
 ASDانفرذّ تٍٛ االرُٚرٍٛ
 
 

ٔذخرهف االًّْٛ ٔاالعشاض  عثاسج عٍ ثمة ٔادذ أ اكثش فٙ انذجاب تٍٛ االرُٚرغٍ

 .ٔانعالج دغة يٕلع انفرذّ يٍ انذجاب ٔاالفاخ انمهثّ انًشافمّ

 :إَاعٓا

 fossa ovalis typ:فرذح انثمثّ انثٛضّٛ-1
 ْٙ االكثش شٕٛعا ٔذمع ضًٍ دذٔد انثمثّ انثٛضّٛ

 posterior defectانفرذح انخهفّٛ-2

فٙ ْزِ انذانح ذصة االٔسدِ ,غٛاب أعٕء ذشكم انجضء انخهفٙ يٍ انذجاب  

 انشئّٕٚ يثاششج ضًٍ االرُّٚ انًُٛٗ

   ostium primum defectفرذح انفّْٕ االٔنّٛ -3

ذمع فٙ انجضء االيايٙ يٍ انذجاب تغثة غٛاب انذجاب االرُٚٙ انثغُٛٙ ٔنزنك 

 incomplete AV canalضا انمُاج االرُّٚٛ انثغُٛٛح غٛش انرايّٚذعٗ ا٘

 coronary sinus defect٘فرذح انجٛة االكهٛم-4

ٚصة فٛٓا انٕسٚذ االكهٛهٙ فٙ االرُّٚ غٛاب عغخ انجٛة االكهٛهٙ ٚشكم فرذّ 

 .انٛغشٖ تذال يٍ انًُٛٗ

 subcaval defect   انفرذّ ذذد االجٕف انعهٕ٘-5

االجٕف انعهٕ٘ ٔذرشافك اغهة االدٛاٌ يع شزٔر فٙ يصة ٔذمع ذذد يصة 

 ,انٕسٚذ انشئٕ٘ انعهٕ٘ االًٍٚ غهٗ االجٕف انعهٕ٘ تذال يٍ االرُّٚ انًُٛٗ
 

 

 

 



ًُٚٗ يع صٚادِ فٙ انصثٛة انشئٕ٘ يًا ٚؤد٘ انٗ –ًْٕٛدُٚايٛكٛا نذُٚا ذذٕٚهح ٚغشٖ 

ًٚرذ ْزا انرٕعع انٗ . دٚاد دجى االرُّٚ انًُٛٗ ٔذٕعع ٔذغأل انششاٍٚٛ انشئّٕٚاص

ذثاط انٗ اَضغاط انمصٛثاخ انٕٓائّٛ ٔاحانششُٚاخ انشئٕٚح انصغٛشِ ٔٚؤد٘ تذٔسِ 

 bronchiolitis   انًفشصاخ انًخاعّٛ ٔيٍ ثى انٗ انرٓاب انمصٛثاخ انًركشس

 pulmonary vascular diseaseيٍ غٛش انشائع دصٕل انذاء انٕعائٙ انشئٕ٘

ٔانز٘ لذ ٚذصم ياتعذ انعمذ انثانث يٍ انعًش  تغثة اسذفاع انرٕذش انششٚاَٙ انشئٕ٘

 .تعكظ داالخ انفرذّ تٍٛ انثغٍُٛٛ
 

 االعشاض

انعاليّ انٕاعًّ ْٙ غٛاب االعشاض ٔاكرشاف انًشض صذفح ٔنكٍ اٌ دذثد فٓٙ 

 دو تانعًشذغشع لهة اشرذاد٘ خاصح يع انرك,يٛم نالَراَاخ انرُفغّٛ,صنّ ذُفغّٛ جٓذّٚ

 انعالياخ

ذغًع فٙ انًغافّ midsystolicَفخّ اَمثاضّٛ سئّٕٚ ,اَمغاو ثاتد نهصٕخ انثاَٙ

 .Qp/QS>1.8-2انضهعّٛ انشاتعّ أ انخايغّ تغثة صٚادج انصثٛة انشئٕ٘

 االشعّ

ذٕعع ,انًٕجٕداخ ذعكظ دجى انشُد ْٔٙ صٚادج دجى االرُّٚ انًُٛٗ ٔانثغٍٛ االًٍٚ

 عٙ ٔانششاٍٚٛ انشئّٕٚ عايحانششٚاٌ انشئٕ٘ انشئٙ

 ذخغٛظ انمهة انكٓشتائٙ

 incomplete right bundle branch blockدصاس جضئٙ اًٍٚ

 االٚكٕدٔتهش انمهثٙ

 كاف نهرشخٛص ٔذمشٚش اعرغثاب انرذاخم انعالجٙ انالصو شثكّ أ جشادّ
 

 

 

 

 

 



 انجشادّ

عُٕاخ ٔلثم دصٕل اسذفاع انرٕذش انشئٕ٘ 5ٚفضم اجشاء انجشادّ فٙ عًشالم يٍ  

 .ٔاَعكاط انشُد ٔانز٘ ٚثذا تاسذفاع انًمأيّ انٕعائّٛ انشئّٕٚ 

انجشادّ ذمٕو تاغالق انفرذّ تشلعّ يٍ انرايٕس أ يٍ انذاكشٌٔ يع اعرعًال جٓاص 

انعُاصش انًجأسج نهفرذّ اثُاء االخرالعاخ ْٙ ارٚح . انمهة ٔانشئّ االصغُاعٙ

االغالق نزنك ذخرهف االخرالعاخ دغة يٕلع انفرذّ ٔيٍ آًْا ارٚح انعمذج االرٍُٚٛ 

انثغُّٛٛ فٙ  انفرذاخ يٍ َٕع انمُاج االرُّٚٛ انثغُّٛٛ انرايّ ٔغٛش انرايّ ٔفٙ فرذاخ 

َغثح .انجٛة االكهٛهٙ تاالضافّ انٗ انصًاخ انٕٓائّٛ كاخرالط عاو نكم انفرذاخ

 .انٕفٛاخ يٍ انجشادّ ٚجة اٌ ذماسب انصفش


