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المقدمة
تبقى التشوهات الخلقية سببا لعدد من اإلمراضيات بما في ذلك
حاالت الوالدة المبكرة ،وفيات المواليد الرحمية ووفيات المواليد خاصة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .خالل اإلجتماع الثالث والستين
لجمعية الصحة العالمية في عام  ،0202حثت منظمة الصحة العالمية جميع
الدول األعضاء إلجراء بيانات مراقبة للعيوب الخلقية كجزء من المعلومات
الصحية على الصعيد الوطني وذلك لكونها سبب لموت الجنين داخل
الرحم ،الوالدة المبكرة ووفيات المواليد غالبا في البلدان ذات الدخل
والمنخفض.
المتوسط
تعرف التشوهات الخلقية بالتشوهات في وظيفة ،هيكل ،أو أيض
الجسم والتي تكون موجودة عند الوالدة .وهي تشمل مجموعة واسعة من
التشوهات مع مستويات مختلفة من التأثير .قد تؤدي هذه التشوهات إما إلى
ضعف عقلي و  /أو جسدي أو إلى نتائج قاتلة .التشوهات الخلقية من
األمراض المعقدة التي يمكن أن تسببها الوراثة ،العوامل البيئية ،التعرض
ألدوية  ،مخدرات ،مواد كيميائية ،وإنتانات داخل الرحم .ومع ذلك ،فإن
 07في المئة من العيوب الخلقية تظل غير معروفة السبب.
في تقرير صدر مؤخرا من مؤسسة "مارش أوف دايمز"
(،)MODتبين أن واحد من كل  33طفل في الواليات المتحدة يعاني من
تشوه خلقي .هناك أكثر من  0،777عيب خلقي معروف ،يتراوح بين
طفيف إلى تشوه خطير .يمكن الوقاية من العديد منها إذا ما تم تحديدها أو
يمكن تحسين نتائجها من قبل الكشف المبكر عند الوالدة والعالج .وبالرغم
من أنه يمكن عالج أو شفاء الكثير من التشوهات الخلقية  ،فهي تبقى السبب
الرئيسي للوفاة في السنة األولى من العمر ،أي ما يمثل أكثر من  ٪07من
مجموع وفيات األطفال الرضع .بحيث يكون لهؤالء األطفال فرصة أكبر
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للمرض والعجز على المدى الطويل من األطفال دون التشوهات الخلقية،
باإلضافة إلى األعباء المالية .في عام  ،9110أشارت التقديرات إلى أن
التكلفة اإلجمالية لرعاية األطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في
الواليات المتحدة تجاوزت  9.0مليار دوالر سنويا .وبسبب العبء الثقيل ،
قررت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCإنشاء نظام
لرصد التشوهات الخلقية والذي هو أمر أساسي لرصد ,كشف ونشر
المعلومات وبالتالي لدراسة أسبابها.
وفقا للتقرير العالمي ( )0772لمارش أوف دايمز (،)MOD
 ٪10من التشوهات الخلقية تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل ،مع الغالبية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا .لبنان يفتقر
الى أنظمة المراقبة لتحديد التشوهات الخلقية على الرغم من األدلة التي
تبين العبء الصحي الناجم عن هذه العيوب ،والتعرض لعوامل الخطر
المختلفة في البالد .ومع ذلك ،فإن الشبكة الوطنية للمعلومات حول الوالدة
وما بعدها ( )NCPNNأنشأت في عام  9111قاعدة بيانات لجمع
المعلومات عن فترة ما حول الوالدة من  39مستشفى في مناطق مختلفة
من البالد ،والتي تمثل حوالي  ٪37من إجمالي الوالدات الوطنية.
بناء على ما سبق ،أطلقت وزارة الصحة العامة في لبنان برنامج
وطني لرصد التشوهات الخلقية مع اإلستعانة بالخبرة الفنية لفريق
 NCPNNوبدعم من مركز السيطرة على األمراض .تنفيذ هذا الرصد
الوطني هو عالمة فارقة لهذا البلد وإنجاز كبير وخاصة مع وقوع
التشوهات الخلقية الخطيرة .فهم الوفيات الناجمة عن التشوهات الخلقية
وعوامل الخطر المرتبطة بها يؤدي إلى تنفيذ التدخالت لمنع تلك التشوهات
ولتحسين رعاية المواليد المصابة.
كشفت البيانات التي تم جمعها على مدى السنوات العشر الماضية
من قبل  ،NCPNNنقص كبير في اإلبالغ عن التشوهات الخلقية .بحيث
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تراوحت نسبة ومعدل انتشار التشوهات الخلقية ما بين  10لكل 9،777
مولود حي في المناطق ذات الدخل المنخفض و  31.0لكل  9،777مولود
حي في المناطق ذات الدخل المرتفع .ومع ذلك ،فإن نسبة التشوهات الخلقية
في لبنان ،كما جاء في تقرير  NCPNNلجميع أنواع التشوهات (الصغيرة
والكبيرة) كان  30.3في  9777والدة حية في عام  0770و  92.5لكل
 9،777والدة حية في عام  0771للتشوهات الرئيسية فقط .باإلضافة إلى
ذلك ،أشارت البيانات التي جمعتها  NCPNNمن تشرين األول 0773
إلى كانون األول  0775بشكل غير متوقع أن أكثر التشوهات الخلقية هي
من مستشفيات المدن ( )٪22.0بالمقارنة مع المناطق الريفية والمحرومة
( )٪33.1ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي المتدني و معدالت زواج
األقارب المتزايدة.
مما يقودنا إلى إستنتاج واحد مفاده أن واحدا من األسباب الرئيسية
وراء هذه المالحظة هوعلى األرجح عدم اإلبالغ عن التشوهات الخلقية
نظرا لنقص الخبرة في المراكز ،انعدام التدريب ،عدم توافر المتخصصين
في جميع األوقات ،اإلفتقار إلى نظم اإلحالة اإلقليمية وعدم التجهيز.
لهذاو وبدعم من مؤسسة "مارش أوف دايمز"" ,مركز السيطرة
على األمراض" و "الشبكة الوطنية للمعلومات حول الوالدة وما بعدها" ،
أنشئ دليل للتشوهات الخلقية كمبادرة لتدريب األفراد من أجل تحسين تمييز
التشوهات الخلقية  ،تشخيصها واإلبالغ عنها لمركز الرصد الوطني المنشأ
حديثا .هذا الدليل هو في طور العمل  ،و الطبعة األولى ستشمل التشوهات
الخلقية الشائعة في مجتمعنا بناء على خبرتنا على مدى السنوات ال 90
الماضية .والقرص المدمج التابع له سينشر في وقت الحق .سيتم تصنيف
التشوهات الخلقية في هذا الدليل وفقا للتصنيف الدولي لألمراض (ICD-
 ،)10وسيتم تقسيمه إلى أجهزة .وبما أن هذا الدليل تعليمي موجه إلى
مقدمي الرعاية من مختلف الخلفيات والمستويات التعليمية (مساعدي
البحوث ،الممرضات ،واألطباء عموما) فهو مبسط وملخص .ويتضمن
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الئحة من الكتب المرجعية والموارد إذا كان القارئ بحاجة لمعلومات أكثر
تفصيال.
نود أن نشكر جميع من ساهم في تطوير هذا الدليل وكذلك جميع
مرضاهم.
بصور
زودونا
الذين
األطباء
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الكتاب:
د .لمى شرف الدين
ريم الرافعي
د .شانتال فرا
د .دياال روماني
د .خالد يونس
المساهمين:
د .ناجي ابو شبل
صوفي عزيزي
مايا بدران
راشيل بجاني
د .عمر دباغ
د .جوزيف غفري
ناتالي شويري
حنين حمادة
باسكال نكد
د .نادية ساكاتي
د .ماهر صوبرة
ميرا وهبي
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1-5

