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كليـ ــة الـط ــب البشـ ـ ــري
قس ـ ـ ــم األطفـ ـ ـ ــال

العــوامل االنذاريـــة عند حديثـــي الوالدة مع رتق مريئـــي
خلقـــــــــي ,و نســبة البقيـــا بعــد العمــل الجراحــي
Prognostic factors in neonate with congenital
esophageal atresia, postoperative survival rate .
بحث علمــي أعد لــنيل شــهادة الدراســـــات العليـــــا
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أُعد في قسم األطفال (شعبة الوليد والخديج)

برئاسة األستاذ الدكتور

بإشراف األستاذ الدكتور

ســـمير ســــرور

نادر عيــــد

إعــداد طالب الدراسات
ياســر المطـــر

دمش ـق 2018

[]1

]2[

مخــطط ال ـ ــدراسـ ــة
ً
أوال :الدراسة النظرية :
• مقدمة .
• ملحة تاريخية.
• الوبائيات.
• ملحة جنينية.
• ملحة تشريحية .
• تصنيف أشكال املري.
• الفيزيولوجيا املرض ــية.
• التشوهات املرافقة.
• األعراض السريرية :
• التش ـ ـ ــخيص:
 -1التشخيص قبل الوالدة.
 -2التشخيص بعد الوالدة.
• التدبير :
 )1التدبير قبل الجراحة.
 )2التدبير الجراح ـ ـ ــي .
• اصالح الن ـ ــمط الشائع
• اصالح رتق مري دون ناسور
 )3االختالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بع ـ ـ ـ ـ ــد الجراحة.
• التصنيف اإلنذاري .
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ثانيا ً  :الدراســــــــــــة العمليــــــــــــــة
معطيات البحث  -1 :هدف البحث
-2أهمية البحث
-3طريقة البحث
 -4متغيرات البحث
 -5النتائج املتوقعة من الدراسة
• حجم العينة .
• توزع الحاالت حسـ ـ ـ ــب الجن ــس
• توزع الحاالت حس ـ ـ ـ ـ ــب األشكال التشريحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
• توزع الحاالت حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وزن الـ ــوالدة .
• عم ـ ـ ـ ــر الحمـ ـ ــل .
• عمر التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص.
• العم ـ ــر عند القبول .
• األعراض قبل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة .
• طـ ـ ـ ــريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص .
• الحالة العامة قبل الجراحة .
• العمر عند الجراح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
• التش ـ ـ ـ ـ ـ ــوهات املرافق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
• العمل الجراحي املجرى :

 -1رتق مري مع ناسور
- 2رتق مري دون ناسور .
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• االختالطات بعد الجراحة .

• نسبة البقيا و الوفيات  -1 :نسبة الوفيات الكلية .
 -2نسبة الوفيات حسب العمر الحمل
-3نسبة الوفيات حسب وزن الوالدة.
 – 4نسبة الوفيات حسب التشوه ال
 -5نسبة البقيا حسب سبيتز .
• التوصيات .
• املراجع .
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ال ــدراسة ال ــنظري ـ ــة
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مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يعتبر رتق املري من التشوهات الخلقية الهامة التي تواجه كل من أطباء
األطفال و جراحة األطفال  .وال زالت حتى اليوم تعتبر احدى معايير تطور
ً
ً
املراكز الطبية  ,و قد شهدت في االعوام املاضية تطورا ملحوظا في هذا
املجال و التي تعكس بدورها التطور امللحوظ في مجال طب الوليد و الخديج
.
ملحة تاريخية History
 إن أول حالة رتق مري سجلت في عام 1670م عن طريق .Durston()1

 أول من وصف التظاهر النموذجي لها هو  Thomas Gibsonو ذلك فيعام 1697م )(2
الحالة التالية كانت عام 1840م و ذكرها  Hillو كانت مترافقة مع رتقشرج  ,و بذلك يكون أول من وصف ترافق رتق املري مع تشوه اخر )3).
في عام 1869م تم إقتراح اإلصالح الجراحي للتشوه عن طريق Thomas(4). Holmes
عام 1884م بلغ عدد الحاالت املسجلة  63حالةأول تقرير يصف جراحة ناجحة لرتق مري تعود لعام 1940م أجراها (5) Lanmanحيث تم وصف طريقتين إما مفاغرة بدئية أو تفميم
مرحلي و كان املدخل عبر الصدر االيسر  ,و بعدها تم وصف مدخل
خارج الجنب و كانت نسبة الوفيات . %100
-في عام 1941م قام  Cameron Haightبأول مفاغرة ناجحة (6).
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بين عامي  1959-1951م قام  Waterstonبوضع أول تصنيف لنسبةالبقيا عند مرض ى رتق املري )7(.
 -في عام  1994قام spitz

بوضع تصنيف انذاري جديد )8( .

الوبائيات و االنتشار : Epidemiology
ً
نسبة الحدوث العاملية لرتق املر ي تبلغ تقريبا  2.5لكل  4آالف والدة
حية و هنالك ميل إلصابة الذكور أكثر من االناث ,ولم تذكر أي عالقة
بين عمر االم و حدوث الرتق )9( .
عند والدة طفل مصاب برتق املري فان احتمال إصابة املولود التالي
برتق مري تبلغ ( )0.5 -%2و ترتفع الى  20%في حال إصابة مولودين
سابقين )10(.
العوامل البيئية املسجلة تضم امليثيمازول في املراحل البكرة و
االستخدام املديد ملانعات الحمل الفموية ,و التاليدوميد و إصابة األم
بالسكري )11( .

جنينيا Embryology
خالل األسبوع الرابع للحياة الجنينية يتمايز املعي األمامي الى قسمين
بطني تنفس ي و ظهري مريئي  ,و عندها يبدأ البرعم الحنجري الرغامي
ً
بالنمو بطنيا و التفرع ضمن النسيج املتوسطي ((.)12الشكل )1
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الشكل رقم  : 1يبين املنشأ الجنيني للمري و انصاله عن الرغامى ()13

.تشير النظريات إلى ان انفصال املري عن الرغامى يتم من خالل تشكيل
طيات جانبية تنمو حتى تلتقي على الخط الناصف مشكلة الغشاء املريئي
الرغامي  ,والتي يكتمل تشكله في األسبوع السادس و السابع.
يبلغ طول املري عند الوالدة  10-8سم و يتضاعف بعمر  3-2سنوات و
يصل تقريبا  25سم لدى البالغين  ,يكون طول جزء املري املوجود ضمن
ً
البطن بعمر  8أسابيع حملية مساويا لطول املعدة ,و لكن يبدأ هذا الطول
ً
بالتناقص تدريجيا حتى يصل لعدة مليمترات عند الوالدة  ,ويصل طوله الى
 3سم بعمر عدة سنوات  ,وأن الجزء البطني مفيد كمصرة تمنع القلس
املعدي املريئي )14(.

في حال التشكل غير التام للحجاب السابق أو فشل التحام الطيتين فان
عيبا في العالقة بين املري و الرغامى سيحدث .
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نسـ ـ ـ ـيجي ـ ـ ـ ـ ـ ـا : Histology
يتكون الوجه اللمعي للمري من ظهارية مطبقة محرشفة غير متقرنة و التي
تتحول لظهارة عمودية بسيطة عند الوصل املريئي املعدي و تتكون
الطبقات االعمق من املري بالترتيب من الصفيحة الخاصة  ,تحت
املخاطية و طبقة من العضلية الخاصة  ,تكون هذه الطبقة العضلية في
الثلث العلوي للمري عضلية مخططة وفي الثلثين السفليين عضلية
ملساء ((15الشكل رقم 2

الشكل رقم  :2يبين البنية النسيجية للمري (16).
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التصنيف : Classification
أول من وضع تصنيف الشكال رتق ملري  Vogtعام 1929م ) ,(17ثم تم
وضع تصنيف معدل بواسطة  Grossعام  1953م(18( .
يعتمد تصنيف  Grossعلى األشكال التشريحية لرتق املري (18( .

