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 القسم النظري
 

 INTRODUCTION مقدمة

جزء  (1)األمراض القلبية الخلقية واحدة من أشيع االضطرابات الخلقية عند حديثي الوالدة.  
أن العديد من حديثي  رغمو  (2)ويحتاج لتداخل باكر. ا  وحرج ا  شديد يكون من هذه األمراض

بعد الوالدة مباشرة إال أن بعض  باكرة   ا  الوالدة المصابين بعيب قلبي خلقي يظهرون أعراض
تزداد نسبة  (3)يتأخر ظهور األعراض عليهم إلى ما بعد عدة أيام وأحيانا  أسابيع.الولدان 

األطفال المصابين باألنماط الحرجة بحال تأخر التشخيص وتأخر  عند المراضة والوفيات
 (4)تحويلهم للمركز الطبي المختص.

تم مراجعة اآلفات القلبية الخلقية وتوضيح دور جهاز اإلشباع سيفي هذا البحث العلمي   
 كشف الباكر عن اآلفات المزرقة منها.النبضي في ال

 

 

  SDEFINITION and TERMINOLOGY ومصطلحات تعاريف

)أو العيب القلبي الخلقي  Congenital Heart Disease( CHD) المرض القلبي الخلقي
Congenital Heart Defectأو األوعية الكبيرة داخل الصدر  في بنية القلب تشوه و(: ه

 (6, 5)ر على وظيفة القلب.ويؤث منذ الوالدة يوجد

: هو المرض الذي يستوجب تداخل طبي Critical CHD المرض القلبي الخلقي الَحِرج
 (7)خالل السنة األولى من الحياة إما عن طريق الجراحة أو باالعتماد على القثطرة القلبية.
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اآلفات بعض ويدخل في هذا التعريف اآلفات المعتمدة على بقاء القناة الشريانية مفتوحة و 
 .الحياةلتداخل عليها خالل السنة األولى من تستلزم ا المزرقة التي

ق : هو اآلفة التي تسمح بجريان الدم Cyanotic CHD المرض القلبي الخلقي المَزرِّ
 (8)هازي إما عبر تحويلة داخل القلب أو تحويلة خارج القلب.ج في الدوران الجالالمؤكسَ 

: هو اآلفة Ductal-dependent CHD ِمد على القناة الشريانيةعتَ المرض القلبي الخلقي الم  
التي تعتِمد على بقاء القناة الشريانية مفتوحة من أجل تأمين جريان الدم عبر الدوران الرئوي 
أو الجهازي أو من أجل السماح باختالط الدم بين الدورانين المتوازيين. ففي اآلفات الحرجة 

لتأمين  PDAالساّدة بالجهة اليمنى للقلب يكون من الضروري بقاء قناة شريانية ساِلكة 
مهمة لتأمين مرور الدم عبر الدوران الجهازي  PDAوبالمثل فإن الـ  للرئتين،الجريان الدموي 

بينما في الدورانين المتوازيين )مثل تبادل منشأ األوعية  القلب،في اآلفات الحِرجة اليسرى من 
للسماح باختالط دارة الدم  ا  أساسي PDAلكبرى( يصبح الجريان ثنائي االتجاه عبر الـ ا

قة هي آفات اآلفات القلبية الخلقية الم   كل،وليس  العديد، ج.ج ودارة الدم الالمؤكسَ المؤكسَ  زرِّ
 (9)ة على القناة الشريانية.معتمدَ 

 

 

and CIRCULATION  EARTH والدوران تطّور القلب

DEVELOPMENT 

 (12-10):تطور القلب في الحياة الجنينيةأواًل: 

حيث وجد أن وظيفة  .ووظيفيا  أول عضو يتمايز في الحياة الجنينية تشريحيا   هو القلب  
بعد التلقيح. من الناحية التشريحية يبدأ هذا  23أو  21الدم تبدأ من اليوم  النبضان وضخّ 

, وذلك بحوالي اليوم Mesodermالعضو بالتشكل من نسيج جنيني يدعى األديم المتوسط 
 Primitive Heartكون القلب في البداية على شكل أنبوب قلبي بدئي بعد التلقيح. ي 18
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Tube  البدئي،البطين  القلب،بصلة  الشرياني،ليعطي الجذع  22يتمايز الحقا  في اليوم 
 Sيصبح القلب على شكل حرف  28و 23والجيب الوريدي. بين اليومين  البدئي،األذين 

لينقسم القلب  Internal Septa بالتشكل اخلييبدأ الحاجز الد 28ضمن التامور. في اليوم 
حجرات وهي األذينتان والبطينان. في الحياة الجنينية تبقى هناك فتحة  4في النهاية إلى 

والتي لها أهمية كبيرة في  ,Foramen Ovale بالحاجز بين األذينتين تدعى الثقبة البيضية
 مسير الدوران الجنيني ثم تنغلق باكرا  بعد الوالدة.

في المنطقة البصلية ويستمران بالنمو نحو  Ridgesفي األسبوع الخامس يظهر حرفان   
لينقسم  ,Aorticopulmonary Septumالجذع الشرياني حتى يتشكل الحاجز األبهري الرئوي 

وأبهر  Pulmonary Trunk الجذع الشرياني في األسبوع السادس تقريبا  إلى جذع رئوي
Aortaعى القناة الشريانية . يصل بينهما قناة تدDuctus Arteriosus , وهي ذات أهمية في

 جريان الدم خالل الحياة الرحمية ثم تنغلق بعد الوالدة بمدة قصيرة.

ينزاح الجيب الوريدي نحو األيمن ويندمج باألذينة اليمنى ليصب فيه الوريد األجوف   
. أما في Inferior Vena Cavaوالوريد األجوف السفلي  Superior Vena Cavaالعلوي 

 الجهة اليسرى تتشكل األوردة الرئوية األربعة وتصب في األذينة اليسرى.

ال تزال العديد من آليات تشكل الصمامات القلبية غير مفهومة بشكل واضح حتى اآلن.   
هناك نوعين من الصمامات وهي األذينية البطينية التي تتشكل بين األسبوعين الخامس 

مات الهاللية التي تتشكل ما بين األسبوع الخامس والتاسع. الصمام األذيني والصما والثامن،
أما  ,Mitral Valveويدعى الصمام التاجي  وخلفية،البطيني األيسر له وريقتان أمامية 

الصمامات . Tricuspid Valveاأليمن له ثالث وريقات ويدعى الصمام مثلث الشرف 
واأليمن هو الصمام  Aortic Valveالصمام األبهري األيسر منها هو  .شرف 3الهاللية لها 

  .Pulmonary Valveالرئوي 
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 تطور الدوران:ثانيًا: 

وتعتبر  الجهازي،في الحياة الرحمية يكون الدوران الرئوي موازيا  للدوران  الدوران الجنيني:  
أن بلقول أما الرئتان غير وظيفيتان. ويمكن ا الغازيالمشيمة العضو المسؤول عن التبادل 

عبر القناة الشريانية والثقبة  Shuntsعتمد على التحويالت يالدوران الجنيني هو دوران 
القادم من األم يمر عبر المشيمة ومنه إلى الوريد  المؤكسجالدم  البيضية بشكل رئيسي.

السري ثم القناة الوريدية ثم الوريد األجوف السفلي الذي يصب في األذينة اليمنى. الجزء 
كبر من الدم القادم لألذينة اليمنى يعبر نحو األذينة اليسرى عبر الثقبة البيضية ومنه األ

للبطين األيسر. هذا األخير يضخ الدم نحو األبهر الذي يغذي أجهزة الجسم. يقوم األبهر 
 الدماغ،بإرسال الدم الحاوي على أعلى نسبة من األكسجين أوال  إلى العضلة القلبية ثم إلى 

أن يختلط بالدم القادم عبر القناة الشريانية. ما تبقى من الدم يتابع جريانه نحو  وذلك قبل
األبهر النازل ليغذي بقية أنسجة الجسم. يعود الدم الجهازي في النهاية إلى المشيمة عبر 
الشريانين السريين ليتم تنقيته من جديد. يجتمع الدم غير المؤكسج من النصف السفلي 

في حين أن الوريد األجوف العلوي ينزح الدم غير  السفلي،ألجوف للجسم في الوريد ا
إال أنه  اليمنىالمؤكسج من النصف العلوي للجسم ويختلط بالدم المؤكسج القادم لألذينة 

يجري عبر الصمام مثلث الشرف نحو البطين األيمن ومنه للجذع الشرياني الرئوي. الرئة 
ال يعبر سوى  وبالتالي ضمنها ا  عالي ا  سبب ضغطعند الجنين تكون مملوءة بالسوائل مما ي