.I

مقدمة



أمراض القلب الخلقية تشمل عيوب في القلب والدورة الدموية.



هي النوع االكثر شيوعا من التشوهات الخلقية 0 :إلى  1في
 9777والدة حية.



يمكن أن تكون العرضية عند الوالدة ،وتتراوح األعراض ما بين
معتدلة إلى حادة قد تهدد الحياة.



في  ٪17من الحاالت متعددة األسباب.



في  ٪97يمكن أن تكون متعلقة بأدوية مستخدمة أثناء الحمل (أي
الوارفارين ،ثنائي فينيل هيدانتوين) أو التهابات داخل الرحم (أي
الحصبة األلمانية).



يزداد خطراإلصابة مع وجود تشوهات وراثية (أي تثلث الصبغي
 09و  91و .)93



تختلف األعراض السريرية من ال عرضية إلى فشل القلب:
o
o
o
o
o
o
o



سرعة في التنفس
نقص التأكسج
زرقة
نفخة قلبية
صعوبات في التغذية
فشل في النمو
صدمة قلبية المنشأ

الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
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o
o
o
o
o
o

تصوير الصدر باألشعة السينية
تخطيط القلب الكهربائي
تصوير القلب بالصدى
قسطرة القلب في بعض األحيان
نادرا ما نحتاج لتصويرالقلب بالرنين المغناطيسي أو
التصوير المقطعي
في معظم الحاالت من الضروري اإلحالة إلى مركز
رعاية حيث يتوفر طب القلب لألطفال وجراحة القلب
والصدر.

11

 I.1الفتحة بين األذينين ()ASD
 الوصف :تدعى أيضا الفتحة في الحاجز الثانوي .تعتبرالفتحة بين
األذينين شائعة نسبيا وتحدث في كثير من األحيان بشكل معزول.
تمثل حوالي  ٪97-2من جميع التشوهات في القلب وهو أكثر شيوعا
لدى اإلناث (نسبة إناث :ذكور  .)9:0وتتميز الفتحة بين األذينين
بوجود فتحة واحدة أو عدة فتحات ذات أحجام متفاوتة في الجدار
العضلي الليفي بين األذين األيمن واأليسر  ،هذه الفتحات تسمح
بإختالط الدم المؤكسج وغير المؤكسج .قد تغلق الفتحة تلقائيا وإال قد
تتطلب تصحيح جراحي.

 األعراض:
 oمعظم أشكال الفتحة بين األذينين غير عرضية.
 oقد تظهر أوال في عمر  1-2أسابيع:
 نفخة قلبية إنقباضية ناعمة مع إنقسام "ثابت" في
الصوت الثاني للقلب
 زرقة وتحدث إذا تم تحويل الدم من الوريد األجوف
السفلي عبر الفتحة بين األذينين
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الصمام التاجي
الفتحة بين األذينين

الصمام األبهري

الصمام مثلث الشرف

الدم المؤكسج
الدم ناقص التاكسج
الدم الممزوج

الصمام الرئوي

الشكل 1.1الفتحة بين األذينين
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 I.2القناة األذينية البطينية المشتركة
 الوصف :عيوب الحاجز األذيني البطيني تمثل  ٪5-0من جميع
التشوهات الخلقية في القلب .يتميز الشكل الكامل باإلنفتاح المشترك
بين جميع حجرات القلب األربع عن طريق:
 oخلل كبير في الحاجز بين االذينين
 oخلل كبير بين البطينين
 oصمام أذيني بطيني مشترك يربط كل من األذينين بالبطينين.
 األعراض :عالمات قصور القلب:
 oتعب سهل وزلة تنفسية
 oضعف التغذية وعدم زيادة الوزن
 oتسارع معدل ضربات القلب السريع
 oشحوب و  /أو برودة األطراف
 oتعرق
 oزرقة  ،قد تظهر فقط عند الجهد
 oنفخة قلبية ،أودفعة قلبية
• التشوهات األخرى المرافقة:
 oتثلث الصبغي ( 09متالزمة داون)
 oمتالزمة انعدام الطحال
 oمتالزمة ديجورج وأليس فان كريفيلد في الشكل الجزئي
للقناة
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الوريقات الغير متكاملة
الصمام التاجي

الفتحة بين
األذينين

الصمام األبهري

الوريقات الغير
متكاملة
الفتحة بين
البطينين
الدم المؤكسج
الدم ناقص التاكسج
الدم الممزوج