 -1رتق المريئي مع ناسور بعيد :
ً
هو الشكل األكثر شيوعا من رتق املر ي حيث يشكل . %85
ً
في هذا الشكل يكون الردب العلوي متوسعا ذو جدار ثخين و يتدلى ضمن املنصف
الخلفي حتى مستوى الفقرات الصدرية  4-3أما الردب السفلي فهو يأخذ
ً
ً
شكالاسطوانيا ذو جدران رقيقة و ينتهي ضمن املهماز الرغامي أو يعلوه ب  2-1سم و
ً
أحيانا قديكون البعيد ذو ملعة مسدودة عند مصبه على الرغامى مما يعطي انطباعا
كاذبا بأن الرتق ليس من هذا النمط .الشكل رقم 3

الشكل رقم  : 3رتق مري مع ناسور بعيد()19
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-2الرتق المريئي المعزول دون ناسور :
نسبة حدوثه  %7بوجود ردب علوي ثخين الجدار يمتد ضمن املنصف
الخلفي حتى مستوى وريد الفرد و ردب سفلي ذو طول قصير مع مسافة
واسعة بين الردبين غالبا ما تمنع املفاغرة البدئية  .الشكل رقم 4

الشكل رقم  :4رتق مري دون ناسور ()19
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-3رتق مري مع ناسور قريب :
يبدو أن وجود ناسور قريب عند مرض ى رتق املري املعزول أشيع مما هو
متوقع  ,حيث يكون موقع الناسور أعلى من نهاية الردب العلوي  ,و قد
يكون ذو توضع رقبي أحيانا" .الشكل رقم 5

الشكل رقم  :5رتق مري مع ناسور قريب ()19
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-4الرتق المريئي مع ناسور مزدوج :
نسبته  .%1الشكل رقم 6

الشكل رقم  : 6رتق مري مع ناسور مزدوج ()19
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 -5الناسور :H
يوصف هذا الشكل ضمن رتوق املري و قد يكون إحدى تظاهرات متالزمة
VACTERAL
نسبة حدوثه  %4من حاالت رتق املري يمتد الناسور من الرغامى في األعلى
و بشكل مائل حتى املري في األسفل و يتوضع في العنق أو مدخل الصدر.
الشكل رقم 7

الشكل رقم  : 8ناسور دون رتق ((19
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الفيزيولوجيا االمراضية :Pathophysiology
ال يستطيع الجنين مرتوق املري بلع السائل األمنيوس ي خاصة عند عدم
وجود ناسور مريئي رغامي .
االضطراب في بلع السائل االمنيوس ي يؤدي ألستسقاء السائل األمنيوس ي و
الذي يمكن أن يؤدي ملخاض باكر  ,لذلك يولد األطفال مرتوقي املري بشكل
أبكر من األطفال االسوياء .
ال يستطيع الوليد مرتوق املري من بلع السوائل  ,لذلك يحدث العاب شديد
ً
ً
و بالتالي احتمال استنشاق اللعاب و الحليب عالي جدا مسببا بذلك ذوات
رئة استنشاقية  ,كذلك وجود ناسور بعيد مع املعدة يؤدي لذات رئة
بمفرزات املعدة )21()20( .
ً
ً
خصوصا عندما يحتاج الطفل الى تهوية آلية يمكن أن يسبب إنثقاب معدة
التشـ ـ ـ ـ ـ ـوهات املرافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقة :
يمكن أن يترافق رتق املري مع تشوهات أخرى في سياق متالزمة ()22
أكثر التشوهات املشاهدة مع رتق املر ي:
• تشوهات قلبية )23( % 34- 13
• تشوهات فقرية )17(%21-6
• تشوهات في األطراف (24( % 19-5
• تشوهات شرج %16-10
• تشوهات كلوي ـ ـ ـ ـ ــة )24)%14-5
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: )25( أشهر املتالزمات هي
VACTERAL including vertebral, anorectal,
tracheooesophageal and renal or radial abnormalities
CHARGE association (coloboma, heart defects, atresia
choanal, retarded growth and development, genital
hypoplasia and ear deformities), POTTER'S syndrome
(renal agenesis, pulmonary hypoplasia, typical dysmorphic
facies) and SCHISIS association (omphalocoele, cleft lip
and/or palate, genital hypoplasia). Genetic defects
associated with oesophageal atresia include Trisomy 21 and
18, and 13q deletion. Of the cardiac anomalies, the most
common are ventricular septal defect and tetralogy of
Fallot.

: األعراض السريرية
ً
 حيث يتظاهر هؤالء, تبدأ األعراض السريرية بوقت باكر غالبا
, األطفال بمفرزات رغوية مع إلعاب و شردقة خالل الرضاعة
و إذا كانت العراض شديدة تتظاهر بزرقة خالل الرضاعة مع صعوبة
)26( . تنفس
باإلضافة ألعراض التشوهات املرافقة كالزرقة في حال ترافق رتق املري
.  أو تطبل بطن في حال وجود رتق شرج مرافق, مع تشوه قلبي
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التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخيص :Diagnosis
-1التشخيص أثناء الحمل :
يعتمد التشخيص أثناء الحمل على مظهرين غير نوعيين هما :
غياب أو صغر فقاعة املعدة يتم مشهدتها بعد  18أسبوع حملي ,
واألستسقاء االمنيوس ي )(26
كل حدة حيث تبلغ حساسية
ان العالمتين السابقتين غير نوعيتين ٍ
االستسقاء األمينوس ي لوحده  %1فقط  ,و قد تترافق مع تشوهات أخرى
,لكن وجود معدة صغيرة مع توسع باملري يعتبر عالمة واسمة لرتق املري
املعزول  ,لكنها ال تشاهد عند كل املرض ى  .الشكل رقم 9

الشكل رقم  :9ايكو للجنين يبين صغر في جيب املعدة و استسقاء امنيوس ي

إن االيكو ثالثي االبعاد خالل الحمل يعتبر وسيلة مساعدة في تشخيص رتق
املري خالل الحمل .
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هنالك دراسات تشير الى إمكانية االستفادة من الرنين املغناطيس ي في
تشخيص رتق املري خالل الحمل(.( 27الشكل رقم 10

الشكل رقم  :10مرنان للجنين يظهر وجود رتق مري عند الجنين

 -2التشخيص بعد الوالدة :
يجب التأكد من سلوكية املري عند كل وليد لديه استسقاء أمنيوس ي
بإدخال أنبوب أنفي معدي و عند كل مولود لديه شك برتق مري.
من األعراض التي تشاهد عند مولود مع رتق مري هي األلعاب و ظهور
فقاعات مع اللعاب (28) .
عند وجود اإللعاب يجب إيقاف التغذية و التأكد من سلوكية املري ,يفضل
أن يكون االستقصاء بإدخال أنبوب  10فرنش عبر األنف أو الفم و إجراء
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صورة بسيطة لرؤية التفاف األنبوب في املري ضمن املنصف ,ومن
الوسائل

املهمة حقن االنبوب األنفي بالهواء و إصغاء صوت انعكاسه بين لوحي
الكتف و الذي يدل على ارتداد الهواء ضمن الردب املريئي املرتوق إن

مشاهدة غاز ضمن البطن تدل على وجود ناسور بعيد) . (29الشكل رقم
11

الشكل رقم  : 11صورة صدر بسيطة تبين التفاف األنبوب األنفي املعدي في املري

إن ثقب املري قد يعطي مظهر كاذب عن رتق املري بسبب التوجه الخاطئ
لتشخيص رتق املري .
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إن غياب الهواء في املعدة يدل على غياب الناسور البعيد .
ال يمكن تقدير طول الفجوة بالصورة البسيطة أو قبل الجراحة و لكن
غياب الهواء في املعدة يوحي بفجوة واسعة .
ُ
يمكن قياس الفجوة شعاعيا بوضع موسع معدني أثناء الجراحة من خالل
تفميم املعدة )(30
مع استخدام مادة ظليلة من أجل تمييز الردب العلوي  ,هذه الطريقة

دقيقة لكنها تحمل خطر االستنشاق )( .(31الشكل) 12
الشكل : 12صورة صدر بسيطة مع حقن مادة ظليلة تظهر وجود ناسور رغامي مريئي قريب
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الت ـ ـ ـ ـدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير : Management