( للشريانين الرئويين وبعد أن يصل للرئتين يعود عبر %8جزء صغير من الدم )حوالي 
أما الجزء األكبر يمر عبر القناة الشريانية  اليسرى،األوردة الرئوية األربعة إلى األذينة 

( توضح مسار 1)الصورة رقم  (15-13, 10)ليصب في األبهر النازل ويتابع نحو المشيمة.
 الدوران الجنيني.
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 (10).( توضح مسار الدوران الجنيني1صورة رقم )

 

 .خطواتاالنتقال من الدوران الجنيني إلى الدوران الوالدي عدة يتضمن  الدوران االنتقالي:  
حيث تحدث تبدالت دراماتيكية في نموذج الدوران. أهمها وأولها هو التبدل الحاد في المقاومة 

ضمن الظروف الطبيعية تنخفض  الوعائية الجهازية والرئوية واالنغالق الوظيفي للتحويالت.
ويترافق  للرئتين،( بشكل مترٍق عند الوالدة ويزداد جريان الدم PVRاومة الوعائية الرئوية )المق

(. يزداد الضغط في األذينة اليسرى SVRهذا مع ارتفاع المقاومة الوعائية الجهازية )
لكن انغالقها التشريحي يحتاج  وظيفيا ،وينخفض في اليمنى وبالتالي تنغلق الثقبة البيضية 

ر. أيضا  يرتفع الضغط ضمن األبهر وينخفض ضمن الجذع الرئوي فتنغلق القناة عدة أشهل
لكن التليف واالنغالق التام التشريحي قد  الوالدة،ساعة بعد  15-10الشريانية وظيفيا  خالل 

فصل الجنين عن  SVR من العوامل المساهمة في زيادة الـ أسابيع. 6-2يتأخر حتى 
العوامل  أماوالبرودة النسبية للبيئة خارج الرحم.  الوالدة،مين عند وارتفاع الكاتيكوال المشيمة،

تتضمن تمدد الرئتين للحجم الطبيعي مما يزيد تهوية األسناخ  PVR المعززة النخفاض الـ
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باإلضافة لتصفية الرئتين من السوائل والذي يحدث ببكاء  فيها،وارتفاع ضغط األكسجين 
 (17-15)الطفل مباشرة بعد الوالدة.

 

المتوازي فإن الدوران ما بعد الوالدة يعمل  خالف الدوران الجنينيّ ب :الدوران الوليديّ   
ما بين الدورانين الجهازي والرئوي. جميع العود الوريدي  ا  جريانه متتاِبـعيكون و  متسلسال  

يحدث . هناك للرئتينلجذع الرئوي ومنه لالجهازي يعبر نحو الجهة اليمنى من القلب ثم 
التبادل الغازي وتزويد الدم باألكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون. الدم الغني 

عبر الشريان األبهر للدوران الجهازي  وي ضخّ باألكسجين يعود للجهة اليسرى من القلب 
يهاليصل إلى أنسجة الجسم المختلفة  أي اختالط بين  يس هناكلفي الحالة الطبيعية . ويروِّ

 (17, 15)الدورانين.

 إلى يؤدي قد الوعائية القلبية الجملة تشكل ءأثنا الجنينية الحياة فيأي خلل يحدث   
 الكبيرة األوعية مستوى على أو القلب مستوى على تشريحية تشوهات أو وظيفي اضطراب
 بين الدم اختالط إن. الطبيعية الدم جريان منظومة في خلال   يسبب مما القلب مع المتصلة
 وفي. األنسجة إلى الواصل ناألكسجي تركيزفي  لنقص يؤدي قد والرئوي الجهازي الدورانين
 التحويالت عبر إال تماما   منفصلين الدورانان ويكون شديدا   الخلل يكون األحيان بعض

 .للحياة مهددا   انغالقها يصبح وهنا الجنينية،

 

 

 DEMIOLOGYEPIوبائيات 

 مثلي فهو لذا ،الكبرى الخلقية الشذوذات بين شيوعا   األكثر الشذوذ هو الخلقي القلبي الداء  
 (19).قلبية ا  عيوب تضم الكبرى الخلقية الشذوذات تقريبا  ثلث (18).رئيسية عالمية صحية مشكلة
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، الخلقية الوالدية العيوب عن الناتجة للوفيات ا  رئيسي ا  مسبب لخلقيةا القلبية اآلفات تزال الو 
 ة.والملطف المصححة والتداخالت اإلجراءات تحسن رغم% 46وتقدر هذه النسبة بحوالي 

 الخلقية القلبية اآلفات مجمل من% 25 حواليتمثل  CCHD الحرجة الخلقية القلبية اآلفات
CHD، (21, 20).تشخيصها تأخر بحال والوفيات اضةالمر  نسبة خاص بشكل ترفع وهذه 

 

 االنتشار بحسب الزمان والمكان:

اختالف في انتشار الداء القلبي الخلقي بشكل واسع بين الدراسات التي أجريت حول  هناك  
 Journal of theنشرت مجلة الكلية األمريكية في طب القلب  2011في عام  (22)العالم.

American College of Cardiology  واحدة من أهم وأكبر الدراسات التحليلية والتي
وزمالؤه بتحليل  Van der Linde تخصصت بموضوع انتشار الداء القلبي الخلقي. حيث قام

 164,396 كان منها حية،يون والدة مل 24ورقة علمية تضمنت بالمجموع ما يقارب  114

قد ازداد  CHDمما يلفت االنتباه في هذه الدراسة أن انتشار الـ  CHD.(23)حالة مصابة بـ 
لكل  9.1والدة حية في ثالثينات القرن الماضي ووصل لـ  1000لكل  0.6بشكل ملحوظ من 

لتستقر هذه النسبة بعد ذلك في السنوات  الماضي،والدة حية في تسعينات القرن  1000
ت بمعدل االنتشار لها عالقة بالتوزع الجغرافي الالحقة. تؤكد الدراسة أيضا  وجود اختالفا

 ،والدة حية( 1000لكل  9.3للمرض. حيث تعتبر قارة آسيا ذات المعدل األعلى لالنتشار )
 1.9وأقل معدل انتشار كان في قارة افريقيا ) ،والدة حية( 1000لكل  8.2يليها قارة أوروبا )

فرق هام في االنتشار يتعلق بالحالة والدة حية(. أشارت الدراسة كذلك لوجود  1000لكل 
البلدان ذات الَدخل األعلى حققت نسبة انتشار أعلى ف ،االقتصادية المتفاوتة بين البلدان

 .لمرضل

ولعّل أهم هذه الفرضيات  فرضيات،لتفسير االختالفات في معدل االنتشار تم طرح عدة   
د األخيرة مثل إيكو القلب هو تطور وسائل الكشف المبكر والتشخيص الدقيق خالل العقو 
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يضاف لذلك زيادة عوامل الخطورة البيئية والجينية وعدم توفر الرعاية الطبية  (24)الجنيني.
 بالمستوى نفسه بين منطقة وأخرى.

 

 :الجنس بحسب االنتشار

 باآلفات اإلصابة نسبة في واإلناث الذكور بين فرق مكن القول حتى اآلن أن هناكي ال  
ن كانت بعض الدراسات ترجح إصابة الخلقية القلبية  االهتمام يثير لكن ما (25).اإلناث، وا 

 تنتشر حيث الجنس يلعب دورا  واضحا  في أرجحية بعض األنماط دون غيرها، نوع أن
 بشكل السالكة الشريانية والقناة األذينتين بين الـفتحة مثل التحويالت على المعتمدة اآلفات
 شيوعا   رأكث يكون األبهر برزخ وتضيق الكبرى الشرايين منشأ تبادل أما اإلناث، عند أكبر
 مجمل وصل وزمالؤه Marelli بها قام التي الكندية الدراسات إحدى في (27, 26).الذكور عند

 عند اآلفات بعض رجحان مع% 52 إلى األطفال عند الخلقية القلبية باآلفات اإلناث إصابة
 البالغين علىأجريت  Mulder وزميله Engelfriet دراسة أما (28).اآلخر من أكثر جنس
 بين والفتحة األذينتين بين الفتحة رجحان مع %52 أيضا   فيها اإلناث إصابة نسبة وكانت

 عند أكثر الشائع فاللو رباعي باستثناء) اإلناث لدى عموما   المزرقة القلبية واآلفات البطينين
 (29)(.الذكور

 

 :اآلفة نمط بحسب االنتشار

 %85 حوالي وتمثل CHD الـ باقي بين من وانتشارا   شيوعا   األكثر تعتبر آفات 8 هناك  
 (23)(:األشيع من بدءا  ) وهي (30).منها

 VSD لبطينيعيب الحاجز ا .1
 ASD ياألذينعيب الحاجز  .2
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 PDA السالكة الشريانية القناة .3
 PS الرئوي الصمام تضيق .4
 TOF فاللو رباعي .5
 CoA األبهر برزخ تضيق .6
 TGA الكبرى الشرايين منشأ تبادل .7
 AoS األبهري الصمام تضيق .8