الصمام مثلث
الشرف
الصمام الرئوي

الشكل  1.2القناة األذينية البطينية
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 I.3تضيق برزخ األبهر
 الوصف :تضيق برزخ األبهريشكل حوالي  ٪1-2من تشوهات
القلب الخلقية .ويتميز بتقارب محدد أو تضيق في القسم القريب من
األبهرالصدري مما يؤدي إلى زيادة ضغط القلب أثناء االنقباض
وبالتالي إرتفاع ضغط الدم أو قصور القلب االحتقاني .هو أكثر
شيوعا عند الذكور :نسبة الذكور :لإلناث  .9.5ويوصى بالتصحيح
الجراحي حتى للحاالت المعتدلة.
 األعراض :شدة األعراض تعتمد على حجم التضييق والتشوهات
المرافقة.
 oانخفاض أو غياب النبض الفخذي على الفحص السريري
الروتيني.
 oتفاوت كبير في التوتر بين األطراف العلوية و السفلية
 oيمكن أن تكون األعراض كارثية في اليوم 10إلى  90من
الحياة بعد انغالق القناة الشريانية بحيث يظهرقصور قلبي
الحاد ،وصدمة مع حماض شديد:
 عدم انتظام دقات القلب
 زلة تنفسية
 تعرق غزير
 شحوب
 تهيج
 تضخم الكبد
 نفخة قلبية وارتفاع ضغط الدم في األطفال األكبر
سنا.
 تشوهات أخرى قد تكون مرافقة:
 oصمام أبهري ذو مصراعين
 oفتحة كبيرة في الحاجز البطيني ()VSD
 oتضيق األبهر
 oقناة شريانية
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o
o
o

تضيق تاجي
متالزمة تيرنر
آفات انسدادية متعددة في الجانب االيسر :متالزمة شون

تضيق االبهر

الدم المؤكسج
الدم ناقص
التاكسج

الشكل 1.3.تضيق برزخ األبهر
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 I.4اإلتصال البطيني الشرياني المتنافر
أ .القلب اليميني
• الوصف:
o

إزاحة القلب إلى الجانب األيمن من التجويف الصدري

o

ال تغيير تشريحي.

• األعراض:
o

ال عرضي

• التشوهات األخرى المرافقة:
o

تثلث الصبغي 93
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قلب يميني

موضع القلب
الطبيعي

الشكل (أ) 9.0توضع القلب اليميني
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ب .تبديل موضع الشرايين الكبرى أو األوعية
 الوصف :نسبة حدوثها  977777/37-07والدة حية ،وتشكل ٪0-5
من تشوهات القلب الخلقية مع غلبة الحدوث عند الذكور .حرفيا يعني
هذا التشوه أن األبهر ينشأ من البطين األيمن والشريان الرئوي من
البطين األيسر .يعود الدم المؤكسج إلى الرئتين والدم غير المشبع إلى
جهاز الدوران .تغيير وضع الشرايين الكبرى الكامل هو األكثر شيوعا،
كما يشار إليه :تغير وضع الشرايين الكبرى اليميني ألن الشريان
األبهري هو األمامي وإلى اليمين من الشريان الرئوي.
 األعراض:
o
o
o
o

زرقة واضحة مباشرة بعد الوالدة إذا لم يكن هناك خلط كاف بين
الدورانين
تظهر الزرقة في البداية فقط عند البكاء إذا كان الرضيع يعاني من
تغير وضع الشرايين الكبرى مع فتحة كبيرة بين البطينين
تتطور عالمات قصور القلب االحتقاني خالل  0- 2أسابيع
عادة ما يكون اإلزرقاق بارز واألعراض مماثلة لرباعي فالو إذا
كان الرضيع يعاني من تبدل توضع الشرايين الكبيرة مع فتحة بين
البطينين وتضيق أو رتق رئوي.

 التشوهات األخرى المرافقة:
o
o
o
o

غالبا بقاء الثقبة البيضوية
فتحة بين البطينين في  ٪05-07من الحاالت وحوالي  ٪97من
هؤالء يعانون من عرقلة تدفق مسلك البطين
أقل شيوعا :فتحة بين األذينين ،بقاء القناة الشريانية
نادرا تشوهات خارج قلبية (في حوالي )٪1
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وعاء دموي يصل األبهر بالرئوي

الفتحة بين
األذينين

الدم المؤكسج
الدم ناقص
التاكسج
الدم الممزوج

تبادل منشأ األوعية

الشكل (ب)  1.4تبديل موضع الشرايين الكبيرة
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 I.5متالزمة عسر تصنع القلب األيسر ()HLHS
 الوصف :تتميز  HLHSبنقص تصنع معظم األجزاء اليسرى
للقلب بما في ذلك:
األبهر
o
الصمام األبهري
o
البطين األيسر
o
الصمام التاجي
o
واألذين األيسر
o
تمثل نحو  ٪ 1من جميع تشوهات القلب الخلقية .تنتقل بشكل وراثي
مقهور ومعظم المرضى هم من الذكور ( .)٪20وهي عادة ما تكون
قاتلة في الشهر األول من الحياة إذا لم تعالج.
 األعراض:
o
o
o
o
o
o
o
o

زرقة في غضون ساعات أو عدة أيام بعد الوالدة
شحوب ،لون رمادي
زلة وصعوبة في التنفس
ضعف النبض في جميع األطراف
ضغط الدم المنخفض
نفخة باهتة ،الخبب في فشل القلب
الوسن
صدمة شديدة قد تؤدي إلى :إحتالجات ،فشل كلوي ،فشل الكبد
والقلب

 التشوهات األخرى المرافقة:
قد ترتبط في  ٪97من الحاالت مع تشوهات خارج قلبية.
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وعاء دموي يصل
األبهر بالرئوي

أبهر صغير

الفتحة بين
األذينين

بطين أيسر غير متطور

الدم المؤكسج
الدم ناقص التاكسج
الدم الممزوج

الشكل  1.5.متالزمة عسر تصنع القلب األيسر
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 I.6تشوهات الصمام األبهر والتاجي
• الوصف :تتميز هذه المجموعة بتضيق أو قصور الصمام األبهري أو
التاجي .وتشمل:
تضيق أو رتق الصمام التاجي الخلقي
o
قصور الصمام التاجي الخلقي
o
تضيق أو رتق الصمام األبهري الخلقي
o
قصور الصمام األبهري الخلقي
o

أ .تضيق أو رتق الصمام التاجي الخلقي
• الوصف :يعرف رتق التاجي بغياب االتصال األذيني البطيني األيسر.
ويتواجد في كثير من األحيان باالشتراك مع البطين األوحد .التضيق
التاجي هو طيف مستمر من التشوهات التي تشمل العديد من مكونات
الصمام التاجي.
• األعراض:
تعتمد على درجة اإلنسداد
o
قد يكون ال عرضي عند الوالدة
o
نقص تروية األطراف بسبب انخفاض إنتاج القلب وفشل
o
القلب األيمن في حال وجود تضيق شديد
• التشوهات األخرى المرتبطة برتق التاجي:
مخرج مزدوج للبطين األيمن
o
البطين األيسر األوحد مع تبدل موضع الشرايين الكبيرة
o

