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KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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Medical Services Department 
KING FAHD ARMED FORCES HOSPITAL, JEDDAH 

 

 القلب الطبيعي : 

 الللب مطخت غظليت جطح الدم للجظم والسئخين . -

 ًخيىن الللب مً أزبؼ غسف ، ألاذًً ألاًمً وألاٌظس في الجصء ألاغلى والبطين ألاًمً وألاٌظس في الجصء ألاطفل .  -

في ول حهت مً الللب ًمس الدم مً ألاذًً إلى البطين خالٌ صمام : الصمام زالسي الشسف في الجهت اليمنى والصمام  -

ان البطين ألاًمً ًطخ  املاًترالى في الجهت اليظسي ، البطين هى املطخت السئيظت للللب ، ول بطين ًطخ الدم إلى شٍس

ان السئىي ، والبطين ألاٌظٍسطخ ان ألاوزطي .  الدم إلى الشٍس  الدم إلى الشٍس

ان السئىي ليصل إلى السئخين  - خيث جمد الدم باألهسجين ، زم ٌػىد الدم الغني ًطخ الدم مً الجهت اليمنى للشٍس

م ألاوزد ان ألاوزطي ليصل إلى بليت أحصاء  ةباألهسجين غً طٍس ت إلى الجهت اليظسي للللب ليطخ إلى الشٍس السئٍى

 الجظم . 

م وزٍدًً زئيظين : الىزٍد ألاحىف الظفلي مً ألاحصاء الظفلي . ٌػىد الدم م -  ً الجظم إلى الجهت اليمنى غً طٍس

 ما هو القلب أحادي البطين ؟

املػلدة في الللب التي ًيىن فيها أخد  تالللب أخادي البطين مصطلح ًطلم غلى خاالث مخػددة مً الػيىب الخللي -

 أو أن أخد الصمامين ) زالسي الشسف أو الصمام املاًترالي ( لم ًخيىن بصىزة طبيػيت ، ألاطفاٌ بهرا 
ً
البطيىين طامسا

زىان هما هى الحاٌ في الحاالث الطبيػيت ، فييىن اًيىن لديهم بطين واخد فػاٌ وليع  تالىىع مً الػيىب الخللي

 هىان خلط
ً
 بين الدم الري ٌػىد مً الجظم والدم الري ٌػىد مً السئخين أي الدم الغني   ا

ً
باألهسجين والدم غير وامال

 مؤهظد
ً
لت ضخ الدم  ا  في طٍس

ً
 بالغا

ً
 لسئخين وبليت أحصاء الجظم . ل، هرا ًؤزس جأزيرا

 

                                                                                                                        القلب أحادي البطين
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 ماهي ألاعراض التي ثصاحب ألاطفال ذوي البطين ألاحادي ؟ 

كد ال جيىن هىان أًت شيىي أو مالخظت في بػع الحاالث ، بػع ألاطفاٌ كد جظهس غليهم غالماث الصزاق في الشفخين 

 ً واللظان واليدًً ، بػع ألاطفاٌ كد ًالخظ غليهم الخػب وإلاحهاد و طيم الىفع غىد الليام بمجهىد أو بخماٍز

 فلد ًالخظ غليه طسغ
ً
اطيت ، أما إذا وان الطفل زطيػا ت الخىفع والػسق وغدم اللدزة غلى إهماٌ السطاغت ٍز

 وهرلً الظػف الػام وطػف الىمى . 

 ماهو العالج ؟ 

  تمً غير املمىً جصحيذ الللب إلى صىزجه الطبيػي
 
وهي غملياث جلطيفيت أو  ي جس ولىً هىان غدة غملياث حساخيت ج

 . 
ً
 جخفيفيت بمػنى أنها حظاغد الطفل ليػيش خياة ملبىلت وحيدة وظبيا

 العملية ألاولى : 

ان ألاوزطي والسئىي لدظاغد وصٌى  تغادة ما جيىن في ألاطابيؼ أو الشهىز ألاولى للطفل وهي إما إحساء جىصيل بين الشٍس

ان السئىي لخلليل هميت الدم املخدفم إلى السئخين إذا واهذ الىميت الدم إلى السئخين أو في خاالث أخسي زبط الش ٍس

 . 
ً
 املخدفلت هبيرة حدا

ان ألاوزطي والسئىي  تجىصيل ان السئىي                      بين الشٍس  زبط الشٍس

 

 
 

 : Glenn Shuntالعملية الثانية ثوصيلة غلن 

ان   السئىي ، خيث ًخطلب هجاح الػمليخين كبل الػمليه الشاهيت ًجب إحساء كظطسة حشخيصيت ملػسفت طغط الشٍس

ان زئىي مىخفع ججس   هره الػمليت غادة بػد الشهس الظادض مً غمس الطفل .  ي الشاهيت والشالشت طغط شٍس
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ت ، حػسف الػمليت الشاهيت بخىصيلت غلً خيث ًلىم الجساح بخىصيل الىزٍد ألا  حىف الػلىي مؼ أخد الشساًين السئٍى

 هره الػمليت جللل الجهد غلى البطين . 