 -1التدبير قبل الجراحة :
عند تشخيص رتق املري عند حديثي الوالدة يجب نقل الوليد مباشرة الى
مركز متخصص و يتم وضع أنبوب أنفي معدي في الردب العلوي مع مص
مستمر للمفرزات مع وضعية االضطجاع الجانبي و رفع الرأس 30 - 15
درجة باإلضافة الى حمية مطلقة و سوائل وريدية و تغطية بالصادات .
مراقبة مستمرة للعالمات الحيوية(32).
في حال انكسار املعاوضة التنفسية يجب وضع الطفل على جهاز التهوية
االلية و بضغوط منخفضة ملنع تمدد املعدة و انثقابها باالهواء املار عبر
الناسور .
يجب إجراء إيكو قلب لكل حديثي الوالدة مع رتق مريئي خلقي لكشف
التشوهات القلبية املرافقة و تدبيرها بشكل مناسب  ,ونفي وجود قوس
أبهرية يمنى (33).
إن الربط االسعافي للناسور هو االجراء األفضل عند وجود عسرة تنفسية .
إن اإلصالح الجراحي لرتق املري ال يعتبر إجراء اسعافي  ,لذلك يمكن
االستقصاء عن التشوهات املرافقة قبل الجراحة .
-2اإلصالح الجراحي:
اصالح النمط الشائع
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يتم إصالحه بمدخل صدري جراحي او تنظيري و يتم الدخول عبر الجهة
املعاكسة لقوس األبهر و لكن في حالة كانت القوس يمنى يتم قلب وضعية
املريض في حال كان كان التداخل بالتنظير أما في الجراحة املفتوحة فيتم
إجراء مفاغرة من األيمن مع العلم إنها تحمل خطورة وفيات عالية .
إن فائدة إجراء تنظير الحنجرة و القصبات قبل الجراحة موضع جدل و إن
معدل ترافق الناسورين العلوي و السفلي ال تتجاوز ( 34). %1
ولكن يمكن اجراء التنظير بعد اجراء التنبيب الرغامي بهدف كشف
الناسور العلوي
أو حتى يمكن التنبؤ باملسافة بين الردبين العلوي و السفلي من خالل كشف
فوهة الناسور
كذلك يمكن كشف تشوهات القصبات املرافقة .

طريقة العمل الجراحي ()35
عند وجود قوس ابهرية يسرى يتم وضع املريض بوضعية اضطجاع جانبي
ايسر مع رفع اليد اليمنى  ,يقف الجراح على يمين الطاولة.
يتم اجراء شق منحني بطول  5-4سم تحت ذروة لوح الكتف ب  1سم ,
بالنسبة للعضالت يفضل تبعيدها و ليس قصها  ,وعند الحاجة الى قص
العضلة املنشارية االمامية يفضل قصها بأخفض نقطة ممكنة لتفادي
إصابة العصب الصدري الطويل .
بعدها يتم الدخول عبر الورب الرابع او الخامس ( .الشكل )13
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الشكل  :13يظهر وضعية الطفل خالل العمل الجراحي و بعض طرق املفاغرة

إن املدخل يجب ان يكون خارج الجنب بهدف منع وصول تسريب الى جوف
الصدر حيث يتم ابعاد الجنب و تسليخه عن اللفافة الصدرية بلطف حتى
الوصول الى املنصف الخلفي .
يتم قص و ربط الوريد الفرد في حال مرور الناسور قريبا منه  ,في بعض
األحيان يمكن املحافظة عليه اذا كان الناسور يبعد قليال عنه .
بعدها يتم العثور على الناسور البعيد الذي يتميز بمرور العصب املبهم و
ً
تفرعه فوقه تماما كما يتميز إنه ينتفخ مع مرور الهواء عبره .
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ً
ُ
بعده يتم تحرير الناسور و ربطه قريبا جدا من الرغامى  ,بعده تؤخذ قطب
متفرقة للقميص العضلي لبقايا الناسور .
يمكن العثور على الردب العلوي بسهولة من خالل وضع أنبوب انفي معدي
و دفعه نحو نهاية الردب و تحديد النهاية البعيدة من الردب و أخذ قطبة
تشكل كامل عضلية الردب في أخفض نقطة منه يمكن تسليخ الردب
العلوي بسهولة على الوجهين الجانبيين و الخلفي و لكن التصاقه الشديد
بالرغامى يحتاج الى تسليخ حاد مع االبتعاد قدر اإلمكان عن جدار الرغامى
لتجنب أذية الرغامى .
ً ً
إن البحث عن ناسور علوي ال يجب ان يكون روتينيا نظرا لقلة شيوعه
لكن يجب الشك بوجوده عند خروج هواء من الردب العلوي عند تسليخه .
بعد هذه املرحلة يتم اجراء مفاغرة نهائية نهائية بخيط ممتص 0\5
من املهم ان تشمل القطب الجدار العضلي و الطبقة املخاطية و تكون العقد
على الوجه الخلفي داخل اللمعة و على الوجه االمامي خارج اللمعة .
قبل خياطة الوجه االمامي يتم ادخال أنبوب انفي معدي  6فرنش الى
املعدة و يمكن سحيه بعد إنهاء املفاغرة .
في حال وجود شد اثناء املفاغرة يمكن اجراء خزع للردب العلوي بشكل
دائري أو حلزوني كما أنه من املمكن تصنيع شرائح من الردب العلوي
لتقصير املسافة بي الردبين ( .الشكل )14
ان وضع مفجر صدر ليس اجراء روتيني في عملية رتق املري  ,بعدها يتم
اغالق الصدر .
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الشكل  : 14يبين طريقة خزع الردب العلوي و إجراء مفاغرة بدئية

اإلصالح التنظيري ()36
بدأت عدة دراسـ ـ ـ ــات تصف االصـ ـ ـ ـ ــالح الج ـ ـ ـ ـراحي ل ـ ـ ـ ــرتق املري باس ـ ـ ـ ـ ــتخدام
الجراح ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ــنظيريـ ـ ـ ــة .
يتم وضع الطفل بوض ـ ــعية االضطجـ ـ ـ ــاع الجان ـ ـ ـبي بجهة قوس االبهر مع
تمييل الطاول ـ ـ ـ ــة  15درجة عكس تراندلبيـ ـ ـ ــرغ و  15درجة لأليسر بحيث
تهبط الرئة لألس ـ ـ ـ ــفل بفعل الجاذبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمجرد نفخ غاز  CO2في الصدر .
في حال قوس يمنى يتم عكس الوضعية أثناء الجراحة .
اصالح رتق مري من النمط الشائع عند وجود تباعد كبير بين الردبين:
في معظم الحاالت عند وجود ناسور بعيد فإن إجراء مفاغرة بدئية ممكن و
لو تحت شد كبير و عندها يبقى الطفل على جهاز التهوية االلية ملدة  5أيام
على األقل
ً
لكن في حال كانت املسافة كبيرة جدا يمكن اللجوء الى اجراء تفميم مري
علوي و تفميم معدة و اجراء عمل جراحي الحق .
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اصالح رتق المري دون وجود ناسور بعيد ()37
إن غياب غازات البطن عالمة على غياب الناسور البعيد في رتق املري و لكن
ً
ً
في حاالت نادرة قد يكون الناسور مسدود و يعطي انطباعا كاذبا بغياب
غازات البطن .
في حال غياب الناسور البعيد فإن احتمال وجود ناسور قريب عالي ,ففي
دراسة واحدة للرتوق غير املترافقة مع ناسور بعيد وجد أن نسبة احتمال
وجود ناسور قريب قد يصل إلى . % 50
ً
إن الناسور القريب يكون مشتبها لحالة الناسور  Hيسير من الرغامى في
األعلى بشكل مائل إلى املري في األسفل عند مستوى مدخل الصدر .
إن التدبير البدئي هو إجراء تفميم للمعدة مع إجراء تنظير قصبي لنفي وجود
ناسور قريب .
ً
إن حجم املعدة صغير نسبيا لذلك من الصعب تقريبها من جدار البطن ,
لذلك أنبوب التفميم يتحرك بحرية ضمن جوف البطن .
التدبير بعد الجراحة (38( :
 -1وضع الطفل في وحدة العناية املشددة لحديثي الوالدة .
 -2مراقبة عالمات حيوية .
 -3حمية مع سوائل وريدية .
 -4وضع الطفل على جاز التهوية االلية .
 -5تسكين جيد .
 -6تغطية انتانية .
 -7مثبطات مضخة البروتون .PPI
 -8عدم إعادة تركيب االنبوب األنفي املعدي في حال سحبه .
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 -9صورة صدر في حال وجود مفجر صدر.
 -10مراقبة عمل مفجر الصدر في حال وجوده .
 -11الفصل عن املنفسة أبكر ما يمكن.
 -12اجراء صورة مري و معدة ظليلة  7-4ايام بعد الجراحة في حال عدم
وجود تسريب من املفاغرة  ,يتم ادخال تغذية فموية.