24

تضيق الصمام التاجي

الصمام التاجي الطبيعي

الشكل (أ) 9.2تضيق الصمام التاجي الخلقي

25

ب .القصور التاجي الخلقي ()MI
 الوصف :القصور التاجي الخلقي المعزول نادر الحدوث .هو
نتيجة لخلل في الصمام يؤدي إلى قلس التاجي (ارتجاع الدم إلى
األذين األيسر).
 األعراض:
 oتعتمد على درجة عجز أو قصور الصمام
 oغالبا العرضي عند الوالدة
 oعالمات قصور التاجي تظهر تدريجيا بحيث يتوسع األذين
األيسر ويتضخم حجم البطين األيسر.
 التشوهات األخرى المرافقة:
 oالفتحة بين األذينين
 oالفتحة بين البطينين
 oتغير موضع الشرايين الكبيرة
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الصمام التاجي
العضالت الحليمية

الشكل (ب) 9.2قصور التاجي الخلقي
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ج .تضيق أو رتق الصمام األبهري الخلقي
• الوصف :ويتميز إما بعدم إكتمال فتح الصمام األبهري (تضيق) أو
غيابه (رتق) .هذه التشوهات تعرقل ضخ الدم من البطين األيسر.
تضيق األبهر الصمامي يحدث في  ٪2-3من جميع المرضى الذين
يعانون من تشوهات القلب واألوعية الدموية الخلقية .شائع لدى
الذكور ،نسبة الذكور :إناث 9 :0
 األعراض:
 oقد يكون ال عرضي في حاالت التضيق الخفيف
 oعند تضيق الصمام األبهري الحرج أو الشديد يظهر عند
الرضع  :تهيج ،شحوب ،إنخافض الضغط ،أو أعراض
قصور القلب:
 زلة تنفسية
 تسرع التنفس
 سحب تحت الضلع
 خراخر منتشرة
 زرقة ثانوية لعدم تشبع الوريد الرئوي
 التشوهات األخرى المرافقة:
 متالزمة تيرنر ()XO
 تضيق الشريان األبهري
 بقاء القناة الشريانية
 مالحظة :تضيق األبهر ما فوق الصمام مرتبطة
بمتالزمة وليام
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صمام أبهري طبيعي

الصمام ثنائي
الوريقات

وريقات الصمام
الثالث

األبهر
األبهر

صمام أبهري متضيق
البطين األيسر
الصمام األبهري
الشكل (ج) 1.6تضيق األبهر
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د .قصور الصمام األبهري الخلقي
 الوصف :يتميز بإنغالق غير كامل للصمام مما يؤدي إلى تدفق الدم
إلى الوراء من الشريان األبهري إلى البطين األيسر.
 األعراض:ال عرضي عادة عند الوالدة .إذا كان القصور شديد
تظهر األعراض التالية:
 oخمول أوضعف في التغذية
 oالنبض القافز
 oزلة تنفسية
 oتسرع النفس
 oعدم انتظام النبض  /عدم انتظام ضربات القلب
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فشل صمام الشريان األبهري باإلنغالق بإحكام
يسبب ارتداد الدم إلى البطين األيسر
ضعف
الصمام
األبهري
األيسر

البطين األيسر
البطين األيمن
الشكل (د) 9.2قصور الصمام األبهري الخلقي
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 .I.7تشوهات الصمام الرئوي ومثالث الشرف
 الوصف :مجموعة من التشوهات تتميز بتضيق أو قصور الصمام
مثلث الشرف أو الرئوي .وتشمل هذه المجموعة:
 oتضيق أو رتق الصمام الرئوي
 oقصور الصمام الرئوي
 oرتق الصمام مثلث الشرف
 oتشوه إيبشتاين
 oمتالزمة نقص تصنع القلب األيمن.

أ .تضيق الصمام الرئوي


الوصف :تضيق الصمام الرئوي المعزول مع الحاجز البطيني
السليم شائع نسبيا ويشكل  ٪97-1من كل التشوهات القلبية .يسبب
عرقلة بضخ الدم من البطين األيمن مما يؤدي إلى زيادة ضغط
البطين األيمن.

 األعراض:
غالبا ال عرضي
o
تعتمد على شدة التضيق
o
زلة تنفسية معتدلة إلى شديدة مع تعب
o
زرقة إذا كان الشنط من اليسار لليمين وذلك من خالل
o
بقاء الثقبة البيضاوية أو الفتحة بين األذينين.
 التشوهات األخرى المرافقة:
آفات انسدادية للبطين األيمن والشريان الرئوي
o
متالزمة نونان.
o
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تضيق الصمام الرئوي

طبيعيا

الصمام
الرئوي

الشكل (أ) 9.0تضيق الصمام الرئوي
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ب .رتق الصمام الرئوي
 الوصف :رتق الرئوي مع بقاء الحاجز البطيني سليم من تشوهات
القلب الخلقية المزرقة الشائعة .بالتعريف ،يكون الصمام الرئوي
مختوم أو غيرمفتوح ويتم توفير تدفق الدم الرئوي من خالل القناة
الشريانية السالكة.
 األعراض:
 oزرقة بعد الوالدة بساعات قليلة عندما تنغلق القناة الشريانية
 oتسرع النفس مع عدم وجود زلة تنفسية
 oنقص األكسجة المقاوم إلعطاء األوكسجين
 oحماض أيضي يعكس تلف األنسجة ناقصة التأكسج
 oنفخة انقباضية لينة شاملة على الحدود القصية اليسرى السفلية.
 التشوهات األخرى المرافقة:
o
o
o
o
o

عيوب الحاجز
رتق الصمام مثلث الشرف
الرتق القريب للشريان الرئوي
التضيق األبهري
شذوذ إيبشتاين للشرف الثالث
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بقاء القناة الشريانية

صمام رئوي غير طبيعي
فتحة بين األذينين

بطين أيمن صغير
رتق الصمام الرئوي

طبيعيا

الشكل (ب) 9.0رتق الصمام الرئوي

35

ج .قصور الصمام الرئوي الخلقي
 الوصف :يعرف أيضا بقلس الصمام الرئوي أو عجز الرئوي.
بحيث ال تنغلق وريقات الصمام الرئوي بإحكام مما يتيح تدفق الدم
إلى الوراء ،وبالتالي نفخة واضحة.
 األعراض :ال عرضي أونفخة لينة في القلب.
 التشوهات األخرى المرافقة:
o
o
o
o
o

رباعي فالو
الفتحة بين األذينين
الفتحة بين البطينين
بقاء القناة الشريانية
متالزمة نونان
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وريقات الصمام
تنغلق بشكل غير
كاف ،مما يسبب
إرتجاع الدم إلى
البطين األيمن

الشكل (ج)  1.7قصور الصمام الرئوي الخلقي
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د .رتق الصمام مثلث الشرف الخلقي  /متالزمة نقص تصنع القلب
األيمن


الوصف :يعرف رتق الصمام مثلث الشرف بعدم تخلق أوغياب
كامل للصمام مع عدم وجود اتصال بين األذين والبطين األيمن .مما
يؤدي إلى عدم تطور البطين أوعدم تصنع البطين األيمن.