 

 

 CLASSIFICATION ofتصنيف األمراض القلبية الخلقية 

CONGENITAL HEART DISEASES 
من الناحية السريرية تقسم األمراض القلبية الخلقية بشكٍل عام إلى قسمين رئيسيين هما   

قَ  َقة واألمراض غير الم زرِّ دة تصنيفات ة، ويندرج تحت هذين القسمين عاألمراض الم زرِّ
تصنيف  فيها مالؤه دراسة مراجعة منهجية تموز  R. Knowlesنشر  2005عام في . أخرى

 (31)أنماط رئيسية هي: 3اآلفات القلبية الخلقية إلى 

1) CHD مهددة للحياة: وهي تشوهات في بنية القلب ي َرجَّح فيها االنهيار والوهط ال
من تبادل منشأ الشرايين الكبرى  . هذا النمط يضم كال  collapseالدوراني 
تضيق قوس األبهر وتضيق الصمام األبهري ورتق الصمام الرئوي ورتق \وانقطاع

 الوريدي الرئوي التام الساد. الصمام التاجي ونقص تصنع القلب األيسر وشذوذ العود
2) CHD هاّمة سريريا : وهي تشوهات في بنية القلب لها تأثير على وظيفة القلب ولكن ال

ال ي َرجَّح فيها الوهط الدوراني. أشيع العيوب ضمن هذه المجموعة هي عيب الحاجز 
 البطيني وعيب الحاجز األذيني وعيب الحاجز األذيني البطيني التام ورباعي فاللو

 مع تشريح رئوي جيد.
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3) CHD غير هاّمة سريريا : وهي تشوهات تشريحية في القلب لكن ليس لها أهمية ال
من الناحية السريرية الوظيفية. من أمثلتها عيوب الحاجز البطيني أو األذيني 

والتي تكتشف فقط بإجراء إيكو القلب وال تحتاج  ،الصغيرة والتضيق الرئوي الخفيف
 ي عالج.أل

 

ي اآلونة األخيرة تصنيف جديد يعتمد على الفيزيولوجيا المرضية لآلفات القلبية. ظهر ف  
 (32):كما يلي CHDتصنيف الـ  على C Frescuraوزميله  Thiene Gاعتمد  2010ففي عام 

1. CHD  يمنى -جريان الدم الرئوي )العيوب الحاجزية مع تحويلة يسرىفي مع زيادة
 ودون وجود انسداد بالمجرى الرئوي(.

2. CHD يسرى -جريان الدم الرئوي )العيوب الحاجزية مع تحويلة يمنى في مع نقص
 وانسداد بالمجرى الرئوي(.

3. CHD د عيوب مع وجود انسداد في مجرى الدم ومن غير وجود تحويالت )ال يوج
 حاجزية(.

4. CHD .شديدة جدا  لدرجة ال تتوافق مع الدوران الدموي التالي للوالدة 
5. CHD .صامتة وال تظهر إال عند البالغين 

 

 

 ETIOLOGY السببيات

 ومن. اآلن حتى معروفة غير تزال ال الخلقي القلبي الداء أسباب من الكبرى الغالبية  
 فقط %17 حوالي. محددة غير المنشأ جينية وبوعي بيئية لتأثيرات يعود ذلك أن المرّجح
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 مجموعات إلى األسباب تقسيم يمكن وعموما  . محدد سبب لها يوضع أن يمكن الحاالت من
 (33, 26):أساسية

 

  :Chromosomal Aneuploidies الصبغية االختالالت: األولى المجموعة

 داون متالزمة منها. المعروفة األسباب من %10-8 حوالي تشكلو  كبراأل النسبة وهي  
Down ,تورنر ومتالزمة, 18 الصبغي وتثلث ,13 الصبغي وتثلث Turner, دي ومتالزمة 
 .DiGeorge جورج

 

  :Defects in Single Genes مفردة جينية عيوب: الثانية المجموعة

. قلبية غير أخرى تشوهات مع تترافق عادة .الخلقي القلبي الداء حاالت من %5-3 نسبتها  
 أالجيل ومتالزمة ,Holt–Oram أورام-هولت ومتالزمة ,Noonan نونان متالزمة أمثلتها من

Alagille. 
 

 :Environmental المنشأ بيئية األسباب في تتمثل: الثالثة المجموعة

 أدوية تناول أو ة،العضوي المواد لبعض الحامل األم تعرض ن أمثلتهام. فقط% 2 نسبتها  
 من األولى األسابيع أثناء انتانية وغير انتانية معينة بأمراض إصابتها أو للجنين، مشوهة
 .الحقا   مفصلة أخرى خطورة لعوامل باإلضافة ،الجنين أعضاء فيها تشكلت التي الحمل
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 RISK FACTORS الخطورة عوامل

 وجود. الخلقي القلبي بالداء اإلصابة يةاحتمال زيادة مع تترافق عديدة خطورة عوامل هناك  
 :الخلقية القلبية اآلفات أحد بوجود الفاحص الطبيب لدى الشك يزيد العوامل هذه أحد

( حملي أسبوع 37 من أقل) الخديج الطفل إصابة معدل: Prematurity الخداج ▪
 كما. الحمل تمامالمولود ب الطفل أضعاف 3-2 حوالي يبلغ الوعائية القلبية بالتشوهات

 (34).الخداج فئة من هم التشوهات بهذه المصابين الولدان جميع من% 16 أن
 Assisted Reproductive المساعد بنجااإل وتكنولوجيا المتعدد الحمل ▪

(ART) echnologyT.(35) 
 باتواضطرا الضغط، وارتفاع ،السكري الداء مثل: الحامل األم عند مرضية حاالت ▪

 المزاج واضطرابات الجهازي، النمط من الضام النسيج واضطرابات الدرقية، الغدة
 إصابة إمكانية من تزيد أن يمكن الحاالت هذه كل. كيتون الفينيلبيلة و  والصرع،
, 36).الحمل قبل ومضبوطة مكتشفة تكن لم إن خاصة الخلقي، القلبي بالداء الجنين

37) 
 األم إصابة أن جيدا   المعروف من بات :In Utero Infections الرحم باطن انتانات ▪

 تشوهات يسبب أن يمكن الحمل من األول الثلث خالل األلمانية بالحصبة الحامل
 خالل األم عند ّمويح   مرض أي أن تذكر الدراسات وبعض. الجنين عند خلقية قلبية
 الجنين إصابة خطورة زيادة مع يترافق( االنفلونزا وباألخص) الحمل من األول الثلث
 (38).الضعف بمقدار الخلقية القلبية اآلفات بأحد

 وعيوب البطينات بين الحاجز بعيوب اإلصابة خطورة تزيد: الحامل األم عند البدانة ▪
 (41-39).الكبيرة األوعية

(: سنة 25 فوق) األب عمر وتقدم( سنة 40-35) الحمل أثناء العمر المتقدم لألم ▪
األنماط بشكٍل  بعض نسبة يزيدو  ةالخلقي القلبية العيوب نسبة زيادة مع يترافق
 (43, 42).خاص
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، CHD الـخاصة بالثلث األول من الحمل يرفع احتمالية إصابة الطفل ب :التدخين ▪
 (46-44).ويالحظ زيادة نسبة العيوب الحاجزية

 ،الريتينوئيك حمض ،الثاليدوميد: ومنها الحمل في باكر بشكل ويةاألد بعض تعاطي ▪
 مضادات ,ACEIs خميرة األنجيوتنسينل القالب األنزيم مثبطات ،الفينيتوئين ،الليثيوم

 NSAIDs.(38) الستيروئيدية غير االلتهاب
 (47).خلقيال قلبيال داءالب األولى الدرجة من قريبٍ  إصابة ▪

 

 

 CLINICAL FEATURES ةريريّ السّ  حالمِ المَ 

 مهددة واضحة تظاهرات عليهم يبدو قد حرجةال خلقيةال قلبيةال فاتاآلب نو المصاب الولدان  
 .(الرئة وذمة وأعراض والزرقة الصدمة مثل) الوالدة بعد األولى واأليام الساعات خالل للحياة
 ويتخرج الفترة هذه خالل ا  طبيعي يالروتين السريري الفحص يكون الولدان بعض عند لكن

 نفإ الدراسات بحسب. مختص لمركز تحويله وأ تشخيصه يتم أن دون المشفى من الطفل
 ينالمصابال يكفي لكشف جميع  الوالدة حديثي ألطفالعند ا لوحدهالروتيني  الفحص هذا

شيع أ أن ذكره يجدر ومما. الحاالت نصف من أكثر في يفشلو  ،الخلقي القلبي بالمرض
 الشريانية سالكة القناة بقاء على معتمدةال فاتاآلفات الحرجة التي يتأخر تشخيصها هي اآل

)مثل تضيق برزخ األبهر(، حيث تضعف فيها الدالالت السريرية  الحياة من األولى األيام في
 (49, 48)الموجهة للتشخيص.

