍثىيْ  سىڂٓ ډبىٍُاىْ كىؼٌَ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺ

 وٚيٌ إز
 

 Fissure of epiglottis ٙٺبٷ ادٕڂچًر  
 Posterior cleft of cricoid cartilage ٙپبٳ هچٶٓ ٱ٢َيٳ ٽَٔپًئٕي  
Q31.9 Congenital malformation of larynx, 

unspecified 
 Q31.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ كىؼٌَ، وبډٚوٜ

Q32 Congenital malformations of 
trachea and bronchus 

 Q32 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبْ ي وبٌْٔ

 Excludes:congenital bronchiectasis 
(Q33.4) 

اسٖب٫ ډِډه ډبىٍُاىْ ثَيوُٚب )ثَيوٚپشبُْ ثٍ إشظىبء: 
 (Q33.4) ډبىٍُاىْ(

 

Q32.0 Congenital tracheomalacia ْوَڇ ٙيځٓ ډبىٍُاىْ ٱ٢َيٵُبْ وب Q32.0 
Q32.1 Other congenital malformations of 

trachea 
 Q32.1 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ وبْ

 Anomaly of tracheal cartilage ْوبَىؼبٍْ ٱ٢َيٳ وب  
 Atresia of trachea ْآسَُْ وب  
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            dilatation    

of trachea ْوب 
           اسٖب٫  

            malformation             ٍْوبَىؼب  
            stenosis                 ٓسىڂ  
            tracheocele            ْٵشٸ وب  
Q32.2 Congenital bronchomalacia ٌْٔوَڇ ٙيځٓ ډبىٍُاىْ وب Q32.2 
Q32.3 Congenital stenosis of bronchus ٌْٔسىڂٓ ډبىٍُاىْ وب Q32.3 
Q32.4 Other congenital malformations of 

bronchus 
 Q32.4 ډبىٍُاىْ وبٌْٕٔبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ 
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 Absence                      

of bronchus )ٌْٔثَيوپًٓ )وب 

  ٵٺيان
 Agenesis                     ٭يڇ أؼبى  
 Atresia                      َُْآس  
 Congenital 

malformation NOS 
وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ 

 وبډٚوٜ 
 

 Diverticulum                ىًٍٔسٕپًڃ  
Q33 Congenital malformations of lung ٍٍٔ ْوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاى Q33 
Q33.0 Congenital cystic lung  ُٽٕٖشٕټ ډبىٍُاىْ )دَ ٙين ډبىٍُاىْ ٍٍٔ ا ٍّٔ

 ٽٕٖز( 
Q33.0 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            honeycomb lung            ٽىييْ ٭ٖڄ ٍٍٔ  
            lung disease:            ًٍْٔ ٍْثٕمب  
            cystic            ٽٕٖشٕټ  
            polycystic            دچٓ ٽٕٖشٕټ  
 Excludes:cystic lung disease, acquired or 

unspecified (J98.4) 
ٍٍٔ، اٽشٖبثٓ ٔب : ثٕمبٍْ ٽٕٖشٓ ثٍ إشظىبء
 (J98.4)وبډٚوٜ

 

Q33.1 Accessory lobe of lung ٍٍٔ ٓڅًة ٵَ٭ Q33.1 
Q33.2 Sequestration of lung ٍٍٔ ٓػيا ٙيځ Q33.2 
Q33.3 Agenesis of lung ٍٍٔ ٍٜٙي وبٹ Q33.3 
 Absence of lung (lobe) )ٍٍٔ ٵٺيان ٍٍٔ )څًة  
Q33.4 Congenital bronchiectasis  ډبىٍُاىْ ثَيوُٚباسٖب٫ Q33.4 
Q33.5 Ectopic tissue in lung ٍٍٔ ٍثبٵز وبثؼب ى Q33.5 
Q33.6 Hypoplasia and dysplasia of lung ٍٍٔ َُْٕذًدالُْ ي ىٖٔذال Q33.6 
 Excludes: pulmonary hypoplasia 

associated with short gestation (P28.0) 
ٽًسبَٓ ډير َٕذًدالُْ ٍٍٔ ثًا٦ٍٕ ثٍ إشظىبء: 

 (P28.0)كبډچڂٓ
 

Q33.8 Other congenital malformations of 
lung 

 Q33.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍٍٔ

Q33.9 Congenital malformation of lung, 
unspecified 

 Q33.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٍٍٔ، وبډٚوٜ

Q34 Other congenital malformations of 
respiratory system 

 Q34 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ

Q34.0 Anomaly of pleura وبَىؼبٍْ دَىِ ػىت Q34.0 
Q34.1 Congenital cyst of mediastinum ٽٕٖز ډبىٍُاىْ ډئبٕشه Q34.1 
Q34.8 Other specified congenital 

malformations of respiratory system 
ډٚوٜ ىٕشڂبٌ ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ 

 سىٶٖٓ
Q34.8 

 

 Atresia of nasopharynx ٓآسَُْ كچٸ ثٕى  
Q34.9 Congenital malformation of 

respiratory system, unspecified 
 Q34.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىٶٖٓ، وبډٚوٜ

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            absence      

of respiratory 
organ ٖٓا٭٢بء سىٶ 

 ٵٺيان  
            anomaly NOS    )ٜوبَىؼبٍْ )وبډٚو  
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Cleft lip and cleft palate 
(Q35-Q37) 

 ٙپبٳ ٽبڇ ي څت ٙپَْ
(Q35-Q37) 

 Use additional code (Q30.2), if desired, 
to identify associated malformations of 
the nose. 

ػُز سٮٕٕه  (Q32.2)ىٍ ًٍٝر سمبٔڄ، اُ ٽي ا١بٵٓ 
 وبَىؼبٍُٔبْ َمَاٌ ىٍ ثٕىٓ إشٶبىٌ ًٙى.

 

 Excludes: Robin's syndrome (Q87.0)  :ٕىيٍڇ ٍيثٕه ثٍ إشظىبء(Q87.0)  
Q35 Cleft palate ٙپبٳ ٽبڇ Q35 
 Includes: fissure of  palate  :ٙٺبٷ ٽبڇٙبډڄ  
 palatoschisis ٕٓٺٴ ىَبن ٙپبٵشڂ  
 Excludes:cleft palate with cleft lip 

(Q37.-) 
  (-.Q37)ٙپبٳ ٽبڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْثٍ إشظىبء: 

Q35.0 Cleft hard palate, bilateral ٍٙپبٳ ٽبڇ ٕوز، ىي ٥َٵ Q35.0 
Q35.1 Cleft hard palate, unilateral ٍٙپبٳ ٽبڇ ٕوز، ٔپ٦َٵ Q35.1 
 Cleft hard palate NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ ٕوز وبډٚو  
Q35.2 Cleft soft palate, bilateral ٍٙپبٳ ٽبڇ وَڇ، ىي ٥َٵ Q35.2 
Q35.3 Cleft soft palate, unilateral ٍٙپبٳ ٽبڇ وَڇ، ٔپ٦َٵ Q35.3 
 Cleft soft palate NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ وَڇ وبډٚو  
Q35.4 Cleft hard palate with cleft soft palate, 

bilateral 
وَڇ، ىي  ٙپبٳ ٽبڇٕوز َمَاٌ ثب  ٙپبٳ ٽبڇ

 ٥َٵٍ   
Q35.4 

Q35.5 Cleft hard palate with cleft soft palate, 
unilateral 

وَڇ،  ٙپبٳ ٽبڇٕوز َمَاٌ ثب  ٙپبٳ ٽبڇ
 ٔپ٦َٵٍ 

Q35.5 

 Cleft hard palate with cleft soft palate 
NOS 

  ٙپبٳ ٽبڇ ٕوز َمَاٌ ثب ٙپبٳ ٽبڇ وَڇ وبډٚوٜ

Q35.6 Cleft palate, medial ډٕبوٓ ٙپبٳ ٽبڇ ، Q35.6 
Q35.7 Cleft uvula  ٙپبٳ ُثبن ٽًؿټ Q35.7 
Q35.8 Cleft palate, unspecified, bilateral وبډٚوٜ، ىي ٥َٵٍ ٙپبٳ ٽبڇ ، Q35.8 
Q35.9 Cleft palate, unspecified, unilateral وبډٚوٜ، ٔپ٦َٵٍ ٙپبٳ ٽبڇ ، Q35.9 
 Cleft palate NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ وبډٚو  
Q36 Cleft lip  َْڅت ٙپ Q36 
 Includes: cheiloschisis  : َبْ ىَبن ٙٺبٷ ځًٍٙٙبډڄ   
 congenital fissure of lip  ٙٺبٷ ډبىٍُاىْ څت  
 Harelip  ٙٺبٷ څجُب  
 labium leporinum )ٙٺبٷ ډبىٍُاىْ څت )څجًٕڇ څذًٍوًٕڇ  
 Excludes:cleft lip with cleft palate 

(Q37.-) 
  (-.Q37) ٙپبٳ ٽبڇڅت ٙپَْ َمَاٌ ثب ثٍ إشظىبء : 

Q36.0 Cleft lip, bilateral  ٍڅت ٙپَْ، ىي ٥َٵ Q36.0 
Q36.1 Cleft lip, medial  ٓڅت ٙپَْ، ډٕبو Q36.1 
Q36.9 Cleft lip, unilateral  ٍڅت ٙپَْ، ٔپ٦َٵ Q36.9 
 Cleft lip NOS ٜڅت ٙپَْ وبډٚو  
Q37 Cleft palate with cleft lip  َْٙپبٳ ٽبڇ َمَاٌ ثب څت ٙپ Q37 
Q37.0 Cleft hard palate with cleft lip, 

bilateral 
 Q37.0 ٙپبٳ ٽبڇ ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ىي ٥َٵٍ 

 78                     اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی



 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES     ٥805جٺٍ ثىيْ ثٕه اڅمچچٓ ثٕمبٍُٔب  /  
 

Q37.1 Cleft hard palate with cleft lip, 
unilateral 

 Q37.1 ٙپبٳ ٽبڇ ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ٔپ٦َٵٍ 

 Cleft hard palate with cleft lip NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ وبډٚو  
Q37.2 Cleft soft palate with cleft lip, bilateral  ٍٙپبٳ ٽبڇ وَڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ىي ٥َٵ Q37.2 
Q37.3 Cleft soft palate with cleft lip, 

unilateral 
 Q37.3 ٙپبٳ ٽبڇ وَڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ٔپ٦َٵٍ 

 Cleft soft palate with cleft lip NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ وَڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ وبډٚو  
Q37.4 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

bilateral 
ٙپبٳ سًاڇ ٽبڇ وَڇ ي ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، 

 ىي ٥َٵٍ 
Q37.4 

Q37.5 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 
unilateral 

ٙپبٳ سًاڇ ٽبڇ وَڇ ي ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، 
 ٔپ٦َٵٍ 

Q37.5 

 Cleft hard and soft palate with cleft lip 
NOS 

ٙپبٳ سًاڇ ٽبڇ وَڇ ي ٕوز َمَاٌ ثب څت ٙپَْ 
 وبډٚوٜ

 

Q37.8 Unspecified cleft palate with cleft lip, 
bilateral 

 Q37.8 پبٳ وبډٚوٜ ٽبڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ىي ٥َٵٍ ٙ

Q37.9 Unspecified cleft palate with cleft lip, 
unilateral 

 Q37.9 ٙپبٳ وبډٚوٜ ٽبڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ، ٔپ٦َٵٍ 

 Cleft palate with cleft lip NOS ٜٙپبٳ ٽبڇ َمَاٌ ثب څت ٙپَْ وبډٚو  
 

Other congenital malformations of 
the digestive system 
(Q38-Q45) 

 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ 
(Q38-Q45) 

Q38 Other congenital malformations of 
tongue, mouth and pharynx 

 Q38 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ، ُثبن، ىَبن ي كىؼٌَ 

 Excludes:macrostomia (Q18.4)  : ثٍِځٓ ٱَٕ ٭بىْ ىَبن ثٍ إشظىبء(Q18.4)  
 microstomia (Q18.5)  ٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بىْ ىَبن(Q18.5)  
Q38.0 Congenital malformations of lips, not 

elsewhere classified 
َب ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ څت 

 اوي  ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ
Q38.0 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
  fistula of lip  ٵٕٖشًڃ څت  
  malformation of lip NOS  وبَىؼبٍْ وبډٚوٜ څت  
 Van der Woude's syndrome ٕىيٍڇ يوي ىٍ ييى  
 Excludes:cleft lip (Q36.-)  :څت ٙپَْ ثٍ إشظىبء(Q36.-)  
 . with cleft palate (Q37.-)  َمَاٌ ثب ٙپبٳ ٽبڇ(Q37.-)  
 macrocheilia (Q18.6)  ثٍِځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ څت(Q18.6)  
 microcheilia (Q18.7) ٽًؿټ ٱ٥َٕجٕٮٓ څت(Q18.7)  
Q38.1 Ankyloglossia  ثٖشٍ ٙين ُثبن Q38.1 
 Tongue tie )ُثبن ثٖشڂٓ )ٽًسبَٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ٵَوًڅًڇ ُثبن  
Q38.2 Macroglossia  ُثبن ثٍِٿ Q38.2 
Q38.3 Other congenital malformations of 

tongue 
 Q38.3 ٕبَٔ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ُثبن 

 Aglossia ٵٺيان ُثبن  
 Bifid tongue ٍُثبن ىيٙبه  
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Congenital:  ډبىٍُاىْ:
        adhesion           

of tongue ُثبن
        ٓؿٖجىيځ 

        fissure         ٙٺبٷ
        malformation 
NOS   

        ٜوبَىؼبٍْ وبډٚو
Hypoglossia          )ُثبن ٽًسبٌ ي ىاٍاْ ٍٙي وبٽبډڄ )َٕذًځچًٕٕب
Hypoplasia of tongue َٕذًدالُْ ُثبن
Microglossia         ُثبن ثٍِٿ

Q38.4 Congenital malformations of salivary 
glands and ducts

آنوبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ  ٱيى ثِاٹٓ ي ډؼبٍْ  Q38.4

Absence   

(of) salivary gland or duct ٱيٌ ٔب ډؼَاْ ثِاٹٓ
ٵٺيان

Accessory  ٓٵَ٭
Atresia   َُْآس
Congenital fistula of salivary gland ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ ٱيٌ ثِاٹٓ

Q38.5 Congenital malformations of palate, 
not elsewhere classified

وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽبڇ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ 
اوي  ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ

Q38.5

Absence of uvula
Congenital malformation of palate NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ٽبڇ
High arched palate ثچىي ٽبڇ ىاٍاْ ٹًٓ
Excludes:cleft palate (Q35.-)  (-.Q35)ٙپبٳ ٽبڇ ثٍ إشظىبء: 
        with cleft lip (Q37.-)         ََْمَاٌ ثب څت ٙپ(Q37.-)

Q38.6 Other congenital malformations of 
mouth

Q38.6 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ  ىَبن ٕبَٔ 

Congenital malformation of mouth NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ىَبن
Q38.7 Pharyngeal pouch )دبوؾ كچٺٓ( ثه ثٖز كچٺٓ  Q38.7

Diverticulum of pharynx ىًٍٔسٕپًڃ كچٸ
Excludes:pharyngeal pouch syndrome 
(D82.1)

(D82.1)ٕىيٍڇ دبوؾ كچٸثٍ إشظىبء: 

Q38.8 Other congenital malformations of 
pharynx

Q38.8 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ كچٸ ٕبَٔ 

Congenital malformation of pharynx 
NOS

وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ كچٸ

Q39 Congenital malformations of 
oesophagus

وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډَْ  Q39

Q39.0 Atresia of oesophagus without fistula ډَْ ثيين ٵٕٖشًڃ آسَُْ  Q39.0
Atresia of oesophagus NOS آسَُْ وبډٚوٜ ډَْ

Q39.1 Atresia of oesophagus with 
tracheo-oesophageal fistula

وبْ  –مَْ َمَاٌ ثب ٵٕٖشًڃ ډَْ آسَُٔ Q39.1

Atresia of oesophagus with 
broncho-oesophageal fistula

ډَْ –آسَُْ ډَْ َمَاٌ ثب ٵٕٖشًڃ ثَو٘ 
Q39.2 Congenital tracheo-oesophageal fistula 

without atresia
وبْ ثيين َمَآَ ثب  –ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ ډَْ 
ٵٺيان ٥جٕٮٓ ىَبوٍ آن 

Q39.2

Congenital tracheo-oesophageal fistula 
NOS

وبْ –ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ډَْ 
Q39.3 Congenital stenosis and stricture of  َْسىڂٓ ي اوٖياى ډبىٍُاىْ ډ Q39.3

ٵٺيان ُثبن ٽًؿټ
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oesophagus 
Q39.4 Oesophageal web  َْدَىٌ ډ Q39.4 
Q39.5 Congenital dilatation of oesophagus  َْاسٖب٫ ډبىٍُاىْ  ډ Q39.5 
Q39.6 Diverticulum of oesophagus ٍٖٕأٓ ٙين ػياٍ ډَْ ) ىًٍٔسًٕڃ ډَْ (  ٽ Q39.6 
 Oesophageal pouch )َْثه ثٖز ډَْ )دبوؾ ډ  
Q39.8 Other congenital malformations of 

oesophagus 
 Q39.8 :وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ  ډَْ  ٕبَٔ 

 Absent                   
(of) 
oesophagus 

 ډَْ

  ٵٺيان
 Congenital 

displacement   
  ػب ثٍ ػبٔٓ ډبىٍُاىْ

 Duplica             ىيسبٔٓ ٙين  
Q39.9 Congenital malformation of 

oesophagus, unspecified 
 Q39.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډَْ، وبډٚوٜ 

Q40 Other congenital malformations of 
upper alimentary tract 

 Q40 ٕبَٔ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډؼَاْ ځًاٍٗ ٵًٹبوٓ 

Q40.0 Congenital hypertrophic pyloric 
stenosis 

 Q40.0 سىڂٓ َبٔذَيسَيٵٕټ ډبىٍُاىْ ىٍٔـٍ دٕچًٍ 

 Congenital or infantile: :ْډبىٍُاىْ ٔب وًُاى  
            constriction  

of pylorus ًٍدٕچ 

           ٟاوٺجب  
            hypertrophy              َٓبٔذَسَيٵ  
            spasm                     إذبٕڈ  
            stenosis                ٓسىڂ  
            stricture                ٓسىڂ  
Q40.1 Congenital hiatus hernia  ُثين اُ ٙپبٳ  ثو٘ َبْٵشٸ ډبىٍُاىْ ََ ٔټ ا

 ٍيْ ىٔبٵَاځڈ 
Q40.1 

 Displacement of cardia through 
oesophageal hiatus 

  ػبثٍ ػبٔٓ ٽبٍىٔب ىٍ ٥ًڃ َٕبسًٓ ډَْ

 Excludes:congenital diaphragmatic 
hernia (Q79.0) 

  (Q79.0)ٵشٸ ډبىٍُاىْ ىٔبٵَاځمٓ ثٍ إشظىبء: 

Q40.2 Other specified congenital 
malformations of stomach 

 Q40.2  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ډٮيٌ ٕبَٔ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            displacement of stomach            ٌػبثٍ ػبٔٓ ډٮي  
            diverticulum of stomach            ٌىًٍٔسٕپًڃ ډٮي  
            hourglass stomach            ٓډٮيٌ ٕب٭ز ٙى  
 Duplication of stomach ٌىيسبٔٓ ٙين ډٮي  
 Megalogastria ٌثٍِځٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ ډٮي  
 Microgastria ٌٽًؿپٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ډٮي  
Q40.3 Congenital malformation of stomach, 

unspecified 
 Q40.3 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډٮيٌ، وبډٚوٜ  

Q40.8 Other specified congenital 
malformations of upper alimentary 
tract 

ٕبَٔ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ  ډٚوٜ ډؼَاْ 
 ٗ ٵًٹبوٓ اٍځً

Q40.8 
 

Q40.9 Congenital malformation of upper 
alimentary tract, unspecified 

ٗ ٵًٹبوٓ، اٍوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډؼَاْ ځً
 وبډٚوٜ 

Q40.9 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
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            anomaly    NOS of upper 
alimentary 
tract 

وبډٚوٜ ىٕشڂبٌ 
 ځًاٍٗ ٵًٹبوٓ

           ٍْوبَىؼب  
            deformity              ٍْوبَىؼب  

Q41 Congenital absence, atresia and 
stenosis of small intestine 

 Q41 ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ ٽًؿټ 

 Includes: congenital obstruction, 
occlusion and stricture of small intestine 
or intestine NOS 

اوٖياى، ډٖييى ٙين ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ  ٙبډڄ :
 ٽًؿټ ٔب ٍيىٌ وبډٚوٜ

 

 Excludes:meconium ileus (E84.1)  : اوٖياى ٍيىٌ ثٮچز سؼم٬ ډپًوًٕڇثٍ إشظىبء (E84.1)  
Q41.0 Congenital absence, atresia and 

stenosis of duodenum 
 Q41.0  )ىياٍَُ( ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ اطىٓ ٭َٚآسَُْ ٵٺيان، 

Q41.1 Congenital absence, atresia and 
stenosis of jejunum 

 Q41.1 ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ّّوًڇ آسَُْ ٵٺيان، 

 Apple peel syndrome )ٕىيٍڇ دًٕز ٕٕت )ادڄ دٕڄ  
 Imperforate jejunum ٌّّوًڇ ثٓ ډىٶ  
Q41.2 Congenital absence, atresia and 

stenosis of ileum 
 Q41.2 ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ أچىًڇ 

Q41.8 Congenital absence, atresia and 
stenosis of other specified parts of 
small intestine 

ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٕبَٔ ٹٖمشُبْ 
 ډٚوٜ ٍيىٌ ٽًؿټ 

Q41.8 
 

Q41.9 Congenital absence, atresia and 
stenosis of small intestine, part 
unspecified 

ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ ٽًؿټ، 
 ٹٖمز وبډٚوٜ 

Q41.9 

 Congenital absence, atresia and stenosis 
of intestine NOS 

  ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ وبډٚوٜ

Q42 Congenital absence, atresia and 
stenosis of large intestine 

 Q42 ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ ثٍِٿ 

 Includes: congenital obstruction, 
occlusion and stricture of large intestine 

اوٖياى، ډٖييى ٙين ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ ٙبډڄ : 
  ثٍِٿ

 

Q42.0 Congenital absence, atresia and 
stenosis of rectum with fistula 

ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍإز ٍيىٌ َمَاٌ 
 ثب ٵٕٖشًڃ 

Q42.0 

Q42.1 Congenital absence, atresia and 
stenosis of rectum without fistula 

ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍإز ٍيىٌ ثيين 
 ٵٕٖشًڃ 

Q42.1 

 Imperforate rectum ٌٍإز ٍيىٌ  )ٍٽشًڇ( ثٓ ډىٶ  
Q42.2 Congenital absence, atresia and 

stenosis of anus with fistula 
 Q42.2 ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډٺٮي َمَاٌ ثب ٵٕٖشًڃ 