األعراض:
 oتعتمد على تدفق الدم في الرئوي
 oزرقة واضحة في اليوم األول من الحياة إذا انخفض تدفق
الدم في الرئوي
 oأعراض قصور القلب المتصلة بزيادة تدفق الدم الرئوي
 oنفخة قلبية إذا ما ترافقت مع تشوهات أخرى.



التشوهات األخرى المرافقة:
 TGA-D oتبديل توضع الشرايين الكبيرة اليمنى،
 oالفتحة بين األذينين ()ASD
 oالفتحة بين البطينين ()VSD
 oبقاء القناة الشريانية ()PDA
 oتبديل أو سوء توضع الشرايين الكبيرة اليسرى.
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الفتحة بين األذينين

الصمام مثلث الشرف غير
المتطور

الفتحة بين البطينين
الرقم (د 1.7 (9رتق الصمام مثلث الشرف الخلقي

نقص تصنع الشريان الرئوي
نحو الرئة

غياب او إغالق
الصمام الرئوي

نقص تصنع البطين األيمن

الشكل (د 9.0 )0متالزمة عسر تصنع القلب األيمن
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ه .شذوذ إيبشتاين


الوصف :ي نسدل الصمام مثلث الشرف في شذوذ إيبشتاين لالسفل
إلى البطين األيمن مع زيادة وريقاته مما يشكل تأذن جزء من
البطين األيمن الذي هو مستمر مع األذين األيمن .يحدث في حوالي
 ٪7.5من المرضى الذين يعانون من تشوهات في القلب.



األعراض:
 oقد يكون العرضي عند الوالدة إذا كان التشوه معتدل
 oقد تظهر عالمات قصور القلب االحتقاني الحاد مع زرقة في
الحاالت الشديدة
 oنفخة قلس مثلث الشرف الشاملة لإلنقباض
 oالخبب في فشل القلب



التشوهات األخرى المرافقة:
 oاإلتصال البيني بين األذينين
 oالفتحة بين البطينين
 oتضيق أو رتق الرئوي
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الفتحة بين األذينين

األذين األيمن

الصمام ثالثي الشرف النازح يسمح بعودة
الدم إلى األذين األيمن
الرقم (ه)  9.0تشوه إيبشتاين
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 .I.8تضيق الصمام الرئوي الخلقي
يرجى مراجعة القسم )أ( I.7لمزيد من المعلومات عن األعراض ،الوصف
والتشوهات المرتبطة بها.

الشكل  9.1تضيق الصمام الرئوي
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 I.9بطين وحيد
 الوصف :هوعبارة عن خلل نادر ،حيث يتلقى بطين واحد الصمامين األذيني
البطيني .يحدث في كثير من األحيان كجزء من تشوهات القلب واألوعية
الدموية المعقدة .فيزيولوجيا البطين الوحيد تضم مجموعة متنوعة من اآلفات
التشريحية ،كرتق الصمام األذيني البطيني حيث يتم خلط كامل للعود الوريدي
الجهازي والرئوي .ويتم تقسيم الناتج البطيني بين األوعية الرئوية والجهازية.
 األعراض:
o

عالمات الصدمة في األسبوع األول من الحياة (انظر )HLHS

o

حماض

o

فشل تحدي فرط التأكسج :أي زيادة في  957 >PaO2على
 ٪977أوكسجين.
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تعتمد الفيزيولوجيا على درجة التضيق الرئوي
والذي يحدد كمية تدفق الدم عبرالرئوي
الشكل  9.1البطين الوحيد
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 I.10رباعي فالو ()TOF
 الوصف :ويعتبر رباعي فالو من أفات القلب المزرقة األكثر
شيوعا :وهو يتضمن ثالثة أشكال:
 oشكل كالسيكي من رباعي فالو
 oرباعي فالو مع رتق رئوي
 oرباعي فالو مع صمام رئوي غائب
رباعي فالو الكالسيكي يتكون من أربعة عيوب:
 فتحة بين البطينين ()VSD
 تضيق الصمام الرئوي ()PS
 تراكب األبهر (نزوح الشريان األبهري إلى اليمين)
 تضخم البطين األيمن
 األعراض:
 oخطورته تعتمد على درجة التضيق الرئوي
 oزرقة عند الوالدة أو تظهر تدريجيا
 oزلة تنفسية مع األكل
 oضعف في النمو
 oنوبات مفاجئة ،قد تكون قاتلة مع زرقة شديدة بسبب انخفاض
تدفق الدم الرئوي
 oنفخة إنقباضية قاسية على الحدود القصية اليسرى العليا مع
صوت ثاني وحيد.
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إلى الرئة

إلى الرئة

الصمام التاجي
إنتقال األبهر نحو اليمين
الفتحة بين البطينين
الصمام مثلث
الشرف
الدم المؤكسج
الدم ناقص التاكسج
الدم الممزوج

الصمام الرئوي

الشكل 1.10رباعي فالو

46

 I.11الفتحة بين البطينين ()VSD
 الوصف VSD :هي الخلل األكثر شيوعا في القلب إذ يشكل ٪07
من جميع أمراض القلب الخلقية .وتتميز بوجود فتحة أو أكثر في
الحاجز البطيني مما يؤدي إلى تحول الدم بين البطينين عادة من
اليسارالى اليمين .بسبب التحول المفرط قد تؤدي الفتحة الكبيرة
إلى فشل القلب االحتقاني.
 األعراض :الخطورة تعتمد على حجم الخلل.
o

تسرع النفس مع زيادة المجهود التنفسي

o

التعرق المفرط

o

التعب أو الزلة التنفسية مع األكل وضعف النمو.

