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المقدمة
خلق اهلل عز وجل الكائن الب�سري يف اأجمل �سورة واأح�سن تقومي كما يف قوله
تعاىل «ولقد خلقنا الإن�سان يف اأح�سن تقومي» ،وعلى مدى التاريخ الب�سري باأكمله
ظل الإن�سان جاه ًال باأب�سط قواعد اخللق حتى اخلم�سينات من القرن املا�سي وهي
الفرتة التي بداأ اجلهد فيها ب�سكل حثيث ملعرفة اأ�سرار اجلينات الب�سرية .وعلى
الرغم من التطورات ال�سخمة يف جمالت العلوم املختلفة والتي اأ�سهمت اإىل حد
بعيد يف تطور الفهم العلمي لعملية اخللق فاإن احلقيقة الكربى تبقى كما قال عز
وجل:
}وما �أوتيتم من �لعلم �إال قلي ًال{.
ومن التطورات الهائلة ما حدث من تقدم يف جمال الطب وبالذات طب قلب
الأطفال خالل العقدين املا�سيني والذي اأحدث ثورة من النجاحات يف التعامل
مع الأطفال املولودين باأمرا�ض قلب خلقية معقدة والذين تلقوا العناية الطبية
احلديثة وبف�سل اهلل تعاىل بلغوا �سن الر�سد وهم يف طور الإجناب خالل العقد
احلايل باإذن اهلل.
و�سنتناول يف هذا الكتاب اأمرا�ض القلب اخللقية عند املواليد والأ�سباب املوؤدية
اإليها واأكرث اأنواعها �سيوع ًا وجراحات القلب احلديثة والتطور الطبي والذي عالج
كثري ًا من هذه العيوب اخللقية حتى اأ�سبح بالإمكان اأن يعي�ض الطفل حياة طبيعية
ويبلغ �سن ال�ستني وال�سبعني.
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كيف يعمل القلب الطبيعي؟
يقع القلب يف اجلزء الأي�سر من ال�سدر وهو
ع �ب��ارة ع��ن ع�سلة حمكمة ال��رتك�ي��ب ل�سخ
الدم اإىل الرئتني واإىل بقية اأع�ساء اجل�سم،
وي�سل ال��دم غ��ري املحمل بالأوك�سجني اأو
(غري املوؤك�سد) اإىل اجلهة اليمنى من القلب
عن طريق الأوردة حيث ي�سب الدم اأو ًل يف
الغرفة اليمنى العلوية من غرف القلب والتي
ُت�سمى بالأذين الأمي��ن ،وبعد اأن ي�سل الدم
اإىل الأذين الأمين فاإنه ينزل اإىل الأ�سفل اإىل
الغرفة اليمنى ال�سفلية والتي ُتعرف بالبطني
الأمين عرب �سمام يتحكم يف دخول الدم اإىل
الأ�سفل ومينع رجوعه اإىل الأعلى ُي�سمى بال�سمام الثالثي ،ومن َث ّم يقوم البطني
الأمين ب�سخ الدم اإىل الرئتني عرب ال�سريان الرئوي مرور ًا بال�سمام الرئوي
الذي يقوم بال�سماح للدم باخلروج ولكنه يف نف�ض الوقت مينعه من الرجوع اإىل
البطني الأمين .عند و�سول الدم اإىل الرئتني تقوم الرئتان باإ�سافة الأوك�سجني
(اأك�سدة الدم) اإىل الدم ومن َث ّم يرجع اإىل الغرفة الي�سرى العلوية وهي ما
ُتعرف بالأذين الأي�سر عرب  4اأوردة ُت�سمى بالأوردة الرئوية .بعدها ينزل الدم
املوؤك�سد اإىل الغرفة الي�سرى ال�سفلية وهي البطني الأي�سر عرب ال�سمام امليرتايل،
ومن َث ّم يقوم البطني الأي�سر ب�سخ الدم اإىل جميع اأع�ساء اجل�سم عرب ال�سريان
الأورطي مرور ًا بال�سمام الأورطي.
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ماذا تعني كلـمــة
«عـيــب خـلـقـــي»؟
 تعني اأن املر�ض قد حدث اأثناء تك ّون الطفليف رحم الأم اأو اأثناء التخلق ،وين�ساأ هذا العيب
اخللقي نتيجة ع��دم منو القلب والأوع�ي��ة الدموية
املت�سلة به ب�سكل طبيعي.
 اإذا اأظهر الت�سخي�ض وجود عيب خلقي يف قلب طفلكفمن املكن اأن يحتاج الطفل اإىل اإجراء املزيد من الفحو�ض الطبية
مما ي�ساعد الفريق الطبي يف اتخاذ القرار العالجي املنا�سب.
ول ي � � ��وج� � � ��د طفالن مت�سابهان متام ًا يف وجود مثل هذه العيوب وميكن للطبيب اأن يقدم
�سرح ًا وافي ًا حول نوع العيب اخللقي يف قلب طفلك ،كما �سيعينك هذا الكتيب على فهم ما
يقوله الطبيب يف هذا ال�سدد و�سيطلعك على الفحو�سات التي قد يحتاجها طفلك وع ّما
يتعلق مبكوثه يف امل�ست�سفى والعملية اجلراحية التي قد يلزم اإجراوؤها.
ما هي أسباب أمراض القلب الخلقية؟

