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 القناة الشريانية المفتوحة 

Patent Ductus Arteiosus 
ت في مساحل ما كبل الىالدة ه اهيت للدوزة الدمٍى ، وبمجسد أن ًىلد الؼفل فإن نان أهميت هبيرة لهره اللناة الشٍس

 ال فائدة منه .  وجىد
ً
  هره اللناة ومسوز الدم فيها ًصبح أمسا

 :  طبيعة املرض 

 على 
ً
ان ألاوزػي ، ٌشيل عبئا ان السئىي إلى الشٍس وجىد هره اللناة ومسوز الدم فيها ) بعد والدة الؼفل (من الشٍس

د  السئيخين والجهت اليسسي من الللب ، وذلً لخعاملها مع هميت شائدة من الدم ، مما ٍص كد ًظعف عظلت الللب ، ٍو

 حخلان السئت بالسىائل ، وفي الحاالث الشدًدًت كد ًحدر هبىغ في الللب . من ا

 القناة الشريانية المفتوحة

 
 أعراض املرض : 

عمس الؼفل ، وحجم اللناة املفخىحت وهيت الدم الجازي فيها ، لرا كد ال جىجد أًت أعساض جخفاون ألاعساض حسب 

 فلد جصل ألاعساض إلى طيم وصعى جرهس إذا 
ً
بت الخنفس ، وحعب و واهذ الفناة صغيرة ، أما إذا وان حجمها هبيرا

اطيت إ ن الٍس  .زهاق عند مصاولت الخماٍز

أما بالنسبت للؼفل السطيع فيمىن مالحظت سسعت الخنفس ، وعدم اللدزة على إهماٌ السطاعت ، وهرلً هثر العسق 

  كلبيت عند فحص املٍسع .  تالث ًىدشف الؼبيب وجىد لغؽ أو صىث هفخعند السطاعت ، وفي أغلب الحا

  العالج : 

 ال 
ً
 بعد الىالدة .  ألاولىفي ألاًام وألاسابيع  سيمافي هثير من ألاحيان هره اللناة جلفل جللائيا

ت التي  م إعؼاء بعع ألادٍو أما بالنسبت لألػفاٌ الخدج ) أي املىلىدًن كبل جمام فترة الحمل ( ، فيمىن كفلها عن ػٍس

 لها جأزير كابع لللناة . 
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م اللسؼسة وذلً بىطع جهاش خاص  في اللناة أو زبؼها بىاسؼت   Deviceبالنسبت لألػفاٌ الىباز ، فيخم كفلها عن ػٍس

 الجساحت . 

 

   Deviceاص جهاش خ

 
 