Q42.3 Congenital absence, atresia and 
stenosis of anus without fistula 

 Q42.3 ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډٺٮي ثيين ٵٕٖشًڃ 

 Imperforate anus ٌډٺٮي ثٓ ډىٶ  
Q42.8 Congenital absence, atresia and 

stenosis of other parts of large intestine 
ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٕبَٔ ٹٖمشُبْ 

 ٍيىٌ ثٍِٿ 
Q42.8 

 
Q42.9 Congenital absence, atresia and 

stenosis of large intestine, part 
unspecified 

ٵٺيان، آسَُْ ي سىڂٓ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ ثٍِٿ، ٹٖمز 
 وبډٚوٜ 

Q42.9 

Q43 Other congenital malformations of 
intestine 

 Q43 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ 

Q43.0 Meckel's diverticulum  ىًٍٔسٕپًڃ ډپڄ Q43.0 
 Persistent: :ٌثبٹٓ ډبوي  
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            omphalomesenteric duct             ٓډِوشَْ –ډؼَاْ وبٵ  
            vitelline duct            ډؼَاْ يسٕچٕه  
Q43.1 Hirschsprung's disease ٙ ََٕ ٍَْيوڀ ٖذثٕمب Q43.1 
 Aganglionosis ٵٺيان ځبوڂچًٕن  
 Congenital (aganglionic) megacolon  ډڂبٽًڅًن )ثٍِځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ٍيىٌ( )َمَاٌ ثب ٵٺيان

 ځبوڂچًٕن( ډبىٍُاىْ
 

Q43.2 Other congenital functional disorders 
of colon 

 Q43.2 ډبىٍُاىْ ٽًڅًن ْ ٭مچپَىٕبَٔ اهشالالر 

 Congenital dilatation of colon اسٖب٫ ډبىٍُاىْ ٽًڅًن  
Q43.3 Congenital malformations of intestinal 

fixation 
 Q43.3 أٓ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ سظجٕز ٍيىٌ

 Congenital adhesions [bands]: َٓبْ ډبىٍُاىْ)ثبويَبْ(: ؿٖجىيځ  
            omental, anomalous            ٍؿبىٍٔىٍ ، وبَىؼب  
            peritoneal            ٓٝٶبٹ  
 Jackson's membrane ٱٚبْ ػپًٖن  
 Malrotation of colon دٕؾ هًٍىځٓ وبډىبٕت ٽًڅًن  
 Rotation: :٘ؿَه  
            failure of    

of caecum and 
colon 

)ٍيىٌ ٽًٍ( ي ٕپًڇ 
 ٽًڅًن

           ٜوبٹ  
            incomplete                وبٽبډڄ  
            insufficient             ٓوبٽبٵ  
 Universal mesentery ٍَٕيىٌ ثىي )ډِاوشَ( ٵَاځ  
Q43.4 Duplication of intestine  ٌىيسب ٙين ٍيى Q43.4 
Q43.5 Ectopic anus  ډٺٮي وبثؼب Q43.5 
Q43.6 Congenital fistula of rectum and anus  ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ ٍإز ٍيىٌ ي ډٺٮي Q43.6 
 Excludes:congenital fistula:  :ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ:ثٍ إشظىبء  
            rectovaginal (Q52.2)             ٌډُجچٓ –ٍإز ٍيى(Q52.2)  
            urethrorectal (Q64.7)             ٌډُجچٓ –دٕٚبثَا(Q64.7)  
 Pilonidal fistula or sinus (L05.-)  ٵٕٖشًڃ ٔب ٕٕىًٓ دٕچًدٕىياڃ  
 with absence, atresia and stenosis (Q42.0, 

Q42.2) 
 ,Q42.0)ي١ٮٕز ٵًٷ َمَاٌ ثب ٵٺيان آسَُْ ي ٙپمٓ

Q42.2) 
 

Q43.7 Persistent cloaca ثبُ ثًىن ډؼَاْ ٽچًآٻ Q43.7 
 Cloaca NOS ٜٽچًآٻ وبډٚو  
Q43.8 Other specified congenital 

malformations of intestine 
 Q43.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ٍيىٌ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            blind loop syndrome            ًٍٕىيٍڇ څًڅٍ ٽ  
            diverticulitis, colon            اڅشُبة ىًٍٔسٕپًڃ، ٽًڅًن  
            diverticulum, intestine            ٌىًٍٔسٕپًڃ، ٍيى  
 Dolichocolon ٌىياُى  
 Megaloappendix ٔٔهمٕيځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ آدبوي  
 Megaloduodenum )همٕيځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ )ىياُىٍَ )ىئًىوًڇ  
 Microcolon ٽًؿپٓ ٽًڅًن  
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 Transposition of: :ٓٔػبثٍ ػب  
            appendix            ٔٔآدبوي  
            colon            ٽًڅًن  
            intestine            ٌٍيى  
Q43.9 Congenital malformation of intestine, 

unspecified 
 Q43.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٍيىٌ، وبډٚوٜ 

Q44 Congenital malformations of 
gallbladder, bile ducts and liver 

وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽٍٕٖ ٝٶَا، ډؼبٍْ ٝٶَايْ 
 ي ٽجي 

Q44 

Q44.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of 
gallbladder 

 Q44.0 ٍٙي وبٹٜ، آدالُْ ي َبٔذًدالُْ ٽٍٕٖ ٝٶَا 

 Congenital absence of gallbladder ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٽٍٕٖ ٝٶَا  
Q44.1 Other congenital malformations of 

gallbladder 
 Q44.1 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽٍٕٖ ٝٶَا 

 Congenital malformation of gallbladder 
NOS 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ٽٍٕٖ ٝٶَا

 Intrahepatic gallbladder ْٽٍٕٖ ٝٶَاْ ىاهڄ ٽجي  
Q44.2 Atresia of bile ducts  ْآسَُْ ډؼَاْ ٝٶَاي Q44.2 
Q44.3 Congenital stenosis and stricture of 

bile ducts 
 Q44.3 سىڂٓ ي اوٖياى ډبىٍُاىْ ډؼبٍْ ٝٶَايْ 

Q44.4 Choledochal cyst  ٽٕٖز ډؼَاْ ٽچًىيٻ Q44.4 
Q44.5 Other congenital malformations of bile 

ducts 
 Q44.5 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډؼبٍْ ٝٶَايْ 

 Accessory hepatic duct ْډؼَاْ ٵَ٭ٓ ٽجي  
 Congenital malformation of bile duct 

NOS 
  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ډؼَاْ ٝٶَايْ

 Duplication: :ىيسب ٙين  
            biliary duct            ْډؼَاْ ٝٶَاي  
            cystic duct            ډؼَاْ ٽٍٕٖ ٝٶَا  
Q44.6 Cystic disease of liver  ثٕمبٍْ ٽٕٖشٕټ ٽجي Q44.6 
 Fibrocystic disease of liver ثٕمبٍْ ٵٕجَيٽٕٖشٕټ ٽجي  
Q44.7 Other congenital malformations of 

liver 
 Q44.7 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽجي 

 Accessory liver ٓٽجي ا١بٵ  
 Alagille's syndrome ٕىيٍڇ آالّٔڄ  
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            absence of liver            ٵٺيان ٽجي  
            hepatomegaly            )ٓثٍِځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ٽجي )َذبسًډڂبڅ  
            malformation of liver NOS            وبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ٽجي  
Q45 Other congenital malformations of 

digestive system 
 Q45 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ 

 Excludes:congenital:  : ډبىٍُاىْ :ثٍ إشظىبء   
            diaphragmatic hernia (Q79.0)             ٵشٸ ىٔبٵَاځڈ(Q79.0)  
            hiatus hernia (Q40.1)            ٵشٸ ٙپبٳ ډَِيْ( ٵشٸ َٕبسبڃ( 

(Q40.1) 
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Q45.0 Agenesis, aplasia and hypoplasia of 
pancreas 

 Q45.0 ٍٙي وبٹٜ، آدالُْ ي َٕذًدالُْ څًُاڅمٮيٌ 

 Congenital absence of pancreas ٌٵٺيان ډبىٍُاىْ څًُاڅمٮي  
Q45.1 Annular pancreas  ًْڅًُاڅمٮيٌ كچٺ Q45.1 
Q45.2 Congenital pancreatic cyst  ٌٽٕٖز ډبىٍُاىْ څًُاڅمٮي Q45.2 
Q45.3 Other congenital malformations of 

pancreas and pancreatic duct 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ څًُاڅمٮيٌ ي ډؼَاْ 

 أٓ  څًُاڅمٮيٌ
Q45.3 

 

 Accessory pancreas ٓڅًُاڅمٮيٌ ٵَ٭  
 Congenital malformation of pancreas or 

pancreatic duct NOS 
وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ دبوپَآ ٔب ډؼَاْ وبډٚوٜ 

 څًُاڅمٮيٌ اْ
 

 Excludes:diabetes mellitus:  :ىٔبثز َٕٙٔه:ثٍ إشظىبء  
            congenital (E10.-)             ْډبىٍُاى(E10.-)  
            neonatal (P70.2)            ْوًُاى(P70.2)  
 fibrocystic disease of pancreas (E84.-)  ْثٕمبٍْ ٵٕجَيٽٕٖشٕټ ډبىٍُاى(E84.-)  
Q45.8 Other specified congenital 

malformations of digestive system 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 

 ځًاٍٗ 
Q45.8 

 

 Absence (complete)(partial) of 
alimentary tract NOS 

  ٵٺيان )ٽبډڄ ( )وبٹٜ( وبډٚوٜ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ

 Duplication              
of digestive organs 
NOS 

وبډٚوٜ  اٍځبوُبْ
 ځًاٍٗ

  ىيسب ٙين
 Malposition, 

congenital   
  وبثٍ ػبٔٓ، ډبىٍُاىْ 

Q45.9 Congenital malformation of digestive 
system, unspecified 

 Q45.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ، وبډٚوٜ 

 Congenital: ْډبىٍُاى  
            anomaly    

NOS of digestive 
system ٍٗوبډٚوٜ ىٕشڂبٌ ځًا 

            ٓآوًډبڅ
 )وبَىؼبٍْ(

 

            deformity              ٓىٵًٍډٕش  
 
 

Congenital malformations of genital 
organs (Q50-Q56) 

 َبْ ډبىٍُاىْ اوياڇ سىبٕچٓ وبَىؼبٍْ
(Q50-Q56) 

 Excludes:  androgen resistance syndrome 
(E34.5) 

: ٕىيٍڇ ډٺبيډز ثٍ ًٍَډًن ډَىاوٍ  ثٍ إشظىبء
 (E34.5) )آويٍيّن(

 

 syndromes associated with anomalies in 
the number and form of chromosomes 
(Q90-Q99) 

ٕىيٍډُبٔٓ ٽٍ ثٍ وبَىؼبٍُٔبْ ډًػًى ىٍ سٮياى ي ٙپڄ 
 (Q90-Q99 ثبٙىي. ٽَيډًُيډُب، ياثٖشٍ ډٓ

 

 testicular feminization syndrome (E34.5) ًْٕىيٍڇ سبوٕض ث٢ٕ(E34.5)  
Q50 Congenital malformations of 

ovaries, fallopian tubes and broad 
ligaments 

َبْ ٵبڅًة ي  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ سومياوُب، څًڅٍ
 ٍثب٥ُبْ دُه

Q50 

Q50.0 Congenital absence of ovary ٵٺيان ډبىٍُاىْ سوميان Q50.0 
 Excludes:Turner's syndrome (Q96.-)  :ٕىيٍڇ سَوَثٍ إشظىبء(Q96.-)  
Q50.1 Developmental ovarian cyst ٽٕٖز سپبډچٓ سوميان Q50.1 
Q50.2 Congenital torsion of ovary دٕؾ هًٍىځٓ ډبىٍُاىْ سوميان Q50.2 
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Q50.3 Other congenital malformations of 
ovary 

 Q50.3 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ سوميانٕبَٔ 

 Accessory ovary ٓسوميان ٵَ٭  
 Congenital malformation of ovary NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ سوميان  
 Ovarian streak ٓه٤ سومياو  
Q50.4 Embryonic cyst of fallopian tube ٽٕٖز ػىٕىٓ څًڅٍ ٵبڅًح Q50.4 
 Fimbrial cyst  ٵٕمجَٔبٽٕٖز  
Q50.5 Embryonic cyst of broad ligament ٽٕٖز ػىٕىٓ ٍثب٣ دُه Q50.5 
 Cyst: :ٽٕٖز  
            epoophoron            ادًٵَين  
            Gartner's duct            َډؼَاْ ځبٍسى  
            parovarian            ډؼبيٍ سوميان  
Q50.6 Other congenital malformations of 

fallopian tube and broad ligament 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ څًڅٍ ٵبڅًح ي ٍثب٣ 

 دُه
Q50.6 

 
 Absence    

(of) fallopian tube 
or broad ligament څًڅٍ ٵبڅًة ٔب ٍثب٣ دُه 

  ٵٺيان
 Accessory  ٓا١بٵ  
 Atresia   َُْآس  
 Congenital malformation of fallopian 

tube or broad ligament NOS 
  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ څًڅٍ ٵبڅًة ٔب ٍثب٣ دُه

Q51 Congenital malformations of uterus 
and cervix 

 Q51 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍكڈ ي ځَىن ٍكڈ

Q51.0 Agenesis and aplasia of uterus  آدالُْ ٍكڈ٭يڇ أؼبى ي Q51.0 
 Congenital absence of uterus ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٍكڈ  
Q51.1 Doubling of uterus with doubling of 

cervix and vagina 
ىي سب ٙين ٍكڈ َمَاٌ ثب ىي سب ٙين ډُجڄ ي ځَىن 

 ٍكڈ
Q51.1 

Q51.2 Other doubling of uterus ٕبَٔ ډًاٍى ىي سب ٙين ٍكڈ Q51.2 
 Doubling of uterus NOS ىيسب ٙين وبډٚوٜ ٍكڈ  
Q51.3 Bicornate uterus ٍٍكڈ ىي ٙبو Q51.3 
Q51.4 Unicornate uterus ٍٍكڈ ٔټ ٙبه Q51.4 
Q51.5 Agenesis and aplasia of cervix ٭يڇ أؼبى ي آدالُْ ځَىن ٍكڈ Q51.5 
 Congenital absence of cervix ٵٺيان ډبىٍُاىْ ځَىن ٍكڈ  
Q51.6 Embryonic cyst of cervix ٽٕٖز ػىٕىٓ ځَىن ٍكڈ Q51.6 
Q51.7 Congenital fistulae between uterus and 

digestive and urinary tracts 
ٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ ډبثٕه ٍكڈ ي ډؼبٍْ اىٍاٍْ ي 

 ځًاٍٙٓ
Q51.7 

Q51.8 Other congenital malformations of 
uterus and cervix 

 Q51.8 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍكڈ ي ځَىن ٍكڈٕبَٔ 

 Hypoplasia of uterus and cervix َٕذًدالُْ ٍكڈ ي ځَىن  
Q51.9 Congenital malformation of uterus and 

cervix, unspecified 
وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍكڈ ي ځَىن ٍكڈ،  

 وبډٚوٜ
Q51.9 

Q52 Other congenital malformations of 
female genitalia 

 Q52 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىبٕچٓ ُن

Q52.0 Congenital absence of vagina ٵٺيان ډبىٍُاىْ ډُجڄ Q52.0 
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Q52.1 Doubling of vagina ىي سب ٙين ډُجڄ Q52.1 
 Septate vagina ٍډُجڄ سٕٲٍ ىا  
 Excludes:doubling of vagina with 

doubling of uterus and cervix(Q51.1) 
ىيسب ٙين ډُجڄ َمَاٌ ثب ىيسب ٙين ٍكڈ ي ثٍ إشظىبء: 
 (Q51.1)ځَىن ٍكڈ  

 

Q52.2 Congenital rectovaginal fistula ْٵٕٖشًڃ ډبىٍُاىْ ډُجچٓ ٍإز ٍيىٌ ا Q52.2 
 Excludes: cloaca (Q43.7)  :ٽچًآٻثٍ إشظىبء(Q43.7)  
Q52.3 Imperforate hymen ٌثپبٍر ډٖييى دَى Q52.3 
Q52.4 Other congenital malformations of 

vagina 
 Q52.4 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډُجڄ

 Congenital malformation of vagina NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ډُجڄ  
 Cyst: :ٽٕٖز  
            canal of Nuck, congenital             ،ډبىٍُاىْٽبوبڃ وبٻ  
            embryonic vaginal            ٓډُجچٓ ٍئبو  
Q52.5 Fusion of labia ؿٖجىيځٓ څت َب Q52.5 
Q52.6 Congenital malformation of clitoris ًٍٔٔوبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽچٕش Q52.6 
Q52.7 Other congenital malformations of 

vulva 
 Q52.7 ډبىٍُاىْ ٵَعٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            absence           

of vulva ٵَع 

           ٵٺيان  
            cyst                          ٽٕٖز  
            

malformation NOS  
            ٍْوبَىؼب

 وبډٚوٜ 
 

Q52.8 Other specified congenital 
malformations of female genitalia 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 
 سىبٕچٓ ُن

Q52.8 
 

Q52.9 Congenital malformation of female 
genitalia, unspecified 

 Q52.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىبٕچٓ ُن، وبډٚوٜ

Q53 Undescended testicle  وٕبٵشٍث٢ّٕ دبٕٔه Q53 
Q53.0 Ectopic testis ث٢ٍٕ وبثؼب Q53.0 
 Unilateral or bilateral ectopic testes ٍث٢ٍٕ وبثؼبْ ٔټ ٥َٵٍ ٔب ىي ٥َٵ  
Q53.1 Undescended testicle, unilateral ٍ٭يڇ وِيڃ ث٢ٍٕ، ٔټ ٥َٵ Q53.1 
Q53.2 Undescended testicle, bilateral ٍ٭يڇ وِيڃ ث٢ٍٕ، ىي ٥َٵ Q53.2 
Q53.9 Undescended testicle, unspecified ٜ٭يڇ وِيڃ ث٢ٍٕ، وبډٚو Q53.9 
 Cryptorchism NOS )ث٢ٍٕ دىُبن، ًٍٝر وبډٚوٜ )ٽَٔذشًٍٽٕٖڈ  
Q54 Hypospadias  َُبڅٕذًٕذبىٔب )ثبُ ٙين دٕٚبثَاٌ ٹياډٓ دبٕٔه سَ ا

 ډلڄ ٥جٕٮٓ(
Q54 

 Excludes:epispadias (Q64.0)  :ادٖٕذبىٔب )ثبُ ٙين دٕٚبثٌَ ٹياډٓ ثبالسَ اُ  ثٍ إشظىبء
 (Q64.0)ډلڄ ٥جٕٮٓ( 

 

Q54.0 Hypospadias, balanic ٍَبٔذًٕذبىٔب، ياثٖشٍ ثٍ كٚٶ Q54.0 
 Hypospadias: :َبٔذًٕذبىٔب  
            coronal            ٽَيوبڃ  
            glandular            ځچىييال  
Q54.1 Hypospadias, penile ٍآڅز سىبٕچٓ ډَى  َبٔذًٕذبىٔب، ياثٖشٍ ث Q54.1 
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Q54.2 Hypospadias, penoscrotal ٍإپَيسًڇ  –آڅز سىبٕچٓ  َبٔذًٕذبىٔب، ياثٖشٍ ث Q54.2 
Q54.3 Hypospadias, perineal ٍډٕبوييٍآَ  َبٔذًٕذبىٔب، ياثٖشٍ ث Q54.3 
Q54.4 Congenital chordee  ٍهمٕيٌ ثًىن آڅز سىبٕچٓ ډَى ثٍ ٥َٳ دبٕٔه ث

 ًٍٝر ډبىٍُاىْ 
Q54.4 

Q54.8 Other hypospadias  َبٔذًٕذبىٔبٕبَٔ ډًاٍى Q54.8 
Q54.9 Hypospadias, unspecified وبډٚوٜ َبٔذًٕذبىٔب ، Q54.9 
Q55 Other congenital malformations of 

male genital organs 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ، ىٕشڂبٌ سىبٕچٓ ػىٔ 

 ډٌٽَ 
Q55 

 Excludes:congenital hydrocele (P83.5)  : َٕيٍيٕڄ ډبىٍُاىْثٍ إشظىبء  (P83.5)  
 hypospadias (Q54.-) َبٔذًٕذبىٔب(Q54.-)  
Q55.0 Absence and aplasia of testis  ٍٵٺيان ي آدالُْ ث٢ٕ Q55.0 
 Monorchism ډًوًٍٽٕٖڈ  
Q55.1 Hypoplasia of testis and scrotum  إپچَيسًڇ( َٕذًدالُْ ث٢ٍٕ ي( Q55.1 
 Fusion of testes سَٽٕت ث٢ٍٕ َب  
Q55.2 Other congenital malformations of 

testis and scrotum 
 Q55.2 )إپچَيسًڇ(ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ث٢ٍٕ 

 Congenital malformation of testis or 
scrotum NOS 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ث٢ٍٕ

 Polyorchism )ْدچٓ ايٍٽٕٖڈ )ؿىي ث٢ٍٕ ا  
 Retractile testis ٍَبْ ػم٬ ًٙويٌ ث٢ٕ  
 Testis migrans ٍَبْ ډُبػَ ث٢ٕ  
Q55.3 Atresia of vas deferens  آسَُْ ٍٿ ياثَان Q55.3 
Q55.4 Other congenital malformations of vas 

deferens, epididymis, seminal vesicles 
and prostate 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٍٿ ياثَان، ادٕئئڈ، 
 َبْ ډىٓ ي دَيٕشبر  ٽٍٕٖ

Q55.4 
 

 Absence or aplasia of: :ُْٵٺيان ٔب آدال  
            prostate            دَيٕشبر  
            spermatic cord            ٥ىبة إذَډبسٕټ  
 Congenital malformation of vas deferens, 

epididymis, seminal 
وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ٍٿ ډبډجَان، ادٕئئڈ ي 

 َبْ ډىٓ ٔب دَيٕشبر ٽٍٕٖ
 

 vesicles or prostate NOS َب ٔب دَيٕشبر وبډٚوٜ ئِٔپًڃ  
Q55.5 Congenital absence and aplasia of 

penis 
 Q55.5 ٵٺيان ي آدالُْ ډبىٍُاىْ آڅز سىبٕچٓ ډَى 

Q55.6 Other congenital malformations of 
penis 

 Q55.6 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ آڅز سىبٕچٓ ډَى 

 Congenital malformation of penis NOS وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ آڅز سىبٕچٓ ډَى  
 Curvature of penis (lateral) )ٓاولىبْ آڅز سىبٕچٓ ډَى )هبٍػ  
 Hypoplasia of penis َٕذًدالُْ آڅز سىبٕچٓ ډَى  
Q55.8 Other specified congenital 

malformations of male genital organs 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 