ُتعد �أ�سباب �لعيوب �خللقية غري معروفة ،لكن هناك بع�ض �لعو�مل �لتي
تزيد من �حتمال حدوثها مثل:
•اأن تكون الأم م�سابة مبر�ض ال�سكري.
• اأن ُت�ساب الأم مبر�ض احل�سبة الأملانية خالل فرتة احلمل.
•اأن تتناول الأم بع�ض العقاقري والأدوية.
•اأن تتعر�ض الأم لبع�ض املواد الكيميائية اأو الإ�سعاعية وخا�سة يف ال�سهور الثالثة الأوىل
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ما هي أنواع أمراض القلب الخلقية؟
قد ي�سيب الت�سوه اأو العيب اأي جزء من اأجزاء القلب ،فقد ي�سيب ال�سرايني اأو الأوردة
اأو ال�سمامات اأو اجلدران العازلة بني غرف القلب اأو ع�سلة القلب نف�سها .كما قد تكون
الإ�سابة يف جزء واحد اأو عدة اأجزاء يف نف�ض الوقت ،فمث ًال قد ت�ساب اإحدى �سمامات
القلب مع ثقب يف اجلدار اأو م�سكلة يف اإحدى ال�سمامات واأحد ال�سرايني اأو الأوردة.

يق�سم �أطباء قلب �الأطفال �أمر��ض �لقلب �خللقية �إىل ق�سمني
رئي�سيني هما:

� .1الأمر��ض �لتي ت�سبب �زرقاق ًا للب�سرة  :وقد تظهر الزرقة عند الولدة اأو يف
مرحلة لحقة ولي�ست بال�سرورة اأن تكون وا�سحة لوالدي الطفل ومن اأ�سهرها :
•مر�ض رباعي فالوت.
•مر�ض انقالب ال�سرايني الكبرية (ال�سريان الأورطي والرئوي).
•مر�ض عدم تخلق ال�سمام الثالثي.
•اجلذع ال�سرياين.
•رجوع الدم من الأوردة الرئوية و�سمور يف اجلزء الأي�سر اأو الأمين من القلب .
� .2الأمر��ض �لتي ال ت�سبب �زرقاق ًا للب�سرة ومن �أ�سهرها:
•ثقب بني البطينني.
•ثقب بني الأذينني.
•القناة ال�سريانية املفتوحة.
•�سيق اأو تو�سع ال�سمامات.
•�سيق يف ال�سريان الأورطي.
•القناة بني البطينني و الأذينني.
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األمراض التي تصيب نظام التوصيل
الكهربائي في القلب :

 جتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك نظام تو�سيل كهربائي يف القلب لتنظيم�سربات القلب وهو عبارة عن عقدة ن�سيجية تقوم باإ�سدار اإ�سارات كهربائية
وكاأنها مولد كهربائي يعمل بانتظام كعمل ال�ساعة متام ًا وهي تعمل من تلقاء
ن�ف���س�ه��ا ب��ق��درة اهلل
�سبحانه ،ومت��ر هذه
الإ�سارات الكهربائية
الأذين الأي�سر
العقدة اجليبيبة الأذينية
ع���رب ط ��ري ��ق حم��دد
الأذين الأمين
مت��ام� ًا كما يظهر يف
العقدة اجليبيبة البطينينة
البطني الأي�سر
ال �� �س��ورة باخلطوط
البطني الأمين
ذات ال �ل��ون الأ�سفر
ف� �ت� �ن� �ت� ��� �س ��ر خ� ��الل
احلجرات العلوية وال�سفلية مما يوؤدي اىل انقبا�سها ب�سكل منظم و�سحيح
مما يوؤدي اإىل �سخ الدم اإىل جميع اأنحاء اجل�سم.
و هناك اأمرا�ض ت�سيب نظام التو�سيل الكهربائي مما يوؤدي اإىل ا�سطرابات
يف �سربات القلب مثل تباطوؤ اأو ت�سارع اأو عدم انتظام يف �سربات القلب مما
يوؤدي اإىل عدم قدرته على الوفاء بحاجة اجل�سم وتعود اأ�سباب عدم انتظام
�سربات القلب اإىل اأ�سباب متعددة منها ح��الت عيب خلقي يف التو�سيل
الكهربائي داخل القلب اأو بع�ض الأمرا�ض اأو تقدم ال�سن اأو وجود احت�ساء
يف القلب نتيجة لنوبة قلبية.
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ما هي األعراض؟
تختلف الأعرا�ض التي قد تظهر على الطفل امل�ساب مبر�ض
خلقي يف القلب ح�سب نوع املر�ض ،ففي حالة الأمرا�ض التي ت�سبب
ازرقاق ًا للب�سرة فاإن اأهم الأعرا�ض هو ازرقاق اأطراف الأ�سابع وال�سفتني
والل�سان ،وقد ل تظهر اأي اأعرا�ض على الطفل ول ُيكت�سف املر�ض اإل بعد اأن
ي�سمع الطبيب �سوت ًا ُي�سمى باخلرير يف القلب عند قيامه بفح�ض الطفل لأي �سبب
من الأ�سباب.
قد تظهر الأعرا�ض ب�سكل �سديد ومفاجئ يف بع�ض الأنواع والتي قد تكون ناجتة
عن هبوط حاد يف وظائف القلب (هبوط القلب) اأو ناجتة عن عدم ا�ستطاعة القلب
على �سخ الدم اإىل اأع�ساء اجل�سم نتيجة لن�سداد يف اأحد ال�سرايني اأو انقالب يف
ال�سرايني الكبرية.
ومن اأ�سهر الأعرا�ض التي قد تظهر على كثري من الأطفال �سعف الر�ساعة مع
تعرق اجلبني والتعب عند اأي جمهود خا�سة عند الر�ساعة والتي لها تاأثريات
عك�سية على وزن الطفل وتوؤدي اإىل �سعف البنية والنحافة مما يزيد الو�سع
�سوء ًا ،كما قد تظهر الأعرا�ض على اجلهاز التنف�سي فقد يالحظ الوالدان
�سرعة تنف�ض الطفل مع بروز القف�ض ال�سدري وخفقان القلب خالل �سلوع
ال�سدر مع كرثة اللتهابات الرئوية ب�سكل عام.
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الفحوصات والتشخيص
يقوم اأطباء القلب بفح�ض الطفل عن طريق ال�سماعة
الطبية وقد يقوم الطبيب باإجراء الفحو�سات التالية
وذلك ح�سب احلاجة:
 1قيا�ض �الأوك�سجني يف �لدم:

وذل��ك ع��ن ط��ري��ق و��س��ع ج�ه��از على الإ��س�ب��ع حيث
ي�ستطيع هذا اجلهاز اأن يوؤكد وجود ازرقاق ونق�ضض
اأوك�سجني الدم اأم ل ،وقد يقي�ض الطبيب غازات الدم
الأخرى اأي�س ًا.
� 2الأ�سعة �ل�سينية لل�سدر:

وهي التي قد تبني ت�سخم القلب اأو زيادة اأو ض
نق�ض
مرور الدم اإىل الرئتني اإ�سافة اإىل الأمرا�ض التي
ت�سيب الرئة.
 3تخطيط �لقلب:

يقوم هذا الفح�ض بتو�سيح التخطيط الكهربائي للقلب و يبني الت�سخم يف غرف
القلب وغريها من العالمات ،وقد يحتاج الطبيب لو�سع جهاز تخطيط القلب
وهو ما ُيعرف بالهولرت لعدة �ساعات للتاأكد من عدم انتظام دقات القلب اإذا
لزم الأمر.
� 4أ�سعة �لقلب �ل�سوتية:

دة
وهي اأ�سعة مهمة يف معرفة نوع املر�ض اخللقي و�سدة
الإ�سابة كما ميكن عن طريقها التاأكد من �سالمة العروق الدموية
وع�سلة القلب وال�سمامات واجلدران العازلة لغرف القلب .
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� 5لق�سطرة �لقلبية:

وهي عبارة عن فح�ض ُيجرى عن طريق اإدخال اأنبوب رفيع وطويل اأو ما
ُي�سمى ق�سطرة من اأحد �سرايني اأو اأوردة الفخذ اإىل اأن ي�سل اإىل القلب ومن
ثم ُتقن غرف القلب مبادة كيميائية ملونة (�سبغة) مع اإجراء اأ�سعة �سينية
لتو�سيح تفا�سيل غرف القلب وال�سمامات والعروق والأوعية الدموية .كما
يقوم الطبيب بقيا�ض الأوك�سجني وال�سغط يف غرف القلب وهذا ي�ساعد يف
تو�سيح الإ�سابة قبل اإجراء العمليات اجلراحية ،وبذلك كانت الق�سطرة
فح�س ًا ت�سخي�سي ًا ل عالجي ًا ،لكن يف الآون��ة الأخ��رية قام
الأطباء با�ستخدام الق�سطرة كعالج وذلك يف القيام بتو�سيع
ال�سمامات اأو ال�سرايني اأو عمل فتحة يف اأحد جدران
القلب اأو إاغ��الق �سريان اأو فتحة اأو و�سع حلقة
داعمة يف اأحد ال�سرايني.
كما اأ�سبح الأطباء يقومون بعالج بع�ض
اأمرا�ض جهاز التو�سيل الكهربائي
عن طريق الق�سطرة ومثال ذلك
زرع جهاز منظم �سربات القلب .
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ما هي الطرق العالجيـــة
ألمراض القلب الخلقية؟
اإن بع�ض اأنواع الإ�سابة قد ل ت�ستدعي عالج ًا بقدر ما ت�ستدعي متابعة م�ستمرة للتاأكد
من اأن الأمور ت�سري على ما يرام ،فمث ًال الثقب يف اجلدار الفا�سل بني البطينني قد
ينغلق لوحده يف  %40-30من الأطفال خالل الثالث ال�سنوات الأوىل من العمر ،ولكن
يجب التاأكيد على املتابعة واتباع اإر�سادات الطبيب ون�سائحه وعدم التواكل والت�ساهل
بهذه الأمرا�ض.
وب�سكل عام ُتق�سم الطرق العالجية لأمرا�ض القلب اخللقية اإىل:
 1العالج الطبي الدوائي
 2العالج بالق�سطرة القلبية
 3العالج اجلراحي
العالج الطبي الدوائي
ي�ستخدم �أطباء �لقلب عدة �أنو�ع من �الأدوية ب�سكل كبري لت�ساعد ع�سلة �لقلب على
تاأدية مهامها ب�سكل �أف�سل ومنها:

 1دو�ء �لديجوك�سني (:)Digoxin
وهو دواء يقوي ع�سلة القلب لكي ت�سخ الدم ب�سكل اأف�سل.
 2مدر�ت �لبول:
ومن اأ�سهرها دواء الالزيك�ض ( )Lasixويقوم بتقليل كمية ال�سوائل يف الدم وبذلك
يخفف العبء على ع�سلة القلب عن طريق �سخ كمية اأقل من الدم وال�سوائل.
� 3أدوية لتخفي�ض �سغط �لدم:
وهناك العديد منها ومن اأهم اأنواعها الكابتوبريل (.)Captopril
 4دو�ء �الأ�سربين (:)Aspirin
للحفاظ على �سيولة الدم.
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العالج باستخدام القسطرة القلبية