االختالطات بعد الجراحة
تسريب املفاغرة )39( :
إن نسبة حدوث تسريب املفاغرة يبلغ  %17لكن نسبة التسريب املهدد
للحياة التتجاوز  ,% 3.5وهذا يؤكد إن معظم حاالت التسريب هي حاالت
ً
بسيطة  ,و تزداد نسبة التسريب كلما كان الشد على املفاغرة كبيرا.
و تختلف التدابير التي يمكن اتخاذها من العالج املحافظ حيث يبقى
املريض على حمية مطلقة وتغذية وريدية و يستجيب معظم الحاالت على
ً
هذه التدابير غالبا.
ً
إن اإلبقاء على مفجر الصدر يعتبر أساسيا في التدبير املحافظ .
في الحاالت األشد و خاصة تلك املترافقة مع حالة إنتانية شديدة قد نحتاج
الى إعادة الفتح الجراحي و إصالح املفاغرة .
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تضيق املفاغرة )40(:
يعرف التضيق بعد الجراحة بأنه غياب أكثر من نصف اللمعة او تضيق على
الصورة الظليلة مع وجود أعراض سريرية .
تبلغ نسبة حدوثها . % 35 – 17
إن إجراء توسيع روتيني لكل مفاغرة مريئية غير منصوح به في حال غياب
التضيق .
إن وجود تسريب من املفاغرة أو إجراء املفاغرة تحت الشد أو وجود قلس
معدي مريئي أحد األسباب املهمة لتضيق املفاغرة .
االجراء املثالي لتوسيع املفاغرة هو التوسيع بالبالون .
نكس الناسور املريئي الرغامي )41(:
تتراوح نسبته بين  % 15- 3في بعض الدراسات .
يجب الشك بنكس الناسور في حال تطور سعال خالل الرضاعة أو حدوث
نوب توقف تنفس أو زرقة أو انتانات تنفسية متكررة .
ً
بالفحص يكون البطن مملوء بالهواء أو شعاعيا نجد املري مملوء بالهواء ,
مع عالمات ذات رئة .
يتم تأكيد التشخيص بإجراء التنظير القصبي .
إن الضغط على املعدة خالل التنظير يجعل فوهة الناسور تنفتح و تصبح
واضحة باملنظار .
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هناك عدة وسائل إلغالق الناسور منها وضع مواد حيوية أو مادة الصقة  ,أو
بالتخثير .
في حال فشل إغالق الناسور بالتنظير ال بد من االغالق الجراحي إما
بالجراحة املفتوحة أو التنظيرية .
تلين الرغامى (:)42
يعرف بأنه ضعف شامل أو موضع في الرغامى يسمح بتالقي الوجهين االمامي
ً
و الخلفي معا" أثناء الزفير او السعال غالبا ما تكون منطقة االنخماص
الجزئي عند موقع الناسور السابق .
املركبات النسيجية املتضررة تكون ضعف في الغضروف الحلقي مع تطاول
االلياف املستعرضة و كنتيجة لذلك تنخمص الطرق الهوائية العلوية عند
الزفير و تتراوح من خشونة الصوت الى عسرة تنفسية و توقف تنفس و
زرقة مهددة للحياة .
إن تشخيص تلين الحنجرة يتم عبر التنظير الرغامي القصبي .
يستطب العالج في الحاالت الشديدة عب تثبيت االبهر Aortopexy
القلس املعدي املريئي و اضطراب حركية املري ()44)(43
سجلت اضطرابات حركية املري لفترة طويلة عند املرض ى الذين اجري لهم
إصالح جراحي لرتق املر ي.
من أهم نتائج اضطرابات املري الحركية هو القلس املعدي املريئي و الذي
يتميز بأنه و على العكس من القلس املعزول امليال للشفاء خالل السنة
االولى من العمر غير قابل للشفاء حتى بعد مرور سنوات من الجراحة .
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إن قيمة  PHالطبيعية ألسفل املري بعد الجراحة ال تنفي إمكانية حدوث
القلس املعدي املريئي الحقا .
يتم العالج عن طريق املعالجة الدوائية و لكن نسبة النجاح ال تتجاوز
%50
ً
و الباقي يحتاجون الى إصالح جراحي الحقا .
التصنيف اإلنذاري ملرض ى رتق املري :
تم وضع عدة تصنيفات لتحديد عوامل الخطرة عند حديثي الوالدة مع رتق
مريئي خلقي أشهرها تصنيف  Waterstonعام 1959 -1951الذي يقوم
على تصنيف األطفال حسب وزن الوالدة و اآلفة القلبية املرافقة و وجود او
عدم وجود ذات رئة مرافقة ( .)7حسب الجدول رقم .1
التصنيف
A
B
B
C
C

وزن الوالدة
≥  2500غ
 2500 -1500غ
≥ 2500غ
≤  1500غ
≥  1500غ

الحالة العامة
جيدة
جيدة
ذات رئة متوسطة مع
او تشوه قلبي غير هام
ذات رئة شديدة مع أو
تشوه قلبي شديد

الجدول رقم  :1تصنيف WATERSTON
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التصنيف
A
B
C

االنذار
جيد
متوسط
ضعيف

نسبة البقيا
%95
%68
%6

جدوا رقم  : 2نسبة البقيا حسب WATERSTON

و تصنيف  Spitzعام  1994الذي اعتمد نفس معايير  Waterstonلكنه
استبعد ذات الرئة كون نسبتها تقريبا ثابتة عن كل أطفال رتق املري (. )8
البقيا
%97

الحالة
تصنيف سبيتز
وليد وزنه  1500غ أو
A
أكثر دون آفة قلبية
وليد وزنه أقل %59 1500
B
غ أو حامل لتشوه قلبي
هام
وليد وزنه أقل %22 1500
C
غ و حامل لتشوه قلبي
هام
جدول رقم  : 2تصنيف سبيتز االنذاري

حيث تم تعريف اآلفة القلبية الهامة هي كل ىفة قلبية مزرقة تحتاج عالج
جراحي ,أو آفة قلبية غير مزرقة مسببة لقصور قلب .
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الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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عنوان البحث :
العوامل اإلنذارية عند حديثي الوالدة مع رتق مريئي خلقي  ,و نسبة البقيا
بعد االصالح الجراحي.
Prognostic factors in neonate with congenital
esophageal atresia, postoperative survival rate .

هدف البحث :
 -1إجراء دراسة إحصائية لنسبة رتق املري في مشفى االطفال الجامعي
بدمشق .
 -2دراســة نسبة البقيا ملرض ى رتق املري الذين خضعوا لعمل جراحي في
مشفى األطفال بشكل عام .
 -3دراسة العالقة بين نسبة البقيا بعد العمل الجراحي مع وزن الوالدة و
اآلفات القلبية املرافقة
إلمكانية القدرة على اعطاء نتيجة تنبؤية لنسبة البقيا املحتملة قبل
الجراحة .
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أهمية البحث:
إن رتق املري هو من اآلفات كثيرة التوارد في شعبة الحواضن و الوليد في
مشفى األطفال
ً
حيث يعتبر املركز الحكومي األكثر استقباال لهذه الحاالت  ,و تختلف نسبة
نجاح العمل الجراحي لعدة عوامل .
أجريت عدة دراسات عاملية في مراكز تخصصية لوضع تصنيف ثابت للتنبؤ
بنسبة البقيا بعد الجراحة
منها وزن الوالدة أو اإلنتان أو األفة القلبية أو التشوهات املرافقة .
لقد قمنا من خالل هذه الدراسة بتحديد نسبة البقيا بشكل عام  ,بعد
اإلصالح الجراحي ملرض ى رتق املري الخلقي في مشفى االطفال  ,لوضع
ً
تصنيف يمكنه التنبؤ بنسبة البقيا قبل الجراحة اعتمادا على وزن الوالدة
و التشوه القلبي
معتمدين على تصنيف سبيتز .
تعرف نسبة البقيا  :هي نسبة عدد األطفال الذين يجرى لهم إصالح جراحي
لرتق املري ,و يخرجون على تغذية فموية  ,من العدد الكلي لألطفال الذين
أجري لهم إصالح جراحي لرتق املري )45( .
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طريقة البحث و مكانه :
تمت الدراسة في شعبة الحواضن و الوليد في مشفى االطفال بدمشق و
دخل ضمن الدراسة الولدان املقبولين في شعبة الحواضن و الوليد ,
الذين شخص لهم رتق مري خلقي بأنواعه .
أثناء بحثنا تم عرض عدة متغيرات إحصائية هامة و هي :
 -1التوزع حسب الجنس

.