o

عند الفحص :نفخة عالية قاسية شاملة لإلنقباض في أدنى
الحدود القصية اليسرى ،وترتبط في بعض األحيان مع
رعشة

o

إلتهابات الجهاز التنفسي التي تسبق غالبا عالمات القصور

 التشوهات األخرى المرافقة:
o

شذوذ الصبغيات

o

تثلث الصبغي  91 ،09و93
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ي

ي

الصمام التاجي
الصمام األبهري
الفتحة بين البطينين

الصمام مثلث الشرف

الدم المؤكسج
الدم ناقص التاكسج
الدم الممزوج

الصمام الرئوي

الشكل  1.11الفتحة بين البطينين
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الفصل الثاني :الشفة المشقوقة والحنك المشقوق

في هذا المقطع:
.
II
. II.1
. II.2

مقدمة
الشفة المشقوقة
الحنك المشقوق
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 .IIمقدمة

1, 6

 الشفة المشقوقة و  /أو الحنك المشقوق من تشوهات الفم والوجه التي
تحدث خالل الفترة الجنينية مؤدية إلى شق جزئي أو كامل في الشفة
وحدها (وتسمى الشفة المشقوقة المعزولة) أو في الحنك وحده (وتسمى
الحنك المشقوق المعزول) أو في كال الشفة والحنك.
 هذه التشوهات شائعة نسبيا تتراوح من  7.3لكل  9777مولود حي
في السكان األمريكيين األفارقة إلى  3.2لكل  9777مولود حي في
سكان أمريكا الشمالية األصليين.
 إذا لم تعالج جراحيا ،هذه التشوهات تثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق
بالتغذية ،الجهاز التنفسي ،التهابات األذن الوسطى ،الكالم والتنشئة
االجتماعية.
 ترتبط عادة الشفة المشقوقة و  /أو الحنك المشقوق مع العديد من
المتالزمات التي تسببها شذوذ الصبغيات.
 ويمكن للفحص السريري البسيط عند الوالدة تشخيص هذه التشوهات.
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 II.1الشفة المشقوقة


الوصف :الشفة المشقوقة عبارة عن وجود شق واحد أو شقين
عموديين في الشفة العليا ،وإذا كان شديد يمكن أن يمتد الشق إلى
الجزء السفلي من األنف أو اللثة العليا .يمكن أن تكون الشفة
المشقوقة من جانب واحد (أحادية الجانب) أو من الجانبين (ثنائية
الجانب) ناتجة عن فشل إندماج الفك العلوي بوسط األنف (تشكيل
الحنك االبتدائي).



األعراض  :تالحظ الشفة المشقوقة عند الوالدة بوجود ثلم أو فجوة
في الشفة العليا من جانب واحد أو كال الجانبين حتى لو كان يمتد إلى
خط اللثة.
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الشكل (أ)  6 0.9الشفة المشقوقة أحادية الجانب

الشكل (ب) 6 0.9الشفة المشقوقة ثنائية الجانب
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 II.2الحنك المشقوق
 الوصف :الحنك المشقوق هو تشوه خلقي يمكن عالجه بحيث ال
يتطور سقف الفم (الحنك) عند الطفل بشكل طبيعي خالل فترة
الحمل ،مما يترك فجوة (شق) قد تمتد حتى تجويف األنف .الحنك
المشقوق قد يشمل أي جزء من الحنك ،بما في ذلك الجزء األمامي
من سقف الفم (الحنك الصلب) أو الكتلة الصغيرة من األنسجة التي
تتدلى من الحنك الرخو (اللهاة).
 األعراض :ال تظهر أية أعراض عند الوالدة .ومع ذلك ،يمكن أن
تالحظ عند وجود مشاكل في التغذية تتمثل عادة بعدم القدرة على
اإلمتصاص والبلع.
 الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oفحص الفم عند الوالدة (على الرغم من أن التصوير بالموجات
فوق الصوتية عالية الدقة قد تكشف وجود الشفة المشقوقة و  /أو
الحنك المشقوق في وقت مبكر من الحمل إعتبارا من  90إلى 92
أسبوع)
 oالفحص السريري الشامل الستبعاد أي خلل أو تشوهات أخرى
مرافقة.
 oمسح القلب والبطن بالموجات فوق الصوتية إلستبعاد التشوهات
المرتبطة بها.
 oتحليل الصبغيات في الدم المحيطي.
* إجراء إستشارة وراثية إذا كان األمر متاح لتحديد ما إذا كان الشق
معزول أو جزء من متالزمة.
 تشوهات أخرى قد تكون مرافقة:
 oالتشوهات الخلقية في القلب
 oالشذوذ الكلوي
 oالتشوهات الصبغية
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الشكل (أ) 6 0.0الحنك المشقوق

الشكل (ب)  6 0.0الشفة المشقوقة
أحادية الجانب والحنك المشقوق

الشكل (ج)  6 0.0الشفة المشقوقة
ثنائية الجانب والحنك المشقوق.
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الفصل الثالث :شذوذ الصبغيات

في هذا المقطع:
. III
. III.1
. III.2
. III.3

مقدمة
متالزمة داون
متالزمة إدوارد
متالزمة باتو
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 IIIمقدمة

