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 الثقب بين األذينين

  Atrial Septal Defect ( ASD ) 
 :  طبيعة املرض

ؤدي هرا الفصل إلى غدم  خخالغ الدم املؤكسد القادم اًفصل الجداز ألاذًني بين ألاذًن ألاٌسس وألاذًن ألاًمن ، ٍو

، وفي خال وحىد زقب في من السئت بالدم غير املؤكسد القادم من السئت بالدم غير املؤكسد القادم من أوزدة الجسم 

هرا الجداز ، ًىدفؼ الدم املىحىد في ألاذًن ألاٌسس جدذ طغؽ مىخفع هدى ألاذًن ألاًمن ومىه إلى البؼين ألاًمن زم 

ت مما ًؤدي إلى حػسض السئت لدم شائد ، ولكن لحسن الحظ جدذ طغؽ مىخفع ، مما إلى السئت غبر الشس  اًين السئٍى

 ًجػل هرا املسض أقل خؼىزة من زقب الجداز البؼيني وحسبب هره الػمليت في الخالي : 

من ألاذًن  حساغها ) ألاذًن ألاًمن والبؼين ألاًمن ( هديجت للدم الصائد القادماجضخم الجهت اليمنى من القلب و  -

 ألاٌسس . 

وحىد سىائل كثيرة في السئت ) خسب حجم الثقب ( قد جدىل دون غمليت جبادل ألاوكسجين وزاوي أكسيد الكسبىن  -

ت الصغيرة في السئت ، مما قد ٌشػس املٍسع بظيق في الخىفس .  صالث الهىائيت والشػيراث الدمٍى  بين الحٍى

ت الصغيرة في السئت ) ازجفاع طغؽ الدم السئىي ( إال إذا كان ال ًددر غادة هبىغ القلب أو إلاطساز ب - األوغيت الدمٍى

ع في الػقد الثالث أو السابؼ من الػمس .   أو كان املٍس
ً
 الثقب كبير حدا

ع ومدي وحىد حشىهاث خلقي -  بدسب حجم الثقب ، وغمس املٍس
ً
 كبيرا

ً
أخسي ، وال  تجخفاوث هره الىخائج جفاوجا

 ٌشترغ وحىدها في كل خالت .
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 أعراض املرض : 

 ، أما في خالت وحىد -
ً
زقب كبيرفقد  جخفاوث ألاغساض من غدم وحىد أي شكىي أو مالخظت إذا كان الثقب صغيرا

اطيت وألالػاب إطافت  ن الٍس ًالخظ غلى الؼفل الخػب وإلازهاق وغدم القدزة غلى مجازة شمالئه من ألاػفال في الخماٍز

 غدم 
ً
 هخظام طسباث القلب . اإلى سسغت وطيق الخىفس وذلك بػد السىت ألاولى من الػمس ، وأخياها

 العالج : 

 دون أي جدخل خاصت إذا كان حجمه أقل من  قفلًكثير من الثقىب الصغيرة  -
ً
 مم .  8جلقائيا

ق القسؼسة الػالحيت أو حساخت القلب املفخىح .  -  فيمكن قفله غن ػٍس
ً
 أو كان كبيرا

ً
 إذا لم ًقفل الثقب جلقائيا

 
ت التي حساغد في الخخلص من السىائل الصائدة . بػع الحاالث قد حسخدعي البدء في ا -  سخػمال بػع ألادٍو

ازة ػبيب ألاسىان .   -   ال ًدخاج الؼفل ألي إحساءاث خاصت غىد ٍش

 



 

CRD01.INFO09                                                                                                                                                                 Page 3 of 3 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Defence 

Medical Services Department 
KING FAHD ARMED FORCES HOSPITAL, JEDDAH 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