 -2التوزع حسب االشكال التشريحية .
-3التوزع حسب وزن الوالدة .
-4التوزع حسب العمر الحملي .
-5العمر عند التشخيص.
-6العمر عند القبول .
-7االعراض عند التشخيص .
-8الحالة العامة عند القبول .
-9العمر عند الجراحة.
-10التشوهات القلبية .
-11التشوهات البولية و الهضمية املرافقة .
-12العمل الجراحي و االختالطات بعد الجراحة  .دراسة نسبة الوفيات
حسب العمر الحملي و وزن الوالدة و التشوه القلبي كل على حدا .
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بعدها س ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم التص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب سبيتـ ـ ـ ـ ـ ــز حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث توج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 .1وزن الوالدة (أقل من 1500أو أكثر )
 .2التشـ ـ ـ ــوه القلب ــي ( تشوه هام او ال )
 .3حال ـ ــة الطفل بعد الجراحة ( تخريج أو وفاة)
وقمنا بعدها باملقارنة مع دراسة اجريت 2011في مشفى االطفال من قبل
د .قاسم قاسم و دراسة اجراها  Ahmad et alفي اململكة العربية السعودية
عام . 2013
تمت الدراسة فــي مشفى األطفال دراسة حش ــدية راجع ــة
من  2013\1\1حت ــى 2015\12\31
عرفت اآلفة القلبي ـ ــة الهامة بأنها تشوه قلبي مزرق يحتاج عالج جراحي أو
آفة قلبية غير مزرقة لكنها تحتاج عالج جراحـ ــي.
و بهذا تم توزيع االطفال على  3مجموعات:
 مجموع ــة : Aوليد وزنه  1500غ أو أكثر دون آفة قلبية .
 مجموعة  : Bوليد وزنه أقل  1500غ أو حامل لتشوه قلبي هام .
 مجموعة  : Cوليد أقل من  1500غ و حامل لتشوه قلبي هام .
بعدها تم حساب نسبة البقيا لكل مجم ــوعة على حدا .
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النـ ـ ـ ـ ـ ــتائـ ـ ـ ــج :
بلغ عدد الحاالت املدروسة  134حالة رتق مريئي مع أو بدون ناسور مقبولة
في شعبة الوليد و الخديج في مش ــفى األطف ــال بدمش ــق من  2013\1\1حتــى
2015\12\31
دون ادخال النمط H

 -1توزع الح ــاالت حس ــب الجن ــس:
بلغ عدد الذكور املصابين برتق مري  69حالة باملقابل عدد االناث بلغ 65
حالة
أي أن نسبة الذكور الى االناث  1.06مخطط رقم ()1

نسبة الذكور الى االناث

51%
49%

االناث

الذكور

مخطط رقم ( :)1نسبة الذكور الى االناث
[]38

يمك ــن مقارنة دراستنا بدراس ــات أخرى .
الجنس
ذك ــور
اناث
ذكور \اناث
العدد الكلي

دراستنا
69
65
1.06
134

د.قاسم 2011
145
100
1.45
245

Mihaela Ciornei
et al
2015

Ahmad et al
2013

19
9
2.11
28

ً
جدول رقم  : 3يبين كال من نسبة الذكور و اإلناث في دراستنا و باقي دراسات املقارنة

89
69
1.28
158

ً
نالحظ من الجدول ( )3أن نسبة الذكور تقريبا تساوي نسبة االناث  ,و قد
يعود ذلك الى نقص مراجعة االطفال املصابين إلى مشفى االطفال بسبب
األزمة التي تمر بها البالد  ,أو بسبب إجراء هذه العملية في مراكز اخرى.
مما يؤثر على نسبة الذكور لالناث.
بينما ترتفع النسبة في دراسة  )46( Mihaelaبينما تكون النسبة قريبة من
بعض في دراسة د  .قاسم( )47و )48( Ahmad et al
-2االشكال التشــريحية
ً
تم االعتماد على تشـ ــخيص ش ــكل الرتق بناءا على الصورة الشعاعية بوجود
غازات بالبطن أو غيابها و موجودات الصورة الظليلةو تقرير العمل الجراحي
يبين الجدول ( )4النسبة املئوية لتوزع أشكال رتق املري .
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النمط التش ــريحي
رتق مري مع ناسور بعيد
رتق مري مع ناسور قريب
رتق مري مع ناسور
مضاعف
رتق مري معزول
العدد الكلي

الع ــدد

النس ــبة املئوية

122
7
1

91%
5.3%
0.7

4
134

3%

جدول  : 4نسبة أشكال رتق المري

يبين الجدول رقم  4أن رتق املري مع ناسور سفلي هو الشكل األشيع على
االطالق .
شخصت في دراستنا 7حاالت ناسور قريب و ذلك عن طريق الفتح الجراحي.
يبين املخطط ( )2توزع اشكال رتق املري التشريحية :

رتق مري معزول

مع ناسور قريب

مع ناسور مضاعف
3%

0.7%

91%

املخطط رقم  : 2توزع أشكال رتق املري
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5.3%

مع ناسور بعيد

يمكن مقارنة نتائج دراستنا مع دراسات املقارنة  ,حيث نجد تقارب بين
نتائج دراستنا مع دراسة د  .قاسم مع اختالف بنسبة الناسور القريب و
رتق املري املعزول  ,مع اختالف واضح بالنتائج مع دراسة Mihaela Ciornei
 et alقد يكون السبب هو قلة عدد العينة في دراسته .
بينما كانت نتائج دراسة  Ahmad et alتظهر أن رتق املري املعزول يشكل
ثاني أشيع نمط من رتق املري  .جدول رقم 5

النمط التش ــريحي

دراستنا
134
حالة

رتق مري مع ناسور بعيد

91%

دراسة د .قاسم Mihaela
Ciornei et al
 233حالة

 28حالة

Hamad et

al
 158حالة

89.6 %

96.4%

0%

3.6%

4%

رتق مري مع ناسور
مضاعف
رتق مري معزول

0.7

0.9 %

0%

3.6%

3%

9.5 %

0%

8.9%

النسبة الكلية

%100

%100

%100

%100

رتق مري مع ناسور قريب 5.3%

83.5%

جدول رقم  : 5مقارنة بين نسبة أشكال رتق المري في دراستنا و باقي دراسات المقارنة
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 -3توزع الحاالت حسب وزن الوالدة :

كان متوسط الوزن في دراستنا هو  2500غ  ,أصغر وزن مسجل لدينا كان
 1400غ كان من النمط الشائع لرتق املري .
توزعت االوزان كالتالي  :جدول رقم 6
اقل من  1500غ  4حاالت  ,أكثر أو يساوي  1500غ  130حالة مخطط
رقم3
وزن الوالدة
>أو =  1500غ
<  1500غ

عدد الحاالت
130
4

النسبة املئوية
97%
3%

جدول رقم( : )6عدد و نسبة حاالت رتق املري حسب الوزن

< 1500غ

≥ 1500غ
3%

97%

مخطط رقم  :3توزع الحاالت حسب وزن الوالدة
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يبين الجدول رقم  7مقارنة بين دراستنا مع دراسات املقارنة من حيث وزن
الوالدة .
د قاسم

وزن الوالدة

دراستنا

< 1500غ
> او يساوي
1500غ

13.7%
(3%) 4
87.3% )97%)130

Hamad et
al
%12
%88

جدول رقم  : 7مقارنة دراستنا مع باقي الدراسات حسب وزن الوالدة

من الجدول رقم  7نالحظ إنخفاض في نسبة الولدان األقل من  1500غ
مقارنة بالدراسات االخرى  ,قد يعود السبب الى حدوث وفيات قبل الوصول
الى املشفى  ,إضافة الى صعوبة وصول الطفل الى املشافي بسبب ظروف
البلد في تلك الفترة .

 -4توزع حسب عمر الحمل :
توزعت الحاالت بين حمل مدي ـ ـ ـ ـ ــد و تم ـ ـ ـ ـ ــام حمل و خ ـ ـ ـ ــداج  ,من أصل
134حالة  ,كان لدينا  6حاالت خديج  127 ,حالة تمام حمل  ,حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واحدة حمل مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد .النسب مبينة بالجدول رقم ( ) 8و املخطط رقـ ـ ـ ــم 4
عم ـ ـ ــر الحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
خــداج
تمام حمـل
حمل مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عدد الح ـ ـ ــاالت
6
127
1

النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املئـ ـ ــوية
16.5%
82.8%
0.7%

جدول رقم  : 8يبين عدد و نسبة الحاالت حسب العمر الحملي
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16.5. %

0.7

82.8

حمل مديد

تمام حمل

خداج

مخطط رقم  :4توزع الحاالت حسب العمر الحملي

عند املقارنة مع الدراسات االخرى نجد ان النسبة متقاربة عدا ارتفاع
نسبة الحمل املديد في دراسة د قاسم حيث بلغت  %2.1بينما في دراستنا
كانت  , %0.7بينما في دراسة  Ahmad et alكانت نسبة الخداج أعلى من
نتائج دراستنا و دراسة د.قاسم  ,جدول رقم9
د .قاسم