 

 الولدان عند باكر بشكل عادة تظهر المنشأ قلبية الصدمة Shock:(8 ,50) الصدمة  
 القناة تنغلق عندمايحدث ذلك  .القلب من اليسرى للجهة ةالسادّ  الشديدة باآلفات المصابين
 بإعطاء الباكر البدء يكون المرضى هؤالء في. الجهازية التروية نقصفت الشريانية
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 فتحها إعادة أجل من أو سالكة الشريانية القناة إبقاء أجل من ا  ضروري E1 بروستاغالندين
 .جديد من

 وعدم قلبيةال ضخامةال. الصدمة أنماط باقي عن تفريقها يتم أن يجب المنشأ قلبية الصدمة  
 .المنشأ قلبية صدمة ان وجوديقترح الوعائي الحجم بملء اإلنعاش على ستجابةاال

 

 القلبية لآلفات الهامة العالمات أحد هي entral CyanosisC:(8 ,51 ,52) المركزية الزرقة  
. ل.د\غ5-3 إلى في الدم الالمؤكسج الخضاب يصل عندما تظهر سريريا   .الحرجة الخلقية

 (%80 فوق في الدم األوكسجين إشباع) الخفيف اإلشباع ونقص الدم فقرك بعض الحاالت
 البشرة ذوي الولدان دعن الزرقة كشف يصعب أيضا  . ال تظهر فيها الزرقة بشكل صريح

هذه  ألن الظفري والسرير واللسان لمخاطيةا األغشية في عنها البحث يجب لذلك ،الداكنة
 تستمر مركزية زرقة لديه الوالدة حديث أن االنتباه يجب .البشرة غبتصبّ  تأثرا   أقل المناطق

 ليصل الفترة هذه خالل بالدم األوكسجين إشباع يرتفع حيث الوالدة، بعد دقائق 10-5 لغاية
 %.95-85 إلى

 ها عنتفريقلذلك من المهم  ،قلبية المنشأ ست كلهاولي المركزية لزرقةل عدة أسبابهناك   
 :هي األسباب هذه .القلبي السبب

 .اللسان وضخامة المنعرين رتق حالة مثل: ئيالهوا مجرىال انسداد •
 .الدم واحمرار الخضاب كاعتالالت: دموية أسباب •
 .الخلقية االستقالب وأخطاء الشديد السكر كنقص: استقالبية أسباب •
 العصبية واالضطرابات المركزي العصبي الجهاز تثبط حاالت ثلم: عصبية أسباب •

 .التهوية في نقصمترافقة مع ال العضلية
 .الصدرية والريح الجنب وانصباب الرئوي البرانشيم كأمراض: صدرية أسباب •
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 مع ذي يترافقال الولدان عند الرئوي الضغط ارتفاع منها استمرار: أخرى أسباب •
 .يسرى-يمنى تحويلة

 

 بعض تتظاهر :Respiratory Signs and Symptoms تنفسيةال والعالمات عراضاأل  
 اآلفات مثل ،الرضاعة وصعوبات التنفسي الجهد وزيادة تنفسال بتسرع الخلقية القلبية اآلفات

 عموما  تبقى. رئةبال وذمة مع المترافقة واآلفات كبيرة يمنى-يسرى تحويالت شتملة علىالم
 (8).بالمرتبة األولى الصدرية األمراض نفي ويجب القلبي للمرض يةنوع غيرموجودات ال هذه

 

 تقترح العالماتبعض  :Cardiovascular Findings الوعائية القلبية الموجودات  
. هذه االستقصاءات من المزيد إجراءعند الطفل يستلزم  وكشفها خلقي قلبي مرض وجود

 :العالمات هي

 .النظميات على يدل أن يمكن: بقلال ضرباتغير طبيعي ل معدل ▪
 .طبيعي غير precordial بركيّ  نشاط ▪
 .S2 الثاني بالصوت طبيعي يرغ نقساما ▪
 .طبيعية غير إضافية قلب أصوات ▪
 في خلقي قلبي مرض وجود مع يترافق وجود النفخة عند الولدان: المرضية النفخات ▪

 عيب مع تترافق ال الولدان عند نفخات هناك بالمقابل .الحاالت نصف من أكثر
ال يسمع فيها الخلقية  القلبية من الجدير ذكره أن بعض اآلفات .بنيوي قلبي

 (54, 53)نفخات.
 األطراف عن فيها الضغط واختالف السفلية األطراف في النبض ضعف\غياب ▪

 (55).األبهر برزخ تضيق عن الباكر الكشف في يفيد: العلوية
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 iagnosisDتشخيص ال

 (57, 56)التشخيص قبل الوالدة:أواًل: 

 أن نضعخبراء أصبح من الممكن اآلن الطباء األمع تقدم العلم والتكنولوجيا ووجود   
الطبيب في هذه الفترة أن يتمكن من مهّمة . أثناء الحمللآلفات القلبية الخلقية  ا  تشخيص

إجراء من أجل الحامل المرأة  تحديد عوامل الخطورة ومعرفة الحاالت التي تستوجب تحويل
تبّين أن معّدل كشف  2015وزمالؤه عام  .Hill, GD. في دراسة أجراها للجنينإيكو قلب 

عام  %69إلى  2007عام  %44اآلفات القلبية الخلقية الحِرجة قبل الوالدة قد ارتفع من 
إيكو القلب الجنيني تحث على تقييم جديدة حول توصيات  ن ِشرت 2013. وفي عام 2013

بل الجريان الدموي وليس فقط حجرات القلب بشكل موّسع أكثر من السابق بحيث يتم تقييم س  
 األربعة.القلب 

 

 (59, 58, 3)التشخيص بعد الوالدة:ثانيًا: 

مظاهر سريرية خطيرة ومهددة للحياة خالل  عادة ن باآلفات الحرجة لديهمو الولدان المصاب  
. بالرغم إلنقاذ حياتهم يحتاجون لتداخل عاجلهؤالء و  ،المشفى بعد الوالدةفي فترة تواجدهم 

مشفى. من ال الطفل تخرجي أن هناك نسبة من الحاالت ال تشخص إال بعد ال يزال من ذلك
 CCHDمن المصابين بـ  %25 ثبَت أن (Brown, 2006) في إحدى الدراسات البريطانية

تأخر تشخيصهم إلى ما بعد فترة الحضانة المشفوية التالية للوالدة. أشيع اآلفات التي يتأخر 
 تشخيصها هي تضيق برزخ األبهر وتضيق الصمام الرئوي ورباعي فاللو.
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د الوالدة على األعراض السريرية والفحص السريري الدقيق عموما  يعتمد التشخيص ما بع  
خطورة. يضاف لذلك بعض اإلجراءات والوسائل الوأخذ قصة جيدة لتحديد وجود عوامل 

 مثل:

 .القناة الشريانية منشأ قبل وبعد :Pulse Oximetryقياس التأكسج النبضي  •
ابات القلبية تساعد في التفريق بين االضطر  :Chest Radiographصورة الصدر  •

الكثير تنفسية. أيضا  تعطي العراض األزرقة و الواالضطرابات الصدرية عند وجود 
الضخامة القلبية، والقلب ك CHDتقترح وجود والتي  عن القلب من المعلومات الهامة

مميز للقلب على الصورة الظل والطبيعية، الرئوية غير التوعية العالمات و الميّمن، 
( الذي يميز تبادل منشأ الشرايين Egg-on-a-Stringعلقة )مثل شكل البيضة الم

-Boot( وشكل الحذاء )D-Transposition of the Great Arteriesالكبرى الميّمن )

Shaped( في رباعي فاللو )Tetralogy of Fallot.) 
في العديد من  ا  : قد يكون طبيعيElectrocardiogram (ECG) مخطط كهربية القلب •

قةاآلفات القلب ولكن هناك بعض اآلفات تترافق مع نماذج محددة على  ،ية الم زرِّ
 التخطيط مثل تشوه ابشتاين ومتالزمة نقص تصنع البطين األيسر.

: مفيد لتفريق األسباب القلبية عن األسباب Hyperoxia Testاختبار فرط التأكسج  •
 نائق لدق 10لمدة  %100وكسجين بتركيز األإعطاء المريض فالصدرية للزرقة. 