لقد مت ذكر التطورات احلديثة يف ا�ستخدام الق�سطرة القلبية يف العالج كالقيام بتو�سيع
ال�سمامات اأو ال�سرايني اأو عمل فتحة يف اأحد جدران القلب اأو اإغالق �سريان اأو فتحة اأو
و�سع حلقة داعمة يف اأحد ال�سرايني.
العالج الجراحي

لقد تطورت العمليات اجلراحية للقلب ب�سكل هائل يف ال�سنوات الع�سرين الأخرية .فقد
تكون خفيفة و�سهلة ول تتاج اإىل فتح للقلب كعملية اإغالق القناة ال�سريانية بني الأورطى
وال�سريان الرئوي اأو ت�سييق ال�سريان الرئوي عن طريق الربط ،وقد تكون العمليات اأكرث
تعقيد ًا حيث تتاج اإىل عملية قلب مفتوح لإغالق ثقب يف القلب اأو اإ�سالح عيب داخلي كما
اأن ما قد ُجترى ملرة واحدة وقد ُجترى على مراحل متفرقة،
كما اأنها قد تكون عمليات ت�سحيحية كاملة وقد تكون فقط
عمليات مرحلية اأو موؤقتة اأو تلطيفية وذلك ل�سعوبة اإ�سالح
الح
اخللل اإذا كان من النوع املعقد.
يحتاج الطفل اأن ميكث يف العناية امل��رك��زة لبع�ض الوقت
بعد اإج��راء العمليات اجلراحية يف القلب ويف العادة يحتاج
اإىل فرتات متفاوتة من التنف�ض ال�سطناعي اإىل اأن ت�ستقر
حالته.
مالحظة مهمة :التغذية اجليدة من الأمور التي يجب احلر�ض عليها وا�ست�سارة الطبيب
واأخ�سائي التغذية لتقدمي الن�سائح والتوجيهات لتقوية بنية الطفل وحل م�ساكل التغذية
التي قد توؤثر ب�سكل �سلبي على �سحة الطفل .وقد توؤخر التغذية ال�سليمة اإجراء العمليات
اجلراحية الت�سحيحية .وقد يكون من املفيد اإعطاء الغذاء على �سكل كميات قليلة وب�سكل
متكرر وقد تفيد زيادة ال�سعرات احلرارية يف الغذاء كما قد يلجاأ الطبيب اإىل و�سع اأنبوب
تغذية عن طريق الفم اأو الأنف لزيادة كمية ال�سعرات احلرارية التي يتلقاها الطفل.
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العمليات الجراحية لمعالجة
تشــوهـــات القلب الخلقـيــة
إخبار طفلك بالعملية الجراحية

 يعتمد ما ينبغي اأن يخرب به الأط�ف��ال عن العمليةاجلراحية على عدة اأم��ور منها اأعمارهم ومقدرتهم
على الفهم ثم على تركيبتهم العاطفية ،فباإمكانك
التحدث مبا�سرة اإىل طفلك ون�سحه حول مر�سه وعما
يلزم فعله لإ�سالح هذا العيب ،وال�سراحة مع طفلك ل
تعني اإخباره بكل ما تعرفه من تفا�سيل .قدم لطفلك
معلومات عن بع�ض الأمور التي �ستحدث وبهذه الطريقة
لن ُيفاجاأ طفلك اأو يح�ض اأنة قد خدع عندما يواجهها.
 طمئن طفلك باأنك �ستكون قريب ًا منه واأنك تنتظرزيارته مبجرد اأن ي�سمح لك الأطباء بذلك ،واإذا مل
ي�سبق لطفلك البتعاد عنك فقد ي�سعر باأنك تخليت عنه وقد ي�سعر اأي�س ًا باأن هذا
عقاب على م�ساغبته اأو عدم طاعته ،ومهما يكن فال تقطع وع��ود ًا قد ل ت�ستطيع
الوفاء بها اأو تلبيتها.
 ميكنك م�ساعدة طفلك عن طريق الرتكيز على ذكر فوائد العملية اجلراحية للقلبوافعل ذلك من البداية وكن ب�سيط ًا ووا�سح ًا يف �سرحك لتلك الفوائد بقدر الإمكان
وميكنك اأن تاول الطريقة التالية:
رغم اأن قلبك الآن ل يعمل كما ينبغي اإل اأنه ميكن اإ�سالحه.
اإن الأطباء واملمر�سني هم اأ�سدقاوؤك و�سي�ساعدون قلبك ليعمل ب�سورة طبيعية.
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اأريدك اأن جتري هذه العملية لأين اأحبك واأنا اأعلم اأن هذه هي الطريقة الوحيدة
ل�سفائك.
لن ت�سعر باأمل اأو �سيق اأثناء اإجراء العملية و�سيعطيك الأطباء اأدوية لكي ل توؤملك
العملية.
بعد اأن تتح�سن حالتك �ستعود اإىل غرفتك يف امل�ست�سفى لكي تتح�سن اأكرث ،وعند ذلك
�سيكون باإمكاين البقاء معك.
ومهما بلغت درجة اإعداد طفلك فقد ي�ستمر البكاء اأو يظل غا�سب ًا اأو مكتئب ًا ،فالتفكري
يف الأمل والبتعاد عن العائلة خالل العملية ميكن اأن يكون له تاأثري ًا نف�سي ًا بالغ ًا ،فاإذا
كان هذا رد فعل طفلك فاأخربه باأن هذه الأحا�سي�ض طبيعية جد ًا.
للحصول على تبرعات الدم