 سىبٕچٓ ػىٔ ډٌٽَ 
Q55.8 

 

Q55.9 Congenital malformation of male 
genital organ, unspecified 

وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ سىبٕچٓ ػىٔ 
 ډٌٽَ، وبډٚوٜ 

Q55.9 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
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            anomaly    
NOS of male genital 
organ 

وبډٚوٜ اوياڇ سىبٕچٓ 
 ػىٔ ډٌٽَ

            ٓآوًډبڅ
 )وبَىؼبٍْ(

 

            
deformity  

           ٓىٵًٍډٕش  

Q56 Indeterminate sex and 
pseudohermaphroditism 

 Q56 ىي ػىٖٓ ٽبًة ي ػىٖٕز ډجُڈ ) وبډٚوٜ(

 Excludes:pseudohermaphroditism:  : ىي ػىٖٓ ٽبًةثٍ إشظىبء   
            female, with adrenocortical 

disorder (E25.-) 
    ثب اهشالڃ ثو٘ ٹَْٚ ٱيٌ ٵًٷ َمَاٌ ُن

 (-.E25)ٽچًْٕ 
 

            male, with androgen resistance 
(E34.5) 

  ثب ډٺبيډز ثٍ آويٍيّن ) ًٍَډًن َمَاٌ ډَى
 (E34.5)ډَىاوٍ ( 

 

          with specified chromosomal 
anomaly (Q96-Q99) 

  ٌثب وبَىؼبٍْ ډٚوٜ ٽَيډًُيډٓ َمَا
Q96-Q99) 

 

Q56.0 Hermaphroditism, not elsewhere 
classified 

 Q56.0 ثىيْ وٚيٌ إز  ىي ػىٖٓ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

 Ovotestis ٕٔاييسٕٖش  
Q56.1 Male pseudohermaphroditism, not 

elsewhere classified 
ثىيْ  ىي ػىٖٓ ٽبًة ډَىاوٍ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

 وٚيٌ إز 
Q56.1 

 Male pseudohermaphroditism NOS ٜىيػىٖٓ ٽبًة ډَىاوٍ وبډٚو  
Q56.2 Female pseudohermaphroditism, not 

elsewhere classified 
ثىيْ  ىي ػىٖٓ ٽبًة ُوبوٍ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

 وٚيٌ إز 
Q56.2 

 Female pseudohermaphroditism NOS ٜىيػىٖٓ ٽبًة ُوبوٍ وبډٚو  
Q56.3 Pseudohermaphroditism, unspecified  ٜىي ػىٖٓ ٽبًة، وبډٚو Q56.3 
Q56.4 Indeterminate sex, unspecified 

Ambiguous genitalia 
 Q56.4 ، وبډٚوٜ ډجُڈػىٖٕز 

 
Congenital malformations of the 
urinary system (Q60-Q64) 

 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ اىٍاٍْ 
(Q60-Q64) 

Q60 Renal agenesis and other reduction 
defects of kidney 

ٍٙي وبٹٜ ٽچٍٕ ي ٕبَٔ وٺُٞبْ ٽبَ٘ ىَىيٌ 
 آن ٭مچپَى

Q60 

 Includes: atrophy of kidney:  : ٽًؿټ ٙين ٽچٍٕٙبډڄ :  
            congenital             ْډبىٍُاى  
            infantile             وًُاى  
 congenital absence of kidney  ٍٕٵٺيان ډبىٍُاىْ ٽچ  
Q60.0 Renal agenesis, unilateral  ٍٍٙي وبٹٜ ٽچٍٕ، ٔپ٦َٵ Q60.0 
Q60.1 Renal agenesis, bilateral  ٍٍٙي وبٹٜ ٽچٍٕ، ىي ٥َٵ Q60.1 
Q60.2 Renal agenesis, unspecified  ٍٜٙي وبٹٜ ٽچٍٕ، وبډٚو Q60.2 
Q60.3 Renal hypoplasia, unilateral ٍَٕذًدالُْ ٽچٍٕ، ٔپ٦َٵ Q60.3 
Q60.4 Renal hypoplasia, bilateral  ٍَٕذًدالُْ ٽچٍٕ، ىي ٥َٵ Q60.4 
Q60.5 Renal hypoplasia, unspecified  َٜٕذًدالُْ ٽچٍٕ، وبډٚو Q60.5 
Q60.6 Potter's syndrome  َٕىيٍڇ دًس Q60.6 
Q61 Cystic kidney disease ثٕمبٍْ ٽچٍٕ ٽٕٖشٕټ Q61 
 Excludes:acquired cyst of kidney  : ٽٕٖز اٽشٖبثٓ ٽچٍٕثٍ إشظىبء(N28.1)  

اصول و روش های پایش ناهنجاری های مادرزادی         89 



INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES 816  /ٌٵٞڄ َٶي 
 

  

(N28.1) 
 Potter's syndrome (Q60.6)  َٕىيٍڇ دًس(Q60.6)  
Q61.0 Congenital single renal cyst  ٍٕٽٕٖز ډىٶَى ډبىٍُاىْ ٽچ Q61.0 
 Cyst of kidney (congenital)(single) ٽٕٖز ٽچٍٕ )ډبىٍُاىْ( ډىٶَى  
Q61.1 Polycystic kidney, infantile type  ٍٕو٫ً وًُاىْ ؿىي ٽٕٖشٓ) ٽچٍٕ دچٓ ٽٕٖشٕټ ( ٽچ ، Q61.1 
Q61.2 Polycystic kidney, adult type  ٍٕو٫ً ثبڅٲٕه ؿىي ٽٕٖشٓٽچ ، Q61.2 
Q61.3 Polycystic kidney, unspecified  ٍٕوبډٚوٜ ؿىي ٽٕٖشٓٽچ ، Q61.3 
Q61.4 Renal dysplasia  ٍٕىٖٔذالُْ ٽچ Q61.4 
Q61.5 Medullary cystic kidney  ٍٕٽٕٖشٓ ډٕبوٓٽچ Q61.5 
 Sponge kidney NOS ٜٽچٍٕ إٶىؼٓ وبډٚو  
Q61.8 Other cystic kidney diseases ٍٕٽٕٖشٓ ٕبَٔ ثٕمبٍُٔبْ ٽچ Q61.8 
 Fibrocystic: :ٵٕجَيٽٕٖشٕټ  
            kidney            ٍٕٽچ  
            renal degeneration or disease            ًْٕإشلبڅٍ ٔب ثٕمبٍْ ٽچ  
Q61.9 Cystic kidney disease, unspecified  ٍٕوبډٚوٜ ٽٕٖشٓثٕمبٍْ ٽچ ، Q61.9 
 Meckel-Gruber syndrome  ځَيثَ -ٕىيٍڇ ډپڄ  
Q62 Congenital obstructive defects of 

renal pelvis and congenital 
malformations of ureter 

وٺُٞبْ اوٖياىْ ډبىٍُاىْ څڂىـٍ ٽچٍٕ ي 
 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ كبڅت 

Q62 

Q62.0 Congenital hydronephrosis  اسٖب٫ ډبىٍُاىْ څڂىـٍ ي ٽبڅُٕٖب Q62.0 
Q62.1 Atresia and stenosis of ureter  آسَُْ ي سىڂٓ كبڅت Q62.1 
 Congenital occlusion of: :ْثٖشٍ ثًىن ډبىٍُاى  
            ureter            كبڅت  
            ureteropelvic junction             څڂىـٍ –اسٞبڃ كبڅت  
            ureterovesical orifice             ٍايسَيئُپبڃىَبو  
 Impervious ureter ًًكبڅت ٱَٕٹبثڄ وٶ  
Q62.2 Congenital megaloureter ْكبڅت ثٍِځٓ ډبىٍُاى Q62.2 
 Congenital dilatation of ureter اسٖب٫ ډبىٍُاىْ كبڅت  
Q62.3 Other obstructive defects of renal 

pelvis and ureter 
 Q62.3 ٕبَٔ وٺُٞبْ اوٖياىْ څڂىـٍ ٽچٍٕ ي كبڅت 

 Congenital ureterocele ٵشٸ ډبىٍُاىْ كبڅت  
Q62.4 Agenesis of ureter  كبڅت ٭يڇ أؼبى Q62.4 
 Absent ureter ٵٺيان كبڅت  
Q62.5 Duplication of ureter  ىيسب ٙين كبڅت Q62.5 
 Accessory  

ureter كبڅت 
  ا١بٵٓ

 Double     ىيسب ٙين  
Q62.6 Malposition of ureter  إشٺَاٍ اٙشجبٌ كبڅت Q62.6 
 Deviation                

(of) ureter or 
ureteric orifice كبڅت ٔب ىَبوٍ كبڅت 

  اولَاٳ
 Displacement             ٓٔػبثٍ ػب  
 Ectopic                  وبثؼب  
 Implantation, 

anomalous 
٭يڇ ػبٔڂِٔىٓ ٥جٕٮٓ، ډَث٣ً   
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 ثٍ وبَىؼبٍْ
Q62.7 Congenital vesico-uretero-renal reflux  ٽچٍٕ  –ثَځٚز ډبىٍُاىْ اىٍاٍ اُ ډظبوٍ ثٍ كبڅت Q62.7 
Q62.8 Other congenital malformations of 

ureter 
 Q62.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ كبڅت 

 Anomaly of ureter NOS آوًډبڅٓ )وبَىؼبٍْ( وبډٚوٜ كبڅت  
Q63 Other congenital malformations of 

kidney 
 Q63 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽچٍٕ 

 Excludes:congenital nephrotic syndrome 
(N04.-) 

  (-.N04) ٕىيٍڇ وٶَيسٕټ ډبىٍُاىْثٍ إشظىبء : 

Q63.0 Accessory kidney  ٍٕا١بٵٓٽچ Q63.0 
Q63.1 Lobulated, fused and horseshoe kidney  ٓي ػًٗ هًٍىٌٽچٍٕ څًثًڅٍ، وٮڄ إج Q63.1 
Q63.2 Ectopic kidney  ٽچٍٕ وبثؼب Q63.2 
 Congenital displaced kidney ٍٕػبثٍ ػبٔٓ ډبىٍُاىْ ٽچ  
 Malrotation of kidney ٍٕؿَه٘ وبډىبٕت ٽچ  
Q63.3 Hyperplastic and giant kidney   ٽچٍٕ َبٔذَدالٕشٕټ ي ثٍِٿ Q63.3 
Q63.8 Other specified congenital 

malformations of kidney 
 Q63.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ٽچٍٕ 

 Congenital renal calculi ٍٕٕىڀ ډبىٍُاىْ ٽچ  
Q63.9 Congenital malformation of kidney, 

unspecified 
 Q63.9 وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٽچٍٕ، وبډٚوٜ 

Q64 Other congenital malformations of 
urinary system 

 Q64 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ اىٍاٍْ 

Q64.0 Epispadias  أٖذبىٔب) ثبُ ٙين دٕٚبثَاٌ ٹياډٓ ثبالسَ اُ ډلڄ
 ٥جٕٮٓ ( 

Q64.0 

 Excludes:hypospadias (Q54.-)  :َبٔذًٕذبىٔب  ثٍ إشظىبء(Q54.-)  
Q64.1 Exstrophy of urinary bladder  ٍياٍيوٍ ثًىن ډظبو Q64.1 
 Ectopia vesicae ډظبوٍ وبثؼب  
 Extroversion of bladder ؿَه٘ ډظبوٍ ثٍ ٕمز هبٍع  
Q64.2 Congenital posterior urethral valves ٍَبْ ډبىٍُاىْ دٕٚبثَاٌ هچٶٓ  ىٍٔـ Q64.2 
Q64.3 Other atresia and stenosis of urethra 

and bladder neck 
 Q64.3 ٕبَٔ ډًاٍى آسَُْ ي سىڂٓ دٕٚبثَاٌ ي ځَىن ډظبوٍ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            bladder neck obstruction            ٍاوٖياى ځَىن ډظبو  
            stricture of:            ٓسىڂ  
            urethra            ٌدٕٚبثَا  
            urinary meatus            ٍْډؼَاْ اىٍا  
            vesicourethral orifice            ىَبوٍ ئُپًايٍسَاڃ  
 Impervious urethra ًًدٕٚبثَاٌ ٱَٕٹبثڄ وٶ  
Q64.4 Malformation of urachus  ًٓوبَىؼبٍْ ايٍاٽ Q64.4 
 Cyst of urachus ًٓٽٕٖز ايٍاٽ  
 Patent urachus ٍايٍاٽًٓ آٙپب  
 Prolapse of urachus ًٓاٵشبىځٓ ايٍاٽ  
Q64.5 Congenital absence of bladder and 

urethra 
 Q64.5 ٵٺيان ډبىٍُاىْ ډظبوٍ ي دٕٚبثَاٌ 
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Q64.6 Congenital diverticulum of bladder  ٍىًٍٔسٕپًڃ ډبىٍُاىْ ډظبو Q64.6 
Q64.7 Other congenital malformations of 

bladder and urethra 
 Q64.7 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډظبوٍ ي دٕٚبثَاٌ 

 Accessory: :ٓا١بٵ  
            bladder            ٍډظبو  
            urethra            ٌدٕٚبثَا  
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            hernia of bladder            ٍٵشٸ ډظبو  
            malformation of bladder or 

urethra NOS 
           ٌوبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ډظبوٍ ي دٕٚبثَا  

            prolapse of:            :ٓاٵشبىځ  
            bladder (mucosa)            ٍډظبو  
            urethra            ٌدٕٚبثَا  
            urinary meatus            ٍْډؼَاْ اىٍا  
            urethrorectal fistula             ٍَٓإز ٍيىٌ اْ –ٵٕٖشًڃ دٕٚبثَا  
 Double:  :ٓٔىيسب  
            urethra            ٌدٕٚبثَا  
            urinary meatus            ٍْډؼَاْ اىٍا  
Q64.8 Other specified congenital 

malformations of urinary system 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ىٕشڂبٌ 

 اىٍاٍْ 
Q64.8 

 

Q64.9 Congenital malformation of urinary 
system, unspecified 

 Q64.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ اىٍاٍْ، وبډٚوٜ 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly    

NOS of urinary 
system ٍْوبډٚوٜ ىٕشڂبٌ اىٍا 

            ٓآوًډبڅ
 )وبَىؼبٍْ(

 

            deformity              ٓىٵًٍډٕش  
 

Congenital malformations and 
deformations of the musculoskeletal 
system (Q65-Q79) 

وبَىؼبٍُٔب ي سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ 
 (Q65-Q79) إپچشٓ –٭٢الوٓ 

Q65 Congenital deformities of hip  ْډٶٞڄ ٍانسٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاى  Q65 
 Excludes:clicking hip (R29.4)  :ٝيا ٽَىن ډٶٞڄ ٍانثٍ إشظىبء  
Q65.0 Congenital dislocation of hip, 

unilateral 
 Q65.0 ، ٔپ٦َٵٍ ډٶٞڄ ٍانىٍ ٍٵشڂٓ ډبىٍُاىْ 

Q65.1 Congenital dislocation of hip, bilateral  ْىي ٥َٵٍ ډٶٞڄ ٍانىٍ ٍٵشڂٓ ډبىٍُاى ، Q65.1 
Q65.2 Congenital dislocation of hip, 

unspecified 
 Q65.2 ، وبډٚوٜ ٍانډٶٞڄ ىٍ ٍٵشڂٓ ډبىٍُاىْ 

Q65.3 Congenital subluxation of hip, 
unilateral 

 Q65.3 ، ٔپ٦َٵٍ ډٶٞڄ ٍانىٍ ٍٵشڂٓ وبٹٜ ډبىٍُاىْ 

Q65.4 Congenital subluxation of hip, bilateral  ْىي ٥َٵٍ ډٶٞڄ ٍانىٍ ٍٵشڂٓ وبٹٜ ډبىٍُاى ، Q65.4 
Q65.5 Congenital subluxation of hip, 

unspecified 
 Q65.5 ، وبډٚوٜ ډٶٞڄ ٍانىٍ ٍٵشڂٓ وبٹٜ ډبىٍُاىْ 

Q65.6 Unstable hip ( ډٶٞڄ ٍان ثٓ طجبر)ٙڄ Q65.6 
 Dislocatable hip ٓډٶٞڄ ٍان ٹبثڄ ىٍٍٵشڂ  
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 Subluxatable hip ٜډٶٞڄ ٍان ٹبثڄ ىٍٍٵشڂٓ وبٹ  
Q65.8 Other congenital deformities of hip  ْډٶٞڄ ٍانٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاى Q65.8 
 Anteversion of femoral neck ًؿَه٘ ځَىن إشوًان ٍان ثٍ ٕمز ػچ  
 Congenital acetabular dysplasia ىٖٔذالُْ ډبىٍُاىْ ډَث٣ً ثٍ كٶٌَ إشبثًڅًٕڇ  
 Congenital coxa: :ډبىٍُاىْ ډٶٞڄ ٍان  
            valga            )ياڅڂب )همٕيځٓ اُ ه٤ ي٤ٕ ثٍ ٕمز هبٍع  
            vara            )ياٍا )همٕيځٓ اُ ه٤ ي٤ٕ ثٍ ٕمز ىاهڄ  
Q65.9 Congenital deformity of hip, 

unspecified 
 Q65.9 ، وبډٚوٜ ډٶٞڄ ٍانسٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ 

Q66 Congenital deformities of feet  سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ دب Q66 
 Excludes:reduction defects of feet 

(Q72.-) 
وٺبئٜ ډَث٣ً ثٍ ػب اوياُْ إشوًاوُبْ دب  ثٍ إشظىبء : 

(Q72.-) 
 

 valgus deformities (acquired) (M21.0)  سٲَٕٕ ٙپچُبْ دب ثٍ ًٍٝر همٕيځٓ اُ ه٤ ي٤ٕ ثين
 (M21.0)(  )اٽشٖبثٓ ( ياڅڂًٓثٍ ٕمز هبٍع )

 

 varus deformities (acquired) (M21.1)  سٲَٕٕ ٙپچُبْ دب ثٍ ًٍٝر همٕيځٓ اُ ه٤ ي٤ٕ ثين
 (M21.1))اٽشٖبثٓ (  )ياٍيٓ( ثٍ ٕمز ىاهڄ

 

Q66.0 Talipes equinovarus  دبْ ؿىجَْ ثًٍٞسٓ ٽٍ دب ثٍ ٕمز ٽٴ ي ىاهڄ
 همٕيٌ ٙيٌ ي دبٙىٍ ىيٍ اُ ُډٕه إز

Q66.0 

Q66.1 Talipes calcaneovarus  دبْ ؿىجَْ ثًٍٞسٓ ٽٍ دب ثٍ ٕمز ٽٴ ي ىاهڄ
 همٕيٌ ٙيٌ ي اوڂٚشبن ىيٍ اُ ُډٕه إز

Q66.1 

Q66.2 Metatarsus varus  همٕيځٓ إشوًاوُبْ ٽٴ دب ثٍ ٕمز ىاهڄ
 )ياٍيٓ ډشبسبًٍٕٓ(

Q66.2 

Q66.3 Other congenital varus deformities of 
feet 

دب ثٮچز ؿَه٘ ثٍ  ٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ
 ٕمز ىاهڄ 

Q66.3 
 

 Hallux varus, congenital ْياٍيٓ ٖٙز دب )َبڅًٓ ياٍيٓ(، ډبىٍُاى  
Q66.4 Talipes calcaneovalgus  دبْ ؿىجَْ ثًٍٞسٓ ٽٍ دب ثٍ ٕمز دٚز ي هبٍع

 همٕيٌ ٙيٌ ي اوڂٚشبن ىيٍ اُ ُډٕه إز
Q66.4 

Q66.5 Congenital pes planus  ٓډبىٍُاىْ ٽٴ دبٝبٵ  Q66.5 
 Flat foot: :دبْ ٝبٳ  
            congenital            ْډبىٍُاى  
            rigid            ٕٶز  
            spastic (everted)            )ٍإذبٕشٕټ )ثَځٚش  
Q66.6 Other congenital valgus deformities of 

feet 
ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ دب ثٮچز ؿَه٘ ثٍ سٲَٕٕ ٕبَٔ 

 ٕمز هبٍع )ثبُ(
Q66.6 

 Metatarsus valgus  ًٓهمٕيځٓ إشوًاوُبْ ٽٴ دب ثٍ ٕمز هبٍع )ياڅڂ
 ډشبسبًٍٕٓ(

 

Q66.7 Pes cavus دبْ ځًى Q66.7 
Q66.8 Other congenital deformities of feet  َٔسٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ دبٕب Q66.8 
 Clubfoot NOS ٜدبْ ؿىجَْ ډبىٍُاىْ )ٽالة ٵًر( وبډٚو  
 Hammer toe, congenital ْاوڂٚز ؿپٚٓ، ډبىٍُاى  
 Talipes: :)َْسبڅٕذٔ )ؿىج  
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            NOS            ٜوبډٚو  
            asymmetric            إٓٓ ډشَٔټ  
 Tarsal coalition  ٱ٢َيٵٓ ىي ٔب ػًٗ هًٍىځٓ إشوًاوٓ ي ٵٕجَيُْ ٔب

 ؿىي إشوًان ٽٴ دب
 

 Vertical talus )ًٓ٭مًىْ ثًىن إشوًان ٹبح )إشوًان سبڅ  
Q66.9 Congenital deformity of feet, 

unspecified 
 Q66.9 سٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ دب، وبډٚوٜ

Q67 Congenital musculoskeletal 
deformities of head, face, spine and 
chest 

إپچشٓ َٕ،  –سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ٭٢الوٓ 
 ًٍٝر، ٕشًن ٵٺَار ي ٹٶٍٖ ٕٕىٍ 

Q67 

 Excludes:congenital malformation 
syndromes classified to Q87.- 

ٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ ىٍ  ثٍ إشظىبء : 
Q87.- ٍاوي   ثىيْ ٙيٌ ٥جٺ 

 

 Potter's syndrome (Q60.6)  َٕىيٍڇ دًس(Q60.6)  
Q67.0 Facial asymmetry َٔثًىن ًٍٝر ) ٭يڇ سٺبٍن ًٍٝر ( ىٱَٕ ٹ ٍ Q67.0 
Q67.1 Compression facies  ثُڈ ٵَٚىځٓ ًٍٝر Q67.1 
Q67.2 Dolichocephaly  ) ٍىٍاُ ) ىٍاُ ثًىن ػمؼم َٕ Q67.2 
Q67.3 Plagiocephaly  َٕ ٘٭يڇ سٺبٍن ي ؿَه Q67.3 
Q67.4 Other congenital deformities of skull, 

face and jaw 
ٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ػمؼمٍ، ًٍٝر ي 