 في الدوران الجهازي. الشرياني تركيز األوكسجين بالدممن يحسن 
هو المعيار الذهبي الذي : Echocardiographyتخطيط صدى القلب )إيكو القلب(  •

عن تشريح  مفصلة لآلفات القلبية الخلقية مع معلومات ا  قطعي ا  يعطي تشخيص
 ووظيفة القلب.
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 NEWBORNلنبضي قياس التأكسج ا مسح الولدان باستخدام

SCREENING USING PULSE OXIMETRY 
الكشف المتأخر لآلفات القلبية الخلقية يترافق مع إنذار سيء وزيادة في نسبة المراضة   

وال يزال الفحص السريري لوحده غير قادر على كشف جميع الحاالت المصابة  والوفيات.
إلجراء إيكو قلب  والدةطفل حديث ال تحويل كل من غير المقبولو  وال حتى معظمها.

نظرا  لحجم المشكلة الصحية المترتبة على تأخر التشخيص فإنه من الضروري  روتيني.
في السنوات األخيرة أجريت تساعد في الكشف الباكر لهذه األمراض.  مسحية إيجاد وسيلة

رة نسبة كبي ت فائدة قياس التأكسج النبضي في كشفتثبوأالعديد من الدراسات على الولدان 
األمراض القلبية الخلقية المزرقة والحرجة، وهي األمراض التي تسبب النسبة األعلى  من

صدرت ورقة علمية هامة عن الجمعية األمريكية  2009. في عام من المراضة والوفيات
( واألكاديمية األمريكية لطب األطفال American Heart Association- AHA) لطب القلب

(American Academy of Pediatrics- AAP تحدثت عن دور قياس التأكسج النبضي )
أوصت األمانة  2011وفي عام  (60)في كشف اآلفات القلبية الخلقية الحرجة.عند الولدان 

قياس التأكسج العامة للخدمات الصحية واإلنسانية في الواليات المتحدة األمريكية بإضافة 
 النبضي عند الولدان كاختبار مسحي قبل التخريج لكشف األمراض القلبية الخلقية

نيا  عند حديثي الوالدة حاليا  أصبح قياس التأكسج النبضي إجراء  مسحيا  روتي (61).الحرجة
 نخفضةفي عدة مشافي حول العالم نظرا  لكونه وسيلة بسيطة وغير غازية وذات تكلفة م

مقبول عند األهل دون و  كما أن تطبيقه بسيط من الناحية التقنية ويمكن إجراؤه بزمن قصير
  (63 ,62).أن يسبب زيادة في القلق عندهم

 

 

 



19 
 

 هذا االختبار؟من هي الفئة المستهدفة من 

يهدف هذا االختبار المسحي عموما  لكشف األمراض القلبية الخلقية من النمط الحِرج   
 (64):هيو  ،آفات 7يوجد بشكل خاص على رأس هذا األمراض . المسبب للزرقة

 .متالزمة تقص تصنع القلب األيسر .1
 الرتق الرئوي. .2
 رباعي فاللو. .3
 شذوذ العود الوريدي الرئوي التام. .4
 تبادل منشأ الشرايين الكبرى. .5
 رتق الصمام مثلث الشرف. .6
 الجذع الشرياني. .7

 

 طريقة عمل مقياس التأكسج النبضي:

قدة من أجل بالرغم من صغر هذا الجهاز إال أنه يعتمد في عمله على خوارزميات مع  
قياس إشباع األوكسجين بالدم. المبادئ األساسية المستخدمة في ابتكاره هي قياس الطيف 

أطياف محددة من الضوء بحسب درجة إشباعه الخضاب في امتصاص  ميزةالضوئي و 
معِالج دقيق من  المقياس كونيت. باألوكسجين باإلضافة للخاصية النبضية في جريان الدم

microprocessor  سبارمو probe منبع إلصدار األشعة الحمراء وتحت الحمراء  فيه
عند إصدار المنبع لألشعة فإن الخضاب الغني  .photodetectorباإلضافة لِمكشاف ضوئي 

تحت الحمراء عن الخضاب األشعة ألشعة الحمراء و ا يمتص كمية مختلفة منباألكسجين 
المكشاف الضوئي. يقوم المعالج  تصل نسب مختلفة من األشعة إلىف ،الفقير باألوكسجين

  (65, 64)ويعطي النتيجة في النهاية على شكل قيمة إشباع.بحساب هذه الفروقات 
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 :كيفية تطبيق االختبار

 Pulse) المسحيّ  هناك عدة بروتوكوالت لتطبيق اختبار قياس التأكسج النبضي  

Oximetry Screening Test- POS ) لكن األشيع واألكثر استخداما  هو بروتوكول األكاديمية
لتجنب  ساعة 24يوصى بإجراء االختبار فوق عمر  حيث (،AAP) األمريكية لطب األطفال

، الناتجة عن نقص األكسجين العابر خالل الساعات األولى من الحياةاإليجابية الكاذبة 
ن تعذر ذلك يجرى االختبار على األق يقاس إشباع األكسجين باليد  ل قبل تخريج الطفل.وا 

حدى الساقين )بعد منشأ القناة( أيضا  يجب أن يكون  .اليمنى )قبل منشأ القناة الشريانية( وا 
المكان  بتماس جيد مع التأكد من وضع المقياسو  ،الطفل هادئا  للحصول على نتيجة دقيقة

أو مصدر إلكتروني  لمنبع الضوئي للجهازعائق أمام ا وعدم وجود ،على اليد والقدم الصحيح
 (66).التروية وال يوجد صدمة دورانية جيد، ويجب أن يكون جلد المنطقة ممغنط مجاور

 

 وألي درجة يعتبر موثوقًا؟ متى يكون االختبار إيجابيًا؟

عايير االختبار اإليجابي تختلف بحسب الخوارزمية المستخدمة، كما أن حساسية ونوعية م  
 ل دراسة.وضعته ك ذيلرقم اإلشباع ال الطبيعي االختبار تختلف بحسب الحد الفاصل

)موضح بالصورة  يعتبر االختبار إيجابيا  إن تحقق أي مما يلي AAPبحسب بروتوكول الـ 
 (67):(2رقم 

 .في أي طرف من األطراف% 90إشباع األوكسجين أقل من  ▪
يفصل بينها في ثالثة قياسات مختلفة ، %94و 90إشباع األوكسجين باليد والقدم بين  ▪

 ساعة.
في ثالثة قياسات مختلفة ، %3فرق في إشباع األوكسجين بين اليد والقدم أكثر من  ▪

 يفصل بينها ساعة.
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 .AAP( توضح خوارزمية اختبار قياس التأكسج النبضي المسحي وفقا  لـ 2الصورة رقم )
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بة الحاالت أقل كلما انخفضت نسالحد الفاصل الطبيعي لرقم اإلشباع عموما  كلما كان  
، لكن ، وبالتالي نتجنب إجراء إيكو قلب واستقصاءات الحقة غير ضروريةاإليجابية الكاذبة

 2012في عام  (66).بالمقابل تزداد نسبة السلبية الكاذبة وتمر حاالت أكثر دون تشخيص

تم فيها تطبيق اختبار دراسة سابقة  13منهجية تضمنت المراجعة ال من نمط نشرت دراسة
 %،76.5تساوي  حساسية االختبار اإلجماليةقياس التأكسج النبضي على الولدان. كانت 

  (68).%99.9أما النوعية اإلجمالية 

نتائج كشف األمراض القلبية الخلقية عند إجراء االختبار والفحص السريري معا  أفضل   
 اختبار قياس التأكسج النبضيمن النتائج بحال االعتماد على الفحص السريري لوحده. لكن 

فبعض اآلفات الحرجة ال  .ال ينفي بالمطلق وجود مرض قلبي خلقيو  هو اختبار مسحي
كسجين الدم، والبد من إجراء تقييم إضافي إن كان لدى الطبيب تسبب نقصا  باكرا  في أو 

  (66)حتى لو كانت نتيجة االختبار سلبية. ،بوجود آفة قلبية خلقيةقوي الفاحص شك 
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 العمليالقسم 

 
 الهدف من الدراسة

تحديد دور اختبار قياس التأكسج النبضي في كشف اآلفات القلبية الخلقية باكرا  عند   
 هم.حديثي الوالدة بتمام الحمل من أجل تحسين فرص تقديم العالج الباكر لدي

 

 

 والطرائق الدراسة تصميم

 .إحصائية تصميم الدراسة: دراسة مستقبلية •
 مكان الدراسة: مشفى األطفال الجامعي بدمشق. •
 .2018\3\1وحتى  2017\3\1زمان الدراسة: من  •
عينة الدراسة: تتضمن األطفال الولدان بتمام الحمل المقبولين في قسم الخديج  •

ساعة  12شق والذين تراوحت أعمارهم بين والوليد بمشفى األطفال الجامعي بدم
أيام. اشترطنا في الدراسة عدم وجود سبب غير قلبي للزرقة ونقص اإلشباع.  7و