عمر الحمل

دراس ـ ـ ــتنا

خـ ـ ـ ـ ــداج

(16.5%)6

تمام حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

82.8

79.6%

حمل مديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

0.7%

2.1%

%18.3

Ahmad et al
25%
75%
0%

الجدول رقم  : 9يبين نسبة الحاالت حسب العمر الحملي و مقارنة مع باقي الدراسات

[]44

 -5عمر القبول :
هي الفترة الزمنية التي ينتقل فيها الطفل من إسعاف الحواضن الى شعبة
الحواضن ضمن املشفى  ,و هي تخضع لضغط شديد بسبب العدد الكبير
لألطفال الذين يراجعون املشفى .
و كما هو مبين بالجدول رقم فإن أغلب االطفال يقبلون خالل  24ساعة
االولى  ,و ذلك بسبب أن الحالة إسعافية و لها األولوية في القبول و
ً
خصوصا بعد إفتتاح العناية الجراحية و عناية الحواضن .
لم تسجل حاالت وفاة قبل القبول باملشفى بسبب ضعف املعلومات حولهم.
الجدول رقم 10يبين عدد الحاالت و نسبتها من حيث عمر القبول  ,نالحظ
من خالل الجدول أعلى نسبة كانت بين عمر  2-1يوم و أكثر من  3ايام .

عمر
القبول
عدد
الحــاالت
النســبة
املئ ــوية

اول 6
ساعات
14

24-6
ساعة
31

48- 24
ساعة
29

15

%10,5

%23,1

%21.6

11,2%

الجدول رقم  :10توزع الحاالت حسب عمر القبول
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 3-2ايام

أكثر من 3
أيام
29
%21.6

100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
21.60%

21.60%

23.10%

11.6 %

30%
10.50%

20%
10%
0%

اكثر من  3ايام

 48-24ساعة

 74-48ساعة

 24 -6ساعة

اول  6ساعات

مخطط رقم  : 5توزع الحاالت حسب عمر القبول

 -6األعراض عند التشـ ـ ــخيص :
وجد اإللعاب في  120حالة من أصل  134حالة أي ما نسبته  %89.5من
الحاالت  .املخطط رقم 6
ال إلعاب

إلعاب

10.5%

89.5%

مخطط رقم  : 6توزع الحاالت حسب وجود أو عدم وجود العاب
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كما شخص االستسقاء في  30حالة من اصل  134حالة أي ما نسبته
%22
املخطط التالي يبين نسبة االستسقاء بين مرض ى رتق املري  .مخطط رقم 7

االستسقاء
%22

بدون استسقاء
%78

مخطط رقم :7يبين نسبة األستسقاء الحملي عند الحوامل مع ولدان رتق املري

عند مقارنة دراستنا بدراسة د قاسم و دراسة  Ahmad et alتبين أن نسبة
االستقساء في دراسة  Amad et alقريبة نوعا ما من دراستنا بينما دراسة د
قاسم كانت أعلى من دراستنا حيث بلغت نسبة االستساء .%44.8
نسبة االستقساء

دراسة د قاسم
44.8%

دراستنا
22%

جدول رقم  :11نسبة االستسقاء في دراسات املقارنة و دراستنا

[]47

Ahmad et al
28.5%

 -7طريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخيص :

معظم الحاالت ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصت عبر إدخال أنبوب أنفي معدي بعد تطور

أعراض سريرية  ,و إجراء صورة بسيطة في حال تعذر ادخال األنبوب.
أجريت الصورة الظليلة في  12من الحاالت و جميعها كانت مشخصة لرتق
املري  9 ,حاالت أجري التصوير في املشفى  3 ,حالة أجري التصوير خارج
املشفى حيث تم تشخيصهم في مشفى خارجي و تم تحويلهم إلينا الستكمال
التدبير .

-8الحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء العم ـ ـ ـ ـ ــل الجراحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :

ً
ُ
من أصل  134حالة قبلت في املشفى  ,كان هناك  83حالة سيئة سريريا.
الجدول  12يبين الحالة السريرية للولدان قبل الجراحة .
الحالة السريرية قبل
الجراحة

عدد الحاالت  83من
أصل  134حالة

15
DIC + RDS
1
HMD
25
صدمة إنتانية
15
ريح صدرية
6
صدمة قلبية
13
إنتان دم دون توضع
8
تشوهات متعددة
جدول رقم  : 12الحاالت السريرة الحرجة قبل الجراحة

جميع هذة الحاالت السابقة أنتهت بالوفاة .
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النسبة املئوية
%11
%0.7
%18.6
%11
%4.5
%9.7
%6

 -9العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الج ـ ـ ـراحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نذكر هنا أن  20حالة لم يجر لهن عمل جراحي ( حالة واحدة تخرجت على
املسؤولية قبل العمل الجراحي  ,و 19حالة لم تجر لهن عماية جراحية
بسبب سوء الحالة العامة أنتهت بالوفاة ).
العمر الحملي موزع حسب الجدول 13
م ــدة االنتظار

العدد  111حالة

النسبة املئوية

أقل من  24ساعة
 48 – 24ساعة
 3-2أي ـ ـ ـ ــام
 4- 3أيـ ـ ـ ــام
أكثر من  4أيام

33
18
10
14
39

29%
16%
9%
12%
34%

جدول رقم  :13توزع الحاالت حسب العمر عند الجراحة

من جدول رقم  13نجد أن  % 29من الحاالت اأجري لها عمل جراحي خالل
 24ساعة االولى من القبول .
و النسبة االعلى كانت  %34بعد  4أيام  ,وقد يكون السبب هو عدم توفر
شواغر بشعبة الحواضن و سوء الحالة العامة لطفل التي تمنع اجراء
ً
العمل الجراحي باكرا .
 -10التشـ ـ ــوهات البولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
ُ
أجريـ ـ ــت الدراسة البولية في  10حاالت من أصل 134حالة بإجراء أي ـ ـ ـ ــكو
للجهاز البولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حيث وجد تشوه بول ـ ـ ــي مرافق حالتين على شكل (حالة
استسقاء كلوي ,حالة غياب كلية) من أصل 10حالة .
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كانت حالة كشفت بالفحص السريري إحليل تحتي و لم يجر لها إيكو بطن
أي ان نسبة التشوه البولي ممن أجري لهم استقصاءات كانت ,% 30
بينما النسبة الكلية لم تعرف بسبب عدم إجراء إيكو بطن مسحي لكل
الولدان مع رتق مريئي .
عند مقارنة دراس ـتنا مع دراسة د قاسم و  Ahmad et alنجد أنه فيدراساتنا نسبة التشوهات البولية أعلى بمرتين من دراسة د .قاسم ممن
أجري لهم دراسة بولية ممايدفعنا بشكل جدي لضرورة إجراء مسح شامل
للجهاز البولي  .جدول رقم 14
نسبة التشوه
البولي

دراستنا
30%

Ahmad et al
دراسة قاسم قاسم
2%
15.6%

جدول رقم  : 14مقارنة مع باقي الدراسات من ناحية التشوه البولي

 -11التشـ ـ ـ ـ ـ ــوهات الهضميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
كان أشيع تشوه هضمي مرافق لرتق املري هو عدم انثقاب الشرج.
التشوهات الهضمية مبينة حسب الجدول .15
د .قاسم

التش ــوه الهضم ــي

دراسـ ـ ــتن ـ ـ ـ ــا

عدم انثقاب شرج

)5(3.5%

7.7%

رتج ميكل

)1(0.7%

0.4%

رتق عفج

)1(0.7%

1.2%

انقالب احشاء

)1(0.7%

Ahmad et al
5.6%
2.5%
2.5%
0%

جدول رقم  : 15نسبة التشوهات الهضمية عند مرض ى رتق املري
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100%
90%
80%
62.50%

70%
60%
50%
40%
30%

12.50%

12.50%

12.50%

20%
10%
0%

انقالب احشاء

رتج ميكل

رتق عفج

رتق شرج

مخطط رقم  : 8يبين نسبة كل من التشوهات الهضمية عند مرض ى رتق املري

ُ
 -12تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهات أخرى :
تم إجراء مسح عظمي عند 5حاالت فقط (  4طبيعية و واحدة انصاف
فقرات )  ,كان لدينا حالة واحدة لكل تشوه ( انشقاق شفة ارنب  ,قيلة
سحائية ,تعدد اصابع)
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 -13العم ـ ـ ــل الج ـ ـراح ـ ـ ــي :
أجري العمل الجراحي في  111حالة من أصل  134حالة مقبولة في مشفى
األطفال ,حيث كان نمط الرتق هو الذي يحدد نوع العمل الجراحي .