2, 7-12

 الشذوذ الصبغية تحدث من أخطاء في عدد أو بنية (أي إعادة ترتيب)
الصبغيات ومعظمها خالل تشكل البويضة أو الحيوان المنوي.
 يمكن لهذه األخطاء أن تؤدي إلى أنواع مختلفة من التشوهات الخلقية
التي تؤثر بشكل عام على العديد من أجهزة الجسم مما يسهل كشفها.
 العديد من شذوذ الصبغيات مثل تثلث الصيغة الصبغية (ثالث
مجموعات من الصبغي ُ ) 03تجهض في األشهر الثالثة األولى من
الحمل.
 يولد حوالي  9من  957طفل مع شذوذ الصبغيات.
 يعاني الرضع المولودين مع هذه التشوهات من التخلف العقلي و  /أو
تأخر النمو الجسدي.
 شذوذ الكروموسومات األكثر شيوعا تشمل تثلث الصبغي  09و  91و
.93
 عمر األم المتقدم يزيد من خطر شذوذ الصبغيات.
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 III.1متالزمة داون (تثلث الصبغي )21
 الوصف :متالزمة داون عبارة عن خلل في الصبغيات تتميز بوجود
نسخة اضافية ثالثة من الصبغي ( 09بدال من اثنين) .يمكن للنسخة
اإلضافية أن تكون حرة ،أو مركبة على صبغيات أخرى ،غالبا
الصبغي  .90هذه المتالزمة تحدث في  9/ 227مولود .ويرتبط
تثلث الصبغي  09مع سن األم المتقدم (≥  35عاما).
 قد تشمل األعراض:
 oالطفل الرخو
 oتسطح المظهر الجانبي للوجه (خاصة تسطح جسر األنف)
 oعيون متباعدة ومائلة لألعلى
 oتسطح القذال ،صغر الرأس ،والجلد الزائد حول الجانب الخلفي
من الرقبة
 oقد تظهربقع بروشفيلد أو حافة الفرشاة (بقع رمادية إلى بيضاء
تشبه حبات من الملح حول المحيط الخارجي للقزحية).
 oغالبا ما يبقى الفم مفتوحا بسبب كبر ،بروز ،وتثلم اللسان،الذي
يفتقر الى الشق المركزي
 oاذان صغيرة و مستديرة
 oأيدي وأصابع قصيرة
 oفجوة واسعة بين أصبع القدم األول والثاني.
 الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oتحليل صبغي للدم المحيطي (في حال لم يتم التشخيص قبل
الوالدة)
 oتصوير القلب والبطن بالموجات فوق الصوتية
 التشوهات األخرى المرافقة:
التشوهات القلبية (عيوب الوسادة الشغافية ،الفتحة بين األذينين ،القناة
الشريانية ،الفتحة بين البطينين ،رباعي فالو).
57

الشكل (أ)  11 3.1متالزمة داون )(T21

الشكل (ب)  11 3.1متالزمة داون )(T21

الشكل (ج)  11 3.1متالزمة
داون )(T21
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 III.2متالزمة إدوارد (تثلث الصبغي )81


الوصف :تثلث الصبغي  ،91وتسمى أيضا متالزمة إدوارد ،هي خلل
في الصبغيات تتميز بوجود نسخة اضافية ثالثة من الصبغي .91
يمكن للنسخة اإلضافية أن تكون حرة ،أو مركبة على صبغيات
أخرى .تحدث في ما يقرب من  9في  .2،777وتترافق مع ارتفاع
معدل الوفيات في الرحم أو في فترة ما بعد الوالدة.



األعراض:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

تأخرشديد في النمو والتطورالحسي الحركي
صغر المقلة
انخفاض الوزن عند الوالدة
انخفاض مستوى اآلذان
تشوه الجمجمة و قصراألصابع
صغر الفك والفم (فك صغير)
القبضات المشدودة مع أصابع متداخلة،وإنحراف األصابع
أسفل القدم على شكل الكرسي الهزاز
ارتفاق األصابع
تبعيد محدود للورك
وجود تشوهات خلقية أخرى

الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oتحليل صبغي للدم المحيطي (في حال لم يتم التشخيص قبل
الوالدة)
 oتصوير القلب والبطن بالموجات فوق الصوتية
 oرنين مغناطيسي  /تصوير مقطعي للدماغ



التشوهات األخرى المرافقة:
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 oتشوهات في القلب
 oتشوهات في الكلى
 oتشوهات في الجهاز العصبي

الشكل (أ)  11 3.2قبضة اليد المشدودة
مع انحراف وتداخل األصابع

الشكل (ج)  11 3.2أسفل القدم على شكل
الكرسي الهزاز في T18

الشكل (ب)  11 3.2متالزمة ادوارد )(T18
(انخفاض مستوى األذنين)

الشكل (د)  11 3.2ارتفاق األصابع
في T18
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 III.3متالزمة باتو (تثلث الصبغي )83
 الوصف :متالزمة باتو (أو تثلث الصبغي  )93هو اضطراب خلقي يرتبط
بوجود نسخة إضافية من الصبغي  .93نسبة انتشاره ما يقارب  9في
 . 97،777تترافق مع ارتفاع معدل الوفيات في الرحم أو في فترة ما بعد
الوالدة.
 األعراض:
 oعجز عقلي وحركي
 oعنش؛( كثرة األصابع)
 oصغر الرأس
 oعيوب في هيكلية العين
 oالحنك المشقوق
 oقيلة سحائية نخاعية (وجود خلل في العمود الفقري)
 oقيلة سرية (خلل في البطن)
 oأعضاء تناسلية غير طبيعية
 oعدم تنسج جلدي (جزء مفقود من الجلد  /الشعر)
 oبروز الكعب
 oتشوه في القدم يعرف باسم "قدم كرسي الهزاز"
 oوجود تشوهات خلقية أخرى
• الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oتحليل صبغي للدم المحيطي (في حال لم يتم التشخيص قبل الوالدة)
 oتصوير القلب والبطن بالموجات فوق الصوتية
 oرنين مغناطيسي  /تصوير مقطعي للدماغ
 التشوهات األخرى المرافقة:
 oتشوهات في القلب
 oتشوهات في الكلى
 oتشوهات في الجهاز العصبي
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الشكل  12 3.3تثلث الصبغي مع الشفة  /الحنك المشقوق
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الفصل الرابع :التشوهات الخلقية للعظام والعضالت

في هذا المقطع:
IV

.

المقدمة

. IV.9

خلل تنسج الورك الوالدي ،غير المحدد

. IV.0

فتق الحجاب الحاجز

. IV.3

انشقاق البطن الخلقي

. IV.0

قيلة سرية

. IV.5

العنش؛ كثرة األصابع

. IV.2

ارتفاق األصابع

. IV.0

القدم الحنفاء

. IV.8

عيوب الحد من األطراف
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 IVالمقدمة

11, 13-40



التشوهات الخلقية العضلية الهيكلية تشمل عيوب في العمود الفقري،
األطراف والحوض ،باإلضافة إلى العيوب العضلية مثل فتق
الحجاب الحاجز وعيوب جدار البطن (انشقاق البطن الخلقي ،قيلة
سرية ،تشوه برون بيلي وغيره).



معظم تشوهات العضالت والعظام
باستثناء خلل تنسج الورك الوالدي.

تكون واضحة عند الوالدة



ينبغي أن تدفع التشوهات العظمية الطبيب للكشف عن التشوهات
الرئيسية األخرى المرتبطة بها وخاصة األمراض العصبية
والعضلية.



