نشرة المعلومات الخاصة بالمستهلك

أمراض القلب في
مرحلة الطفولة:
الحقائق
معلومات وحقائق أساسية عن أمراض
القلب في مرحلة الطفولة.

ما المقصود بأمراض القلب في
مرحلة الطفولة:

أمراض القلب في مرحلة الطفولة
( )Childhood heart disease – CHDهو
مصطلح عام لمجموعة من الحاالت التي تؤثر
عىل وظيفة القلب.

يمكن أن تكون عيوب القلب هذه َ
خلقية أو مكتسبة
أثناء مرحلة الطفولة .تعني الخلقية تلك الموجودة منذ
الوالدة .تعني المكتسبة تلك التي تطورت الح ًقا في
مرحلة الطفولة.

يوم  8أطفال مصابين
بأحد أشكال أمراض
القلب الخلقية.

1

عيوب القلب الخلقية هي أكثر أنواع العيوب شيوعً ا
منذ المولد ،حيث يولد طفل من كل  100بعيب
1
في القلب.
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ال يمكن الشفاء من أمراض القلب التي تصيب
الشخص في مرحلة الطفولة ،إال أنّ الخيارات العالجية
في تحسن .يعيش معظم األطفال الذين يعانون من
مشاكل في القلب حياة طويلة وطبيعية.

٪95

من األطفال
المولودين بعيب
خلقي في القلب
يعيشون حتى
4
سن البلوغ.

يوجد اليوم أكثر من  65ألف طفل وبالغ في
أستراليا مصابين القلب التي أصيبوا بها في
2
مرحلة طفولتهم.
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يولد في أستراليا كل

تعتبر أمراض القلب في مرحلة الطفولة فريدة من
نوعها مقارنة باألنواع األخرى من أمراض القلب نظرًا
الستمرارها لمدى الحياة.

كيفية عمل القلب؟

القلب عبارة عن عضلة وظيفتها ضخ الدم في جميع
أنحاء الجسم .يحمل الدم األكسجين والمواد المغذية
التي تحتاجها أعضاء الجسم للبقاء بصحة جيدة
والعمل بشكل سليم.
ينقسم القلب إىل أربع حجرات ،اثنتان عىل اليمين
واثنتان عىل اليسار.
الرئتين

األذين األيمن

األذين األيسر
البطين األيسر

البطين األيمن

الجسم
المصدرThe Royal Children’s Hospital Melbourne :

مع كل ضربة قلب ،يرسل القلب الدم إىل جميع
أنحاء الجسم.
للقيام بذلك ،يؤدي الجانب األيسر واأليمن من
القلب مهام مختلفة:
•يتلقى الجانب األيمن (باللون األزرق عىل الرسم)
الدم قليل األكسجين من الجسم ويضخه إىل
الرئتين حيث يلتقط األكسجين
•يتلقى الجانب األيسر (باللون األحمر) هذا الدم الغني
باألكسجين من الرئتين ويضخه إىل بقية الجسم

ما المقصود بعيب القلب الخلقي؟
يعني العيب الخلقي عي ًبا في القلب موجود منذ
الوالدة .تحدث العيوب الخلقية عندما ال ينمو قلب
الطفل بشكل سليم أثناء الحمل .هناك أنواع مختلفة
من العيوب ويمكن أن يكون لكل منها تأثيرات مختلفة.
الفئات الرئيسية للعيوب هي:
•ثقوب في القلب والتي تسمح باختالط الدم قليل
األكسجين مع الدم الغني باألكسجين .ويعني ذلك
عدم نقل كمية كافية من األكسجين إىل الجسم.

من األمثلة :عيب الحاجز األذيني وعيب الحاجز
البطيني وعيب الحاجز األذيني البطيني
•يحدث انسداد تدفق الدم عندما تكون األوعية
الدموية أو صمامات القلب أضيق مما هي عليه
في القلب الطبيعي .وهذا يعني اضطرار القلب
للعمل بجهد أكبر لضخ الدم إىل جميع أنحاء الجسم.
من األمثلة :التضيق الرئوي وتضيق األبهر
•تحدث األوعية الدموية غير الطبيعية عندما ال
تتشكل األوعية الدموية بشكل صحيح أو تتشكل
في مواضع خاطئة ،مما يؤثر عىل تدفق الدم الغني
باألكسجين إىل باقي الجسم.

من األمثلة :تغيير وضع األوعية الكبيرة
وتضيق األبهر
•يحدث اعتالل صمامات القلب عندما ال تفتح
صمامات القلب وتغلق بشكل سليم ،مما يزيد من
صعوبة توصيل القلب لما يكفي من الدم الغني
باألكسجين إىل الجسم.

من األمثلة :رتق الرئة
•يحدث القصور في نمو القلب عندما ال ينمو جزء
رئيسي من قلب الطفل بشكل سليم أثناء الحمل.
من األمثلة :متالزمة القلب األيسر الناقص
التنسج
•يمكن أن تحدث مجموعة من العيوب عندما
يولد الطفل بأكثر من عيب واحد.