واستبعدنا الحاالت التي لديها عائق للقياس )مثل وجود قثطرة وريدية في مكان 
تطبيق مقياس التأكسج النبضي أو صدمة دورانية أو هياج الطفل الشديد 

 .المستمر(
 مواد المستخدمة: مقياس التأكسج النبضي الخاص بحديثي الوالدة من نوعال •

Disposable SPO2 Oximetry Neonatal Wrap Foam Tape Sensor ،
جهاز إيكو ، و Panascope Dual-Head Stethoscope ماعة طبية من نوعوس
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، لسحب غازات الدم ، وجهاز تحليل غازات الدم الشعرية، وأنابيب شعريةقلبي
 قطن طبي، وكحول طبي.اخزات، و وو 

على الطرف العلوي األيمن  التأكسج النبضيمقياس تطبيق ب قمناطريقة الدراسة:  •
، مع في عينة الدراسة تي دخلتالحاالت ال جميع على وأحد الطرفين السفليين

إجراء غازات دم شعرية بالطرف العلوي األيمن، وفحص سريري قلبي دوراني، 
يكو قلب، وذلك لكل  حالة مقبولة في الدراسة. رتبنا النتائج في استمارات خاصة وا 

بكل حالة. ثم أخذنا البيانات من االستمارات ووضعناها ضمن جدول واحد 
قمنا باستخدام طرائق اإلحصاء الوصفي من أجل تحليل البيانات،  لمقارنة النتائج.

علومات للحصول على الم Office 2010وبرنامج  SPSS v.22ا ببرنامج واستعنّ 
قمنا بمقارنة نتائج دراستنا مع الدراسات العالمية و  .الصحيحة اإلحصائية
 المشابهة.

حجم العينة: بناء  على شروط القبول ومعايير االستبعاد التي وضعناها في  •
حالة خالل المدة  50تصميم الدراسة كان عدد الحاالت المقبولة في دراستنا 

 الزمنية للبحث.
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 RESULTS and DISCUSSIONالنتائج والمناقشة 

 بالمرض القلبي الخلقي:العينة المدروسة : نسبة إصابة 1

حالة أثبتنا إصابتها بالمرض القلبي  17حالة دخلت في الدراسة كان هناك  50من أصل 
 )بإجراء إيكو قلب للطفل(. CHDالخلقي 

 %.34بي الخلقي بالمجمل أي أن نسبة المصابين في العينة المختارة بالمرض القل

 

 

 .( يبين نسبة المصابين بالمرض القلبي الخلقي1مخطط رقم )

 

هنا نجد أن نسبة اإلصابة بالداء القلبي الخلقي أعلى من النسبة المتعارف عليها بمعظم 
حول العالم عموما ، وأعلى من نسبة معدل االنتشار في قارة آسيا بشكل خاص  الدراسات

ونفسر ذلك بأن العينة  Linde.(23)كما ذكر في دراسة  (حية دةوال 1000 لكل 9.3)

مصابين
34%

غير مصابين
66%

نسبة المصابين بالداء القلبي الخلقي

مصابين

غير مصابين
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قبل عادة الطفل المريض، المختارة ال تمثل المجتمع ألنها أجريت في مركز صحي يست
 .إلغاؤه والتحكم بهوبالتالي يوجد نوع من االنحياز المفروض على الدراسة ال يمكن 

 

 :CHDمن بين المصابين بـ  حرجة: نسبة اآلفات القلبية الخلقية ال2

حاالت منها مصابة بآفة من النمط  6حالة مصابة بمرض قلبي خلقي وجدنا  17من أصل 
في عينة  CHDالـ ب المصابينمن أصل % 35 حرجةكون نسبة اآلفات ال. وبالتالي تحِرجال

 .الدراسة

 

 

الحرج وغير الحرج من أصل مجمل المصابين  توزع المصابين بالمرض القلبي الخلقي نسبة ( يبين2مخطط رقم )
 بالمرض القلبي الخلقي.

 

35%

65%

جنسبة توزع المرض القلبي الخلقي الحِرج وغير الحر

اآلفات الحِرجة

اآلفات غير الحِرجة



27 
 

، فالنسبة المذكورة النسبة قريبة من النسبة المتعارف عليها عالميا  نالحظ أن  في دراستنا
 (21, 20)%.25 هي عالميا  

 

 نمط:: نسبة شيوع اآلفات القلبية الخلقية من حيث ال3

حالة غير حِرجة. وهذه  11 بآفة قلبية خلقية، منهاحالة مصابة  17في دراستنا كان هناك 
(، VSD)إما معزولة أو مترافقة مع  PDAا حاالت فيه 7 الحاالت غير الحرجة كان منها

، وحالة ASDحالة فيها  2(، وPDA)إما معزولة أو مترافقة مع  VSDحاالت فيها  5و
أما الحاالت الحرجة كان . PFOواحدة كانت اعتالل ضخامي مركزي غير ساد مترافق مع 

، TOF رتق رئوي، وحالة واحدة رباعي فاللو\حاالت تضيق 3حاالت، ومنها  6عددها 
 ، وحالة واحدة تشوه ابشتاين.TGAوحالة واحدة 

 

من  غير الحرجةالخلقية ( يبين عدد الحاالت المصابة والنسبة المئوية لكل نمط من أنماط اآلفات القلبية 1جدول رقم )
 .CHDمجمل الـ

 النسبة المئوية عدد الحاالت نمط اآلفة غير الحرجة

PDA 7 41.1% 

VSD 5 29.4% 

ASD 2 11.7% 

 PFO 1 0.05%اعتالل ضخامي غير ساد مع 
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من مجمل  الحرجةالخلقية ( يبين عدد الحاالت المصابة والنسبة المئوية لكل نمط من أنماط اآلفات القلبية 2جدول رقم )
 .CHDالـ

 النسبة المئوية عدد الحاالت نمط اآلفة الحرجة

 %17.6 3 رتق رئوي\تضيق

TGA 1 0.05% 

TOF 1 0.05% 

 %0.05 1 ابشتاين تشوه

 

مع وجود  Linde دراسة أنماط في 4في دراستنا هي نفسها أشيع أنماط  4نالحظ أن أشيع 
ثم  ASDثم  VSDحيث كانت األنماط األكثر شيوعا  على الترتيب التالي: فرق في الترتيب، 

PDA  ثمPS  ثمTOF  ثمAoC  ثمTGA  ثمAoS.(23)  ويفسر ذلك بعدد العينات القليل في
 .CHDألف حالة مصابة بـ  164التي تضمنت أكثر من  Lindeدراستنا مقارنة مع دراسة 

 

 قي بحسب الجنس:: توزع المصابين بالمرض القلبي الخل3

حالة مصابة  17إناث. ومن أصل  22ذكور و 28حالة منها  50تضم عينة الدراسة 
حاالت من اإلناث. وبالتالي فإن  9حاالت من الذكور و 8بالمرض القلبي الخلقي وجدنا 

 %.53ث اإلنا % بينما نسبة47الذكور  نسبة
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 مصابة بحسب الجنس.وغير ال CHD( يبين توزع الحاالت المصابة بـ 3جدول رقم )

 اإلناث الذكور 

 CHD 8 9الحاالت المصابة بـ 

 13 20 الحاالت غير المصابة

 22 28 مجموع العينة

 

 

 .الجنس بحسب CHD بـ المصابين لتوزع المئوية النسبة( يبين 3مخطط رقم )

47%

53%

بحسب الجنسCHDالنسبة المئوية لتوزع المصابين بـ 

ذكور

إناث
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 يا  فيفرقا  ذو داللة هامة إحصائ وجدناعلى النتائج السابقة  Chi-Squareبتطبيق اختبار 
بين الجنسين، وهذا الفرق لصالح اإلناث. ألن قيمة  اإلصابة بالمرض القلبي الخلقي نسبة

p-value (.0.05)انت أصغر من مستوى الداللة ك 

نستنتج من دراستنا أن نسبة إصابة اإلناث بالمرض القلبي الخلقي أكبر من نسبة إصابة 
حيث كانت نسبة إصابة  Ariane J. Marelliوهذا يتوافق مع دراسة  الذكور بفرق جوهري.

