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 الثقب بين البطينين

Ventricular Septal Defect ( VSD ) 
 لدي ألاظفاٌ ، إذ جبلغ إلاصابت به ٌػخبر زلب الجداز البُعني من أهثر 

ً
% 03أمساض حشىهاث الللب الخللُت شُىغا

 من جمُؼ أمساض حشىهاث الللب الخللُت . 

 : طبيعة املرض 

خخالف الدم املؤهسد اللادم اًفصل الجداز البعُني بين البعين ألاٌسس والبعين ألاًمن ، وهرا الفصل ًؤدي إلى غدم 

 من الدم ،من السئت بالدم غير املؤهسد اللادم من أوزدة الجسم 
ً
وفي خاٌ وجىد زلب في هرا الجداز الحاجص فئن جصءا

ػبر إلى الب بػد ذلً إلى الجهت  الشساًين السئىٍت زم السئت لُػىد عين ألاًمن ومىه إلى املؤهسد املىجىد في البعين ألاٌسَس

 .الِسسي من الللب 

 

 

 الثقب بين البطينين
 

 
 

 

ادة   مما ًدسبب في :  زواء السئخين بالدم وجدذ ضغغ غاٌإهره الػملُت جؤدي إلى ٍش

صالث  - وجىد سىائل هثيرة في السئت جدٌى دون إجمام غملُت جبادٌ ألاوهسجين وزاوي أهسُد الىسبىن بين الحٍى

 الهىائُت والشػيراث الدمىٍت الصغيرة في السئت . 

مما كد ًجهد جضخم الجهت الِسسي من الللب ) ألاذًن ألاٌسس والبعين ألاٌسس ( هدُجت للدم الصائد الػائد من السئت  -

ػسضه ملا ٌسمى بهبىط الللب . البعين ألاٌسس الرً  صاز ًخػامل مؼ همُت شائدة من الدم َو



 

CRD01.INFO10                                                                                                                                                                   Page 2 of 2 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Defence 

Medical Services Department 
KING FAHD ARMED FORCES HOSPITAL, JEDDAH 

 

ت الصغيرة ف -  لخػسضه لىمُت غالُتإلاضساز باألوغُت الدمٍى
ً
من الدم جدذ ضغغ غاٌ وهي لِسذ مهُأة  ي السئت هظسا

 لرلً ، مما كد ًدسبب مؼ الىكذ في ازجفاع ضغغ الدم السئىي . 

 بدسب حجم الثلب ومدي وجىد حشىهاث خللُت أخسي ، وهرلً غمس العفل  جخفاوث هره  -
ً
 هبيرا

ً
الىخائج جفاوجا

 املٍسض ، والٌشترط وجىدها في ول خالت . 

 ض املرض : عراأ

 فلد ًالخ -
ً
 أو هبيرا

ً
 ، أما إذا وان الثلب مخىسعا

ً
ظ غلى كد ال جيىن هىان أًت شيىي أو مالخظت إذا وان الثلب صغيرا

 
ً
اضُت ، أما إذا وان العفل زضُػا ن ٍز العفل بػض إلاجهاد ، والخػب ، وضُم الخىفس ، غىد اللُام بمجهىد أو بخماٍز

فلد ًالخظ غلُه سسغت الخىفس والػسق ، وغدم اللدزة غلى إهماٌ السضاغت ، وهرلً الضػف الػام ، وضػف الىمى 

.  

 جخفاوث ألاغساض بدزجاث مخخلفت هدُجت لػدة غىامل منها : 

 حجم الثلب ومياهه بين البعُىين .  -

 غمس العفل .  -

  أخسي .  توجىد غُىب خللُ -

  : العالج

 خسب حجم الثل -
ً
 ، ومياهه ، ووجىد غُىب أخسي ، وغمس العفل .  بًخفاوث الػالج أًضا

 دون الحاجت إلى أي جدخل جساحي ، وحشيل هره الفئت خىالي  -
ً
% من 03-03هثير من الثلىب الصغيرة جلفل جللائُا

 الحاالث 

 جدخاج بػض الثلىب إلى الػالج بالػلاكير ملىؼ خدور هبىط في الللب . -

م غملُت الللب املفخىح .  -  جدخاج بػض الثلىب إلى إكفاٌ غن ظٍس

م كسعسة الللب الػالجُت .  -   ًمىن كفل بػض الثلىب بجهاش خاص غن ظٍس

 ماذا يترتب على إهمال املتابعة ؟ 

ان السئىي مما ٌس كد ًددر ا جػله غير كابل للجساخت مما له مضاغفاث هثيرة . يءزجفاع ضغغ الشٍس  لحالت العفل ٍو

 

 

 

  

 

 