من األمثلة :رباعية فالو

بعد توصيل األكسجين ،يعود الدم إىل القلب
وتبدأ الدورة من جديد.
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ما الذي يسبب أمراض
القلب الخلقية؟

السبب في حوالي  ٪80من حاالت أمراض القلب
3
الخلقية غير معروف.
بعض األسباب وعوامل الخطر المعروفة هي العوامل
الوراثية واإلصابة بمرض أثناء الحمل وغير ذلك من
العوامل المرتبطة بصحة األم أثناء الحمل.

يتم عالج أمراض
كيف
ّ
القلب الخلقية؟

تكون بعض عيوب القلب الخلقية خفيفة وال تحتاج
إىل عالج .وقد يكون بعضها معقدًا ويتطلب العديد
من العمليات الجراحية عىل مدار سنوات عديدة.

النوعان الرئيسيان من أمراض القلب المكتسبة عند
األطفال هما:
تحدث أمراض القلب الروماتيزمية عندما
يكون هناك تلف في صمامات القلب الناتج عن
اإلصابة بنوبة أو أكثر من الحمى الروماتيزمية الحادة
يتم
( .)Acute Rheumatic Fever – ARFإذا لم ّ
عالج الحمى الروماتيزمية ،فقد تؤدي إىل تلف دائم
في القلب .ال يوجد عالج ألمراض القلب الروماتيزمية
ولكن يمكن الوقاية من العدوى المسببة لها .تشمل
عوامل الخطر الفقر واالكتظاظ السكاني وقلة فرص
الحصول عىل الرعاية الطبية.
في أستراليا ،يؤثر مرض القلب الروماتيزمي ()RHD
عموما عىل مجتمعات السكان األصليين وسكان جزر
ً
مضيق توريس.

يعيش  ٪95من األطفال المولودين بعيب خلقي
4
في القلب حتى مرحلة البلوغ.
عدد البالغين المصابين بأمراض القلب الخلقية في
أستراليا اليوم هو أكبر من عدد األطفال.

يحتاج أكثر من نصف مجموع األطفال
المصابين بأمراض القلب الخلقية إىل
الخضوع للجراحة أو عالج يعتمد عىل
5
القسطرة في مرحلة ما من حياتهم.

ما المقصود بمرض القلب
المكتسب؟

مرض القلب المكتسب هو من المشاكل التي تظهر
بعد الوالدة .يصاب بعض األطفال بعيب في القلب
بسبب مرض أو عدوى أثناء مرحلة الطفولة.
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heartkids.org.au

 ٪94من الحمى الروماتيزمية
الحادة المبلغ عنها في أستراليا
هي بين السكان األصليين
6
وسكان جزر مضيق توريس.
تورما في األوعية
يسبب مرض كاواساكي
ً
الدموية ،بما في ذلك تلك التي تؤدي إىل القلب.
ويصيب في الغالب األطفال الذين تقل أعمارهم عن
يتم إثبات سبب اإلصابة بمرض
خمس سنوات .لم ّ
كاواساكي .ويعتقد بعض الباحثين أنّ استجابة الجهاز
المناعي غير الطبيعية لجرثومة شائعة هي السبب في
يتم تشخيصهم
ذلك .يتعافى معظم األطفال الذين ّ
وعالجهم مبكرًا بشكل كامل وال يصابوا بتلف القلب.
ويعاني  ٪10من األطفال المصابين بمرض كاواساكي
7
كحد أقصى من مشاكل قلبية مستمرة.
تشمل األمراض األخرى التي يمكن أن تؤدي إىل
اإلصابة بأمراض القلب المكتسبة لدى األطفال ،الداء
العضلي القلبي (التهاب عضلة القلب) واعتالل عضلة
القلب (مرض عضلة القلب) .يمكن أن يولد األطفال
أو يصابوا ً
أيضا باضطراب النظم القلبية ،وهو عبارة
عن إيقاع غير طبيعي لدقات القلب.

4/3

أين يمكن العثور عىل مزيد
من المعلومات والدعم
HeartKids
heartkids.org.au
تعرفوا أكثر عىل أمراض القلب في مرحلة الطفولة
.HeartKids والدعم الذي يمكن أن تقدمه لكم مؤسسة
1800 432 785
HeartKids اتصلوا بخط المساعدة الخاص بمؤسسة
.للحصول عىل الدعم والمشورة واإلرشاد
@HeartKidsAustralia
@HeartKids

RHDAustralia
rhdaustralia.org.au

KD Foundation
kdfoundation.org.au
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 فيHeartKids تمت مراجعة نشرة المعلومات هذه وتحديثها من قبل مؤسسة

.وتم اعتمادها من قبل لجنتنا االستشارية السريرية في وقت النشر
ّ .2021 مارس/آذار
 المعلومات الواردة في نشرة المعلومات.قد تتغير المعلومات السريرية بعد هذا التاريخ
دائما إىل الطبيب عن
 تحدثوا. وال تحل محل المشورة الطبية من طبيبكم،هذه هي عامة
ً
.األمور التي تؤثر عىل صحتكم
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