 (28)% مع وجود فرق جوهري إحصائيا .52اإلناث 

 

 مجموعتي بين خلقية قلبية بآفة بةاإلصا تكرارات في الفروق داللة لدراسة مربع كاي اختبار نتائج( يبين 4جدول رقم )
 .المريض لجنس وفقا   واإلناث الذكور

 جنس المريض xالمتغيران المدروسان = اإلصابة بآفة قلبية خلقية 

مستوى  قيمة درجات الحرية قيمة كاي مربع عدد اإلصابات
 الداللة المقدرة

 داللة الفروق

دالة  فروق توجد 0.0001 4 51.8 17
 إحصائيا  

 

 طي عمر حاالت العينة:: وس4

يوم عند تطبيق اختبار قياس التأكسج  3.5 باأليام كان وسطّي عمر الحاالت في دراستنا
 .(يوم 2.3 -\+ مع انحراف معياري قدره) (POS) المسحيّ  النبضي
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 :باستخدام مقياس التأكسج النبضي في كامل عينة الدراسة شباع األوكسجينوسطي إ: 5

شباع في وسطّي اإلوجدنا أن  ين الوسطي لكامل عينة الدراسةبحساب إشباع األوكسج
وسطي (. و %4.6 -\)مع انحراف معياري + %96.7الطرف العلوي األيمن يساوي 

%. أما وسطي الفرق في اإلشباع بين الطرفين 96.6في الطرف السفلي يساوي شباع اإل
% 0.2% و100% و100كما يلي:  Bradshaw%. كانت النتائج في دراسة 0.42يساوي 

 (69)على الترتيب.

 

ي في كامل عينة ( يبين المتوسط الحسابي لقيم إشباع األوكسجين المأخوذة بمقياس التأكسج النبض5جدول رقم )
 .Bradshawالدراسة بالمقارنة مع دراسة 

بدراسة المتوسط الحسابي  بدراستنا المتوسط الحسابي المتغيرات
 المقارنة

 %100 %96.7 الطرف العلوي األيمنإشباع 

 %100 %96.6 الطرف السفليإشباع 

 %0.2 %0.42 الطرفين إشباع الفرق بين

 

غير السليمة في الحاالت  غازات الدم الشعريةام باستخد : وسطي إشباع األوكسجين6
 :بالمقارنة مع القيم المأخوذة باستخدام مقياس التأكسج المصابة بأي آفة قلبية

 متوسطحالة.  33في دراستنا كانت  الحاالت السليمة غير المصابة بأي آفة قلبيةمجموع 
 %(.7.2-\ي قدره +مع انحراف معيار )% 92.8يساوي  قيمة اإلشباع باستخدام الغازات
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متوسط إشباع الطرف العلوي األيمن باستخدام مقياس التأكسج في الحاالت السليمة غير 
متوسط الفرق %(. 1.9-\% )مع انحراف معياري قدره +98.1المصابة بأي آفة قلبية كان 

في قيمة اإلشباع بين غازات الدم الشعرية ومقياس التأكسج النبضي لنفس الطرف العلوي 
أي  %(.4.5-\)مع انحراف معياري قدره + لصالح مقياس التأكسج %5.3ن يساوي األيم

أن قيم اإلشباع المأخوذة بطريقة غازات الدم الشعرية كانت أقل من القيم المأخوذة بمقياس 
 التأكسج النبضي.

 

ر المصابة بأي آفة السليمة غي الحاالت( يبين المتوسط الحسابي لقيم إشباع الطرف العلوي األيمن في 6جدول رقم )
 مقياس التأكسج وغازات الدم الشعرية. بطريقتين هما: المأخوذةو قلبية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 %1.9 %98.1 اإلشباع باستخدام المقياس

 %7.2 %92.8 اإلشباع باستخدام الغازات

فرق اإلشباع بين المقياس 
 والغازات

5.3% 4.5% 

 

)نظرا  ألن توزعها غير طبيعي  ( على هذه المجموعاتMann-Whitneyتبار )بتطبيق اخ
بين المتوسط فرقا  ذو داللة هامة إحصائيا   نجد (Kolmogorov-Smirnovر وفقا  الختبا

الحسابي لقيم اإلشباع المقاسة باستخدام جهاز مقياس التأكسج النبضي والمتوسط الحسابي 
انت أصغر من ك p-valueألن قيمة غازات الدم الشعرية. لقيم اإلشباع المقاسة باستخدام 

 (.0.05)مستوى الداللة 
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بين اإلشباع المأخوذ بطريقة الغازات واإلشباع  الفروق داللة لدراسة مان ويتني اختبار نتائج( يبين 7جدول رقم )
 المأخوذ بطريقة مقياس التأكسج.

المتغير 
 المدروس

المتوسط        المجموعة
 الحسابي

حصائية إ
 مان ويتني

Z p-value النتيجة 

 اإلشباع

 %92.8 غازات

165 -4.89 0.0001 

 يوجد فرق

 دال إحصائيا  
مقياس 
 التأكسج

98.1% 

 

مؤلمة و  هي وسيلة غازية هذه النتائج يمكن تفسيرها بأن طريقة أخذ غازات الدم الشعرية
ي بعض األحيان النقطاع التنفس مما يسبب هياجا  وبكاء  حادا  قد يؤدي ف ،بالنسبة للطفل

، وذلك يؤثر على التهوية والتبادل الغازي لدى الطفل وبالتالي تغير في أكسجة لعدة ثوانٍ 
على حديثي الوالدة  2008لهذه الفكرة في دراسته التي أجراها عام  Steinhornالدم. تطرق 

 (70)المصابين بزرقة.

 

في كشف المرض القلبي الخلقي  اختبار قياس التأكسج النبضي: حساسية ونوعية 7
 :حِرجال

 (:AAPأوال : عند تطبيق الخوارزمية األولى )بروتوكول 

األكاديمية  خوارزمية التي وضعتهاالبتطبيق اختبار قياس التأكسج النبضي وفق قمنا 
 :كما يلي النتائج تكانو  (67)،األمريكية لطب األطفال
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كانت نتائج االختبار إيجابية في جميع و  ،حاالت مصابة بمرض قلبي خلقي حِرج 6 لدينا
 الحاالت الستة، وال يوجد أي حالة مع نتيجة اختبار سلبية.

حالة غير مصابة بمرض قلبي خلقي حِرج )وهي الحاالت السليمة باإلضافة إلى  44 لدينا
 ،الحاالت المصابة بمرض قلبي خلقي غير حِرج وال يسبب زرقة أو نقص في اإلشباع(

 مع نتيجة اختبار موجبة.كان االختبار سلبيا  في جميع الحاالت، وال يوجد أي حالة و 

 

اختبار قياس التأكسج النبضي عند الحاالت المصابة والحاالت غير المصابة بالمرض ( يبين نتيجة 8جدول رقم )
 القلبي الخلقي الحِرج، وذلك وفقا  للخوارزمية األولى.

 المرض القلبي الخلقي الحِرج 

 غير موجود موجود

وفق  نتيجة االختبار
 األولىالخوارزمية 

 0 6 موجبة

 44 0 سالبة

 

في كشف المرض القلبي الخلقي الحِرج وفقا  كون حساسية االختبار من النتائج السابقة ت
%. كما أن نوعية االختبار في كشف 100( في دراستنا تساوي POS1للخوارزمية األولى )

% 100( في دراستنا تساوي POS1المرض القلبي الخلقي الحِرج وفقا  للخوارزمية األولى )
 أيضا .
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 ثانية:ال: عند تطبيق الخوارزمية ثانيا  

وهنا يعتبر اختبار قياس  عينة الدراسة. حاالتمجمل قمنا بتطبيق الخوارزمية الثانية على 
أحد الطرفين السفليين. % في 90التأكسج النبضي موجبا  بحال كانت قيمة اإلشباع أقل من 

 وكانت النتائج على الشكل التالي:

 4االختبار إيجابية في كانت نتائج و  ،حاالت مصابة بمرض قلبي خلقي حِرج 6 لدينا
 سلبية. امفيه ختباراالنتيجة  وحالتين، حاالت

حالة غير مصابة بمرض قلبي خلقي حِرج )وهي الحاالت السليمة باإلضافة إلى  44 لدينا
 ،الحاالت المصابة بمرض قلبي خلقي غير حِرج وال يسبب زرقة أو نقص في اإلشباع(

 كاذبة. ال يوجد أي حالة مع نتيجة اختبار موجبةكان االختبار سلبيا  في جميع الحاالت، و و 

 

( يبين نتيجة اختبار قياس التأكسج النبضي عند الحاالت المصابة والحاالت غير المصابة بالمرض 9جدول رقم )
 .ثانيةالقلبي الخلقي الحِرج، وذلك وفقا  للخوارزمية ال

 المرض القلبي الخلقي الحِرج 

 غير موجود موجود

بار وفق نتيجة االخت
 الثانيةالخوارزمية 

 0 4 موجبة

 44 2 سالبة

 

من النتائج السابقة تكون حساسية االختبار في كشف المرض القلبي الخلقي الحِرج وفقا  
%. كما أن نوعية االختبار في كشف 66.6( في دراستنا تساوي POS2للخوارزمية الثانية )

