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أمراض القلب الخلقية 
عند الطفل

القلب

تتمثُّل الوظيَفُة الرئيسيّة للقلب يف َضّخ الدم إىل الرئتني وباقي 

أنحاء الجسم. يتكون القلُب من حيّزين رئيسيّني، ويُسّمى هذان 

ُحجرتان:  له  حيّز  كل  األيرس.  والقلب  األمين  الَقلَب   الحيّزان 

)oreillette(ويُطلَُق  األذين  اسم  الصغرية  الحجرة  عىل  يُطلَُق 

عىل الحجرة الكبرية اسم البُطني )ventricule(. والبُطينان هام 

املضّختان الرئيسيتان للقلب. الحاجز هو جدار يفصُل حجريت 

جانبي القلب األمين واأليرس عن بعضهام البعض. يأيت الدُم من 

الجسم إىل القلب عن طريق وريدين كبريين. 

ويدخُل هذا الدُم إىل األذين األمين، ومنه يَُضخُّ إىل البطني  األمين 

 )valve tricuspide( َف  الرشُّ ثاُليّث  الِصامم  اسمه  ِصامم  عرب 

 valve( بعدها يَُضخُّ الدم إىل الرئتني عن طريق الِصامم الرئوّي

pulmonaire(، حيُث يُشبع الدُم يف الرئتني باألوكسجني، ثّم 

يرجُع الدُم إىل جانب القلب األيرس، باتجاه األذين األيرس. ثم 

 valve( يَُضُخ الدُم إىل البطني األيرس عن طريق الِصامم التاجي

عن  الجسم  باقي  إىل  الدم  األيرس  البطني  ويضخُّ   .)mitrale

 )la valve aortique(طريق الِصامم األبهر

عند  الخلقية  القلب  أمراض  حدوث  أسباب 
الطفل )3(

السبب الحقيقي غري معروف ألغلب الحاالت، ولقد تم تحديد 

أسباب هذه األمراض يف نسبة قليلة فقط من الحاالت:

األسباب الوراثية )خلل بالصبغيات(. �

الحصبة  � خصوصا  الفريوسية  باألمراض  الحامل  إصابة 

األملانية )la rubéole( إذا مل تصب بها يف أثناء طفولتها.

تعرض الحامل لألشعة السينية أو مواد مشعة ضارة. �

خصوصا  � واألدوية،  العقاقري  تعاطي  من  الحامل  إكثار 

املهدئة لألعصاب ولآلالم وغريها من دون إرشاف طبي.

اإلنجاب املتأخر )بعد سن األربعني(. �

أنواع أمراض القلب الخلقية

تقسم األمراض القلبية الخلقية إىل نوعني أساسيني:

 les cardiopathie non( االزرقاقية القلب غري  أمراض   .1

أمراض  مجموع  من   70% من  أكرث  وتشكل   )cyanogènes

القلب الخلقية وتضم:

األستاذ عبد العظيم بابا خويا

أستاذ مساعد في طب األطفال

كلية الطب و الصيدلة 

جامعة محمد األول وجدة

مـــقــــــــاالت

عبد العظيم بابا خويا، نفيسة بن عجيبة.

مصلحة طب األطفال، كلية الطب و الصيدلة وجدة.

Les cardiopathies congénitales 
chez l’enfant

الكلامت املفتاحية: القلب،الطفل، عيوب.

ميكن تعريف أمراض القلب الخلقية بأنها عيوب ناتجة عن تكوين غري مطابق لتكوين القلب السليم أو أنها عيوب بسبب 

نقص يف تكوين القلب . وتحدث هذه العيوب عادة يف أول ثالثة أشهر من الحمل . وتعترب أمراض القلب الخلقية أكرث العيوب 

الخلقية الجسمية انتشاراً.

حسب آخر اإلحصائيات فإن أمراض القلب الخلقية تشكل ما يقارب 8 لكل 1000 مولود حي . وهذه نسبة كبرية تفوق نسبة 

األمراض الخلقية التي تصيب األعضاء األخرى منفردة   )1(
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�  ،)une communication inter ventriculaire( ثقب بني البطينني

� ،)le canal artériel( بقاء القناة الرشيانية مفتوحة

�  ،)une communication inter auriculaire( ثقب بني األذينني

� ،)une sténose pulmonaire valvulaire( تضيق الصامم الرئوي

� ،)la coarctation isthmique de l'aorte( تضيق برزخ األبهر

� .)la sténose valvulaire aortique( تضيق الصامم األبهري

ومييزها   )les cardiopathie cyanogènes( االزرقاقية  القلب  أمراض   .2

وجود ازرقاق يف وجه الطفل بشكل عام والشفتني بشكل خاص وتضم: 