 ٵټ
Q67.4 

 Depressions in skull ٍٵَٚىځٓ ػمؼم  
 Deviation of nasal septum, congenital ْاولَاٳ ىًٔاٌٍ ثٕىٓ، ډبىٍُاى  
 Hemifacial atrophy or hypertrophy  ًٍٍٝرآسَيٵٓ ٔب َبٔذَسَيٵٓ وٕم  
 Squashed or bent nose, congenital ْثٕىٓ ٽيئٓ ٔب همٕيٌ، ډبىٍُاى  
 Excludes:dentofacial anomalies 

[including malocclusion] (K07.-) 
َب )وبَىؼبٍُٔبْ( ډَث٣ً ثٍ ىويان ي  آوًډبڅٓثٍ إشظىبء: 

 (-.K07) ًٍٝر )ٙبډڄ ثي ثٖشٍ ٙين ىَبن(
 

 Syphilitic saddle nose (A50.5)  ٓٙٵَيٍٵشڂٓ ٹٖمز ډٕبوٓ دڄ ثٕىٓ )ثٕىٓ ُٔه إجٓ وب
 (A50.5)اُ ٕٕٶٕچٕٔ 

 

Q67.5 Congenital deformity of spine  ٌَُسٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ ٕشًن ډ Q67.5 
 Congenital scoliosis: :ْإپًڅًُٕ ډبىٍُاى  
            NOS            ٜوبډٚو  
            postural            ٓي١ٮ  
 Excludes:infantile idiopathic scoliosis 

(M41.0 ) 
إپًٔچًُٔٔ وًُاىْ ثب ٭چز وبډٮچًڇ ثٍ إشظىبء: 
(M41.0 ) 

 

 scoliosis due to congenital bony 
malformation (Q76.3) 

إپًٔچًُٔٔ وبٙٓ اُ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ 
 (Q76.3)إشوًاوٓ

 

Q67.6 Pectus excavatum  ٍٵَيٍٵشڂٓ ٱ٢َيٵٓ ػىبٯ ( ٕٕىٍ سًٍٵش ( Q67.6 
 Congenital funnel chest  ُځًىْ ډبىٍُاىْ ثو٘ سلشبوٓ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ وبٙٓ ا

 ٵَيٍٵشڂٓ ٱ٢َيٳ ُٔٶًئٕي
 

Q67.7 Pectus carinatum  ٍثَػٖشڂٓ ٱ٢َيٵٓ ػىبٯ ( ٕٕىٍ ثَػٖش ( Q67.7 
 Congenital pigeon chest ْٹٶٍٖ ٕٕىٍ ثَآډيځٓ ډبىٍُاى  
Q67.8 Other congenital deformities of chest  ٍٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ٹٶٍٖ ٕٕى Q67.8 
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 Congenital deformity of chest wall NOS ٍىٵًٍډٕشٓ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ىًٔاٌٍ ٹٶٍٖ ٕٕى  
Q68 Other congenital musculoskeletal 

deformities 
 Q68 إپچشٓ  –ٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ٭٢الوٓ 

 Excludes:reduction defects of limb(s) 
(Q71-Q73) 

 وٺبئٜ ػب اوياُْ إشوًان اوياڇثٍ إشظىبء : 
(Q71-Q73) 

 

Q68.0 Congenital deformity of 
sternocleidomastoid muscle 

 –ؿىجَْ  –سٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ ٭٢چٍ ػىبٱٓ 
 ډبٕشًئٕيْ

Q68.0 

 Congenital (sternomastoid) torticollis  ٓډبٕشًئٕيْ( ډبىٍُاىْ –ٽؾ ځَىوٓ )ػىبٱ  
 Contracture of sternocleidomastoid 

(muscle) 
  ډبٕشًئٕيْ )٭٢چٍ( –اوٺجبٟ ػىبٱٓ 

 Sternomastoid tumour (congenital)  ٓډبٕشًئٕيْ )ډبىٍُاىْ( –سًډًٍ ػىبٱ  
Q68.1 Congenital deformity of hand سٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ ىٕز Q68.1 
 Congenital clubfinger ؿىجَْ ٙين ډبىٍُاىْ اوڂٚز  
 Spade-like hand (congenital) )ْىٕز ثٕچٓ ٙپڄ )ډبىٍُاى  
Q68.2 Congenital deformity of knee ًسٲَٕٕ ٙپڄ ډبىٍُاىْ ُاو Q68.2 
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            dislocation of knee            ًىٍٍٵشڂٓ ُاو  
            genu recurvatum             اولىبْ ډٶٞڄ ُاوً ثٍ ٕمز ٭ٺت

 )ّوًٍٽًٍياسًڇ(
 

Q68.3 Congenital bowing of femur ٽمبوٓ ٙين ډبىٍُاىْ إشوًان ٍان Q68.3 
 Excludes:anteversion of femur (neck) 

(Q65.8) 
 ؿَه٘ )ځَىن( إشوًان ٍان ثٍ ٕمز ػچً ثٍ إشظىبء: 
(Q65.8) 

 

Q68.4 Congenital bowing of tibia and fibula ٓٽمبوٓ ٙين ډبىٍُاىْ ىٍٙز وٓ ي وبُٻ و Q68.4 
Q68.5 Congenital bowing of long bones of leg, 

unspecified 
َبْ ثچىي ٕبٷ دب،  ٽمبوٓ ٙين ډبىٍُاىْ إشوًان

 وبډٚوٜ
Q68.5 

Q68.8 Other specified congenital 
musculoskeletal deformities 

 –ٕبَٔ سٲَٕٕ ٙپچُبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ٭٢الوٓ 
 إپچشٓ

Q68.8 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            deformity of:            ٓىٵَډٕش  
            clavicle            ٽالئپڄ  
            elbow            آٍوغ  
            forearm            ٕب٭ي  
            scapula            )إپبدًال )ٽشٴ  
           dislocation of:            :ٓىٍٍٵشڂ  
           elbow            آٍوغ  
            shoulder            ٍٙبو  
Q69 Polydactyly )ٓدچٓ ىاٽشٕچٓ )ؿىي اوڂٚش Q69 
Q69.0 Accessory finger(s) اوڂٚز )اوڂٚشبن( ا١بٵٓ ىٕز Q69.0 
Q69.1 Accessory thumb(s) )ٖٙز ا١بٵٓ ىٕز)ََ ىي Q69.1 
Q69.2 Accessory toe(s) اوڂٚز )اوڂٚشبن( ا١بٵٓ دب Q69.2 
 Accessory hallux ٖٓٙز ا١بٵ  
Q69.9 Polydactyly, unspecified ،ٓوبډٚوٜ ؿىي اوڂٚش Q69.9 
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 Supernumerary digit(s) NOS ٜاوڂٚز )اوڂٚشبن( ا١بٵٓ وبډٚو  
Q70 Syndactyly  ّٕٕىياٽشٕچٓ )ؿٖجٕين اوڂٚشبن ثٍ ٔپئڂَ ثًا٦ٕ

 يػًى دَىٌ(
Q70 

Q70.0 Fused fingers  ٌاوڂٚشبن ىٕز ثُڈ ؿٖجٕي Q70.0 
 Complex syndactyly of fingers with 

synostosis 
سَٽٕت اوڂٚشبن ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ )ٕٕىياٽشٕچٓ( َمَاٌ ثب 

 إشوًان ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ )ٕٕىًٕشًُِٔ(
 

Q70.1 Webbed fingers ٍاوڂٚشبن ىٕز دَىٌ ىا Q70.1 
 Simple syndactyly of fingers without 

synostosis 
اوڂٚشبن ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ ىٕز )ٕٕه ىاٽشٕچٓ( ثيين 

 جىيځٓ إشوًاوُب )ٕٕىًٕشًُِٔ(ؿٖ
 

Q70.2 Fused toes ٌاوڂٚشبن دب ثُڈ ؿٖجٕي Q70.2 
 Complex syndactyly of toes with 

synostosis 
سَٽٕت اوڂٚشبن ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ دب )ٕٕه ىاٽشٕچٓ( َمَاٌ 

 ثب ؿٖجىيځٓ إشوًاوُب )ٕٕىًٕشًُِٔ(
 

Q70.3 Webbed toes ٍاوڂٚشبن دب دَىٌ ىا Q70.3 
 Simple syndof toes without synostosis اوڂٚشبن ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ دب  
Q70.4 Polysyndactyly  ٍؿٖجٕين ؿىئه اوڂٚز ثٍ ٔپئڂَ ثٍ يا٦ٕ

 يػًى دَىٌ
Q70.4 

Q70.9 Syndactyly, unspecified  ؿٖجٕين اوڂٚشبن ثٍ ٔپئڂَ ثًا٦ٍٕ يػًى
 وبډٚوٜ دَىٌ،

Q70.9 

 Symphalangy NOS  ْْوبډٚوٜٕٕڈ ٵبڅى  
Q71 Reduction defects of upper limb ٓوٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ إشوًان اوياڇ ٵًٹبو Q71 
Q71.0 Congenital complete absence of upper 

limb(s) 
 Q71.0 ٵٺيان ٽبډڄ ډبىٍُاىْ اوياڇ ٵًٹبوٓ

Q71.1 Congenital absence of upper arm and 
forearm with hand present 

ډبىٍُاىْ ثبُي ي ٕب٭ي َمَاٌ ثب يػًى ىاٙشه  ٵٺيان
 ىٕز

Q71.1 

Q71.2 Congenital absence of both forearm 
and hand 

 Q71.2 ٵٺيان ډبىٍُاىْ سًاڇ ٕب٭ي ي ىٕز

Q71.3 Congenital absence of hand and 
finger(s) 

 Q71.3 ٵٺيان ډبىٍُاىْ ىٕز ي اوڂٚز )اوڂٚشبن(

Q71.4 Longitudinal reduction defect of radius ًٓٔوٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ ٍاى Q71.4 
 Clubhand (congenital) )ْىٕز ؿىجَْ )ډبىٍُاى  
 Radial clubhand ًٓٔىٕز ؿىجَْ ډَث٣ً ثٍ ٍاى  
Q71.5 Longitudinal reduction defect of ulna وٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ إشوًان ايڅىب Q71.5 
Q71.6 Lobster-claw hand  ٓڅًثٖشَ –ىٕز ؿمبٹ Q71.6 
Q71.8 Other reduction defects of upper 

limb(s) 
 Q71.8 ٕبَٔ وٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ اوياڇ ٵًٹبوٓ

 Congenital shortening of upper limb(s) ٓٽًسبَٓ ډبىٍُاىْ اوياڇ )َبْ( ٵًٹبو  
Q71.9 Reduction defect of upper limb, 

unspecified 
 Q71.9 ىَىيٌ ٥ًڃ اوياڇ ٵًٹبوٓ، وبډٚوٜوٺٜ ٽبَ٘ 

Q72 Reduction defects of lower limb ٓوٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ اوياڇ سلشبو Q72 
Q72.0 Congenital complete absence of lower 

limb(s) 
 Q72.0 ٵٺيان ٽبډڄ ډبىٍُاىْ اوياڇ سلشبوٓ

Q72.1 Congenital absence of thigh and lower 
leg with foot present 

ٵٺيان ډبىٍُاىْ ٍان ي ٕبٷ دب َمَاٌ ثب يػًى 
 ىاٙشه دب

Q72.1 
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Q72.2 Congenital absence of both lower leg 
and foot 

 Q72.2 ٵٺيان ډبىٍُاىْ سًاڇ ٕمز سلشبوٓ ٕبٷ دب ي دب

Q72.3 Congenital absence of foot and toe(s) )ٵٺيان ډبىٍُاىْ دب ي اوڂٚز )اوڂٚشبن Q72.3 
Q72.4 Longitudinal reduction defect of femur وٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ إشوًان ٍان Q72.4 
 Proximal femoral focal deficiency  وٺٜ ډ١ًٮٓ وبكٍٕ وِىٔټ ثٍ ډلًٍ ډٕبوٓ اُ إشوًان

 ٍان
 

Q72.5 Longitudinal reduction defect of tibia وٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ سٕجٕب Q72.5 
Q72.6 Longitudinal reduction defect of fibula وٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ ٵٕجًال Q72.6 
Q72.7 Split foot ٙپبٳ دب Q72.7 
Q72.8 Other reduction defects of lower 

limb(s) 
 Q72.8 اڇ سلشبوٓيٕبَٔ وٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ او

 Congenital shortening of lower limb(s)  َْبْ سلشبوٓ اوياڇٽًسبَٓ ډبىٍُاى  
Q72.9 Reduction defect of lower limb, 

unspecified 
 Q72.9 وٺٜ ٽبَ٘ ىَىيٌ اوياڇ سلشبوٓ، وبډٚوٜ

Q73 Reduction defects of unspecified 
limb 

 Q73 وٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ اوياڇ وبډٚوٜ

Q73.0 Congenital absence of unspecified 
limb(s) 

 Q73.0 اوياڇ وبډٚوٜٵٺيان ډبىٍُاىْ 

 Amelia NOS ٜآډچٕب وبډٚو  
Q73.1 Phocomelia, unspecified limb(s)  اسٞبڃ ىٕز ٔب دب ثٍ ثين ثيين يا٦ّٕ ثبُي، ٕب٭ي

 ٔب ٍان ي ٕبٷ، اوياڇ وبډٚوٜ
Q73.1 

 Phocomelia NOS  ٓٔاسٞبڃ ىٕز ٔب دب ثٍ ثين ثيين يا٦ٍٕ ثو٘ ثبال
 اوياڇ وبډٚوٜ

 

Q73.8 Other reduction defects of unspecified 
limb(s) 

 Q73.8 ٕبَٔ وٺبٜٔ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ اوياڇ وبډٚوٜ

 Longitudinal reduction deformity of 
unspecified limb(s) 

  ىٵًٍډٕشٓ ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ اوياڇ وبډٚوٜ

 Ectromelia NOS    

of limb(s) NOS 
اوياڇ)َبْ( 
 وبډٚوٜ

ٕمز ډىلَٳ ٙين وبډٚوٜ ثٍ 
 هبٍع )اٽشَيډچٕب(

 

 Hemimelia NOS     َٜمٓ ډچٕبْ وبډٚو  
 Reduction defect  ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃ  
Q74 Other congenital malformations of 

limb(s) 
 Q74 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ اوياڇ 

 Excludes:polydactyly (Q69.-)  : ؿىي اوڂٚشٓثٍ إشظىبء (Q69.-)  
 Reduction defect of limb (Q71-Q73)  ٜاوياڇ  ٽبَ٘ ىَىيٌ ٥ًڃوٺ(Q71-Q73)  
 syndactyly (Q70.-)  ٌؿٖجىيځٓ اوڂٚشبن ثٍ ٔپئڂَ ثًا٦ٍٕ يػًى دَى

(Q70.-) 
 

Q74.0 Other congenital malformations of 
upper limb(s), including shoulder 
girdle 

ڇ ٵًٹبوٓ، ٙبډڄ ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ اويا
 أٓ  ٽمَثىي ٙبوٍ

Q74.0 
 

 Accessory carpal bones َبْ ٽٴ ىٕشٓ ا١بٵٓ إشوًان  
 Cleidocranial dysostosis ٔٔإشًُ )إشوًاوٓ ٙين وبٹٜ( ؿىجَْ َْٕ  ى

 )ٽچٕييٽَٔىبڃ(
 

 Congenital pseudarthrosis of clavicle  سَٹًٌ(أؼبى ډٶٞڄ ٽبًة ډبىٍُاىْ ٽالئپڄ(  
 Macrodactylia (fingers) ثٍِځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ اوڂٚشبن  
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 Madelung's deformity ىٵًٍډٕشٓ ډئالوڀ  
 Radioulnar synostosis ٍٕٕىًٕشًُ )ػًٗ هًٍىځٓ إشوًان( ٍاىًٔايڅىب  
 Sprengel's deformity ىٵًٍډٕشٓ إذَوْڃ  
 Triphalangeal thumb ٖٓٙز ٍٕ ثىي اوڂٚش  
Q74.1 Congenital malformation of knee  ُْاوًوبَىؼبٍْ ډبىٍُاى  Q74.1 
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            absence of patella  )ٵٺيان إشوًان ٽٚپټ )ٵٺيان دشال  
            dislocation of patella  )ىٍٍٵشڂٓ إشوًان ٽٚپټ )ىٍٍٵشڂٓ دشال  
            genu:  :ًُاو  
            valgum   ياڅڂًڇ )ډىلَٳ ٙيٌ ثٍ ٕمز

 هبٍع(
 

            varum  )ياٍيڇ )ډىلَٳ ٙيٌ ثٍ ٕمز ىاهڄ  
 Rudimentary patella ٜٽٚپټ وبٹ  
 Excludes:congenital:  : ډبىٍُاىْثٍ إشظىبء  
            dislocation of knee (Q68.2)  ًىٍٍٵشڂٓ ُاو(Q68.2)  
            genu recurvatum (Q68.2)  ًثَځٚشڂٓ ُاو(Q68.2)  
 nail patella syndrome (Q87.2) ٕىيٍڇ وٕڄ دشال(Q87.2)  
Q74.2 Other congenital malformations of 

lower limb(s), including pelvic girdle 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ اوياڇ سلشبوٓ، ٙبډڄ 

 ٽمَثىي څڂىٓ 
Q74.2 

 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            fusion of sacroiliac joint            ػًٗ هًٍىځٓ ډٶٞڄ ٕبٽَيأچٕبٻ  
            malformation (of):            : ٍْوبَىؼب  
            ankle (joint)  ٹًُٻ دب  
            sacroiliac (joint)  ٕبٽَيأچٕبٻ  
 Excludes:anteversion of femur (neck) 

(Q65.8) 
 ؿَه٘ ٵمًٍ ثٍ ٕمز ػچً )ځَىن(ثٍ إشظىبء : 

(Q65.8) 
 

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita  ثٍ ًٍٝر ډبىٍُاىْ  همٕيځٓ ډٺبيڇ ؿىئه ډٶٞڄ Q74.3 
Q74.8 Other specified congenital 

malformations of limb(s) 
 Q74.8 ٕبَٔ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ اوياڇ 

Q74.9 Unspecified congenital malformation 
of limb(s) 

 Q74.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ اوياڇ 

 Congenital anomaly of limb(s) NOS آوًډبڅٓ )وبَىؼبٍْ( ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ اوياڇ  
Q75 Other congenital malformations of 

skull and face bones 
ٕبَٔ  وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ػمؼمٍ ي إشوًاوُبْ 

 ًٍٝر 
Q75 

 Excludes:congenital malformation of 
face NOS (Q18.-) 

وبډٚوٜ   ،وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ًٍٝرثٍ إشظىبء : 
(Q18.-) 

 

 congenital malformation syndromes 
classified to Q87.- 

ٍ ػبْ ىٔڂَ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ ىٕىيٍډُبْ  
 -.Q87اوي  ثىيْ ٙيٌ ٥جٺٍ

 

 dentofacial anomalies [including 
malocclusion] (K07.-) 

ًٍٝسٓ )ٙبډڄ ثي ثٖشٍ ٙين  –وبَىؼبٍُٔبْ ىوياوٓ 
 (-.K07) ىَبن(

 

 musculoskeletal deformities of head and 
face (Q67.0-Q67.4) 

إپچشٓ َٕ ي  –سٲَٕٕ ٙپچُبْ ٭٢الوٓ   
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 (Q67.0-Q67.4)ًٍٝر
 skull defects associated with congenital 

anomalies of brain such as: 
  وٺٜ ػمؼمٍ ياثٖشٍ ثٍ وبَىؼبٍُٔبْ ډٲِ اُ ٹجٕڄ : 

            anencephaly (Q00.0)             ٵٺيان ثبٵز ٭ٞجٓ ػمؼمٍ ) آوىٖٶبڃ
) (Q00.0) 

 

            encephalocele (Q01.-)            ٍٵشٸ ثبٵز ٭ٞجٓ اُ ٍاٌ وٺٜ ػمؼم
 (-.Q01) )آوٖٶبڅًٕڄ(

 

            hydrocephalus (Q03.-)             ِْثٍِځٓ َٕ وبٙٓ اُ سؼم٬ ډب٬ٔ ډٲ
 (-.Q03))َٕيٍيٕٶبڅٓ( ووب٭ٓ  –

 

            microcephaly (Q02)             َٕ ْٽًؿپٓ ٱَٕ ٭بى(Q02)  
Q75.0 Craniosynostosis  ٍثٖشٍ ٙين ُيىٍٓ ىٍَُبْ ػمؼم Q75.0 
 Acrocephaly ٓاٽَيٕٶبڅ  
 Imperfect fusion of skull ٍػًٗ هًٍىځٓ وبٹٜ ػمؼم  
 Oxycephaly ٓاځِْ ٕٶبڅ  
 Trigonocephaly ٓسَٔڂًوًٕٶبڅ  
Q75.1 Craniofacial dysostosis ًٍٍٝسٓ  –أٓ  إشوًاوٓ ٙين وبٹٜ ػمؼم Q75.1 
 Crouzon's disease ثٕمبٍْ ٽَيُين  
Q75.2 Hypertelorism  ٓدَ ډًئ Q75.2 
Q75.3 Macrocephaly  َٕ ْثٍِځٓ ٱَٕ ٭بى Q75.3 
Q75.4 Mandibulofacial dysostosis  ًٍٓٝسٓ  –إشوًاوٓ ٙين وبٹٜ ٵپ Q75.4 
Q75.5 Oculomandibular dysostosis  ٓؿٚمٓ  –إشوًاوٓ ٙين وبٹٜ ٵپ Q75.5 
Q75.8 Other specified congenital 

malformations of skull and face bones 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ػمؼمٍ ي 

 إشوًاوُبْ ًٍٝر 
Q75.8 

 

 Absence of skull bone, congenital ْٵٺيان إشوًان ػمؼمٍ، ډبىٍُاى  
 Congenital deformity of forehead ٓىٵًٍډٕشٓ ډبىٍُاىْ دٕٚبو  
 Platybasia ٓثبٕٕب دچش  
Q75.9 Congenital malformation of skull and 

face bones, unspecified 
وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ػمؼمٍ ي إشوًاوُبْ ًٍٝر، 

 وبډٚوٜ 
Q75.9 

 Congenital anomaly of:  )ٍْډبىٍُاىْ:آوًډبڅٓ )وبَىؼب  
            face bones NOS  َبْ وبډٚوٜ ًٍٝر إشوًان  
            skull NOS  ٍډپبن وبډٚوٜ اُ ػمؼم  
Q76 Congenital malformations of spine 

and bony thorax 
وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٕشًن ٵٺَار ي إشوًاوُبْ 

 ٹٶٍٖ ٕٕىٍ 
Q76 

 Excludes:congenital musculoskeletal 
deformities of spine and 
chest(Q67.5-Q67.8) 

إپچشٓ  –سٲَٕٕ ٙپچُبْ ٭٢الوٓ ثٍ إشظىبء : 
 ډبىٍُاىْ ٕشًن ٵٺَار ي ٹٶٍٖ ٕٕىٍ

(Q67.5-Q67.8) 

 

