تعریف :
تتزاِٛصی فاِٛت یىی اس ضایؼتزیٗ ٘اٙٞداری ٞای ٔادرسادی
لّثی سیا٘ٛساست و ٝدر خٙس ٔذوز وٕی تیطتز اس ٔؤ٘ث
است .لّة اس  4حفز ٜتطىیُ ضذ ٜاست د ٚتای تاالیی
ضأُ دّٞیش راست  ٚچپ  ٚدٚتای پاییٙی ضأُ تغٗ راست

اس آٖ سٔ ٛمذار خ٘ٛی و ٝت ٝریٞ ٝا ٔی رسذ ت ٝدِیُ

ػالیٓ ایٗ تیٕاراٖ ،چٕالی ضذٖ اٍ٘طتاٖ ،ضؼف ،تالش

تٍٙی دریچ ٝریٛی واٞص ٔی یاتذ .تٍٙی دریچ ٝتاػث

تزای تٙفس است.

عٗ راست تیص اس حذ عثیؼی فؼاِیت وٙذ
ٔی ضٛد و ٝب
تا تتٛا٘ذ خ ٖٛرا ت ٝری ٝتزسا٘ذ ٚ.تٕٞ ٝیٗ دِیُ تشرٌتز
 ٚدیٛار ٜآٖ ػضال٘ی تز ٔی ضٛد.

چماقی شدن واخه ها و
آبی روگ بودن بیماران

 ٚچپ است .در ایٗ تیٕاری  4اختالَ ػٕذٚ ٜخٛد دارد وٝ
در سیز ضزح دادٔ ٜی ضٛد :
ٚ - 1خٛد سٛراخ در دیٛار ٜی تیٗ د ٚتغٗ ( تغٗ ٞا،
حفزٞ ٜای پاییٙی لّة ٞستٙذ وٚ ٝظیف ٝپٕپ
وزدٖ خ ٖٛت ٝسایز ا٘ذأٟا را ت ٝػٟذ ٜدار٘ذ ).
 - 2ت ًٙضذٖ دریچ ٝریٛی ( ایٗ دریچ ٝدر ٔحُ
اتصاَ تغٗ راست تٝ

ضزیاٖ ریٛی لزار دارد

ٚظیف ٝضزیاٖ ریٛی ٞذایت خ ٖٛاس سٕت لّة تٝ
ریٞ ٝاست ).
 - 3تشري ضذٖ تغٗ راست لّة
 - 4لزار ٌزفتٗ آئٛرت در ٔحُ غیزعثیؼی ( آئٛرت
رٌی است و ٝخ ٖٛاوسیضٖ دار را اس لّة تٝ
ارٌاٟ٘اا٘تماَ ٔی دٞذ ) در ایٗ تیٕاری ریطٝ
آئٛرت تز رٚی دیٛار ٜتیٗ تغٙی لزاردارد.
تزای رٚضٗ تز ضذٖ ٚلایؼی و ٝدر ایٗ تیٕاری رخ ٔی
دٞذ ٔختصزی در ٔٛرد ٘ح ٜٛتزٚس ػالیٓ تٛضیح دادٜ
ٔی ضٛد  :سٛراخ تیٗ د ٚتغٗ تاػث ٔی ضٛد و ٝخٖٛ

علل و عوامل :
ػّت ایٗ تیٕاری وأالً ٔطخص ٘یست أا تا تزخی
ػٛأُ ص٘تیىی ٔ ٚحیغی ٔا٘ٙذ دیاتتی تٛدٖ ٔادر،
ٔصزف اِىُ  ٚتزخی دارٞٚا ٔا٘ٙذ وارتأاسپیٗ ارتثاط
دارد ػال ٜٚتز ایٗ و ٝضا٘س تِٛذ وٛدن تیٕار در
خا٘ٛاد ٜای و ٝیىی اس ٚاِذیٗ یا فزس٘ذاٖ دیٍز تٝ
تیٕاری ٔثتال تاضٙذ وٕی افشایص ٔی یاتذ .
تٕاْ ایٗ ٘طا٘ٞ ٝا ت ٝایٗ ػّت ٚخٛد دارد و ٝخٖٛ
وافی در ریٞ ٝا خزیاٖ پیذا ٕ٘ی وٙذ  ٚآٟ٘ا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ

عالیم و نشانه ها :
اٌزتٍٙی دریچ ٝریٛی خفیف تاضذ ٕٔىٗ است ظاٞز
عثیؼی تاضذ  ٚتا ضٙیذٖ صذای اضاف ٝتطخیص دادٜ
ضٛد.

اوسیضٖ ٔٛرد ٘یاس تذٖ را تأ ٔیٗ وٙٙذ ٘ .طستٗ تٝ
حاِت سدذ ٜوٕه ٔی وٙذ تاخ ٖٛتیطتزی ت ٝریٞ ٝا
خزیاٖ پیذا وٙذ  ٚخ ٖٛاوسیضٖ دار تیطتز ت ٝتذٖ
تزسذ. .