ً . دبػ ً أو الىازفاٍز ادة طيىلت غاحت ما ًيىن ألاطبًر  غمليت غلً ًدخاج الطفل أن ًيىن غلى غالج دائم لٍص

 

 ثوصيلة غلن

 

 
 

 

  

 :  عملية فونتان ,Fontan Procedureالعملية الثالثة 

ان السئىي   جخطلب إحساء كظطسة حشخيصيت للياض طغط الشٍس
ً
الغسض ، الػمليت الشالشت حػسف بفىهخان وهي أًظا

 ً د مً كدزة الطفل غلى جدمل الجهد والخماٍز مً هره الػمليت هى جدظين وظبت ألاوهسجين في الدم هما أنها جٍص

اطيت وغادة ما ججسي بػد ًبلغ الطفل الظىت الشالشت أو أن  ًلىم الجساح في هره ،  هغ  21ًيىن وشهه أهثر مً الٍس

ان السئىي  املؤهظد إلى بػد غمليت فىهخان ًدىلل ول الدم غير ، الحالت بخىصيل الىزٍد ألاحىف الظفلي إلى  الشٍس

ت إلى ألاذًً زم البطين ألاخادالشسا م ألاوزدة السئٍى  يًين السئىٍت مباشسة زم ٌػىد الدم الغني باألوهسجين غً طٍس

 ًطخه إلى بليت أحصاء الجظم .  هبدوز  لريا
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 غمليت فىهخان

 
 ماهي املضاعفات املتوقعة بعد العملية ؟ 

 مً املخىكؼ أن ًددر ججمؼ للظىائل خٌى السئخين أو الللب .  (2

ت افي بػع الحاالث كد جددر  (1 ططساباث في ههسباء الللب جدخاج للػالج بالػلاكير وفي خاالث أخسي إلى جسهيب بطاٍز

 مىظمت لظسباث الللب . 

د ا (3  ًٍص
ً
د مً طيأًظا ً أو  تىلخخماليت خدور جخثر الدم ، لرلً ًدخاج الطفل أن ًدىاٌو غالج ًٍص الدم واألطبًر

ً  .الىزافٍس

 ماهو مستقبل طفلي عندما ًكبر ؟ 

 أن الػملياث التي ججس هرا الى -
ً
إهما هي غملياث جلىيفيت  ي ىع مً الحاالث ٌػخبر مً املشاول املػلدة وهما ذهسها طابلا

 . طال دالطبيعي وإهما حظاغ هىطػلأو جخفيفيت ال جسحؼ الللب 
ً
 وظبيا

ً
 فل ليػيش خياة ملبىلت وحيدا

اطيت ولىً ال ًىحد جحجيم  - ً الٍس كد ًيىن لبػع ألاطفاٌ طاكت مددودة غىد الليام بأي مجهىد أو بممازطت الخماٍز

سي مً ألافظل أن ٌظمذ لهؤالء ألاطفاٌ باللػب مؼ أصدكائهم  مػين أو جددًد ألهىاع الجهد التي ًمىنهم الليام بها ٍو

اطت في املدزطت زم ًترن لهم الحىم   في مػسفت مدي كدزاتهم . وممازطت الٍس

والتي كد جدخاج إلى جسهيب  تططساباث ههسباء الللب هي إخدي املشاول التي كد جددر بػد طىىاث مً الجساخا -

ت مىظمت للللب أو جىاٌو الػلاكير الطبيت التي حظاغد غلى جىظيم طسباث الللب .   بطاٍز
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 بػد طىىاث اططساباث في وظائف ألا  -
ً
خلل في وظائف الىبد ما ًؤدي إلى فلد الصالٌ مؼ البراش و مػاء مكد ًددر أًظا

 هخفاخاث في الجظم . الري ًيخج غىه وا

 كد ٌػاوي مً مشيلت الللب أخادي البطين ًدخاج إلى مخابػت مىخظمت مؼ طبيب الللب مدي الحياة . -

 

 الحمل وإلانجاب :  

 غلى الجىين ، وفي خال الحمل له خطىزة غاليت غلى ألام التي حػاوي مً الللب أخادي -
ً
ت السغبت في البطين وأًظا

 طدشازة ومىاكشت طبيب الللب املخخصص بأمساض الللب الخلليت للبالغين . الحمل وإلاهجاب ًجب ا