Q76.0 Spina bifida occulta  ْٕشًن ٵٺَار ٙپبٵياٍ ډوٶٓ ( إذٕىب ثٕٶٕيا (
 ډوٶٓ  

Q76.0 

 Excludes:meningocele (spinal) (Q05.-)  : ډىىڂًٕڄ )ٵشٸ ډىىْ( )ووب٭ٓ(ثٍ إشظىبء (Q05.-)  
 spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.-) ْٕىيٍڇ إذٕىبثٕٶٕيا(Q05.-)  
Q76.1 Klippel-Feil syndrome  ٕىيٍڇKlippel-Feil  Q76.1 
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 Cervical fusion syndrome ًٗٵًّن(هًٍىځٓ ځَىوٓ )ٕىيٍڇ َٕئپبڃ  ٕىيٍڇ ػ  
Q76.2 Congenital spondylolisthesis  ٍػبثؼبٔٓ ډبىٍُاىْ ٔټ ډٌَُ ثٍ ػچً ثَ ٍيْ ٹ٦ٮ

 )إذًوئچًڅٕشٕبُِٔ(َُٔٔه 
Q76.2 

 Congenital spondylolysis ْإذًوئچًُِٔ ډبىٍُاى  
 Excludes:spondylolisthesis (acquired) 

(M43.1) 
  (M43.1)إذًوئچًڅٕشٕبُِٔ )اٽشٖبثٓ( ثٍ إشظىبء : 

 spondylolysis (acquired) (M43.0) )ٓإذًوئچًُِٔ )اٽشٖبث (M43.0)  
Q76.3 Congenital scoliosis due to congenital 

bony malformation 
اولَاٳ ډبىٍُاىْ ٕشًن ٵٺَار وبٙٓ اُ وبَىؼبٍْ 

 إشوًاوٓ ډبىٍُاىْ 
Q76.3 

 Hemivertebra fusion or failure of 
segmentation with scoliosis 

هًٍىځٓ وٕمٍ ډٌَُ ٔب وٺٜ  سٺٖٕڈ ٙيوُمَاٌ ثب  ػًٗ
 إپًٔچًُ

 

Q76.4 Other congenital malformations of 
spine, not associated with scoliosis 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ٕشًن ٵٺَار ثيين 
َب )  ډٌَُ ياثٖشٍ ثًىن ثٍ همٕيځٓ ٥َٳ ٕشًن

 چًُ (ٔإپً

Q76.4 
 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            absence of vertebra          

unspecifi
ed or not 
associate
d with      
scoliosis 

              
وبډٚوٜ ٔب                            

ثيين 
 إپًڅًُٕ

 ٌَُٵٺيان ډ  
            fusion of spine               ًٗهًٍىځٓ ٕشًن ٵٺَار ػ  
            kyphosis                      ًُٽٕٶ  
            lordosis                      ُڅًٍىي  
      malformation of 

lumbosacral    (joint) 
(region) 

  وبَىؼبٍْ څًډجًٕبٽَاڃ
 )ډٶٞڄ( )وبكٍٕ(

 

 Hemivertebra ٌََُبْ وٕمٍ ډ  
 Malformation of spine          وبَىؼبٍْ ٕشًن ٵٺَار  
 Platyspondylisis              ٌَُدُه ثًىن ثيوٍ ډ  
 Supernumerary vertebra         ٜډٌَُ ا١بٵٓ وبډٚو  
Q76.5 Cervical rib  ٓىويٌ ځَىو Q76.5 
 Supernumerary rib in cervical region ىويٌ ا١بٵٓ ىٍ وبكٍٕ ځَىن  
Q76.6 Other congenital malformations of ribs ٌَب  ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىوي Q76.6 
 Accessory rib ٓىويٌ ا١بٵ  
 Congenital: : ْډبىٍُاى  
            absence of rib  ٌٵٺيان ىوي  
            fusion of ribs  ًٗىويٌهًٍىځٓ  ػ  
            malformation of ribs NOS  ٌوبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ىوي  
 Excludes:short rib syndrome (Q77.2) :ٕىيٍڇ ىويٌ ٽًسبٌ  ثٍ إشظىبء(Q77.2)  
Q76.7 Congenital malformation of sternum  إشَوًڇ(وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ػىبٯ( Q76.7 
 Congenital absence of sternum ٵٺيان ډبىٍُاىْ ػىبٯ  
 Sternum bifidum إشَوًڇ ثٕٶٕيڇ  
Q76.8 Other congenital malformations of 

bony thorax 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ إشوًاوُبْ ٹٶٍٖ 

 ٕٕىٍ 
Q76.8 

Q76.9 Congenital malformation of bony 
thorax, unspecified 

وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ إشوًاوُبْ ٹٶٍٖ ٕٕىٍ،  Q76.9 
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 وبډٚوٜ 
Q77 Osteochondrodysplasia with defects 

of growth of tubular bones and 
spine 

ٜ ٔإشوًاوٓ َمَاٌ ثب وٺب –ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵٓ 
 ٍ ي ٕشًن ٵٺَار ٍٙي إشوًاوُبْ سًثًال

Q77 

 Excludes:mucopolysaccharidosis 
(E76.0-E76.3) 

 )ثٕمبٍْ سؼم٬ ډًٽًدچٓ ٕبٽبٍٔيَب(ثٍ إشظىبء: 
(E76.0-E76.3) 

 

Q77.0 Achondrogenesis  آٽىيٍيّوي إشوًانٵٺيان سٚپٕڄ ٱ٢َيٳ (ِ)ِٔ Q77.0 
 Hypochondrogenesis )ِِٔٽبَ٘ سٚپٕڄ ٱ٢َيٳ ي إشوًان )َٕذًٽىيٍيّو  
Q77.1 Thanatophoric short stature  ٌٽًسبَٓ ٹي ٽٚىي Q77.1 
Q77.2 Short rib syndrome  ٌٕىيٍڇ ىويٌ ٽًسب Q77.2 
 Asphyxiating thoracic dysplasia [Jeune] ٍاْ هٶٍ ٽىىيٌ ىٖٔذالُْ ٕٕى  
Q77.3 Chondrodysplasia punctata  ىٖٔذالُْ ډىٺ٣ً ٱ٢َيٳ Q77.3 
Q77.4 Achondroplasia  ٱ٢َيٳ ي )آٽىيٍيدالُْ ( ډشًٹٴ ٙين ٍٙي

 إشوًاوُبْ ىٍاُ ي ٽًسبٌ ډبوين ٹي 
Q77.4 

 Hypochondroplasia )ُْٽبَ٘ ٍٙي إشوًان )َٕذًٽىيٍيدال  
Q77.5 Dystrophic dysplasia  ىٖٔذالُْ ٹًٕٓ ٙپڄ إشوًاوُب Q77.5 
Q77.6 Chondroectodermal dysplasia  ٓاٽشًىٍډٓ  –ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵ Q77.6 
 Ellis-van Creveld syndrome َٕىيٍڇ اڅٕٔ ـ يان ٽًَٔڅ  
Q77.7 Spondyloepiphyseal dysplasia  ٌَُىٖٔذالُْ ادٓ ٵِْٕ ډ Q77.7 
Q77.8 Other osteochondrodysplasia with 

defects of growth of tubular bones and 
spine 

إشوًاوٓ َمَاٌ  –ٕبَٔ ډًاٍى ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵٓ 
 ثب وٺبئٜ ٍٙي إشوًاوُبْ سًثًڅَ ي ٕشًن ٵٺَار 

Q77.8 
 

Q77.9 Osteochondrodysplasia with defects of 
growth of tubular bones and spine, 
unspecified 

إشوًاوٓ َمَاٌ ثب وٺبئٜ  –ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵٓ 
 ٍٙي إشوًاوُبْ سًثًڅَ ي ٕشًن ٵٺَار، وبډٚوٜ 

Q77.9 

Q78 Other osteochondrodysplasias  ٓإشوًاوٓ –ٕبَٔ ډًاٍى ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵ Q78 
Q78.0 Osteogenesis imperfecta  ٜأؼبى إشوًان ثٍ ٥ًٍ وبٹ Q78.0 
 Fragilitas ossium سٚپٕڄ وبٹٜ إشوًان  
 Osteopsathyrosis ُايٕشٕبدٖبسَي  
Q78.1 Polyostotic fibrous dysplasia ُؿىي  إشوًاوٓ ْىٖٔذالُْ ٵٕجَي Q78.1 
 Albright(-McCune)(-Sternberg) 

syndrome 
  ٕىيٍڇ آڅجَأز )ـ ډټ ٽًن( )ـ إشَوجَٿ(

Q78.2 Osteopetrosis  ٍكبڅز ٱَٕ ٥جٕٮٓ ٍٙي إشوًان ثٍ ٥ًٍٔپٍ ىاوٖٕش
 ًٙى  ُٔبى ىٍ سمبډٓ إشوًاوُب ىٔيٌ ډٓ

Q78.2 

 Albers-Schِnberg syndrome ٕىيٍڇ آڅجَُ ـ إـىجَٿ  
Q78.3 Progressive diaphyseal dysplasia  ٌىٖٔذالُْ ىٔبٵِْٕ دَٕٚيوي Q78.3 
 Camurati-Engelmann syndrome ٕىيٍڇ ٽبډًٍاسٓ ـ اوڂچمه  
Q78.4 Enchondromatosis  وً٭ٓ اهشالڃ ٍٙي وبٙٓ اُ دَي څٕٶَإًٕن ٱ٢َيٳ

 )ىٖٔپىيٍيدالُْ(
Q78.4 

 Maffucci's syndrome ٕٓىيٍڇ ډبٵًؿ  
 Ollier's disease َٕثٕمبٍْ ايڅ  
Q78.5 Metaphyseal dysplasia  ِْٕىٖٔذالُْ ډشبٵ Q78.5 
 Pyle's syndrome ِٕىيٍڇ دچ  
Q78.6 Multiple congenital exostoses  ٍْيٗ إشوًاوٓ اځِيُٕشًَُبْ ډشٮيى ډبىٍُاى( Q78.6 
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 هًٗ هٕڈ ثَ ٦ٕق إشوًان ٽٍ ٱ٢َيٵٓ ىاٍى(
 Diaphyseal aclasis ِْٕٔپَٖځٓ ىٔبٵ  
Q78.8 Other specified osteochondrodysplasias  ٕٓبَٔ ډًاٍى ډٚوٜ ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵ– 

 إشوًاوٓ 
Q78.8 

 Osteopoikilosis )ًُډىٺ٣ً ٙين إشوًاوٓ )إشئًدًْ ٽٕچ  
Q78.9 Osteochondrodysplasia, unspecified  ٓإشوًاوٓ وبډٚوٜ  –ىٖٔذالُْ ٱ٢َيٵ Q78.9 
 Chondrodystrophy NOS  ٜاهشالڃ ٍٙي ٱ٢َيٵٓ ـ إشوًاوٓ وبډٚو

 )ٽىيٍيىٖٔشَيٵٓ وبډٚوٜ(
 

 Osteodystrophy NOS )ٓاهشالڃ ٍٙي إشوًاوٓ وبډٚوٜ )إشئًىٖٔشَيٵ  
Q79 Congenital malformations of the 

musculoskeletal system, not 
elsewhere classified 

اْ  إپچشٓ ٽٍ ىٍ –بىٍُاىْ ٭٢الوٓ ډَبْ  وبَىؼبٍْ
 ثىيْ وٚيٌ إز. ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q79 

 Excludes:congenital (sternomastoid) 
torticollis (Q68.0) 

دٖشبوٓ(  –ځَىن )ػىبٱٓ  ٓٽؼثٍ إشظىبء: 
 (Q68.0)ډبىٍُاىْ

 

Q79.0 Congenital diaphragmatic hernia  ْ(كؼبة كبػِىٔبٵَاٿ )ٵشٸ ډبىٍُاى Q79.0 
 Excludes:congenital hiatus hernia 

(Q40.1) 
  (Q40.1)ٵشٸ َٕبسًٓ ډبىٍُاىْثٍ إشظىبء : 

Q79.1 Other congenital malformations of 
diaphragm 

 Q79.1 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٔبٵَاځڈ

 Absence of diaphragm ٵٺيان ىٔبٵَاځڈ  
 Congenital malformation of diaphragm 

NOS 
  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبډٚوٜ ىٔبٵَاځڈ

 Eventration of diaphragm ثَآډيځٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ ىٔبٵَاځڈ  
Q79.2 Exomphalos ْٵشٸ وبٵٓ ډبىٍُاى Q79.2 
 Omphalocele )ٵشٸ وبٵٓ ډبىٍُاىْ )اډٶبڅًٕڄ  
 Excludes:umbilical hernia (K42.-)  : ٵشٸ وبٵٓ )اډجٕچٕپبڃ ََوٕب( ثٍ إشظىبء(K42.-)  
Q79.3 Gastroschisis  ځبٕشَيِْٙ( ٭ٕت سپبډچٓ ىٍ ثٖشٍ ٙين ه٤(

 ډٕبوٓ كٶٌَ ٙپڈ
Q79.3 

Q79.4 Prune belly syndrome  ثچٓ –ٕىيٍڇ دَين Q79.4 
Q79.5 Other congenital malformations of 

abdominal wall 
 Q79.5 ٙپڈٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىًٔاٌٍ 

 Excludes:umbilical hernia (K42.-)  ٵشٸ وبٵٓ )اډجٕچٕپبڃ ََوٕب( ثٍ إشظىبء : (K42.-)  
Q79.6 Ehlers-Danlos syndrome  َىاوچًٓ –ٕىيٍڇ اَچ Q79.6 
Q79.8 Other congenital malformations of 

musculoskeletal system 
 –ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ىٕشڂبٌ ٭٢الوٓ 

 إپچشٓ
Q79.8 

 
 Absence of: : ٵٺيان  
            muscle  ٍ٭٢چ  
            tendon  سبويين  
 Accessory muscle ٓ٭٢چٍ ا١بٵ  
 Amyotrophia congenita ْآډًٕسَيٵٓ ډبىٍُاى  
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            constricting bands  ٌثبويَبْ سىڀ ٽىىي  
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            shortening of tendon  ٽًسبَٓ سبويين  
 Poland's syndrome َٕىيٍڇ دًڅى  
Q79.9 Congenital malformation of 

musculoskeletal system, unspecified 
إپچشٓ،  –وبَىؼبٍْ ډبٍىُاىْ ىٕشڂبٌ ٭٢الوٓ 

 وبډٚوٜ
Q79.9 

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly 

NOS    of musculoskeletal 
system NOS 

ىٕشڂبٌ ٭٢الوٓ 
ـ إپچشٓ 
 وبډٚوٜ

  )ٍْآوًډبڅٓ )وبَىؼب
 وبډٚوٜ 

 

            deformity 
NOS   

 ٜىٵًٍډٕشٓ وبډٚو  

 
 

Other congenital malformations 
(Q80-Q89) 

 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ
(Q80-Q89) 

Q80 Congenital ichthyosis  ًُٕډبىٍُاىْ )هٚپٓ، هًٚوز ي سٶچٔ ډبىٍُاىْ اٽش
 دًٕز(

Q80 

 Excludes:Refsum's disease (G60.1)  : ثٕمبٍْ ٍٔٶًٖڇثٍ إشظىبء(G60.1)  
Q80.0 Ichthyosis vulgaris َبْ ثين ثؼِ  هٚپٓ ي سٶچٔ دًٕز سمبڇ ٹٖمز

 ٦ًٕف ٵچپًٍٖ
Q80.0 

Q80.1 X-linked ichthyosis ٍػىٔ هٚپٓ ي سٶچٔ دًٕز ياثٖشٍ ث Q80.1 
Q80.2 Lamellar ichthyosis ْهٚپٓ ي سٶچٔ دًٕز ثٍ ًٍٝر الٍٔ ا Q80.2 
 Collodion baby  ْوًُاى ٽًڅًًٍٔن )وًُاىْ ٽٍ اُ َىڂبڇ سًڅي س٤ًٕ ٱٚب

 ٽًڅًًٍٔوٓ دًٕٙيٌ ٙيٌ إز(
 

Q80.3 Congenital bullous ichthyosiform 
erythroderma 

ٙجٍٕ ٵچٔ ٹَډِْ ډ١َٓ سبيڅٓ ډبىٍُاىْ دًٕز 
 ډبَٓ )أٍشَيىٍډٓ سبيڅٓ ډبىٍُاىْ ٙجٍٕ اٽشًُٕ(

Q80.3 

Q80.4 Harlequin fetus ٓػىٕه ىڅٺپ Q80.4 
Q80.8 Other congenital ichthyosis ٕبَٔ ډًاٍى هٚپٓ ي سٶچٔ ډبىٍُاىْ دًٕز Q80.8 
Q80.9 Congenital ichthyosis, unspecified ٜهٚپٓ ي سٶچٔ ډبىٍُاىْ دًٕز، وبډٚو Q80.9 
Q81 Epidermolysis bullosa ٓادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅٓ( سلچٕڄ دًٕز ٥بيڅ( Q81 
Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex ٌسلچٕڄ دًٕز( ادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅٓ ٕبى( Q81.0 
 Excludes:Cockayne's syndrome (Q87.1)  : ٕىيٍڇ ٽًٽبٔهثٍ إشظىبء(Q87.1)  
Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis ٌسلچٕڄ دًٕز( ادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅٓ ٽٚىي( Q81.1 
 Herlitz' syndrome ِٕىيٍڇ ََڅٕش  
Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica  ٌٍٔسلچٕڄ دًٕز( ادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅٓ اهشالڃ سٲ(

 ثبٵشٓ
Q81.2 

Q81.8 Other epidermolysis bullosa ٕٓبَٔ ډًاٍى ادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅ Q81.8 
Q81.9 Epidermolysis bullosa, unspecified ٜسلچٕڄ دًٕز( ادٕيٍډًڅِٕ ٥بيڅٓ، وبډٚو( Q81.9 
Q82 Other congenital malformations of 

skin 
 Q82 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ دًٕز

 Excludes:acrodermatitis enteropathica 
(E83.2) 

َمَاٌ ثب ثٕمبٍْ  ىٕز ي دباڅشُبة دًٕز  ثٍ إشظىبء: 
  (E83.2) ٍيىٌ ثبٍٔټ

 

 congenital erythropoietic porphyria (.0)  ْدًٍٵَٕٔبْ ډبىٍُاىْ َمَاٌ ثب سؼم٬ ډٺياٍ ُٔبى
َبْ ډٲِ إشوًان )دًٍٵَْٕ  دًٍٵَٕٔه ىٍ وًٍډًثالٕز
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 (ىٍُاىْأٍشَيدًئٕشٕټ ډب
 pilonidal cyst or sinus (L05.-) ٽٕٖز ٔب ٕٕىًٓ دًٕوٕياڃ (L05.-)  
 Sturge-Weber(-Dimitri) syndrome 

(Q85.8) 
  (Q85.8ىْ ډٕشَْ( -إشَع ـ يثَ )ٕىيٍڇ 

Q82.0 Hereditary lymphoedema ٓاىڇ څىٶبيْ اٍطٓ( هِٕ څىٶبيْ اٍط( Q82.0 
Q82.1 Xeroderma pigmentosum ٍاْ ي ُهڈ  َبْ ٹًٌُ هٚپٓ دًٕز َمَاٌ ثب ٍوڂياو

 )ځِيىٍډبدٕڂمىشًُيا(ٍيْ دًٕز 
Q82.1 

Q82.2 Mastocytosis ٍٽَُٕ ٍوڂياوٍ ىا Q82.2 
 Urticaria pigmentosa ٍىاٍ ٽَُٕ ٍوڂياو  
 Excludes:malignant mastocytosis (C96.2)  : ډبٕشًٕبٔشًُ ثيهٕڈثٍ إشظىبء(C96.2)  
Q82.3 Incontinentia pigmenti ٍډالوٕه ىٍ  اْ ثٍ ًٍٝر ًٍٕة ُٔبى اهشالڃ ٍوڂياو

 دًٕز
Q82.3 

Q82.4 Ectodermal dysplasia (anhidrotic) )ىٖٔذالُْ اٽشًىٍډٓ )١ي ٭َٷ Q82.4 
 Excludes:Ellis-van Creveld syndrome 

(Q77.6) 
  (Q77.6)ٕىيٍڇ اڅٕٔ ـ ي ان ٽًَٔڅَثٍ إشظىبء : 

Q82.5 Congenital non-neoplastic naevus  ډبىٍُاىْهبڅُبْ ٱَٕوئًدالٕشٕټ Q82.5 
 Birthmark NOS هبڃ ډبىٍُاىْ وبډٚو٠  
 Naevus: :هبڃ  
            flammeus           ٓٙٮچٍ ٙمٮ  
            portwine            َٓٙاث  
            sanguineous            ٓهًو  
            strawberry            ٓسًر ٵَوڂ  
            vascular NOS            ٜ٭َيٹٓ وبډٚو  
            verrucous            ُځٕڄ ډبوىي  
 Excludes:café au lait spots (L81.3) : َبْ ٙجٍٕ ٹًٌُ   څپٍ ثٍ إشظىبء(L81.3)  
 lentigo (L81.4) ًڅىشٕڂ (L81.4)  
 naevus: : هبڃ  
            NOS (D22.-)            ٜوبډٚو(D22.-)  
            araneus (I78.1)            ًٓآٍاوئ (I78.1)  
            melanocytic (D22.-)            ډالوًٕٕشٕټ(D22.-)  
            pigmented (D22.-)            ٍدٕڂمبوش(D22.-)  
            spider (I78.1)           ٓ٭ىپجًس   (I78.1)  
            stellar (I78.1)           ْٕشبٌٍ ا   (I78.1)  
Q82.8 Other specified congenital 

malformations of skin 
 Q82.8 زٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبٍىُاىْ ډٚوٜ دًٕ

 Abnormal palmar creases ٓؿٕه ٱ٥َٕجٕٮٓ ٽٴ ىٕش  
 Accessory skin tags  ٓسڀ ا١بٵٓ دًٕش  
 Benign familial pemphigus 

[Hailey-Hailey] 
  ٗ هٕڈ هبوًاىځٓ دمٶٕڂًٓ هً

 Cutis laxa (hyperelastica) )دًٕز ٙڄ )َبٔذَالٕشٕپب  
 Dermatoglyphic anomalies ٍَْبْ دًٕز هًاوٓ )ىٍډبسًځچٕٶٕټ( وبَىؼب  
 Inherited keratosis palmaris et plantaris ٓي ٽٴ دبٔٓ ٽَاسًُ اٍطٓ ٽٴ ىٕش  
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 Keratosis follicularis [Darier-White] )ٽَاسًُ ٵًڅٕپًالٍ )ىٍَٔ ـ يأز  
 Excludes:Ehlers-Danlos syndrome 

(Q79.6) 
  (Q79.6)ٕىيٍڇ اَچَُ ـ ىاوچًٓثٍ إشظىبء : 

Q82.9 Congenital malformation of skin, 
unspecified 

 Q82.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ دًٕز وبډٚوٜ

Q83 Congenital malformations of breast ٍَْبْ ډبىٍُاىْ دٖشبن وبَىؼب Q83 
 Excludes:absence of pectoral muscle 