 %.100( في دراستنا تساوي POS2لثانية )المرض القلبي الخلقي الحِرج وفقا  للخوارزمية ا
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 األولى والثانية:الخوارزمية  مقارنة بين: ثالثا  

عند خفض الحد الفاصل للرقم الطبيعي لقيمة اإلشباع الحظنا زيادة الحاالت السلبية الكاذبة 
 .0، ولم تتغير نسبة اإليجابية الكاذبة لالختبار حيث بقيت 2إلى  0من 

%، وبقيت نوعية االختبار 66.6% إلى 100سية االختبار من وفقا  لذلك انخفض حسا
100.% 

 

 ( يبين الفرق في حساسية ونوعية االختبار بين الخوارزميتين المستخدمتين في الدراسة.10جدول رقم )

 نوعية االختبار حساسية االختبار الخوارزمية المستخدمة

 POS1 100% 100%األولى 

 POS2 66.6% 100%الثانية 

 

كان فيها إشباع الطرف العلوي األيمن و  ،حالة السلبية الكاذبة األولى هي حالة رباعي فاللوال
شباع الطرف السفلي 94 تدخل في مجال  هذه القيمة POS1%. بحسب بروتوكول 94% وا 

 .القيمة سلبية تعتبر POS2إيجابية، أما بحسب  القيم الحدية التي تعتبر

ي بطين أيمن ثنائي المخرج مع تضيق رئوي وفتحة بين الحالة السلبية الكاذبة الثانية ه
%، بينما إشباع الطرف 94كان إشباع الطرف العلوي األيمن األذينتين وفتحة بين البطينين. 

هذه القيمة تدخل في مجال القيم الحدية التي  POS1%. بحسب بروتوكول 91السفلي 
 تعتبر القيمة سلبية. POS2تعتبر إيجابية، أما بحسب 
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سبق نالحظ عند هاتين الحالتين زيادة في احتمالية ضياع التشخيص وعدم كشف  مما
 .POS2بحال استخدام  الحالة باكرا  

وزمالؤه  William T. Mahle نتائج الورقة العلمية التي قامكانت متوافقة مع نتائج دراستنا 
إلشباع كانت بّينت أن الدراسات التي خّفضت الحد الفاصل الطبيعي لقيمة احيث ، بنشرها

 تفيها نسبة الحاالت السلبية الكاذبة أكبر والحساسية أقل من الدراسات األخرى التي اعتمد
 (60).أعلى للقيمة الطبيعية لإلشباع ا  حدود

 

س عند استخدام اختبار قيا : الفجوة التشخيصية في كشف المرض القلبي الخلقي الحِرج8
 :القلبي الدوراني التأكسج النبضي بالمقارنة مع الفحص السريري

 حاالت مصابة بآفة قلبية خلقية حرجة 6حالة ضمن عينة الدراسة كان لدينا  50من أصل 
حاالت فيها موجودات  5أثبتناها بواسطة إيكو القلب. من بين هذه الحاالت كان لدينا 

وحالة واحدة ليس فيها موجودات سريرية واضحة. إيجابية بالفحص السريري القلبي الدوراني 
مصابة بالمرض القلبي الخلقي الحِرج، وذلك الحاالت ال كلكان االختبار إيجابيا  في 

 وفق األكاديمية األمريكية لطب األطفال. POS1باالعتماد على 

% )بحال 83.3أي أن اختبار قياس التأكسج النبضي قد زاد نسبة الحاالت المشخصة من 
، )باستخدام االختبار( %100لوحده( إلى  القلبي الدوراني عتماد على الفحص السريرياال

 %.16.7بمقدار  وبالتالي نقصت الفجوة التشخيصية

 وزمالؤه Riede قام 2010 عام ففي. المشابهة العالمية الدراسات نتائج تؤكد دراستنا نتائج
 كانت. عامين مدى على بألمانيا صحي مركز 34 في أجريت التي المستقبلية دراستهم بنشر

 القلبي للمرض التشخيصية الفجوة تقليص في POS الـ اختبار دور إلثبات تهدف الدراسة
 المصابة الحاالت من% 60 حوالي أن وزمالؤه Riede وجدوقد . الولدان عند الحرج الخلقي

 الفحص اءإجر  ومع. الحملي باإليكو مسبقا   تشخيصها تم المدروسة العينة في CCHD بـ
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 تشخيصية فجوة هناك وبقي% 80 حوالي إلى التشخيص نسبة ارتفعت الوالدة بعد السريري
 ألكثر التشخيص نسبة وصلت االختبار بتطبيق. POS الـ اختبار تطبيق قبل% 20 قدرها
 أي. تشخيصها تأخر التي الحاالت من% 4.4 فقط هناك وكان الحاالت، من% 95 من
 التشخيصية الفجوة تقليصفي  فحص السريري القلبي الدورانيتفوق على ال االختبار أن

  (71).%15.6بمقدار 
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 CONCLUSIONاالستنتاج 

 القلبية اآلفات لكشف هامة ةمسحي وسيلة الوالدة حديثي عند النبضي التأكسج قياس اختبار
 . جيدة ونوعية حساسية االختبار أثبت وقد. CCHD الحرجة الخلقية

 مسحي بشكل تطبيقه نتائج تعد حيث التشخيصية، الفجوة تقليص في ساهم االختبار هذا
 الخلقية القلبية اآلفات كشف في لوحده السريري الفحص نتائج من أفضل الولدان عند

 .الحرجة

 

 

 RECOMMENDATIONS تالتوصيا

من أجل  ولمدة أطول أوسع تشمل عدد أكبر من الحاالت اتنوصي بإجراء دراس .1
تحديد نسبة شيوع المرض القلبي الخلقي في المجتمع، وتحديد نسبة األمراض الحرجة 

 منها، وتحديد نسبة شيوع كل آفة من اآلفات القلبية الخلقية.
ي مشفى دار التوليد الجامعي بدمشق بقسم األطفال ف مشابهة نوصي بإجراء دراسة .2

 ساعة. 72وبأعمار باكرة تحت لتقييم الولدان الطبيعيين سريريا  
في مشفى األطفال الجامعي بدمشق الستخدامه  E1نوصي بتوفير البروستاغالندين  .3

عند الحاالت المكتشفة باآلفات القلبية الخلقية الحرجة المعتمدة على بقاء القناة 
 من أجل تحسين النتائج السريرية عند هؤالء األطفال. ، وذلكالشريانية سالكة

نوصي ببدء تطبيق اختبار قياس التأكسج النبضي على األطفال الولدان بتمام الحمل  .4
 ر،خالل األسبوع األول من العمالذين يراجعون مشفى األطفال الجامعي بدمشق 

 وذلك وفقا  لبروتوكول األكاديمية األمريكية لطب األطفال.
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 االختصارات الواردة في النص

 األبجدي(لترتيب ل )مرتبة وفقاً 

 
األكاديمية األمريكية لطب 

 األطفال

American Academy of Pediatrics AAP 

مثبطات األنزيم القالب لخميرة 
 األنجيوتنسين

Angiotensin-Converting Enzyme 

Inhibitors 

ACEIs 

 American Heart Association AHA الجمعية األمريكية لطب القلب

 Aortic Stenosis AoS تضيق الصمام األبهري

 Assisted Reproductive Technology ART تكنولوجيا اإلنجاب المساعد

 Atrial Septal Defect ASD عيب الحاجز األذيني

 Critical Congenital Heart Disease لَحِرجالمرض القلبي الخلقي ا

 

CCHD 

 المرض القلبي الخلقي
 العيب القلبي الخلقي

Congenital Heart Disease 

Congenital Heart Defect 

CHD 

 Coarctation of The Aorta CoA تضيق برزخ األبهر
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 Electrocardiogram ECG مخطط كهربية القلب

مضادات االلتهاب غير 
 وئيديةالستير 

Nonsteroidal Anti-Inflammatory 

Drugs 

NSAIDs 

 Patent Ductus Arteriosus PDA القناة الشريانية السالكة

 Patent Foramen Ovale PFO الثقبة البيضوية السالكة

اختبار قياس التأكسج النبضي 
 المسحيّ 

Pulse oximetry screening Test POS 

 Pulmonary Stenosis PS الرئوي تضيق الصمام

 Pulmonary Vascular Resistance PVR المقاومة الوعائية الرئوية

 Systemic Vascular Resistance SVR المقاومة الوعائية الجهازية

 Transposition of The Great تبادل منشأ الشرايين الكبرى

Arteries 

TGA 

 Tetralogy of Fallot TOF رباعي فاللو

 Ventricular Septal Defect VSD نيعيب الحاجز البطي
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 الملحق
 

 المشاركة بالبحث العلمي الحاالتاستمارة نموذج عن 

 

 وزارة التعليم العالي
 جامعة دمشق

 مشفى األطفال الجامعي
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