تتاج معظم العمليات اجلراحية للقلب اإىل عملية نقل دم وتعتمد الكمية املطلوبة
على نوع العملية .يف بع�ض الأحيان قد يكون هناك نق�ض يف الكميات املتوفرة من الدم
لذا فاإنه من الأف�سل التربع بالدم اإىل بنك الدم تعوي�س ًا عن الدم الذي قد ي�ستعمله
طفلك.
ماذا بعد العملية الجراحية ؟

بعد اإجراء العملية اجلراحية �س ُيحول طفلك اإىل وحدة العناية املركزة و�سيكون بحاجة
اإىل الكثري من الأجهزة والأنابيب فا�ستعمالها �سيء �سروري واعتيادي ،وفيما يلي
بع�ض املعدات اخلا�سة التي �سرتاها:
اأجهزة التنف�ض ال�سطناعي واأنابيب التنف�ض املو�سوعة داخل الق�سبة الهوائية.
اأنابيب يف ال�سدر تو�سع خالل العملية ل�سفط و�سحب الدم وال�سوائل والأدوية.
عدد من احلقن الوريدية لإمداد الطفل بالدم وال�سوائل والأدوية.
18

بع�ض الأجهزة الأخرى والتي تعد جزء ًا من العناية املركزة التي يحتاجها الأطفال بعد
العملية اجلراحية.
بعد اأن تتح�سن حالة طفلك �سيتم نقله اإىل غرفته يف اجلناح ،وهناك �ستتمكن من
اأداء دور اأكرب يف العناية بطفلك وذلك من خالل بقائك معه يف الغرفة.
بع�ض الأطفال ي�سابون باحلمى لعدة اأيام بعد العملية وقد تكون هذه احلمى مبثابة
رد فعل للعملية اجلراحية ومن املمكن عالجها.
العالج التنفسي

تتجمع الإف��رازات يف الرئتني خالل وبعد العملية اجلراحية ،و ُيطلب من اأخ�سائي
العالج التنف�سي اأن ي�ساعد املري�ض يف التخل�ض من تلك الإف��رازات بهدف تقليل
اإمكانية اإ�سابته مب�ساعفات تنف�سية .و�سيطلب اأخ�سائي العالج التنف�سي من املري�ض
اأخذ نف�ض عميق مع ال�سعال من حني لآخر اإذا كان باإمكانه مما قد ي�سبب له بع�ض
النزعاج اإل اأنه لن يوؤثر على التئام اجلرح .اإن تناول امل�سكنات و�سند ال�سدر بو�سادة
ي�ساعد املري�ض على ال�سعال ب�سورة اأف�سل اأما بالن�سبة لالأطفال �سغار ال�سن فقد
يحتاج الأمر اإىل اإدخال اأنبوب �سغري ل�سفط هذه الإفرازات.
النظافة الشخصية

 من الأف�سل اأن ي�ستحم الطفل ًيوميا مع غ�سل اجلرح
دة
باملاء وال�سابون ال�سائل بلطف وجتنب الدعك ب�سدة
اأو ا�ستخدام املاء احلار وميكن ا�ستخدام اأي نوع من
ال�سابون ،ول حاجة ل�ستخدام املطهرات اأو البودرة
اأو مراهم اجلروح.
 لالمهات اللواتي يحمني اأطفالهن داخل احلو�ضً ا�ستخدام ماء نظيف وعدم ا�ستخدام ماء
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القص الصدري

ي�ستغرق �سفاء الق�ض ال�سدري من  4 – 2اأ�سابيع وهي نف�ض املدة التي ي�ستغرقها
ال�سفاء من ك�سور العظم.
النظام الغذائي بعد العملية

 قد تت�ساءل �سهية الطفل لب�سعة اأيام ،لكن من املهماأن يتناول كمية كافية من ال�سوائل والأطعمة لتغذية
ج�سمه وت�سريع عملية التئام اجلرح.
 ل توجد حمية غذائية خا�سة بعد العملية،اإذ ميكن للطفل تناول اأي ن��وع من الأطعمة
العادية.
اأما الأطفال الر�سع فيمكن ا�ستخدام اأي نوع
حليب يرغب به الطفل ،ولكن من املهم رفع راأ�ض
الطفل اأثناء تناوله الر�سعة ويجب اأن يتج�ساأ بعد كل
وجبة ول باأ�ض من و�سعه على �سدر الأم .
النوم وطريقة الحمل

 يف�سل اأن ينام الطفل على جانبيه الأمين اأو الأي�سر ول يوؤثر ذلك على التئامعظم ال�سدر .
 على الأم اأن تتجنب حمل طفلها من ذراعيه اأو من تت اإبطيه ملدة �سهر حتىيلتئم عظم ال�سدر .
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هل من مضاعفات بعد العملية الجراحية؟
يتخوف بع�ض املر�سى من عمليات القلب املفتوح وق��د يطرح بع�سهم هذه
الأ�سئلة:
هل �سيتم كل �سيء بنجاح كامل دون اأي م�ساكل؟
اإن ن�سبة النجاح يف العمليات اجلراحية ملعاجلة الت�سوهات اخللقية يف القلب
تتجاوز يف الغالب  ،%90ونادر ًا ما تدث م�ساكل بعد العملية اجلراحية.
أهم المشاكل والمضاعفات تشمل:
التهاب الجروح

وهو اأمر حمتمل وله اأ�سباب عديدة.
مالحظة :ال توؤثر �لرو�ئح �لنفاذة مثل رو�ئح �لعطور على �جلرح لذلك
فال باأ�ض من �أن ي�سعها �لزو�ر و�ملر�فقون.
اضطرابات ضربات القلب