� ،)la tétralog ie de Fallot( ربـاعي فالو

� ،)la transposition des gros vaisseaux( تبادل الرشايني الكبيــرة

� ،)le ventricule unique( قلـب أحادي البطني

�  ،)l’atrésie pulmonaire( انسداد الصامم الرئوي

� .)l’atrésie tricuspide( انسداد الصامم ثاليث الرشفات

أعراض اإلصابة بتشوهات القلب الخلقية

W لدى األطفال الرضع

عن  مراراً  التوقف  إىل  الطفل  يضطر  مام  الرضاعة،  أثناء  الشديد  اإلجهاد   .1

عملية  تتأثر  لذلك  تبعاً  الرضعة.  إلكامل  طويالً  وقتاً  يستلزم  مام  الرضاعة، 

الرضاعة وتقل كمية الطاقة املكتسبة من الغذاء يف الوقت الذي تزداد حاجة 

الجسم لسعرات حرارية تفوق ما يحتاجه الطفل السليم. ويكون الناتج العام 

نقص يف الوزن وهزال عام يزيد من احتاملية االلتهابات )وخصوصاً الصدرية( 

املتكررة التي تزداد نسبة حدوثها أصالً عند هؤالء املرىض.

2. صعوبة التنفس وازدياد رسعته مع تحرك الرأس إىل األمام والخلف مع كل 

تنفس.

3. العرق الغزير حتى يف الجو البارد خاصة أثناء الرضاعة.

4. ازدياد رسعة نبضات القلب.

املبطن  املخاطي  الغشاء  الشفتني ويف  بالجسم يف   )cyanose( 5. وجود زرقة 

للفم ويف األظافر. حدوث زرقة يف األحوال العادية وعند املجهود: عالمة مهمة 

جداً تقرتح بقوة وجود مرض خلقي قلبي ازرقاقي. وقد يتطور هذا التغري يف 

شكل نوبات اضطراب وزرقة شديدة ورسعة يف التنفس ويف مثل هذه الحالة 

الطارئة يجب التدخل الطبي الفوري.

6. النزالت الشعبية وااللتهابات الرئوية املتكررة.

W  اللعب أثناء  تعب رسيع  بشكل  أكرث،  شكواهم  فتربز  الكبار  األطفال  أما 

بعد  طويلة  السرتاحة  املتكررة  وحاجتهم  أقرانهم  مجاراة  عىل  قدرتهم  وعدم 

عودتهم من املدرسة.

تشخيص أمراض القلب الخلقية:

الطفل،   عمر  حسب  يختلف  الذي  الرسيري،  بالفحص  عادة  التشخيص  يبدأ 

فمثال يف سن املواليد قد يكون نقص نسبة إشباع األكسجني يف الدم مع زرقة 

يف الجلد واألغشية املخاطية، ضيق بغض النظر عن وجود أو غياب لغط قلبي 

تكون هناك عالمات هبوط  فقد  الرضع واألطفال  أما   .)souffle cardiaque(

العالمة  الكبد  الدم. ويعترب تضخم  نبض وضغط  االحتقاين وتغريات يف  القلب 

الشائعة لهبوط القلب االحتقاين عند الطفل وننصح باعتبار تضخم الكبد عالمة 

خطر توجب االهتامم الفوري وإحالة املريض لطبيب القلب.

وهنا نود التأكيد عىل رضورة فحص النبض وقياس ضغط الدم الرشياين كإجراء 

روتيني لكل طفل يزور عيادة األطفال، ألن هناك كثرياً من أمراض القلب التي 

رسم توضيحي لبنية القلب )2(.

زرقة بالجسم يف الشفتني ويف األظافر )4(.



مـارس 2016عدد 13 26

النبض بني  يكون مفتاح كشفها هو االختالف يف قيمة الضغط الرشياين وقوة 

األطراف األربعة.

الكهربايئ  القلب  بتخطيط  االستعانة  فهي  الثانية،  التشخيصية  الخطوة  أما 

للقلب  سونار  وإجراء  للصدر،  شعاعية  مع صورة   )électrocardiogramme(

)échocardiographie( الذي من خالله ميكن الوصول إىل التشخيص الدقيق 

 cathétérisme( والنهايئ. أحيانا قد يحتاج إىل إجراء عملية القسطرة التشخيصية

diagnostique( الستكامل عملية التشخيص النهائية والدقيقة.

طرق العالج لهذه التشوهات :

حالياٌ، هناك عدة طرق لعالج هذه التشوهات: 

هناك مشاكل تعالج مع الوقت بدون أي تدخل. �

إمكانية العالج باألدوية.  �

�  le cathétérisme( العالجية  القسطرة  طريق  عن  العالج  إمكانية 

.)interventionnel

إمكانية العالج عن طريق إجراء عملية جراحية) القلب املفتوح(. �

لحسن الحظ إن معظم تشوهات القلب الخلقية قابلة للعالج وبعضها يشفى 

مهام  تطورا  القلب شهدت  وجراحة  العالجية  القسطرة  تطور  أن  كام  تلقائيا، 

عالجها  يصعب  التي  التشوهات  هذه  معظم  تصحيح  باإلمكان  أصبح  بحيث 

دوائيا بنجاح باهر.
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