رتق مري مع ناسور بعيد
أجري عمل جراحي عند  105حاالت من هذا النمط  ,حدثت الوفاة في 88
حالة  ,منها حالة واحدة توفيت خالل العمل الجراحي .
كان يجر ى العمل الجراحي بمدخل صدري أيمن خارج الجنب بعد وضع
الطفل بحالة اضطجاع جانبي أيسر  ,إال إذا كان هناك موجودات بإيكو
القلب تشير إلى أن هناك قوس أبهرية يمنى حيث يتم قلب الطفل إلى الجهة
املعاكسة .
تم اجراء مفاغرة دون شد في  90حالة ,مفاغرة مع شد  8حاالت  ,تم
تفميم معدة و ربط ناسور في  6حاالت  ,جدول 16
التدبير
الجراحي

مفاغرة مفاغرة
دون شد مع شد

8
العدد /النسبة 90
()%7.7( )%86.5

ربط ناسور مع تفميم
معدة

وفاة أثناء
الجراحة

)%5.7( 6

)%0.96(1

جدول رقم  : 16أنواع العمل الجراحي بحالة رتق مري مع ناسور بعيد

رتق مري دون ناسور :
تم إجراء عمل جراحي في  3حاالت فقط  ,تم إجراء تفميم مري و معدة
بحالتين  ,تم إجراء تفميم معدة في حالة واحدة  ,إنتهت بالوفاة في شعبة
الحواضن .
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رتق مري مع ناسور قريب :
أجري العمل الجراحي في  3حاالت  ,حيث توفيت منهاحالة  ,و تخرجت
حالتين .
تم تركيب مفجر صدر في جميع الحاالت التي أجري لها مفاغرة بدئية .
 -14االختالط ـ ـ ـ ــات و الحال ـ ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ــد الجراح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
ُ
من أصل 100حالة أجري لهم مفاغرة بدئية حدث تسريب املفاغرة في 10
حاالت اي ما نسبته . % 10
تم االعتماد على تشـ ـ ــخيص التس ـ ـ ــريب من خالل الصورة الظليلة عبر
األنبوب االنفي املعدي أو من خالل تسريب اللعاب أو األدوية التي كانت
تعطى عبر األنبوب األنفي املعدي .
و تختلف نسبة التسريب حسب االجراء الجراح ــي الجدول 17
نسبة التسريب
)%3.3( 90/3
)%87( 8/7

تكنيك الجراحة
مفاغرة دون شد
مفاغرة مع شد

جدول  :17نسبة التسريب من املفاغرات بعد الجراحة

و نالحظ من الجدول  17أن نسبة التس ــريب تكون أدنى مستوى لها عند
إجراء مفاغرة دون شد  ,و أن نسبة التسريب تكون أعلى عند وجود شد ع
املفاغرة .
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تدبير التسريب من املفاغرة تم عبر
 عالج محافظ عبر وضع أنبوب انفي معدي و حمية مطلقة و
املراقبة املستمرة و اإلبقاء على مفجر الصدر دون الحاجة الجراء
جراحي  .جدول 18
لم يتم تدبير أي تسريب من املفاغرة عبر إعادة فتح الصدر  ,وذلك
بسبب سوؤء الحالة العامة للمريض .
حدثت الوفاة في جميع الحاالت التي حدث فيها تسريب من املفاغرة .

طريقة التدبير
تدبير محافظ
تفميم معدة
إعادة فتح
جراحي

النسبة ( حالة )
 5حاالت
-

جدول  : 18نسبة تدبير التسريب من املفاغرة
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الوفاة
%100

 -15نسبة البقيا و الوفيات :
إن عدد حاالت دراستنا بلغ  134حالة  ,توفي منها 20حالة قبل الجراحـ ــة ,
وحدثت الوفاة في حالة واحدة خالل العمل الجراح ـ ــي  ,حيث تعذر إكمال
الجراحة و توفيت 90حالة بعد الجراحة .
حالة واحدة تخرجت على املسؤولية قبل العمل الجراحي  ,و حالتين تخرجتا
على املسؤولية بعد العمل الجراحي الى مشفى خارجي لم يدخال في الدراسة
لصعوبة متابعتهما .
أي أن مجمل الوفيات قبل و خالل و بعد الجراحة بلغت 111حالة من
اصل 131حالة أي ان نسبة الوفيات الكلية  . %84.5جدول رقم 19

الوفي ـ ـ ـ ــات
قبل الجراحة
أثناء الجراحة
بعد الجراحة
العدد الكلي

العدد الكل ــي للوفيات ( ) 111
)20 (18%
)1(0.9%
)90(81%
111

جدول  : 19نسبة الوفيات الكلية عند مرض ى رتق املري

عند مقارنة دراستنا د قاسم قاسم و  Ahmad et alنجد أن نسبة الوفيات
قبل الجراحة اعلى في دراستنا منها في دراسة د قاسم و دراسة Ahmad et al
 .جدول رقم 20
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الوفي ـ ـ ـ ــات
قبل الجراحة
أثناء الجراحة
بعد الجراحة
العدد الكلي

دراستنا
 111حالة
)20(%18
)1(%0.9
)90(%81
 111حالة

دراسة Ahmad et
د .قاسم
 129حالة  35حالة
)1.2%(2
)12(%9.3
0%
)6( %4.7
)21% (33
)111(%86
 35حالة
 129حالة

جدول رقم  : 20يبين نسبة الوفيات قبل و أثناء و بعد الجراحة في دراسات املقارنة

 -16عالقة نسبة البقيا بالعمر الحملي :
بلغ عدد الخدج بدراستنا  22حالة  ,و بلغت نسبة الوفيات فيها 22حالة
منها .
أي بنسبة  4 , %100حاالت توفيت قبل الجراحة .مخطط رقم 9

وفاة قبل الجراحة
%18

وفاة بعد الجراحة
%82

مخطط رقم  :9يبين وفيات الخدج قبل و بعد الجراحة
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- 17عالقة نسبة البقيا بوزن الوالدة
في هذا البند تم استثناء الوفيات قبل الجراحة حيث تم استثناء 20حالة
م ـ ــن اصل  134حالة ,ألن موضوع دراستنا األساس ي هو دراسة نسبة البقيا
عند االطفال الذين أجري لهم عمل جراحي .
توزعت نسبة البقيا حسب الجدول التالي رقم ( )21
الوزن
أقل من  1500غ
 1500 غ

دراستنا
0%
19%

دراسة د قاسم
22%
54%

Ahmad et al
42%
81%

جدول رقم  : 21يبين توزع البقيا حسب وزن الوالدة مقارنة مع باقي دراسات املقارنة

 -18عالقة نسبة البقيا بالتشوهات القلبية :
ً
اوال تعرف اآلفة القلبية الهامة حسب سبيتز أنها االفات القلبية املزرقة ,
أو أي افة قلبية غير مزرقة لكنها مسببة لقصور قلب و بحاجة لتدبير
جراحي او دوائي .
ُ
أجري ايكو القلب في  96حالة من اصل 111حالة أجري لهم عمل جراحي ,
ً
أما باقي املرض ى لم يجر لهم ايكو قلب اعتمادا على الفحص السريري و
صورة الصدر حيث تم اعتبارهم أسوياء من الناحية القلبية  .جدول رقم
 . 20أشيع تشوه قلبي كان PDAيمثل . % 40
توزعت التشوهات القلبية بين ( تشوه وسادة)VSD,ASD, PDA,TOF ,
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ايكو القلب
تشوه قلبي هام
غياب آفة قلبية هامة

من أصل  111حالة
5.5%
94.5%

جدول رقم : 22توزع الحاالت حسب اآلفة القلبية

االفة القلبية
آفة قلبية هامة
آفة قلبية غير هامة

البقيا
0
19%

الوفاة
100%
81%

جدول رقم  :23نسبة البقيا حسب اآلفة القلبية

من الجدول رقم  23نجد أن لآلفة القلبية دور مهم في تحديد البقيا عن
مرض ى رتق املري بعد اجراء العمل الجراحي .
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-19عالقة البقيا مع وزن الوالدة و التشوه القلبي حسب سبيتز :Spitz
تم تقسيم الحاالت الى  3مجموعات حسب الجدول رقم ( (24
• مجموعة  : Aمجموعة الولدان اكب ـ ـ ــر أو يسـ ــاوي  1500غ دون
تشوه قلبي هام و بلغ عدد الحاالت 103حالة
• مجموعة  :Bوزن أقل من 1500غ دون تشوه قلبي أو تشوه قلبي
هام و كان حجم العينة 8حالة .
• مجموعة  :Cوزن أقل من 1500غ مع تشوه قلبي هام  ,و كان
حجم العينة  0حالة .
بعد توزع املجموعات حسب سبيتز نجد نسبةالبقيا في املجموعة
 Aهي  ,% 19.4بينما كانت نسبة البقيا في املجموعة  Bهي .%0
املجموعات حسب
سبيتز
A
B
C