ينب�ض القلب عادة بانتظام من  150 – 50نب�سة يف الدقيقة وذلك بح�سب
�سن الطفل واأحيان ًا يزيد اأو يقل معدل �سرعة نب�سات القلب بدرجة كبرية مما
يقلل من قدرة القلب على ال�سخ .ويف حالت قليلة ي�ستعني اجلراح بزرع جهاز
كهربائي لتنظيم �سربات القلب.
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القصور الكلوي

اإن �سعف ع�سلة القلب قد يوؤثر ب�سكل اأو باآخر على قدرة ج�سم املري�ض على
تمل التخدير الذي ي�سبق العملية وقد يكون هناك بع�ض امل�ساعفات ب�سبب
ذلك ،كما اأن �سعف ع�سلة القلب قد يوؤثر على مقدرة القلب يف �سخ الدم مما
قد يوؤثر على وظائف الكلى الأم��ر الذي يتطلب اإج��راء غ�سيل كلوي للمري�ض
بعد العملية كاإجراء موؤقت وهو من امل�ساعفات التي ت�سل ولكن بن�سب قليلة
جد ًا.
النزيف

خ��الل معظم العمليات اجل��راح�ي��ة يتم ال�ستعانة مب�سخة القلب والرئة
ال�سطناعية وعندها ُيعطى للمري�ض عقار الهيبارين ملنع تخرث الدم ،وعند
النتهاء من العملية ُيعطى دوا ًء م�ساد ًا لتعديل تخرث الدم ،ويف بع�ض الأحوال
قد يطراأ تغري غري متوقع على عوامل التخرث يف الدم مما يوؤدي اإىل نزيف بعد
العملية وقد يكون هذا النزيف ناجم ًا عن �سبب جراحي.
قصور الجهاز العصبي

هناك عدة اأ�سباب قد توؤدي يف حالت نادرة اإىل ق�سور يف بع�ض وظائف اجلهاز
الع�سبي وبع�ض هذه الأ�سباب يرجع اإىل طبيعة املري�ض نف�سه ،والبع�ض الآخر قد
يرجع اإىل التغريات التي تطراأ على �سغط الدم وتوؤدي بالتايل اإىل نزيف داخل الدماغ
اأو تخرث غري مرئي يف الدم ي�سبب ان�سداد ًا يف بع�ض �سرايني الدماغ ال�سغرية.
مالحظة مهمة  :اإن حدوث اأي من هذه امل�ساعفات �سيوؤثر يف املدة الزمنية التي
�سيق�سيها املري�ض يف امل�ست�سفى بعد العملية اجلراحية.
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المواعيد والمتابعة
�سوف يتم تديد موعد ملراجعة الطبيب بعد  4اأ�سابيع بعد خروج الطفل من
امل�ست�سفى وعادة ما يكون املوعد مع املمر�سة يف اليوم الأول حيث يتم �سحب
عينات من الدم وعمل اأ�سعة �سينية لل�سدر واإجراء تخطيط القلب باملوجات
فوق ال�سوتية ،ويف اليوم التايل يكون املوعد مع الطبيب.
ما هي احتياجات طفلك الخاصة؟
حجم النشاط :

ميكن ملعظم الأطفال الذين لديهم ت�سوه خلقي يف القلب ممار�سة ن�ساطهم
بالكامل ول حاجة لتقييد حركتهم ،وت�سمل هذه الأن�سطة ال�سباحة وركوب
الدراجات الهوائية واجلري ولعب التن�ض ولكن يف بع�ض اأمرا�ض القلب اخللقية
ين�سح الأطباء بتجنب الن�ساطات الريا�سية العنيفة والأن�سطة الريا�سية
التناف�سية.
التطعيم :

ميكن للطفل اأخذ التطعيمات يف اأوقاتها فهي ل توؤثر
على العملية التي اأُجريت لطفلك واإذا كان قد تاأخر
يف أاخ��ذ بع�سها فيجب على الأه��ل املتابعة يف املركز
ال�سحي لإعادة جدولتها.
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الختان :

اإذا مل ُجت��ر للطفل عملية اخل�ت��ان ،يجب على الأه��ل ا�ست�سارة الطبيب
وال�ستف�سار عن الوقت املف�سل لإجرائها مما يتنا�سب مع �سحة الطفل ،حيث
بن�سح الأطباء بعدم اإجراء اأي عملية جراحية ومن �سمنها عملية اخلتان اإل بعد
موعد املتابعة الأول والذي �سيكون بعد �سهر من يوم اخلروج من امل�ست�سفى ،كما
يو�سي الأطباء باإعطاء الطفل م�سادات حيوية قبل اإجراء عملية اخلتان وذلك
للوقاية من التهاب القلب البكتريي.
االحتياجات التعليمية الخاصة:

التعليم مهم جلميع الأطفال ومن لطف اهلل فاإن الأطفال الذين لديهم ت�سوهات
خلقية يف القلب ي�ستطيعون اللتحاق باملدار�ض العادية ،ومعظمهم لي�ض لديه اإعاقة
ج�سدية اأو عقلية متنعه من امل�ساركة التامة يف برنامج املدر�سة .وهناك حالت نادرة
يكون للطفل فيها احتياجات تعليمية خا�سة،فمثال قد ي�سطر الأهل اأو املدر�سة من
احلد من �سعود الطفل للدرج اأو اإىل توفري و�سيلة نقل خا�سة به.
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للفتيات في سن الحمل :
كثري ًا ما يكون لدى الن�ساء ال�سابات ممن لديهن ت�سوهات خلقية يف القلب العديد من
املخاوف والأ�سئلة عندما يفكرن يف الإجناب ومنها:

حديد �لن�سل؟

ذ� يج

ب �أن �أ�ستعمل لت

�س - 1ما
ل حالة ظروفها
د الن�سل فاإن لك
لتفكري يف تدي
ى فبع�ض الن�ساء
عند ا
ن احلالت الأخر
ع
خلا�سة التي تختلف
حلمل وا�ستعمال
ا
ل اأقرا�ض منع ا
و
نا
ت
عني عليهن عدم
ا�ست�سارة طبيب
يت
الن�سل وذلك بعد
ب اأخرى لتحديد
اأ�سالي
سائل منع احلمل.
ستخدام اأي من و�
القلب قبل ا�
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كون

لدى طفلي م�س

كلة يف �لقلب؟

�س - 2هل �سي
ب  %1من عموم
وه خلقي يف القل
ولدة طفل بت�س
التي لديهن ت�سوه
تبلغ ن�سبة
لي ًال بني الن�ساء ال
ق
ة
وتزيد هذه الن�سب
انون من اأمرا�ض
ال�سكان
لأطفال الذين يع
اإخوان و أاخوات ا
كون لدى الطفل
يف القلب وبني
حلالت عندما ت
ا
القلب ويف ن�سف
منه الأم وميكن
خلقية يف
�سوه الذي تعاين
لت
ا
ه
سب
�
ت
كلة يف قلبه فاإنها
ق �سوتية للجنني.
م�س
الل عمل أا�سعة فو
�ض بع�سها من خ
ت�سخي

�س- 3ه
ل
ي
ق
و
ى
قل
ب
ي
عل
ى
�
حلملمبافيه�لكفاية؟
ميكن ملعظم الن�س

اء ممن لديهن ت�
سو
ها
ت
خ
لق
ية
ب�
سي
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كيف يمكن الوقايـــة من
التهاب القلب البكتيري ؟

اإن التهاب بطانة القلب البكتريي عبارة عن التهاب ت�سببه بكترييا
تدخل جمرى الدم وت�ستقر يف بطانة القلب اأو يف اأحد �سماماته اأو
الأوعية الدموية ،وعلى الرغم من اأن التهاب بطانة القلب البكتريي
غري �سائع احلدوث اإل اأن الطفل الذي لديه ت�سوه خلقي يف القلب يكون
اأكرث عر�سة لالإ�سابة به لذا فاإن الوقاية منه مهمة و�سرورية قبل
اأي عملية جراحية او اأي زيارة لطبيب الأ�سنان مما قد ي�سمح بدخول
بكترييا اإىل جمرى الدم.
يحتاج جميع املر�سى الذين مل ُجترى لهم عملية جراحية لإ�سالح
ت�سوهات القلب اإىل تناول م�سادات حيوية للوقاية من التهاب القلب
البكتريي كما يحتاج الكثري من الذين اأُجريت لهم عمليات جراحية يف
القلب اإىل تناول امل�سادات احليوية.
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أمراض القلب الخلقية األكثر شيوعًا
القناة بين البطينين واألذينين

وه��ي م��ن اأ�سهر وث��اين أاك��رث اأم��را���ض القلب
اخللقية حدوث ًا لأطفال متالزمة داون ،وهي
عبارة عن وجود ثقب كبري بني البطينني ممتد
اإىل الأذي �ن��ني م��ع وج��ود خلل يف ال�سمامني
النازلني من الأذينني اإىل البطينني واللذين
قد يكونان �سمام ًا واح��د ًا كبري ًا ممتد ًا بني
الأذينني والبطينني .وقد تتفاوت �سدة الثقب
واخللل يف ال�سمامات بني طفل واآخر ،وتظهر الأعرا�ض عن طريق �سعوبات يف التغذية
مع التعرق ال�سديد و�سرعة التنف�ض و�سعف البنية وازرقاق الب�سرة.
ونتيجة لوجود الثقب فاإن كمية الدم التي ت�سل اإىل الرئتني تكون كبرية وعند ا�ستمرار
هذه الزيادة لعدة اأ�سهر يرتفع �سغط الدم يف الرئتني وهذه احلالة تعترب خطرية وقد
توؤثر على جناح اأي عملية جراحية يف امل�ستقبل ،لذلك فاإنه من املهم املتابعة الدقيقة
مع الطبيب املعالج وعدم الت�ساهل يف هذا الأمر.
وقد تعطى اأدوية مل�ساعدة ع�سلة القلب وقد ُجترى عملية ت�سحيحية لإغالق الثقب
وترقيع ال�سمامات واإ�سالحها ،وقد يقرتح اجل ّراح تاأخري العملية الت�سحيحية واإجراء
عملية موؤقتة لت�سييق ال�سريان الرئوي عن طريق ربطه لتقليل كمية الدم التي ت�سل
اإىل الرئتني لتفادي ارتفاع �سغط الدم يف الرئتني اإىل اأن تتح�سن حالة الطفل ال�سحية
ومن ثم اإجراء العملية الت�سحيحية.
القناة•بني•البطينني•واألذينني
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ثقب بين البطينين

