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المشاركة فى متابعة التجربة وجمع المادة العلمیة للبحث وجمع نتائج البحث - فكرة البحث   
  . وصیاغتھا ومراجعتھا 

: مكان وتاریخ النشر  
J Maternal-Fetal &Neonatal Med.2014 Feb.4 

:البحث ملخص          
ال یعانني من أى  يالالت لباعتباره مؤشرا لعافیة الجنین في الحواملعمر الحمل مخطط المعادلة إلنتاج الجنین للبول وفقأ :الھدف

 امراض والالتي یعانین من مرض السكري 
المجموعة االولى وشملت مائة وعشرون سیدة :حامل تم تقسیمھم الى مجموعتین والوصفیة المستقبلیة مائة وثمانون إمرة 

یعانین من مرض السكر المصاحب للحمل یتم حامل بدون اى مضاعفات طبیة والمجموعة الثانیة وشملت ستون امرأة حامل 
ات فوق الصوتیة ثالثیة الضوئي بمساعدة الحاسوب بواسطة الموجقیاس حجم المثانة للجنین عن طریق جھاز تحلیل ماسح 

.االبعاد  
كان ھناك عالقة إیجابیة ذات داللة احصائیة بین عمر الجنین ومعدل انتاج الجنین للبول: النتائج  

و  ٥٦,١٣،  ١٤,٣٨،  ١٢,٣ اسبوعآ كان  ٤٠و٣٥و٣٠و٢٥ومعدل متوسط االستعراض الدوري الشامل فى الحمل الطبیعى عند 
لم یكن ھناك اختالف كبیر فیما یتعلق بمعدل إنتاج الجنین للبول بین النساء الحوامل ) ، علي التولي ساعة /   رملیلت ٩٠,٧٣

ھناك فارق ذو داللة إحصائیة فیما یتعلق بدون أي مضاعفات و الالتي یعانین من داء السكري المنضبط أثناء الحمل بینما كان 
إثناء الحمل و مضاعفات و الالتي یعانین من داء السكري غیر المنضبط  إي بمعدل إنتاج الجنین للبول بین النساء الحوامل بدون

یعانین من داء السكري غیر المنضبط إثناء بین النساء الحوامل الالتي یعانین من داء السكري المنضبط أثناء الحمل و الالتي  ذلك
 الحمل

عافیة الجنین والذى یشھد زیادة واضحة فى الحوامل الالتي یعانین یعتبر معدل إنتاج الجنین للبول طریقة جیدة لتقییم : االستنتاج
.من داء السكري غیر المنضبط  

 
   :قرار اللجنة
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قیاس معدل إنتاج بول الجنین باستخدام الموجات فوق الصوتیة ثالثیة األبعاد أثناء  
  .  والحمل المصحوب بداء السكري  الحمل بدون داء

  ع عبدالمنعم عبدالسمیععبد السمی -د

:البحث ملخص  
مخطط المعادلة إلنتاج الجنین للبول وفقأ لعمر الحمل باعتباره مؤشرا :الھدف

ال یعانني من أى امراض والالتي یعانین من  يالالت للعافیة الجنین في الحوام
 مرض السكري 

والوصفیة المستقبلیة مائة وثمانون إمرة حامل تم تقسیمھم الى مجموعتین 
المجموعة االولى وشملت مائة وعشرون سیدة حامل بدون اى مضاعفات طبیة :

والمجموعة الثانیة وشملت ستون امرأة حامل یعانین من مرض السكر المصاحب 
للحمل یتم قیاس حجم المثانة للجنین عن طریق جھاز تحلیل ماسح الضوئي 

.بمساعدة الحاسوب بواسطة الموجات فوق الصوتیة ثالثیة االبعاد  
كان ھناك عالقة إیجابیة ذات داللة احصائیة بین عمر الجنین ومعدل : النتائج

 انتاج الجنین للبول
ومعدل متوسط االستعراض الدوري الشامل فى الحمل الطبیعى عند 

/   رملیلت ٩٠,٧٣و  ٥٦,١٣،  ١٤,٣٨،  ١٢,٣اسبوعآ كان   ٤٠و٣٥و٣٠و٢٥
لم یكن ھناك اختالف كبیر فیما یتعلق بمعدل إنتاج الجنین ) ساعة ، علي التولي 

للبول بین النساء الحوامل بدون أي مضاعفات و الالتي یعانین من داء السكري 
المنضبط أثناء الحمل بینما كان ھناك فارق ذو داللة إحصائیة فیما یتعلق بمعدل 

وامل بدون إي مضاعفات و الالتي یعانین من إنتاج الجنین للبول بین النساء الح
داء السكري غیر المنضبط إثناء الحمل و ذلك بین النساء الحوامل الالتي یعانین 

من داء السكري المنضبط أثناء الحمل و الالتي یعانین من داء السكري غیر 
 المنضبط إثناء الحمل

قییم عافیة الجنین یعتبر معدل إنتاج الجنین للبول طریقة جیدة لت: االستنتاج
والذى یشھد زیادة واضحة فى الحوامل الالتي یعانین من داء السكري غیر 

.المنضبط  



 

               

  

  

  

  

  

  


