
  TETRALOGY of FALLOTستاػٙ فانهٕ

 infundibulumٚرًٛض ْزا انًشض تُمص ًَٕ ٔذضٛك فٙ يخشج انثطٍٛ االًٍٚ 

ًٚرذ انٗ االٔػٛح انشئّٕٚ ٔانشجشج انٕػائّٛ انشئّٕٚ تذسجاخ يخرهفح درٗ دسجح 

, ٚرشافك ْزا انرضٛك يغ فرذح تٍٛ انثطٍُٛٛ كثٛشج ٚرشاكة ػهٛٓا االتٓش,انشذك انشئٕ٘

ػُذْا ذصثخ انذانّ % 50فٙ دال كاٌ ذشاكة االتٓش ػهٗ انفرذّ تُسثّ ذضٚذ ػٍ

ذرسأٖ انضغٕط فٙ انثطٍُٛٛ كًا . double outlet RVتطٍٛ اًٍٚ رٔ يخشجٍٛ 

 APفٙ دانح انشذك انشئٕ٘ ٚضداد انذٔساٌ انجاَثٙ انًؼأض .ذرسأٖ انسًاكّ

collateral arteries   

يٍ انذاالخ ٕٚنذ االطفال تذٌٔ صسلّ ٔذثذا انضسلح تانظٕٓس يغ ذمذو االساتٛغ 25%

 .ٔاالشٓش تسثة صٚادج انرضٛك انشئٕ٘

 ,سُٕاخ10درٗ ػًش ال% 70سُح االٔنٗ يٍ انؼًش َٔسثح انٕفٛاخ فٙ ال% 25

 .يٍ انؼًش 40يٍ ْؤالء االطفال الٚؼٛش نٛثهغ ال95%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االػشاض

 صنح ذُفسّٛ جٓذّٚ,ذثمشط اصاتغ يرسأ ٚضداد ٔٚمم تذسة انذٔساٌ انجاَثٙ,صسلح

صاء ٔنكٍ تذسجح الم يٍ انفرذّ تٍٛ انثطٍُٛٛ ٚؼأض انطفم ػُٓا تٕضؼٛح انمشف

تؼذيا ٚصثخ لادسا ػهٗ انًشٙ يغ انؼهى اٌ جًٛغ االطفال ٚصاتٌٕ تراخش ًَٕ ٔاضخ 

انؼذٚذ يٍ انذاالخ ذشاجغ أال تسثة صًاخ دياغّٛ ٔدرٗ .تانُسثح اللشآَى

 .خشاجاخ دياغّٛ ساجؼّ نهضٚادج انشذٚذج فٙ ذؼذاد انكشٚاخ انذًش انًؼأض 

ٔذغٛة ْزِ انُفخّ فٙ  midsystolicتانفذص انسشٚش٘ َجذ َفخّ اَمثاضّٛ سئٕٚح 

دانح انشذك انشئٕ٘ ػُذْا َسًغ َفخّ يسرًشج َاجًّ ػٍ انجشٚاٌ انًسرًش فٙ 

 .انششاٍٚٛ انجاَثّٛ انًؼأضّ أ انمُاج انششٚاَّٛ

ٔاضطشاب  polycythemiaيخثشٚا َجذ اصدٚاد شذٚذ فٙ ذؼذاد انكشٚاخ انذًش 

 .فٙ ػٕايم ذخثش انذو

تسثة ضخايح انثطٍٛ االًٍٚ ٔغٛاب انسشذٍٛ sabot=انمثمابشؼاػٛا َجذ ػاليح 

انشئٕٚرٍٛ كًا َجذ غٛاب انرٕػّٛ انشئٕٚح انًذٛطّٛ ٔػالياخ ذثاسص االٔػّٛ 

 .انًؼأضّ ػهٗ ظم االضالع

االٚكٕ دٔتهش انمهثٙ ًٚكٍ اٌ ٚؼطُٛا فٙ يؼظى انذاالخ كافح انًؼهٕياخ انضشٔسّٚ 

يٍ انذاالخ ياصنُا % 10ادٙ ٔنكٍ فٙ نراكٛذ انرشخٛص ٔٔضغ االسرطثاب انجش

نهمثطشج انمهثّٛ انٛسشٖ ٔانًُٛٗ نذساسح انذٔساٌ انجاَثٙ انًؼأض ٔدجى  َذراج

ج انثطٍٛ انششاٍٚٛ االكهٛهّٛ تانُسثّ نًخشانششاٍٚٛ انشئّٕٚ ياتؼذ انرضٛك ٔيساس 

 .االًٍٚ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انجشادّ

ٔنكٍ دسجح ذضٛك يخشج االصالح انجشادٙ يسرطة فٙ انسُّ االٔنٗ يٍ انؼًش 

انثطٍٛ االًٍٚ ٔشذج انذٔساٌ انجاَثٙ انًؼأض ٚذذداٌ ادٛاَا انرذاخم انًثكش فٙ 

 .االساتٛغ االٔنٗ يٍ انؼًش

االصالح انكايم ٚكٌٕ تاغالق انفرذّ تشلؼّ يٍ انذاكشٌٔ ٔذٕسٛغ يخشج انثطٍٛ 

االًٍٚ يغ انششٚاٌ انشئٕ٘ تشلؼح اخشٖ يغ انذفاظ ػهٗ انذساو انشئٕ٘ اٌ ٔجذ ٔاال 

اْى االخرالطاخ انثؼٛذِ تؼذ االصالح انكايم ْٙ اضطشاتاخ انُظى .َمٕو ترصُٛؼّ

سُح يٍ 20َسثح انذٛاج تؼذ .انشئٕ٘ ٔلصٕس انثطٍٛ االًٍٚ تسثة لصٕس انذساو

 %.8-5َسثح انٕفاج تؼذ انجشادح ذثهغ دٕانٙ %.90االصالح انكايم ذضٚذ ػٍ

ػًهٛاخ انشُد َهجا نٓا فٙ دال كاٌ ػًش انطفم صغٛشا أ ال ٚرُاسة يغ ٔصَّ 

ْٔٙ ػثاسِ ػٍ Blalock-Taussingتشكم كثٛش ٔاْى ػًهٛاخ انشُد ْٙ ػًهٛح 

لِٕ االًٍٚ ػُذ ذفشػّ ٔاػادج صسػّ ػهٗ انششٚاٌ انشئٕ٘ لطغ انششٚاٌ ذذد انرش

ٚاٌ ذذد انرشلٕج االٚسش ٔانششٚاٌ ساالًٍٚ أ صسع لُّٛ يٍ انذاكشٌٔ ياتٍٛ انش

ْزِ انؼًهٛاخ ْٙ ػًهٛاخ يساػذِ تًُٛا ًُٕٚ انطفم ٔٚصثخ جاْضا .انشئٕ٘ االٚسش

  . شٓش18-6نؼًهٛح االصالح انكايم ٔػادج يا ذكٌٕ ْزِ انًذج تٍٛ