حدوثا على الإطالق ،وميثل ما يقارب
وهو اأكرث اأمرا�ض القلب اخللقية حدوث ًا
 %30من جمموع ت�سوهات القلب اخللقية ،وهو عبارة عن ثقب موجود
يف اجلدار احلاجز بني غرف القلب ال�سفلية اأي البطينني،
حيث ي�سمح للدم بالدخول من البطني الأي�سر اإىل
البطني الأمي��ن .وبذلك تزيد كمية الدم التي
ي�سخها البطني الأمين اإىل الرئتني ويويووؤدي
ذلك اإىل ت�سخم يف ع�سلة القلب مع
زي��ادة يف ال��دم املتدفق اإىل الرئتني
والتي توؤدي فيما بعد اإىل عوبة
�سعوبة يف
التنف�ض خا�سة خالل اعة
الر�ساعة مع عدم
ثقب•بني•البطينني
تمل الإجهاد.
ً
وهذا الثقب ل ي�سبب
ازرقاقا يف الب�سرة اإذا كان لوحده ،ولكنه قد يحدث
مع ت�سوهات خلقية اأخرى وتكون الأعرا�ض ح�سب نوع تلك الت�سوهات.
اإذا حدث هذا الثقب ب�سكل منفرد فاإن حوايل  %30من هذه الثقوب قد
ينغلق لوحده خالل الثالث �سنوات الأوىل من عمر الطفل ،واإذا مل تنغلق
فاإنه يجب اإغالقها اإما عن طريق عملية جراحية اأو عن طريق الق�سطرة،
كما قد يحتاج الطفل اإىل بع�ض الأدوية امل�ساعدة لع�سلة القلب كمدرات
البول والديجوك�سني والكابتوبريل يف املراحل الأوىل من عمره.
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ثقب بين األذينين

سل بني
الفا�سلل
وه��و عبارة عن ثقب يف اجل��دار الفا�س
الفا�س
غرف القلب العلوية (الأذينني) ،وتق�سم
اإىل ثالثة اأنواع من الثقوب وهي :

ثقب•بني•األذينني

 1الثقب العلوي وه��و ثقب يف اأعلى
اجل��دار الفا�سل بني الأذينني وقد يكون م�سحوب ًا مب�ساكل يف
ال�سريان الرئوي الأمين.
 2الثقب الأو�سط وي�سمى الثقب الثاين وهو من اأ�سهر الثقوب بني الأذينني واأكرثها
حدوث ًا ،قد ل يكون هناك اأعرا�ض ظاهرة على الطفل وقد ُتكت�سف بال�سدفة عند
الفح�ض الطبي لأي �سبب اآخر ،وقد تكون الأعرا�ض ناجتة عن التهابات متكررة
يف الرئتني اأو �سرعة يف التنف�ض اأو �سعوبة يف الر�ساعة اأو عدم انتظام يف دقات
القلب.
 3الثقب ال�سفلي وي�سمى بالثقب الأول وقد يكون م�سحوب ًا بت�سوهات يف ال�سمام
امليرتايل.
يف بع�ض احلالت قد ينغلق الثقب بني الأذينني تلقائي ًا اأما تلك التي مل تنغلق يجب
غلقها عن طريق الق�سطرة اأو بعملية جراحية .
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القناة الشريانية المفتوحة
قناة•شريانية•مفتوحة

هي �سريان ي�سل بني ال�سريان الأورطي وال�سريان الرئوي وهو
من ال�سرايني املهمة للجنني خالل احلمل ،حيث ي�سمح مبرور
الدم املوؤك�سد (املحمل بالأوك�سجني) من ال�سريان الرئوي
اإىل ال�سريان الأورطي من دون املرور بالرئتني لأن رئتي
اجلنني ل ت�وؤدي مهمتها يف التنف�ض واأك�سدة ال��دم .وعند
الولدة تنغلق هذه القناة تلقائي ًا خالل ال�ساعات الأوىل من
العمر ،لكن يف بع�ض الأحيان ل تنغلق هذه القناة بعد الولدة
نتيجة لأ�سباب تكون يف كثري من الأحيان غري معروفة فتوؤدي
اإىل انعكا�ض مرور الدم خاللها وتزيد كمية الدم التي متر اإىل الرئتني ،وقد
ل تظهر اأي اأعرا�ض على الطفل وقد تكت�سف عن طريق ال�سدفة وتكون الأعرا�ض
م�سابهة لأعرا�ض الثقب بني البطينني اأو الأذنني.
قد ي�سف الطبيب دواء الإندوميثا�سني لإغالق تلك القناة خا�سة اإذا كان الطفل
حديث الولدة اأو خديج ًا اأو قد ُتغلق هذه القناة عن طريق الق�سطرة اأو باإجراء
عملية جراحية.
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رباعية فالوت

وتظهر لدى ولدة الطفل و�سميت بذلك لأنها عبارة عن خلل من اأربعة عيوب
خلقية هي:
� 1سيق �سمام ال�سريان الرئوي.
 2ثقب يف احلاجر بني البطينني.
 3خلل يف و�سعية ال�سريان الأورطي حيث يخرج من البطني الأمين بدل من
الأي�سر.
 4ت�سخم يف البطني الأمين.
وت�سنف من اأمرا�ض القلب املزرقة.
ويعترب انت�سار املر�ض  5حالت لكل  10،000مولود اإل اأن حدوثه يرتفع يف حالت
الطفل املنغويل( متالزمة داون).
اأما اأعرا�سها فهي قلة يف زيادة الوزن وعدم التطور والنمو الطبيعي ،وزرقة يف
اجللد عند البكاء اأو الطعام اأو اأي �سيء يتطلب بذل جمهود،
و�سعوبة يف التنف�ض ،والإغماء ،وبروز اجللد حول الأظافر،
الو�سع
الو�سع
سع
كما يكون الطفل يف و�سعية القرف�سة (وهذا الو�س
للج�سم يزيد من تدفق الدم لالأع�ساء احليوية فيما
يقل تدفقه لالأطراف).

32