وٛدواٖ ٔثتال ت ٝایٗ تیٕاری اغّة آتی ت٘ ٝظز ٔی
رسٙذ ایٗ ظاٞز آتی ٕٔىٗ است در سٔاٖ تِٛذ  ٚیا در
سٔاٖ ضیز خٛارٌی ظاٞز ضٛد .ضیزخٛاراٖ ٔثتال دچار

تشخیص :


اوٛواردیٌٚزافی  :در ایٗ رٚش تا استفاد ٜاس

اوسیضٖ دار ( خ ٖٛلزٔش )  ٚخ ٖٛبد ٖٚاوسیضٖ ( خٖٛ

حٕالت وثٛدی ٔی ض٘ٛذ و ٝخٟت رفغ ایٗ حٕالت

آتی) تا یىذیٍز ٔخّٛط ضٖ ٛد  ٚدر ٘تید ٝخ٘ٛی و ٝتٝ

درٔاٖ تیٕار تایستی ٞز چ ٝسزیؼتز صٛرت ٌیزد .

أٛاج ٔافٛق صٛت تصاٚیزی اس لّة ٌزفتٔ ٝی

ا٘ذأٟا خزیاٖ ٔی یاتذ حاٚی اوسیضٖ وافی ٕ٘ی تاضذ.

تچٞ ٝای تشرٌتزی و ٝػُٕ خزاحی ٘طذ٘ذ حیٗ ٚرسش

ضٛد تطخیص تیٕاری داد ٜضٛد .

تٙاتزایٗ ایٗ وٛدواٖ غاِثاً دارای پٛست٘ ،اخٗ ِ ٚثٟای

دچار تٍٙی ٘فس ٔی ض٘ٛذ  ٚخیّی سٚد خستٔ ٝی

آتی رً٘ ٞستٙذ.

ض٘ٛذ  .ایٗ تچٞ ٝا ٕٔىٗ است در خالَ ٚرسش
حاِت چٕپاتٕ ٝتٙطیٙٙذ ( حاِت سدذ) ٜ

تٝ

 .اس دیٍز



٘ٛارلّة  ٚػىس ساد ٜاس لفس ٝسی٘ ٝٙیش تٝ

تطخیص وٕه ٔی وٙذ.



در ٔٛاردی اس آ٘ضیٌٛزافی لّة تزای تؼییٗ

دلیك ساختٕاٖ لّة لثُ اس ػُٕ خزاحی استفادٜ
ٔی ضٛد .

درمان:

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تزای اصالح ٔطىُ ػُٕ خزاحی السْ است .در ایٗ
ػُٕ سٛراخ تیٗ تغٗ ٞا تستٔ ٝی ضٛد .ػال ٜٚتز تستٗ
سٛراخ تیٗ  2تغٗ ،خزاح تٍٙی در یچ ٝریٛی را ٘یش
تزعزف ٔی وٙذ .
پیٍیزی ٔٙظٓ ٚ ٚیشیت تیٕار تٛسظ ٔتخصص لّة ٚ
اوٛواردیٌٛزافی ٞای دٚر ٜای در ر٘ٚذ تٟثٛدی  ٚدرٔاٖ

نکته  :وٛدواٖ ٔثتال ت ٝتتزاِٛصی فاِٛت در تٕاْ
عٔ َٛذت س٘ذٌیطاٖ تایذ تحت ٘ظز پشضه

تترالوژی فالوت
Tetralogy of fallot

ٔتخصص لّة تاضٙذ .

تیٕار تسیار حائش إٞیت است .

پیامذ درمان :
پس اس ػُٕ خزاحی اوثز وٛدواٖ تٛا٘ایی ا٘داْ وّیٝ
فؼاِیت ٞای ٔؼٕ َٛرٚسا٘ ٝت ٝتذریح

ٔا٘ٙذ ٚرسش ٚ

ا٘داْ وار ٞای ضخصی را دار٘ذ ٌ .اٞی اٚلات تؼضی اس
ایٗ وٛدواٖ تزای وٙتزَ تؼذاد ضزتاٖ لّة ٕٞ ٚچٙیٗ
تٟثٛد ػّٕىزد لّثطاٖ ٔٛلتا تٔ ٝصزف دار ٚاحتیاج
دار٘ذ  .ایٗ وٛدواٖ تایذ لثُ اس رفتٗ ت ٝد٘ذا٘پشضىی یا
ا٘داْ ٞز ٌ ٝ٘ٛرٚش تطخیصی ٟٔاخٓ  ٚػُٕ خزاحی
آ٘تی تیٛتیه ٔصزف وٙٙذ تا اس ٚلٛع ػف٘ٛت خٌّٛیزی
ضٛد  .در صٛرت تزٚس ٞزٌ ٝ٘ٛتٍٙی ٘فس ت ٝپشضه
ٔزاخؼ ٝضٛد.
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