(Q79.8) 
  (Q79.8)اْ ٵٺيان ٭٢چٍ ٕٕىٍثٍ إشظىبء : 

Q83.0 Congenital absence of breast with 
absent nipple 

 Q83.0 دٖشبنٵٺيان ډبىٍُاىْ دٖشبن َمَاٌ ثب ٵٺيان وًٻ 

Q83.1 Accessory breast ٓدٖشبن ا١بٵ Q83.1 
 Supernumerary breast ٓدٖشبن ا١بٵ  
Q83.2 Absent nipple ٵٺيان وًٻ دٖشبن Q83.2 
Q83.3 Accessory nipple ٓوًٻ دٖشبن ا١بٵ Q83.3 
 Supernumerary nipple ٓوًٻ دٖشبن ا١بٵ  
Q83.8 Other congenital malformations of 

breast 
 Q83.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ دٖشبن

 Hypoplasia of breast َٕذًدالُْ دٖشبن  
Q83.9 Congenital malformation of breast, 

unspecified 
 Q83.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ دٖشبن، وبډٚوٜ

Q84 Other congenital malformations of 
integument 

 Q84 ُاىْ ١مبئڈ دًٕزٍ ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبى

Q84.0 Congenital alopecia ْٽـچٓ ډبىٍُاى Q84.0 
 Congenital atrichosis ٓډًٔٓ ډبىٍُاىْ ث  
Q84.1 Congenital morphological disturbances 

of hair, not elsewhere classified 
اهشالالر ډبىٍُاىْ ډَث٣ً ثٍ ٙپڄ ډً، ٽٍ ىٍ ػب 

 ثىيْ وٚيٌ إز. ىٔڂَ ٥جٺٍ
Q84.1 

 Beaded hair ٓډًْ سٖجٕل  
 Monilethrix )ًٓٔډًوٕچٓ سَٔپٔ )سٖجٕق ډ  
 Pili annulati ًْډًْ كچٺ  
 Excludes:Menkes' kinky hair syndrome 

(E83.0) 
  (E83.0)ٕىيٍڇ ډًْ ٵَٵَْ ډىپٍثٍ إشظىبء : 

Q84.2 Other congenital malformations of hair ًٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډ Q84.2 
 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            hypertrichosis  )ًٍُئ٘ ثٕ٘ اُ اوياٌُ ډً )َٕذَسَٔپ  
            malformation of hair NOS  ًوبَىؼبٍْ وبډٚوٜ ډ  
 Persistent lanugo )الوًځًډيايڇ )يػًى ډًَبْ ٩َٔٴ ٍيْ ثين ػىٕه  
Q84.3 Anonychia ٓثٓ وبهى Q84.3 
 Excludes:nail patella syndrome (Q87.2)  : دشال ٕىيٍڇ وٕڄثٍ إشظىبء(Q87.2)  
Q84.4 Congenital leukonychia ٕٶٕيْ ٱَٕ٭بىْ ډبىٍُاىْ وبهه َب Q84.4 
Q84.5 Enlarged and hypertrophic nails َبٔذَسَيٵٓ ي ثٍِٿ ٙين وبهىُب Q84.5 
 Congenital onychauxis  َٓب ډبىٍُاىْ وبههَبٔذَسَيٵ  
 Pachyonychia )ٕشجَ وبهىٓ )دپٓ ايوٕٕٚب  
Q84.6 Other congenital malformations of 

nails 
 Q84.6 ُاىْ وبهه َبٍٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبى

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
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            clubnail  َْوبهه ؿىج  
            koilonychia  ٓوبهه ٹبٙٺ  
            malformation of nail NOS  ٍْډبىٍُاىْ وبډٚوٜ وبهه  وبَىؼب  
Q84.8 Other specified congenital 

malformations of integument 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ١مبئڈ 

 دًٕز
Q84.8 

 Aplasia cutis congenita آدالُْ )٭يڇ أؼبى( ډبىٍُاىْ دًٕز  
Q84.9 Congenital malformation of 

integument, unspecified 
 Q84.9 وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ١مبئڈ دًٕز، وبډٚوٜ

 Congenital: :ْډبىٍُاى  
            anomaly 

NOS    
of integument NOS 

١مبئڈ دًٕشٓ 
 وبډٚوٜ

  )ٍْآوًډبڅٓ )وبَىؼب
 وبډٚوٜ 

 

            deformity 
NOS   

 ٜىٵًٍډٕشٓ وبډٚو  

Q85 Phakomatoses, not elsewhere 
classified 

، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ دًٕشٓ-٭ٞجٓ اٍطٓاهشالالر 
 اوي. ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ

Q85 

 Excludes:ataxia telangiectasia 
[Louis-Bar] (G11.3) 

  (G11.3) ]ثبٍ-څًئِٕ[آسبٽٖٓ سالوْٽشبُْ ثٍ إشظىبء:

 familial dysautonomia [Riley-Day] 
(G90.1) 

 اهشالڃ ٕٕٖشڈ اسًوًڇ ثٍ ٙپڄ هبوًاىځٓ )اٍطٓ(
(G90.1) 

 

Q85.0 Neurofibromatosis (nonmalignant) )وًٍيٵٕجَيډبسًُ )ٱَٕثيهٕڈ Q85.0 
 Von Recklinghausen's disease ثٕمبٍْ ين ٍٽچٕه َبيُن  
Q85.1 Tuberous sclerosis ٍسٞچت ځٌَ ىا Q85.1 
 Bourneville's disease  ٍْثًٍن ئڄثٕمب  
 Epiloia ادٕچًٕٔب  
Q85.8 Other phakomatoses, not elsewhere 

classified 
ٽٍ ىٍ  دًٕشٓ-٭ٞجٓ اٍطٓاهشالالر ٕبَٔ ډًاٍى 

 اوي. ثىيْ وٚيٌ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ
Q85.8 

 

 Syndrome: : ٕىيٍڇ  
            Peutz-Jeghers  َُدًسِ ػڂ  
            Sturge-Weber(-Dimitri)  ( َإشَع ـ يث- )َْىْ ډٕش  
            von Hippel-Lindau  ين َٕٕڄ ـ څٕىيي  
 Excludes:Meckel-Gruber syndrome 

(Q61.9) 
  (Q61.9)ٕىيٍڇ ډپڄ ـ ځَيثَثٍ إشظىبء : 

Q85.9 Phakomatosis, unspecified  وبډٚوٜ دًٕشٓ-٭ٞجٓ اٍطٓاهشالالر ، Q85.9 
 Hamartosis NOS َٜبډبٍسًُ وبډٚو  
Q86 Congenital malformation 

syndromes due to known exogenous 
causes, not elsewhere classified 

ٓ ػٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبٙٓ اُ ٭چڄ هبٍ
 اوي. ثىيْ وٚيٌ ٙىبهشٍ ٙيٌ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q86 

 Excludes:iodine-deficiency-related 
hypothyroidism (E00-E02) 

ٽڈ ٽبٍْ سَٕيئٕي ډَث٣ً ثٍ ٽمجًى ثٍ إشظىبء: 
 (E00-E02)ٔي

 

 nonteratogenic effects of substances 
transmitted via Placenta or breast milk 
(P04.-) 

سبطَٕار ٱَٕوبٹٜ اڅوچٺٍ ٕبُ ډًاىْ ٽٍ اُ ٥َٔٸ ػٶز 
 (-.P04) ًٙوي. ثب َٕٙ ډبىٍ ډىشٺڄ ډٓ

 

Q86.0 Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) )ٕٓىيٍڇ ػىٕه اڅپچٓ )ثيٙپچ Q86.0 
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Q86.1 Fetal hydantoin syndrome ٕىيٍڇ ػىٕه وبٙٓ اُ ډَٞٳ َٕياوشًئٕه Q86.1 
 Meadow's syndrome ٕىيٍڇ ډٕبىي  
Q86.2 Dysmorphism due to warfarin اُ ډَٞٳ ياٍٵبٍٔهٙاهشالڃ ىٍ ٍٔوز وب ٓ Q86.2 
Q86.8 Other congenital malformation 

syndromes due to known exogenous 
causes 

َبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ وبٙٓ اُ ٭چڄ  ٕبَٔ ٕىيٍڇ
 هبٍػٓ ٙىبهشٍ ٙيٌ

Q86.8 
 

Q87 Other specified congenital 
malformation syndromes affecting 
multiple systems 

وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ ٽٍ َبْ  ٕبَٔ ٕىيٍڇ
 ځٌاٍوي. ْ سبطَٕ ډٓىَبْ ډشٮي ثَ ٍيْ ٕٕٖشڈ

Q87 

Q87.0 Congenital malformation syndromes 
predominantly affecting facial 
appearance 

ٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ ٱبڅجبً، ثَ ٍيْ 
 ځٌاٍوي. كبڅز ؿٌَُ سبطَٕ ډٓ

Q87.0 

 Acrocephalopolysyndactyly اٽَيٕٶبڅًدًڅٓ ٕٕىياٽشٕڄ  
 Acrocephalosyndactyly [Apert] اٽَيٕٶبڅًٕٕىياٽشٕڄ  
 Cryptophthalmos syndrome ًٕٓىيٍڇ ٽَٔذشًٵشبڅم  
 Cyclopia ٕٕٓپچًد  
 Syndrome: : ٕىيٍڇ  
            Goldenhar  ٍوبٍ ځًڅ  
            Moebius  ًٕٓډًث  
            oro-facial-digital  اٍي ـ ٵبٕٕبڃ ـ ىٔؼٕشبڃ  
            Robin  ٍيثٕه  
            Treacher Collins  ِسَٔـَ ٽبڅٕى  
 Whistling face ٕٔئٖشچٕه ٵ  
Q87.1 Congenital malformation syndromes 

predominantly associated with short 
stature 

وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ ٱبڅجبً، ياثٖشٍ ثٍ ٕىيٍډُبْ 
 ثبٙىي. ٽًسبَٓ ٹي ډٓ

Q87.1 

 Syndrome: : ٕىيٍڇ  
            Aarskog  آٍإشًٿ  
            Cockayne  ٽًٽبٔه  
            De Lange  ىالوڀ  
            Dubowitz  ِىيثًس  
            Noonan  وًوبن  
            Prader-Willi  ٓدَاىٍئچ  
            Robinow-Silverman-Smith  ٍيثٕىً ـ ٕٕچًٍډه ـ إمٕز  
            Russell-Silver  ًٍٍإڄ ـ ٕٕچ  
            Seckel  ٕٕپڄ  
            Smith-Lemli-Opitz  َإمٕز ـ ٽچٓ ـ ايدى  
 Excludes:Ellis-van Creveld syndrome 

(Q77.6) 
  (Q77.6)ٕىيٍڇ اڅٕٔ ـ يان ـ ٽًَٔڅَثٍ إشظىبء : 

Q87.2 Congenital malformation syndromes 
predominantly involving limbs 

، اوياڇ ٍا ٱبڅجبًٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ 
 ٽىىي. ىٍځَٕ ډٓ

Q87.2 

 Syndrome:  ٕىيٍڇ  
 . Holt-Oram :ًَڅز ـ ايٍاڇ  
            Klippel-Trénaunay-Weber  ٍْٽچَٕٕ ـ سَاوب  
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            nail patella  وٕڄ دشال  
            Rubinstein-Taybi  ٍٓيثٕه إشٕه ـ سبٔج  
            sirenomelia  َٕٕيومچٕب  
            thrombocytopenia with absent 

radius [TAR] 
  ًٓٔسَډجًٕٕشًدىٓ َمَاٌ ثب ٵٺيان ٍاى

(TAR) 
 

            VATER  َياس  
Q87.3 Congenital malformation syndromes 

involving early overgrowth 
ٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٽٍ ٍٙي ثٓ ٍئٍ 

 ٽىىي. ايڅٍٕ ٍا ځَٵشبٍ ډٓ
Q87.3 

 Syndrome: :ٕىيٍڇ  
            Beckwith-Wiedemann  ثپًٔز ـ ئيډه  
            Sotos  ًُٕش  
            Weaver  ًُٔي  
Q87.4 Marfan's syndrome ٕىيٍڇ ډبٍٵبن Q87.4 
Q87.5 Other congenital malformation 

syndromes with other skeletal changes 
ٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ َمَاٌ ثب ٕبَٔ 

 إپچشٓ ارسٲَٕٕ
Q87.5 

Q87.8 Other specified congenital 
malformation syndromes, not 
elsewhere classified 

ٕبَٔ ٕىيٍډُبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ډٚوٜ، ٽٍ 
 اوي  ثىيْ وٚيٌ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q87.8 
 

 Syndrome: :ٕىيٍڇ  
            Alport  آڅذًٍر  
            Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl  الٍؤ ـ ډًن )ـ ثبٍىر( ـ ثٕيڃ  
            Zellweger  ْځَ ٕىيٍڇ ُڃ ي  
Q89 Other congenital malformations, 

not elsewhere classified 
َبْ ډبىٍُاىْ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

 ثىيْ وٚيٌ اوي ٥جٺٍ
Q89 

Q89.0 Congenital malformations of spleen ٍُْاىْ ٥لبڃٍَبْ ډبى وبَىؼب Q89.0 
 Asplenia (congenital) )ْٵٺيان ٥لبڃ )ډبىٍُاى  
 Congenital splenomegaly )ْثٍِځٓ ډبىٍُاىْ ٥لبڃ )إذچٕىًډڂبڅٓ ډبىٍُاى  
 Excludes:isomerism of atrial appendages 

(with asplenia or polysplenia) (Q20.6) 
أِيډَٖٔڈ آدبوئٖٓ )َمَاٌ ثب ٵٺيان  ثٍ إشظىبء :

 (Q20.6)٥لبڃ ٔب ؿىي ٥لبڅٓ( 
 

Q89.1 Congenital malformations of adrenal 
gland 

 Q89.1 )آىٍوبڃ(ٱيٌ ٵًٷ ٽچًْٕ  ډبىٍُاىَْبْ  وبَىؼبٍْ

 Excludes:congenital adrenal hyperplasia 
(E25.0) 

ٽچٍٕ  ٵًٷٍٙي ثٕ٘ اُ كي ډبىٍُاىْ ٱيٌ ثٍ إشظىبء : 
 (E25.0) )َبٔذَدالُْ ډبىٍُاىْ آىٍوبڃ(

 

Q89.2 Congenital malformations of other 
endocrine glands 

 Q89.2 ٕبَٔ ٱيى ىٍين ٍِٔ  ډبىٍُاىَْبْ  وبَىؼبٍْ

 Congenital malformation of parathyroid 
or thyroid gland 

  وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ ٱيٌ دبٍاسَٕيئٕي ٔب سَٕيئٕي

 Persistent thyroglossal duct )ډؼَاْ ىائمٓ سَٕيئٕيْ ـ ُثبوٓ )سَٕيځچًٕبڃ  
 Thyroglossal cyst ُثبوٓ )سَٕيځچًٕبڃ( ٽٕٖز سَٕيئٕيْ ـ  
Q89.3 Situs inversus  ٓډٮپًٓ ٙين اكٚبء ٙپم Q89.3 
 Dextrocardia with situs inversus ًًٍٕٓىٽٖشَيٽبٍىْ َمَاٌ ثب ٕٕىًٓ أى  
 Mirror-image atrial arrangement with 

situs inversus 
اْ آٍأ٘ ىَچِْٕ َمَاٌ ثب ٕٕىًٓ  سًَٞٔ آٔىٍ  
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 أىًًٍٕٓ
 Situs inversus or transversus: : ًٍٕٕٕٓىًٓ أىًًٍٕٓ ٔب سَؤ ي  
            abdominalis  ٓٙپم  
            thoracis  ٍاْ  ٕٕى  
 Transposition of viscera: : ٓٔػبثؼبٔٓ اكٚب  
            abdominal  ٓٙپم  
            thoracic  ٍاْ  ٕٕى  
 Excludes:dextrocardia NOS (Q24.0)  : يػًى ٹچت ىٍ ٕمز ٍإز  ثٍ إشظىبء

 (Q24.0)وبډٚوٜ
 

Q89.4 Conjoined twins  ٌىيٹچًَبْ ثُڈ ؿٖجٕي Q89.4 
 Craniopagus  ؿٖجٕيٌ اُ وبكٍٕ َٕ )ٽَوًٕدڂًٓ(ىيٹچًَبْ ثٍ َڈ  
 Dicephaly َٕ وًُاى ىي  
 Double monster اڅوچٺٍ ىيځبوٍ ٭ؼٕت  
 Pygopagus )دٕڂًڅڂًٓ )ىيٹچًَبْ ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ اُ وبكٍٕ ٕبٽَاڃ  
 Thoracopagus )ٍسًٍاٽًدڂًٓ )ىيٹچًَبْ ثٍ َڈ ؿٖجٕيٌ اُ وبكٍٕ ٕٕى  
Q89.7 Multiple congenital malformations, not 

elsewhere classified 
ډشٮيى، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ  ډبىٍُاىَْبْ  وبَىؼبٍْ

 اوي  ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ
Q89.7 

 Monster NOS اڅوچٺٍ وبډٚوٜ ٭ؼٕت  
 Multiple congenital: : ْؿىيځبوٍ ډبىٍُاى  
            anomalies NOS  َٓبْ( وبډٚوٜ َب )وبَىؼبٍْ آوًډبڅ  
            deformities NOS  ٜىٵًٍډٕشٓ وبډٚو  
 Excludes:congenital malformation 

syndromes affecting multiple systems 
(Q87.-) 

ٽٍ ثَ ٍيْ َبْ وبَىؼبٍْ ډبىٍُاىْ  ٕىيٍڇثٍ إشظىبء : 
 (-.Q87) .ځٌاٍوي ْ سبطَٕ ډٓىَبْ ډشٮي ٕٕٖشڈ

 

Q89.8 Other specified congenital 
malformations 

 Q89.8 ډٚوٜ  ډبىٍُاىَْبْ  ٕبَٔ وبَىؼبٍْ

Q89.9 Congenital malformation, unspecified   ٍْوبډٚوٜ ډبىٍُاىْوبَىؼب ، Q89.9 
 Congenital: : ْډبىٍُاى  
            anomaly NOS            ْآوًډبڅٓ )وبَىؼبٍْ( ډبىٍُاى  
            deformity NOS            ٜثيٙپچٓ وبډٚو  

 
Chromosomal abnormalities, not 
elsewhere classified (Q90-Q99) 

َبْ ٽَيډًُيډٓ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ  وبَىؼبٍْ
 (Q90-Q99)اوي  ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ

Q90 Down's syndrome  ٕىيٍڇ ىاين Q90 
Q90.0 Trisomy 21, meiotic nondisjunction  ٓٙيځٓ ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ، ٭يڇ ػيا 21سَِٔيډ

 ډًُٕ
Q90.0 

Q90.1 Trisomy 21, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

، ډًُائٕٖڈ ) ٭يڇ ػيا ٙيځٓ 21سَِٔيډٓ 
 ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ (

Q90.1 

Q90.2 Trisomy 21, translocation  ٓأٓ ٽَيډًُيڇ ثٍ  ، ؿٖجٕين ٹ٦ٮ21ٍسَِٔيډ
 ػًٍ  ٽَيډًُيڇ وبَڈ

Q90.2 

Q90.9 Down's syndrome, unspecified  ٜٕىيٍڇ ىاين، وبډٚو Q90.9 
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 Trisomy 21 NOS  ٓوبډٚوٜ 21سَِٔيډ  
Q91 Edwards' syndrome and Patau's 

syndrome 
 Q91 دبسبيٕىيٍڇ اىياٍى ي ٕىيٍڇ 

Q91.0 Trisomy 18, meiotic nondisjunction  ٓ٭يڇ ػيا ٙيځٓ ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ 18سَِٔيډ ،
 ډًُٕ 

Q91.0 

Q91.1 Trisomy 18, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

،ډًُائٕٖڈ ) ٭يڇ ػيا ٙيځٓ 18سَِٔيډٓ 
 ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ 

Q91.1 

Q91.2 Trisomy 18, translocation  ٓأٓ ٽَيډًُيڇ ثٍ  ، ؿٖجٕين ٹ٦ٮ18ٍسَِٔيډ
 ػًٍ  وب َڈٽَيډًُيڇ 

Q91.2 

Q91.3 Edwards' syndrome, unspecified  ٜٕىيٍڇ اىياٍى، وبډٚو Q91.3 
Q91.4 Trisomy 13, meiotic nondisjunction  ٓ٭يڇ ػيا ٙيځٓ ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ 13سَِٔيډ ،

 ډًُٕ 
Q91.4 

Q91.5 Trisomy 13, mosaicism (mitotic 
nondisjunction) 

٭يڇ ػيا ٙيځٓ ، ډًُائٕٖڈ ) 13سَِٔيډٓ
 ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ (

Q91.5 

Q91.6 Trisomy 13, translocation  ٓأٓ ٽَيډًُيڇ ثٍ  ، ؿٖجٕين ٹ٦ٮ13ٍسَِٔيډ
 ػًٍ  ٽَيډًُيڇ وب َڈ

Q91.6 

Q91.7 Patau's syndrome, unspecified  وبډٚوٜ دبسبيٕىيٍڇ ، Q91.7 
Q92 Other trisomies and partial 

trisomies of the autosomes, not 
elsewhere classified 

َبْ وٖجٓ  َب ي سَِٔيډٓ ٕبَٔ سَِٔيډٓ
ٽَيډًُيډُبْ ٱَٕ ػىٖٓ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ 

 اوي  ثىيْ وٚيٌ ٥جٺٍ

Q92 

 Includes: unbalanced translocations and 
insertions 

أٓ ٽَيډًُيڇ  ٽبٙشٍ ٙيوُب ي ؿٖجٕيوُبْ ٹ٦ٮٍٙبډڄ : 
 ثٍ ٽَيډًُيڇ وب َمؼًٍ ثٍ ًٍٝر آٙٶشٍ 

 

 Excludes:trisomies of chromosomes 13, 
18, 21 (Q90-Q91) 

، 18، 13سَِٔيډٓ ٽَيډًُيډُب ثٍ إشظىبء : 
21(Q90-Q91) 

 

Q92.0 Whole chromosome trisomy, meiotic 
nondisjunction 

سَِٔيډٓ سمبڇ ٽَيډًُيڇ . ٭يڇ ػيا ٙيځٓ 
 ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ 

Q92.0 

Q92.1 Whole chromosome trisomy, 
mosaicism (mitotic nondisjunction) 

سَِٔيډٓ سمبڇ ٽَيډًُيڇ . ډًُائٕٖڈ، ٭يڇ ػيا 
 ٙيځٓ ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ

Q92.1 

Q92.2 Major partial trisomy  سَِٔيډٓ وٖجٓ ثٍِٿ Q92.2 
 Whole arm or more duplicated. ٌثبُيْ سمبڇ ٔب ىيسبٔٓ ٙي  
Q92.3 Minor partial trisomy  سَِٔيډٓ وٖجٓ ٽًؿټ Q92.3 
 Less than whole arm duplicated. ٌٽمشَ اُ ثبُيْ سمبڇ ىيسبٔٓ ٙي  
Q92.4 Duplications seen only at 

prometaphase 
ىيسب ٙيوُبٔٓ ٽٍ سىُب ىٍ ډَكچٍ دَيډشبٵبُ ىٔيٌ 

 ًٙى  ډٓ
Q92.4 

Q92.5 Duplications with other complex 
rearrangements 

ىيسب ٙيوُبْ َمَاٌ ثب ٕبَٔ وًسَٽٕت ٕبُُٔبْ 
 دٕـٕيٌ 

Q92.5 

Q92.6 Extra marker chromosomes  وٚبوڂَ ا١بٵٓ ٽَيډًُيډُب Q92.6 
Q92.7 Triploidy and polyploidy  ْسَٔذچًئٕيْ ي دًڅٕذچًئٕي Q92.7 
Q92.8 Other specified trisomies and partial 

trisomies of autosomes 
ٕبَٔ سَِٔيډُٕبْ وٖجٓ ډٚوٜ ٽَيډًُيډُبْ 

 ٱَٕ ػىٖٓ 
Q92.8 

 

Q92.9 Trisomy and partial trisomy of  َٕسَِٔيډٓ ي سَِٔيډٓ وٖجٓ ٽَيډًُيډُبْ ٱ Q92.9 
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autosomes, unspecified  ٜػىٖٓ، وبډٚو 
Q93 Monosomies and deletions from the 

autosomes, not elsewhere classified 
ٽَيډًُيډُبْ ٱَٕ ػىٖٓ، ٽٍ ىٍ  كٌٳډًوًُيډٓ ي 

 اوي  ثىيْ وٚيٌ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ
Q93 

Q93.0 Whole chromosome monosomy, 
meiotic nondisjunction 

ډًوًُيډٓ سمبڇ ٽَيډًُيڇ، ٭يڇ ػيا ٙيځٓ 
 ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ 

Q93.0 

Q93.1 Whole chromosome monosomy, 
mosaicism (mitotic nondisjunction) 

ډًوًُيډٓ سمبڇ ٽَيډًُيڇ، ډًُائٕٖڈ ) ٭يڇ ػيا 
 ٙيځٓ ٽَيډًُيډُب ىٍ ٵبُ ډًُٕ (

Q93.1 

Q93.2 Chromosome replaced with ring or 
dicentric 

 Q93.2 شَيډَ وٕب ػبٔڂِٔىٓ ٽَيډًُيڇ ثب كچٺٍ ٔب ىي

Q93.3 Deletion of short arm of chromosome 4  4ثبُيْ ٽًسبٌ ٽَيډًُيڇ كٌٳ Q93.3 
 Wolff-Hirschorn syndrome  يڅٴ ـ ًٍََٕٙنٕىيٍڇ  
Q93.4 Deletion of short arm of chromosome 5 5ثبُيْ ٽًسبٌ ٽَيډًُيڇ  كٌٳ Q93.4 
 Cri-du-chat syndrome ٕىيٍڇ ٽَْ ـ ى ـ ؿز  
Q93.5 Other deletions of part of a 

chromosome 
 Q93.5 اػِاء ٔټ ٽَيډًُيڇ ډًاٍى كٌٳٕبَٔ 

Q93.6 Deletions seen only at prometaphase ٹ٦ٮبر ٽَيډًُيڇ سىُب ىٍ ډَكچٍ دَيډشبٵبُ  كٌٳ Q93.6 
Q93.7 Deletions with other complex 

rearrangements 
ٹ٦ٮبر ٽَيډًُيډٓ ثب ٕبَٔ وًسَٽٕت  كٌٳ

 ٕبُُٔبْ دٕـٕيٌ 
Q93.7 

Q93.8 Other deletions from the autosomes  َٔٹ٦ٮبر ٽَيډًُيډٓ اُ ډًاٍى كٌٳ ٕب
 ٽَيډًُيډُبْ ٱَٕ ػىٖٓ 

Q93.8 

Q93.9 Deletion from autosomes, unspecified َبْ ٱَٕ ػىٖٓ ٽَيډًُيډٓاُ اْ  ٹ٦ٮٍ كٌٳ ،
  وبډٚوٜ

Q93.9 

Q95 Balanced rearrangements and 
structural markers, not elsewhere 
classified 

وًسَٽٕت ٕبُُٔبْ َمبَىڀ ي وٚبوڂََبْ 
 اوي  ثىيْ وٚيٌ ٕبهشمبوٓ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q95 

 Includes: Robertsonian and balanced 
reciprocal translocations and insertions 

ػبثبٔٓ ي ٽبٙشه َبْ ډشٮبىڃ ي ٍاثَٕشًوٓ ٙبډڄ : 
 ٹ٦ٮبر ٽَيډًُيډٓ 

 

Q95.0 Balanced translocation and insertion in 
normal individual 

ػبثؼب ٙين َمبَىڀ ٹ٦ٮبر ٽَيډًُيډٓ ي ٽبٙشٍ 
 ٙين ىٍ ٵَى ٥جٕٮٓ 

Q95.0 

Q95.1 Chromosome inversion in normal 
individual 

 Q95.1 ٽبٙشٍ ٙين  ٽَيډًُيڇ ىٍ ٵَى ٥جٕٮٓ

Q95.2 Balanced autosomal rearrangement in 
abnormal individual 

وًسَٽٕت ٕبُْ َمبَىڀ ٽَيډًُيڇ ٱَٕ ػىٖٓ  ىٍ 
 ٵَى ٥جٕٮٓ

Q95.2 

Q95.3 Balanced sex/autosomal 
rearrangement in abnormal individual 

وًسَٽٕت ٕبُْ َمبَىڀ ٽَيډًُيڇ ٱَٕ ػىٖٓ / 
 ػىٖٓ ىٍ ٵَى ٱَٕ ٥جٕٮٓ 

Q95.3 

Q95.4 Individuals with marker 
heterochromatin 

 Q95.4 اٵَاى ثب وٚبوڂَ ٽَيډبسٕه وبػًٍ 

Q95.5 Individuals with autfragile site  ٌاٵَاى ثب ٽَيډًُيڇ ٱَٕ ػىٖٓ ٙپىىي Q95.5 
Q95.8 Other balanced rearrangements and 

structural markers 
ٕبَٔ وًسَٽٕت ٕبُُٔبْ َمبَىڀ ي وٚبوڂََبْ 

 ْ ٍٕبهشب
Q95.8 

Q95.9 Balanced rearrangement and 
structural marker, unspecified 

ْ، ٍوًسَٽٕت ٕبُُٔبْ َمبَىڀ ي وٚبوڂَ ٕبهشب
 وبډٚوٜ 

Q95.9 

Q96 Turner's syndrome  َٕىيٍڇ سَو Q96 
 Excludes:Noonan's syndrome (Q87.1) : ٕىيٍڇ وًوبن  ثٍ إشظىبء(Q87.1)  
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Q96.0 Karyotype 45,X   45ٽبًٍٔسٕخ,X Q96.0 
Q96.1 Karyotype 46,X iso (Xq)  46ٽبًٍٔسٕخ, Xًٍٔپؼ ، (Xq) Q96.1 
Q96.2 Karyotype 46,X with abnormal sex 

chromosome, except iso (Xq) 
َمَاٌ ثب ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ ٱَٕ  X,46ٽبًٍٔسٕخ 

 (٥Xqجٕٮٓ، ثؼِ ٔپؼًٍ )
Q96.2 

Q96.3 Mosaicism, 45,X/46,XX or XY  45ډًُائٕٖڈ, X/46 ,XX  ٔبXY Q96.3 
Q96.4 Mosaicism, 45,X/other cell line(s) with 

abnormal sex chromosome 
/ / ىٔڂَ اوًا٫ ٕچًڃ َمَاٌ ثب X,45ډًُائٕٖڈ، 

 ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ ٱَٕ ٥جٕٮٓ 
Q96.4 

Q96.8 Other variants of Turner's syndrome ٍَبْ ٕىيٍڇ سَوَ  ٕبَٔ ځًو Q96.8 
Q96.9 Turner's syndrome, unspecified  ٜٕىيٍڇ سَوَ، وبډٚو Q96.9 
Q97 Other sex chromosome 

abnormalities, female phenotype, 
not elsewhere classified 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، ٵىًسٕخ ُوبوٍ، 
 ثىيْ وٚيٌ اوي ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q97 

 Excludes: Turner's syndrome (Q96.-)  :ٕىيٍڇ سَوَثٍ إشظىبء(Q96.-)  
Q97.0 Karyotype 47,XXX  47ٽبًٍٔسٕخ,XXX Q97.0 
Q97.1 Female with more than three X 

chromosomes 
 X Q97.1ُن ثب ثٕ٘ اُ ٍٕ ٽَيډًُيڇ 

Q97.2 Mosaicism, lines with various numbers 
of X chromosomes 

ډًُائٕٖڈ، اوًا٫ َمَاٌ ثب سٮياى ډشىً٭ٓ اُ 
 Xٽَيډًُډُبْ 

Q97.2 

Q97.3 Female with 46,XY karyotype  46ُن ثب ٽبًٍٔسٕخ,XY Q97.3 
Q97.8 Other specified sex chromosome 

abnormalities, female phenotype 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډٚوٜ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، 

 ٵىًسٕخ ُوبوٍ
Q97.8 

 
Q97.9 Sex chromosome abnormality, female 

phenotype, unspecified 
وبَىؼبٍْ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، ٵىًسٕخ ُوبوٍ، 

 وبډٚوٜ
Q97.9 

Q98 Other sex chromosome 
abnormalities, male phenotype, not 
elsewhere classified 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، ٵىًسٕخ ډَىاوٍ، 
 اوي. ثىيْ وٚيٌ ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ ٥جٺٍ

Q98 

Q98.0 Klinefelter's syndrome karyotype 
47,XXY 

 XXY Q98.0,47ٵٕچشَ، ٽبًٍٔسٕخ  –ٕىيٍڇ ٽالٔه 

Q98.1 Klinefelter's syndrome, male with 
more than two X chromosomes 

 X Q98.1ٕىيٍڇ ٽالٔه ٵچشَ، ډَى ثب ثٕ٘ اُ ىي ٽَيډًُيڇ 

Q98.2 Klinefelter's syndrome, male with 
46,XX karyotype 

 XX Q98.2,46ٕىيٍڇ ٽالٔه ٵچشَ، ډَى ثب ٽبًٍٔسٕخ

Q98.3 Other male with 46,XX karyotype  46ٕبَٔ ډًاٍى ډَى ثب ٽبًٍٔسٕخ,XX Q98.3 
Q98.4 Klinefelter's syndrome, unspecified ٜٕىيٍڇ ٽالٔه ٵچشَ، وبډٚو Q98.4 
Q98.5 Karyotype 47,XYY  47ٽبًٍٔسٕخ,XYY Q98.5 
98.6 Male with structurally abnormal sex 

chromosome 
ډَى َمَاٌ ثب ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ ٱ٥َٕجٕٮٓ اُ و٪َ 

 ٕبهشبٍْ
98.6 

Q98.7 Male with sex chromosome mosaicism ٖٓډَى َمَاٌ ثب ډًُائٕٖڈ ٽَيډًُيڇ ػى Q98.7 
Q98.8 Other specified sex chromosome 

abnormalities, male phenotype 
ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډٚوٜ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، 

 ٵىًسٕخ ډَىاوٍ
Q98.8 

 

Q98.9 Sex chromosome abnormality, male 
phenotype, unspecified 

وبَىؼبٍْ ٽَيډًُيڇ ػىٖٓ، ٵىًسٕخ ډَىاوٍ، 
 وبډٚوٜ

Q98.9 
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Q99 Other chromosome abnormalities, 
not elsewhere classified 

ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ٽَيډًُيډٓ، ٽٍ ىٍ ػبْ ىٔڂَ 
 ثىيْ وٚيٌ اوي ٥جٺٍ

Q99 

Q99.0 Chimera 46,XX/46,XY  ،46ٽمَٕا,XX/46,XY Q99.0 
 kihimera 46,XX/46,XY true 

hermaphrodite 
  ىي ػىٖٓ كٺٕٺٓ  XX/46,XY,46ٽمَٕا، 

Q99.1 46,XX true hermaphrodite 46,XX ٓىي ػىٖٓ كٺٕٺ Q99.1 
 46,XX with streak gonads XX  َمَاٌ ثب ځًوبىَبْ 46ي  
 46,XY with streak gonads 46,XY َمَاٌ ثب ځًوبىَب  
 Pure gonadal dysgenesis ْاهشالڃ ٽبډڄ ځًوبى  
Q99.2 Fragile X chromosome  ٽَيډًُيڇX ٌٙپىىي Q99.2 
 Fragile X syndrome  ٕىيٍڇX ٌٙپىىي  
Q99.8 Other specified chromosome 

abnormalities 
 Q99.8 ٕبَٔ وبَىؼبٍُٔبْ ډٚوٜ ٽَيډًُيډٓ

Q99.9 Chromosomal abnormality, 
unspecified 

 Q99.9 وبَىؼبٍْ ٽَيډًُيډٓ، وبډٚوٜ
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ضمیمه چهارم

ناهنجاری های مادرزادی از نظر علل وقوع، بافت شناسی و بالینی
معموال برآورد می شــود که حدود یک چهارم از ناهنجاری های مادرزادی علت ژنتیکی دارند )44(. با وجود این 
پیشــرفت های ژنتیکی و مولکولی در سال های گذشته نشان می دهند که احتماال بخش بیشتری از نقص های 
تولد دارای منشا ژنتیکی می باشند. دو مورد مشخص از منشا ژنتیکی ناهنجاری های مادرزادی، نقص های تک 

ژنی و آنومالی های کروموزمی می باشند.

نقص های تک ژنی به علت وقوع جهش در ژن ها اتفاق می افتند که مجموعا حدود 17 درصد از ناهنجاری های 
مادرزادی را شامل می شوند. این اختالالت از پدر، مادر و یا از هر دو والد به نوزاد به وراثت می رسند. منتها ضمنا 
ممکن اســت بدون اینکه منشا وراثتی داشته باشــد درخود فرد نیز به علت جهش ژنی به صورت اسپورادیک و 
مستقال اتفاق بیفتد. جهش تک ژنی غالبا به صورت آنومالی های چندگانه بروز پیدا می کنند. پژوهش های سال 
های اخیر نشــان داده اند که برخی آنومالی های منفرد نیز می توانند ناشــی از جهش های تک ژنی باشند که از 
جمله می توان به لب شکری توام با شکاف کام و یا بدون شکاف کام و همینطور برخی از ناهنجاری های مادرزادی 

قلبی اشاره کرد )44(.

اختالالت کروموزومی حدود ده درصد از ناهنجاری های مادرزادی راتشــکیل میدهند )44( و می توانند اتوزومال 
و یا وابســته به جنس باشند. این نوع از نقص های تولد نیز معموال به صورت ناهنجاری های چند گانه در نوزاد 
مشاهده می گردد. اختالالت کروموزومی مادرزادی شامل مواردی مانند یک کروموزوم اضافی )مانند انواع تریزومی 
ها مثل ســندرم داون یا تریزومی 21، تریزومی 13 و تریزومی 18(، فقدان یک کروموزوم )مانند مونوزومی ســندرم 
ترنر( و نقص ها و آنومالی های ســاختمانی در کروموزوم ها )ســندرم ولوکاردیوفاسیال و سندرم دی جورج( می 

باشند. 

عوامل محیطی حدود 10-4 درصد از دالیل وقوع ناهنجاری های مادرزادی را تشــکیل میدهند )45( که بطور کلی 
شامل موارد ذیل می باشند:

الف( وضعیت تغذیه مادر   
ب( مواجهه با برخی از عوامل شیمیائی   

پ( عفونت های دوران بارداری   
ت( عوامل فیزیکی مانند مواجهه با اشعه های یونیزان و گرمازدگی و غیره   

ث( بیماری های طوالنی مدت مادر )مانند دیابت(   
ج( مواجهه با ترکیبات داروئی مختلف )46(  

البته با وجود این و بطور کلی برای 66 درصد از ناهنجاری های مادرزادی همچنان علت واضح و شــناخته شــده 
ای وجود ندارد )45( که ممکن اســت به دالیل متعدد ژنتیکی، محیطی و یا اثرات متقابل محیط و ژنتیک اتفاق 
بیفتند که در سال های اخیر بخصوص در مورد اثرات متقابل محیط و ژنتیک در وقوع تعدادی از ناهنجاری های 

ساختمانی )مانند لب شکری( مطالعات متعددی انجام گرفته است )47و48(.  
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ناهنجاری های مادرزادی از نظر بافت شناختی و منشا جنینی معموال در یکی از 
چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند:

الف( مالفورماسیون یا بدشکلی )Malformation(: نقص مورفولوژیکی در یک عضو یا ناحیه بزرگتری از بدن   
 که حاصل یک فرآیند رشدی نابهنجار می باشد.

ب( بهم ریختگی یا گسستگی )Disruption(: نوعی نقص ساختمانی ناشی از ایجاد تداخل در یک فرآیند   
 تکاملی و یا از بین رفتن آن توسط عوامل بیرونی است.

پ( دیسپالزی )Dysplasia(: غیر طبیعی شدن فرآیند رشد و نمو سلول ها از لحاظ اندازه، شکل و سازمان   
 دهی. 

ت( تغییر شکل )Deformation(: نوعی از نقص های ساختمانی در یکی اعضا که در موقعیت و یا شکل غیر   
طبیعی آن در اثر یک نیروی مکانیکی ایجاد می گردد.   

نقص های مادرزادی از نظر اشکال بالینی وقوع آنها نیز به گروه های پنجگانه زیر 
طبقه بندی می شوند:

الــف( بطــور مجزا یــا منفــرد )Isolated(: اغلب ناهنجــاری های مــاژور )75 درصد( به شــکل منفرد یا   
مجــزا دیده می شــوند بطوریکــه ناهنجاری های مــاژور همــراه دیگری در نوزاد مشــاهده نمی شــود. البته 
 بعضــا شــاید آنومالی های مــاژور مجزا بــا یک یا چند مــورد از ناهنجــاری های مینــور نیز همراه باشــند.

  
دنبــال  بــه  هائــی  ناهنجــاری  بالینــی،  تظاهــرات  از  نــوع  ایــن  در   :)Sequence( پیامــد  ب(   
یــک ناهنجــاری اولیــه و متعاقــب اجتنــاب ناپذیــر آن اتفــاق مــی افتنــد. ایــن نــوع ناهنجــاری ها 
 اصــوال انواعــی از مــوارد مجــزا یــا منفــرد هســتند مگــر اینکــه بخشــی از یــک ســندرم بوده باشــند.

  
پ( ناهنجاری های مادرزادی چندگانه )Multiple congenital anomaly(: آنومالی های چندگانه که عبارت است   
از وقوع دو یا چند ناهنجاری غیر مرتبط که تصور می شود به صورت اتفاقی و همزمان و بدون ارتباط ارگانیک با همدیگر در 
 یک نوزاد اتفاق می افتند. بسیاری از ناهنجاری های متعددی که در نوزادان دیده می شود معموال از این نوع می باشند.

  
ت( ناهنجــاری هــای همراه یــا مرتبــط )Association(: مــواردی از ناهنجاری های چندگانه مشــاهده   
می شــود که وقوع هــم زمان آنها در یک نوزاد چندان بــه صورت تصادفی نبوده و هر کــدام از آنها به نحوی با 
وقــوع موردهای دیگر در ارتباط اســت )بدون آنکه الزاما از نوع "پیامد" و یا "ســندرم" بوده باشــند( که اینگونه 
ناهنجــاری های مــادرزادی معموال تحت عنوان ناهنجاری های همراه و یا مرتبط خوانده می شــوند. دو مورد از 
ناهنجــاری های همراه عبارتنــد از  VACTERL و MURCS که مجموعه ای از نقص های مادرزادی نســبتا متعدد 
در یک نوزاد می باشــند کــه به صورت همرا و مرتبط با هم دیده می شــوند. البته با پیشــرفت های تکنولوژی 
تشــخیص پزشکی در سال های اخیر برخی از انواع ناهنجاری های همراه در قالب سندرم تعریف و شناسائی می 
 شــوند. جزئیات و مواردی از نمونه های این نوع از نقص های تولد در منبع شــماره 49 توضیح داده شــده است. 

  
ث( سندرم )Syndrome(: یک سندرم از ناهنجاری های مادرزادی به وقوع تعدادی از نقص های تولد در یک   
نوزاد اطالق می شود که هر کدام از آنها به صورت پاتوژنتیکی با هم در ارتباط باشند اما الزاما از نوع پیامد نیز نمی 
باشند. سندرم ها ممکن است ناشی از جهش های تک ژنی، عوامی محیطی و یا تداخل بین این آنها اتفاق بیفتند. 
مثال شناخته شده در سندرم های مادرزادی، تریزومی 21 و یا همان سندرم داون می باشد. البته با وجود پیشرفت 
های فراوان در زمینه تشــخیص های پزشــکی هنوز علت دقیق وقوع بسیاری از سندرم ها همچنان ناشناخته می 

باشد. 

در منبع شماره 50 اطالعات و جزئیات بیشتری از طبقه بندی های مرتبط با ناهنجاری های مادرزادی ارائه گردیده 
است. 
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ضمیمه پنجم توان	مندی	ها	و	امکانات	ارگان	ها	و	سازمان	های	مختلف	در	پایش	ناهنجاری	های	مادرزادی

برنامه	های	سازمان	ها
پیشگیری

ارجاع	
بیماران

برنامه	
توضیحاتپایش

***وزارت	بهداشت

**بیمارستان	ها	و	کلینیک	ها

دانشگاه	های	علوم	پزشکی:

حمایت	مالی	از	برنامه	ها**	معاونت	های	پژوهشی

حمایت	های	فنی	و	اجرائی***	معاونت	های	بهداشت	و	درمان	شامل	آزمایشگاه	های	تخصصی

***مراکز	بهداشتی	درمانی	شهری

***مراکز	بهداشتی	درمانی	روستائی

***خانه	های	بهداشت

مشارکت	تخصصی	و	علمی*انجمن	های	علمی	مرتبط

حمایت	مالی	برای	ارجاع	بیماران	و	**سازمان	های	مردم	نهاد	در	حوزه	سالمت	)خیریه	ها(
پیشگیری

حمایت	علمی	و	مشارکت	فنی**سازمان	های	بین	المللی

***سازمان	بهزیستی

*سازمان	آمار

*سازمان	ثبت	احوال

***سازمان	پزشکی	قانونی

*رسانه	های	عمومی
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ضمیمه ششم

مالحظات اخالقی مربوط به تشخیص یک نقص مادرزادی و اطالع رسانی به 
خانواده بیمار

باید توجه داشت که کلیه اطالعات مربوط به نوزاد با ناهنجاری مادرزادی می باید توسط کلیه پرسنل همکاری 
کننده در برنامه پایش به دقت حفظ و محرمانه نگهداشته شود و هر گونه اطالع رسانی در خصوص وضعیت 

نوزاد و بیماری او توسط پرسنل درمانی انجام گیرد. توجه به مالحظات ذیل در این زمینه مناسب می باشد:

الف( خانواده بیمار هر چه زودتر می باید در جریان بیماری فرزندشــان قرار گیرند. حتی اگر چنانچه تشخیص 
به صورت نهائی تائید نشده باشد، همچنان ضرورت دارد تا خانواده نوزاد در جریان تشخیص های اولیه قرار 

گیرند.