البقيا

نسبة البقيا

20/103
0/8
ال توجد حاالت
ضمن هذه املجموعة

19.4%
0%

الجدول رقم  : 24توزع الحاالت و نسبة البقيا حسب سبيتز

عند مقارنة دراستنا مع دراسة سبيتز و دراسة د .قاسم و دراسة
 Ahmad et alنجد حسب الجدول التالي  .جدول رقم 25
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دراستنا

املجموعات
حسب سبيتز
A
B
C

دراسة
سبيتز

19%
0

دراسة
قاسم
97%
59%
22%

د.
81%
18%
4.7%

Ahmad et
al
100%
80%
29%

جدول رقم  : 25مقارنة مع باقي الدراسات حسب سبيتز

من مقارنة نتائج دراستنا حسب تصنيف سبيتز مع دراسات املقارنة نجد أن
نسبة البقيا في دراستنا أقل بكثير مما هي عليه في باقي الدراسات حيث
أنعدمت البقيا في املجموعة .B
يمكن تفسير الفرق بين دراستنا و باقي الدراسات الى عدة أسباب :
.i

العناية الوليدية قبل الجراحة  :حيث هناك نقص في العناية
الوليدية قبل الجراحة كمص املفرزات و و نقص التدبير املناسب

.ii

للحالت املرضية قبل الجراحة كاالنتانات و تدبير الحالة القلبية .
تأخر قبول املرض ى بسبب الضغط الهائل على شعبة الوليد و
الخديج كون مشفى األطفال املشفى املركزي في سوريا المراض
األطفال و هي املشفى الحكومي األكثر استقباال لهذه الحاالت .

.iii

تأخر احضار الطفل للمشفى بالوقت املناسب الستكمال التدبير
حيث كانت النسبة األكبر للقبوالت بعد  24ساعة من الوالدة .
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الخالصـ ـ ـ ـ ــة و املناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
تبين لنا من خالل دراستنا معلومات إحصائية متنوعة حيث كانت إصابة
ً
الذكور تقريبا تساوي نسبة إصابة اإلناث قد يكون السبب إجراء العمليات
في مراكز طبية اخرى.
كذلك قمنا ببحث االشكال التشــريحية حيث حيث كانت مشابهة للنسب في
عباقي الدراسات ,فكان رتق املري مع ناسور بعيد يشكل أشيع نمط حيث
بلغت نسبته . 91%
كان متوسط الوزن تقريبا  2500غ حيث بلغت نسبة االوزان أكثر أو
يساوي  1500غ تقريبا " . %97
بالنسبة للعمر الحملي أغلب الحاالت تمام حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وشكلت %82.8
بينما الحمل املديد  0.7%و نسبة الخداج . 16.5%
تراوح عمر القبول خالل أول  24ساعة من العمر  %33.6تقريبا ثلث
الحاالت بينما باقي القبوالت كانت اكثر من  24ساعة  ,قد يعود سبب هذه
النسب هو حجم القبوالت الكبير التي تستقبلها مشفى األطفال و بالتالي
يحدث نقص في االماكن الشاغرة لهذة الحاالت في شعبة الوليد و الخديج .
أما من ناحية األعراض فقد بلغت نسبة االلعاب بعد الوالدة  % 89.5و هذا
يدعو الى ضرورة تمرير أنبوب أنفي معدي عند كل الولدان الذين يتظاهرون
بإلعاب .
أما بالنسبة لألستسقاء األمينوس ي املالحظ خالل الحمل فقد بلغت نسبته
 22%فقط .
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تاخر إجراء العمل الجراحي أكثر من يومين بلغ  % 55من الحاالت  ,وكان
السبب األكثر شيوعا لتأخر اجراء العمل الجراحي هو عدم توفر أجهزة تهوية
آلية  ,باالضافة لسوء الحالة العامة التي تمنع أجراء الجراحة الباكرة حيث
حدثت الوفاة في  %18من الحاالت قبل الجراحة بسبب سوء الحالة العامة
.
من الناحية الجراحية تم إجراء إصالح جراحي لرتق املري مع ناسور بعيد
بإجراء مفاغرة مباشرة دون شد في  %86.5من حاالت هذا النمط ,و ربط
ً
ناسور مع تفميم معدة في %5.7تقريبا  ,و مفاغرة مع شد %7.7من الحاالت
.
أما رتق املري دون ناسور تم إجراء تفميم مري و معدة في حالتين بسبب
طول الفجوة بين نهايتي املري املرترق و الحالة الثالثة توفيت .
بينما رتق املري مع ناسور قريب فكانت  3حاالت  ,تم إجراء مفاغرة مباشرة
بين نهايتي املري املرتوق في  3حاالت  ,توفيت منها حالة واحدة .
تم تركيب مفجر الصدر في جميع الحاالت التي تم التداخل عليها عبر الصدر .
بالنسبة لألختالطات بعد الجراحة فقد حدث تسريب من املفاغرة في 10
حاالت تم تدبيرها بشكل محافظ دو اللجوء لفتح جراحي و إصالح التسريب
و لذلك بسبب سوء الحالة العامة للطفل  ,انتهت جميع حاالت التسريب
بالوفاة .
بالنسبة للريح الصدرية حدثت في  25حالة من اصل  111حالة اجري لها
ً
عمل جراحي اي ما نسبته  %22.5و تم تدبيرها جميعا بشكل محافظ .
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أختلفت نسبة الوفيات بعد الجراحة بحسب العمر الحملي حيث بلغت
عند الخدج  %100بينما عند الولدان تمام الحمل بلغت نسبة الوفيات
. %79.5
كذلك تأثرت نسبة الوفيات بوزن الوالدة حيث بلغت نسبة الوفيات %100
عند الولدان أقل من  1500غ  ,بينما بلغت  %81عند الولدان ذوي االوزان
أكثر او يساوي  1500غ .
بالنسبة لتصنيف سبيتز اإلنذاري كانت نسبة البقيا في املجموعة A
,%19.4
و املجموعة  ,%0 Bبينما املجموعة  Cلم تتوفر أي حالة تنطق على
شروط هذة املجموعة ,و هذا يدل على اهمية اعتماد وزن الوالدة و اآلفة
القلبية في تحديد اإلنذار .
بمقارنة تصنيف سبيتز على دراستنا و باقي دراسات املقارنة نجد أن هناك
تدني في نسبة البقيا في دراستنا  ,مما يدل على وجود مشكلة حقيقية في
تدبير هؤالء املرض ى .
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التوصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات :
 .1إمكانية التشخيص املبكر ملرض ى رتق املري مثل توجيه أطباء
النسائية الى العالمات التي تشير احتمال وجود رتق مر ي عند
الجنين كاالستسقاء االمينوس ي .
 .2الفحص الروتيني لحديثي الوالدة من خالل أنبوب أنفبي معدي و
اجراء صورة صدر وبطن في حال التفاف االنبوب .
 .3فحص منطقة العجان لنفي تشوه مرافق كعدم انثقاب الشرج .
 .4العناية التمريضية الجيدة قبل الجراحة مثل وضع الطفل بزاوية
 30مع مص مفرزات من الردب العلوي ملنع حدوث االستنشاق .
 .5إمكانية توفير أماكن شاغرة في الحواضن قدر اإلمكان الستقبال
هذه الخاالت دون تأخير .
 .6تأمين أجهزة تهوية آلية قدر اإلمكان .
 .7ضرورة اجراء ايكو قلب لكل طفل لديه رتق مري قبل العمل
الجراحي لتحديد التشوه القلبي املرافق لوضع اإلنذار املناسب قبل
الجراحة .
 .8نفي تشوهات أخرى مرافقة كتشوهات الجهاز البولي ( ايكو للجهاز
البولي ) و الجهاز الهيكلي (مسح عظمي )
 .9التأكيد على أخذ وزن الطفل و انزالها على تصنيف سبيتز لوضع
اإلنذار املناسب .
 .10العناية ما بعد العمل الجراحي مثل التدبير الدوائي لآلفات القلبية ,
تدبير الحالة االنتانية و التعامل بعقامة تامة في التعامل مع الطفل
كفتح االوردة و غسيل القصبات .
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