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 رباعية فالوت
Tetralogy of Fallot ( TOF ) 

 كدشفها العالم الفزوس ي فالىث . ي ًحخىي على أربعت عيىب ، والذي اضمي كذلك ألن هذه الدشىه الخلل

 : طبيعة املزض

 :  ألاربعة هي  ةهذه العيوب الخلقي

 ضيم في الصمام الزئىي ومخزج الدم من البطين ألاًمن .  -

 ن والبطين ألاٌطز . مالحجم بين البطين ألاًوجىد زلب كبير  -

 مؤكطد ومع  -
ً
ان ألاورطي هحى اليمين ، وبذلك ًصبح خزوجه من جهخين هىا الجهت اليطزي ًحمل دما سحف الشٍز

 غير مؤكطد . 
ً
حمل دوما  الجهت اليمنى ٍو

 البطين ألاًمن .  تجضخم عضل -

 

 رباعية فالوت
 

 

 
 

 

 : أعزاض املزض 

عىد الليام بمجهىد  ه الخللي ، وحشمل صعىبت الخىفظ واسركاق اللىن ، حعب  بحطب شدة الدشى  مخفاوجتهي أعزاض 

الحظ في كثير من ألاحيان جلىص الطفظ جلطت اللزفصاء ألن هذه الجلط حطاعد في جحطن دًىاميكيت الدم  ت، ٍو

دم اللدرة على إكمال الزضاعت ، ظ عداخل الللب لخكىن أكزب إلى الىضع الطبيعي ، أما عىد الطفل الزضيع فيالح

 ضخحمام . سركاق اللىن عىد البكاء أو بعد لا وا
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 :  العالج

بخىضيع املىطلت الضيلت من  تكلب مفخىح إلصالح هذه الدشىه ، وجكىن الجزاح جزاحتفي هذه الحالت البد من إجزاء 

 .الصمام الزئىي ومخزج البطين ألاًمن وإكفال الثلب بين البطيىين 

 مبكز لى من العمز ، ولكن ًمكن إجزاؤها كبل إنهاء الطىت ألاو  ي ججز  توعادة فئن مثل هذه الجزاح
ً
إن دعذ الضزورة  ا

ت التي حطاعد على عدم حدور الشركت ،  لذلك ، وحتى ًحين مىعد إجزاء العمليت ، فالبد من وصف بعض بعض ألادٍو

  د على الىكاًت من املضاعفاث الكدر هللا ، بل ومىع حدوثها . وكذلك إعطاء بعض الىصائح الهامت للىالدًن والتي حطاع

 