ب( اطالع رســانی به صورت تماس شــخصی و رو در رو انجام گیرد. الزم اســت کلیه کادرپزشکی که در این 
زمینه مســئولیت دارند قبل از اطالع رســانی هماهنگی الزم با هم داشته باشند تا از ارائه اطالعات نادرست و 

غیرهماهنگ جلوگیری گردد.

پ( اطالعات مربوط به تشخیص، درمان و پیش آگهی نقص تولد نوزاد به زبانی که خانواده بیمار با آن تکلم می 
کنند به آنها ارائه می گردد و توضیحات الزم توسط فردی که مهارت های الزم را در این زمینه دارد و با استفاده 

از کلمات و اصطالحات غیر تخصصی به آنها داده می شود.

ت( درشروع مکالمه از بکار بردن الفاظ منفی )مانند "متاسفانه"، "با عرض معذرت" و غیره( پرهیز گردد. خانواده 
معموال اولین کلمات را بخاطر می سپارد و قضاوت های آنها بر همان اساس شکل می گیرد.

ث( توضیحات در یک فضای خصوصی و صمیمی شــروع می شــود و در ابتدا هیچگونه تفســیری از مسائل 
تشخیص، درمان و پیش آگهی ارائه نمی شود. سعی شود تا فرصت کافی به خانواده داده شود تا سواالت خود 
را بپرسند و در بحث شرکت کنند. برای جلسات بعدی و پیگیری های مورد نیاز برای آینده نیز برنامه ریزی کنید.  

ج( بتدریج بحث را با جنبه های مثبت و سپس با تمرکز بر مشکالت و چالش های احتمالی مرتبط با بیماری 
نوزاد به صورت مناسبی ادامه دهید.

چ( ممکن است الزم باشد کودک در هنگام بحث توسط پرسنل مراقبت دهنده برای مدتی در محل حاضر شود 
)مگر اینکه به علت ضرورت های درمانی مقدور نباشد(. بهتر است کودک نیز به طور مستقیم و با اسم خودش 

مورد خطاب قرار گیرد.

ح( بهتر است در خصوص اتیولوژی ناهنجاری های مادرزادی با والدین صحبت شود و اطمینان داده شود که 
وقوع نقص های تولد اختصاصا ارتباط با شرایط مادر ندارد تا از هرگونه سو برداشت که در برخی از خانواده ها 

در این خصوص و در شرایط بحرانی ممکن است پیش آید جلوگیری گردد.

 خ( الزم اســت اطالعات اضافی مــورد نیاز برای والدین فراهم گردد. این اطالعات شــامل مراکز ارائه دهنده 
خدمات بهداشــتی، مراقبتی و درمانی، شماره تلفن و آدرس های خاص جهت تماس های بعدی و همینطور 

پمفلت ها و کتابچه هائی در خصوص نقص های تولد می باشند.
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ضمیمه هفتم

یک	مثال	برای	فرم	ثبت	ناهنجاری	های	مادرزادی

نام	نوزادنام	مادرشماره	پرونده	کد	ملی	مادرتاریخ:																																		محل	تکمیل	فرم:																																									

تاریخ	تولد	مادر:سن	حاملگی:تاریخ	تولد	نوزاد:																	تاريخ	شناسائی	ناهنجاری:

روش	تشخيص:
روش	تشخيص	بالينی- ۱
آمنيوسنتز- ۲
سونوگرافی- ۳
۴ -  DNAو	مولكولي	آزمايش	روش
سایر	موارد	)ذکر	شود(																			- ۵

روابط	خويشاوندی	پدر	و	
مادر:

۱	-	درجه	۱
۲	-	درجه	۲

۳	-	غير	فاميل

نوع	تولد:
۱	-	سقط	خودبخودی

۲	-	زنده
۳	-	مرده	

۴	-	نامشخص

نوع	ناهنجاری	)ها(:

-۳                                                 -۱
-۴                                                -۲

 -۶                                                -۵
 -۸                                                -۷
-۱۰                                                -۹

توضیحات:

وزن	هنگام	تولد:جنسیت	نوزاد:
تعداد	برادر	با	حداقل	يك	

ناهنجاری:
تعداد	خواهر	با	حداقل	یك	ناهنجاری:

سابقه	بیماری	های	مادر:	

سابقه	بیماری	های	پدر:

توضیحات	مصرف	دارو	توسط	
مادر:

توضیحات	سابقه	سیگار	پدر	یا	
مادر:

كد	ناهنجاری	)ها(:
-۳                                                 -۱
-۴                                                -۲

 -۶                                                -۵
 -۸                                                -۷
-۱۰                                                -۹

 
توضیحات:

توضیحات	در	صورت	اخذ	تصویر	و	عکس	برداری	از	نوزاد:

شغل	مادر:
محل	زندگی	مادر:

شغل	پدر:
محل	زندگی	پدر:

سابقه	حاملگی	های	قبلی:چندمين	فرزند	خانواده:
۱	-	تعداد	سقط

۲	-	تعداد	مرده	زایی
۳	-	تعداد	تولد	زنده

توضیحات:

سابقه	وجود	ناهنجاری	در	خانواده:
۱	-	بلی
۲	-	خیر

توضیحات:

نوع	زایمان:
۱	-	زایمان	طبیعی

۲	-	سزارین
۳	-	سایر	موارد

تاریخ	ترخیص:
تاریخ	ارجاع:
محل	ارجاع:

تاریخ	مرگ	)در	صورت	پیگیری(:
محل	مرگ	)در	صورت	پیگیری(:

توضیحات	اضافی:

نام	تکمیل	کننده	فرم:																																																				تاریخ:																																													امضا	یا	مهر:
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ضمیمه هشتم نحوه تکمیل و توضیحات فرم ثبت ناهنجاری های مادرزادی )ارائه شده در ضمیمه هفتم(

نحوه	تکمیل	فرم	و	توضیحات	متغییرهای	مندرج	در	فرم

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	تکمیل	فرم	ثبت	شود.	تاریخ

نام	استان،	شهر،	بیمارستان	)یا	زایشگاه(	ثبت	شود.	اگر	زایمان	در	منزل	یا	جای	دیگری	است،	عینا	ثبت	شود.محل	تکمیل	فرم

از	پرونده	زایمان	ثبت	شود.	کد	ملی	مادر

شماره	پرونده	زایمان	ثبت	شود.	شماره	پرونده

نام	)و	نام	خانوادگی،	در	صورت	وجود(	از	پرونده	زایمان	ثبت	شود.	نام	مادر

نام	و	نام	خانوادگی	از	پرونده	زایمان	ثبت	شود.	نام	نوزاد

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	تولد	نوزاد	ثبت	شود.	تاریخ	تولد	نوزاد

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	تشخیص	ناهنجاری	ثبت	شود.	تاريخ	شناسائی	ناهنجاری

طول	دوره	بارداری	از	زمان	شروع	آخرین	قاعدگی	)بر	حسب	هفته(	از	پرونده	زایمان	ثبت	شود.سن	حاملگی

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	تولد	مادر	ثبت	شود.	تاریخ	تولد	مادر

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.روش	تشخيص

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.روابط	خويشاوندی	پدر	و	مادر

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.نوع	تولد

با	اولویت	تشخیص	اولیه	برای	ناهنجاری	های	ماژور،	هرکدام	از	موارد	ناهنجاری	به	ترتیب	در	سیستم	ثبت	شوند.نوع	ناهنجاری	)ها(

براساس	فصل	هفدهم	ویرایش	دهم	کتاب	طبقه	بندی	بین	المللی	بیماری	ها	)ضمیمه	سوم(.كد	ناهنجاری	)ها(

توضیحات	در	صورت	اخذ	تصویر	و	عکس	برداری	
از	نوزاد

عکس	)ها(	باید	دارای	پرونده	نوزاد	و	یک	شماره	خاص	شناسائی	جهت	ایجاد	ارتباط	با	اطالعات	نوزاد	باشد.

عینا	از	پرونده	زایمان	ثبت	شود.	جنسیت	نوزاد		

وزن	هنگام	تولد	)بر	حسب	گرم(	ثبت	شود.	وزن	هنگام	تولد

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	تعداد	برادر	با	حداقل	يك	ناهنجاری

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	تعداد	خواهر	با	حداقل	یك	ناهنجاری

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	سابقه	بیماری	های	مادر

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	پدر	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	سابقه	بیماری	های	پدر

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	توضیحات	مصرف	دارو	توسط	مادر

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	پدر	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	توضیحات	سابقه	سیگار	پدر	یا	مادر

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	شغل	مادر

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر،	پدر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	شغل	پدر

آدرس	از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	محل	زندگی	مادر

)آدرس:	در	سه	ماه	قبل	از	بارداری	و	سه	ماهه	اول	حاملگی(

آدرس	از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر،	پدر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	محل	زندگی	پدر

)آدرس:	در	سه	ماه	قبل	از	بارداری	و	سه	ماهه	اول	حاملگی(

از	پرونده	زایمان	و	یا	بر	اساس	پرسش	از	مادر	و	یا	همراهان	)با	ذکر	منبع	اخذ	اطالعات(	ثبت	شود.	چندمين	فرزند	خانواده

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.نوع	زایمان

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.سابقه	حاملگی	های	قبلی

بر	اساس	پرونده،	یکی	از	گزینه	ها	در	روی	فرم	عالمت	گذاری	شود.سابقه	وجود	ناهنجاری	در	خانواده

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	ترخیص	از	بیمارستان	و	یا	زایشگاه	ثبت	شود.	تاریخ	ترخیص

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	ارجاع	به	سایر	مراکز	ثبت	شود.	تاریخ	ارجاع

در	صورت	ارجاع،	محل	ارجاع	ثبت	شود.محل	ارجاع

در	صورت	پیگیری	و	وقوع	مرگ،	محل	مرگ	)منزل،	بیمارستان	و	غیره(	ثبت	شود.	تاریخ	مرگ	)در	صورت	پیگیری(

در	صورت	پیگیری	و	وقوع	مرگ،	تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	زمان	مرگ	ثبت	شود.	محل	مرگ	)در	صورت	پیگیری(

محل	ارائه	هر	گونه	توضیحات	اضافیتوضیحات	اضافی

نام	و	نام	خانوادگی	تکمیل	کننده	فرم	ثبت	شود.	نام	تکمیل	کننده	فرم

تاریخ	شمسی	)روز-ماه-سال(	اتمام	تکمیل	فرم	ثبت	شود.	تاریخ

محل	امضا	و	یا	مهر	تکمیل	کننده	فرمامضا	یا	مهر
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ضمیمه نهم

نکاتی که الزم است در اخذ تصویر و عکس از نوزاد دارای ناهنجاری 
مادرزادی در نظر گرفته شود:

الف( قبل از اخذ هر گونه عکس، والدین باید فرم رضایت آگاهانه را در این خصوص امضا نمایند.

ب( در صــورت عدم رضایت والدین بــرای عکس برداری، داده های نوزاد با در نظر داشــتن اصول 
محرمانگی و مالحظات اخالق پژوهشی و پزشکی در برنامه پایش ثبت می شود )بدون تصویر(.

پ( زمینه عکس باید روشــن و ساده باشد و از وجود مواردی مانند پتو، بالش و غیره در زمینه عکس 
پرهیز گردد و قبل از تصویر برداری این موارد از زمینه عکس برداشته شود.

ت( یک تصویر از کل نوزاد و چند تصویر نیز اختصاصا از محل های مربوط به ناهنجاری تهیه شود.

ث( یک تصویر جداگانه نیز از صورت نوزاد گرفته شود.

ج( تصاویری از جلو، پشت و بغل و متناسب با محل وجود ناهنجاری گرفته شود.

چ( تمام عکس ها طوری اخذ شوند که نسبت به نوزاد زاویه 90 درجه داشته باشند.

ح( هیچگونه اطالعات شــخصی در عکس ها وجود نداشته باشد و برای اهداف شناسائی ازکدگذاری 
مناسب استفاده شود.

خ( می توان ازبرچسب های مناسب برای کدگذاری هم در هنگام تصویر برداری استفاده کرد اما باید 
توجه داشت که هرگونه برچسبی از فاصله مناسبی با نوزاد قرار داده شود و به نوزاد چسبانده نشود.

د( می توان برای سهولت مقایسه و برآورد کردن اندازه های مرتبط با محل آنومالی از خط کش هائی 
در تصاویر نیز استفاده کرد. برای این منظور نیز باید توجه داشت که خط کش به نوزاد چسبانده نشود 

و قبل از عکس برداری در فاصله مناسبی از نوزاد قرار داده شود.

ذ( ترجیحا از نور محیطی در عکس برداری استفاده شود. اما باید توجه داشت که وجود سایه ها باعث 
بوجود آمدن تصاویر نا مناسب نگردد.

ر( فقط در صورت ضرورت می توان از فلش دوربین نیز استفاده کرد.

ز( ضرورت دارد که کلیه هزینه های مرتبط با عکس برداری در برنامه پایش پیش بینی شده باشد.

س( جهت عکس برداری مناسب از تنظیمات حداقل 300 پیکسل )در هر اینچ( استفاده شود.

ش( پس از تصویر برداری و قبل از ترک نوزاد، یکبار دیگر عکس ها را در همان محل مرور نمائید.

ص( عکــس هــا را در قالب jpeg  یا  jpg  ذخیره کنید و اطمینــان یابید که تصاویر قبل از حذف )از 
دوربین، تبلت و یا موبایل( به سیستم پایش و با کد های  شناسائی مناسب منتقل شده باشند.
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ضمیمه دهم شیوع تعدادی از ناهنجاری های مادرزادی در کشورها و مناطق دارای برنامه پایش )2008-2004(
)www.icbdsr.org :برای اطالعات بیشتر و داده های جدید به این سایت مراجعه شود(

کشور،	منطقه
فقدان	بافت	
عصبی	
جمجمه

ستون	فقرات	
شکاف	دار	بدون	
موارد	فقدان	
بافت	عصبی	
جمجمه

شکاف	کامفتق	مغزی
لب	شکری	
با	و	یا	بدون	
شکاف	کام	

نقص	های	
کاهشی	
استخوان	
اندام	های	
فوقانی	
وتحتانی	

باز	بودن	پیشابراه	
در	سطح	تحتانی	
محل	طبیعی		

فتق	نافی	
مادرزادی

عیب	تکاملی	
در	بسته	شدن	
حفره	شکم	

5.205.731.587.9910.136.2338.453.322.20استرالیا	)ویکتوریا(

5.716.831.628.6012.337.1931.703.803.95استرالیا	)غرب(

2.074.101.156.9312.7510.7221.622.784.90کانادا	)آلبرتا(

1.182.970.338.627.493.6322.562.354.66کانادا	)بریتیش	کلمبیا(

0.902.810.526.899.173.4626.282.084.00کانادا	)کشوری(

1.801.651.203.7610.683.917.971.802.11شیلی	)مائوله(

2.471.730.911.929.182.510.520.911.43چین	)پکن(

2.585.261.462.8613.494.824.741.462.43چین	)کشوری(

1.322.950.742.757.004.576.801.131.85کاستاریکا

3.985.121.601.674.492.279.412.165.35کوبا

2.603.821.777.7810.906.5432.422.723.05جمهوری	چک

3.104.531.8413.9711.287.023.715.483.10فنالند

5.244.352.406.258.836.3715.465.681.96فرانسه	)پاریس(

2.765.431.414.858.485.8111.323.211.75فرانسه	)رونه	آلپس(

4.587.260.798.2110.428.3718.841.571.58فرانسه	)استراسبورگ(

2.536.561.049.2114.287.608.293.685.07آلمان	)ساکسونی(

1.894.070.554.057.653.6026.831.321.04مجارستان

13.3911.483.901.795.576.221.852.360.63هند

گزارش	نشده12.821.181.574.125.5323.4110.590.71ایران	)تبریز(

2.442.611.227.257.823.5811.492.593.10ایرلند	)دوبلین(

1.743.280.563.844.252.0033.400.770.20اسرائیل	)کشوری(

3.413.561.016.157.384.483.281.670.19ایتالیا	)کامپانیا(

2.023.080.854.466.845.5714.701.961.27ایتالیا	)امیلیا	روماگنا(

0.50گزارش	نشده1.512.260.254.524.022.7620.83ایتالیا	)سیسیل(

1.302.790.287.438.363.9518.431.240.84ایتالیا	)شمال	شرقی(

1.732.990.803.654.914.918.501.861.06ایتالیا	)توسکانی(

1.104.960.694.7321.093.374.063.892.61ژاپن

1.527.582.0216.1710.116.5733.363.031.01مالت

4.706.261.572.9713.766.343.621.895.19مکزیک

گزارش	نشده0.362.240.568.446.852.3127.524.17نیوزلند

1.535.360.447.0013.565.8023.291.861.09هلند	)شمال(

3.855.531.017.2213.264.5514.402.563.27نروژ

2.774.000.964.485.882.6013.752.093.63روسیه	)مسکو(

0.762.400.804.808.183.3520.300.580.87جمهوری	اسلوواکی

5.439.132.915.0613.708.116.274.286.43کشورهای	آمریکای	جنوبی

0.311.020.213.823.594.451.610.520.63اسپانیا

3.534.341.245.588.224.7721.332.621.61سوئد

2.682.640.603.245.503.108.701.062.88انگلستان

5.304.361.378.4713.771.547.783.854.70انگلستان	)وسکس(

5.256.732.019.0911.338.5028.454.016.85انگلستان	)ولز(

8.6410.662.095.308.083.483.141.601.60اوکراین

2.463.901.144.969.773.906.061.954.37آمریکا	)آتالنتا(

2.353.750.885.6410.915.4515.832.015.45آمریکا	)تکزاس(

2.434.600.866.8512.496.558.572.545.50آمریکا	)یوتا(

2.504.091.025.449.004.6712.622.092.32میانه	شیوع

1.682.910.734.006.963.486.671.591.14دامنه	پائین	بین	چارکی

4.135.461.577.5111.586.4121.863.124.28دامنه	باالی	بین	چارکی
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ضمیمه یازدهم

با کنترل بیماریهای عفونی و سو تغذیه در سالهای گذشته، نقايص هنگام تولد مهمترين علت مرگ 
ومير نوزادان و علت اصلی ناتوانی در کشــورهای توسعه یافته و تعداد قابل توجهی از کشورهای 
در حال توسعه از جمله ایران بوده است. تاکنون در ايران اطالعات دقيقی از وقوع ناهنجاری هاي 
نوزادی وجود نداشــته و از اینرو لزوم ارائه مدلی برای ثبت، پيشــگيری و کنترل ناهنجاری های 
مادرزادی ضرورت فراوانی دارد. با این هدف، برنامه رجیســتری بیمــاری های مادرزادی ابتدا به 
صورت یک برنامه پایلوت در شــمال غرب کشــور شروع و پس از چند سال اجرای منطقه ای آن و 
تدویــن الگوهای الزم برای طراحی برنامه کشــوری، در حال حاضر اجرای برنامه پایش ناهنجاری 

های مادرزادی به صورت ملی و در سطح کشوری توسط وزارت بهداشت شروع شده است.

بر اســاس پایش برنامه پایلوت كه از سال 1379 در شمال غرب كشور شروع شده و همچنان ادامه 
دارد، شيوع كلی ناهنجاری های مادرزادی برابر با 3/3 در هر صد تولد برآورد گرديده است. يافته های 
اين برنامه نشان ميدهد كه ناهنجاری های مربوط به دستگاه تناسلی، ادراری و كليه، ناهنجاریهای 
سيســتم عصبی و ناهنجاری های دســت  ها و پاها مجموعًا حدود پنجاه درصد از كل موارد را به 
خود اختصاص داده اند. باالترين ميزان شــيوع ناهنجاری های مادرزادی مربوط به ناهنجاری های 
سيستم عصبی با 39 در 10000 تولد، و در مقابل، شيوع ناهنجاری های مادرزادی عضالنیـ  اسكلتی، 
كروموزومی، چشم و گوش هر كدام كمتر از 10 در هر 10000 تولد زنده می باشند. بررسی روند زمانی 
وقوع ناهنجاريهای مادرزادی در فاصله زمانی بين سال های 1379 تا 1397 نشان ميدهد كه ميزان 
وقوع اين ناهنجاريها در اين فاصله زمانی بيش از سه برابر افزايش پيدا كرده است. در بررسی علل 
مربوط به اين افزايش قابل توجه در فاصله زمانی سالهای مطالعه، ضمن اينكه تاثير احتمالی عوامل 
اتيولوژيك را نبايد از نظر دور داشت، راه اندازی سيستم ثبت و گزارش دهی بهتر در سالهای اخير 

نسبت به سالهای اوليه نيز می تواند موثر بوده باشد.

برآوردهای حاصل از بررســی های جمعيت عمومی کشور نیز نشان می دهد كه وقوع بيماری های 
مــادرزادی در هفت درصد از تولد  ها در ایران اتفاق مي افتند و ناهنجاری های مربوط به دســتگاه 
تناســلی، ادراری  و كليه، قلبی، سيســتم عصبی  و ناهنجاری های دست  ها و پاها بيشترين موارد 
وقوع را به خود اختصاص می دهند. از اینرو و با توجه به اينكه در حال  حاضر در كشــور ما در هر 
سال در حدود يك ميليون و پانصد هزار تولد وجود دارد، برآورد می شود که ساالنه بيش از يكصد 
هزار مورد ناهنجاری با منشــا مادرزادی به جمعيت كشــور اضافه می شود. البته در حال حاضر و 
در بدو تولد همه اين موارد تشــخيص داده نمي شوند و بررسی های ميدانی نشان داده است كه 
تشخيص اين بيماری  ها در محدوده شهر های بزرگ دانشگاهی فقط در چهل در صد انجام می گيرد 
و در محدوده مناطقی كه امكانات تشــخيصی كمتری وجود دارد حتی تا نود درصد نيز تشخيص 
داده نمی شوند. الزم به ذکر است که در برنامه کشوری فعال خطاهای تکنیکی قابل توجهی وجود 
دارد که طبیعتا بعنوان بخشــی از برنامه های ضروری آتی و به عنوان یکی از فرآیند های اجتناب 
ناپذیر در هر سیستم پایش، می باید اعتبار یابی های الزم برای برطرف کردن خطاهای مزبور انجام 

گیرد.
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