باإلضافة إلى ذلك ،يجب إجراء النمط النووي في حالة وجود تشوه
في جدار البطن وباألخص قيلة سرية.
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 IV.1خلل تنسج الورك الوالدي ،غير المحدد


التعريف :الوصف :حالة من التطور الشاذ في الورك ،ويظهر إما عند
الوالدة أو بعد فترة وجيزة ،مما يؤدي إلى عدم إستقرار مفصل الورك
والتفكك المحتمل لعظم الفخذ من المقبس في الحوض .يولد طفل من
كل  9،777طفل مع خلع الورك.

 األعراض :ويمكن أن تشمل ما يلي:
 oإختالف موضع الساق (غير متناسقة)
 oنقص الحركة في الجهة المصابة
 oقصر الساق في الجانب المتضرر
 oطيات غير متكافئة للفخذ
 أدوات تشخيص  /االختبارات الواجب إجراءها:
 oالفحص السريري من خالل ثالث طرق
 مناورة أورتوالني: تجرى في األشهر الثالث األولى
 توضع السبابة مع األصابع وحشيا فوق المدور الكبير مع بقاء
اإلبهام على حافة الفخذ الداخلية بالقرب من طيات الفخذ.
 يتم تطبيق قوة لألعلى بشكل لطيف مع تبعيد الورك (تنتقل الساقين
بعيدا).
 سماع "طقة" يدل أن اختبار أورتوالني إيجابي وأن الورك
المخلوع رد إلى الحق العظمي.
 مناورة بارلو: تجرى في األشهر الثالث األولى
 وتطبق بنفس أسلوب أورتوالني لكن تطبق قوة لألسفل مع تقريب
الورك.
 مناورة غاليازي : تدعى عالمة أليس
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 يتم تنفيذها من خالل عطف الوركين والركبتين أثناء اإلستلقاء
 إن عدم المساواة في ذروة الركبتين هي عالمة ايجابية لغاليازي
 التصويربالموجات فوق الصوتية للورك في عمرأربعة أشهر أو
أقل
 األشعة السينية لمفصل الورك فوق عمر األربعة أشهر.

الشكل (أ)  0.9خلل تنسج الورك الوالدي

)(A
الشكل (ب)  13 4.1مناورة بارلو
و مناورة اورتوالني )(B
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 IV.2فتق الحجاب الحاجز
 الوصف :تشوه خلقي بحيث يتواجد فوهة في عضلة الحجاب
الحاجزمما يسمح ألجزاء من أعضاء البطن (مثل المعدة واألمعاء
الدقيقة والطحال وجزء من الكبد ،والكلى) باإلنتقال إلى منطقة
الصدر .أكثر شيوعا في عضلة الحجاب الحاجز اليسرى ،ولكن يمكن
أن يحدث أيضا في عضلة الحجاب الحاجز اليمنى .ويظهر فتق
الحجاب الحاجز الخلقي في  9من  0077الى  5777والدة حية.
 األعراض:
o
o
o
o
o

تعتمد على حجم الخلل
صعوبة حادة في التنفس تظهر مباشرة بعد والدة الطفل
لون الجلد المزرق بسبب نقص األوكسجين (الزرقة)
التنفس السريع (تسرع النفس)
تسارع معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

 التشخيص:
 oالفحص السريري قد يظهر حركات غير منتظمة في الصدر ،و
غياب أصوات التنفس على الجانب المصاب ،سماع أصوات
األمعاء في الصدر,وتبدو البطن أقل إمتالء بالجس أثناء
الفحص .
 oالموجات فوق الصوتية للجنين التي قد تظهر محتويات البطن
في تجويف الصدر.
 oأشعة الصدر السينية التي قد تظهر أعضاء البطن في تجويف
الصدر.
 التشوهات المرافقة :يترافق هذا التشوه مع تشوهات أخرى في حوالي
 57في المئة من االطفال ومنها في:
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o
o
o
o
o
o

الجهاز العصبي المركزي (عيوب األنبوب العصبي)
القلب واألوعية الدموية (فتحة بين البطينين ،البطين األوحد
(نقص تنسج قلب) ،انسداد قوس الشريان األبهري ،ورباعية
فالو)
الهيكل العظمي
الجهاز الهضمي
الجهاز التناسلي
التشوهات الصبغية.

الشكل  40 0.0فتق الحجاب الحاجز باألشعة السينية
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 IV.3انشقاق البطن الخلقي
 الوصف :عيب خلقي ناجم عن فشل إنغالق جدار البطن األمامي مما
يسبب نتوء جزء من األمعاء من خالل ثقب صغير في الجدار بجانب
الحبل السري (الصورة  .)4.3يمكن لهذا التشوه أن يكون صغيرا أو
كبيرا مع نتوء األجهزة األخرى مثل الكبد .اإلنشقاق هو نوع من فتق
يسمى أيضا اإلنشقاق حول السرة ،اإلنشقاق البطني ،أو اإلنشقاق المعوي.
ويقدر معدل اإلصابة به ب  9من كل  0577طفل كل عام.
 األعراض:
 oكتلة في البطن
 oنتوء األمعاء من خالل جدار البطن بالقرب من الحبل السري
 oمشاكل في حركة وإمتصاص األمعاء كونها غير محمية ومعرضة
للتخريش بالسائل األمنيوني الذي يحيط بالجنين
 التشخيص:
 oالفحص السريري للرضيع
 oالموجات فوق الصوتية قبل الوالدة بالكشف عن عالمات لدى الحامل
مثل موه السلى (فرط السائل الذي يحيط بالجنين)
 التشوهات المرافقة:
تشوهات المعدة واألمعاء األخرى مثل رتق األمعاء ،التضيق ،وسوء
الدوران.
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الشكل  40 4.3انشقاق البطن الخلقي
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 IV.4القيلة السرية
 الوصف  :نوع محدد من خلل جدار البطن بحيث تبرز بعض األعضاء من
خالل عضالت البطن في المنطقة المحيطة بالحبل السري .قد يكون التشوه
بسيط بحيث ال يتضم سوى جزء صغير من األمعاء ،أو شديد مع معظم
أعضاء البطن ،مثل االمعاء والكبد والطحال ،خارج الجسم .نسبة حدوثه
 9من أصل  5777مولود .وعادة ما يحدث عند المواليد في تمام الحمل ،
وفي الذكورأكثر من اإلناث.
 األعراض :ويمكن رؤية القيلة بوضوح عند الوالدة ،وذلك ألن محتويات
البطن تنتؤ من خالل منطقة السرة (الصورة (0.0
 التشخيص:
o
o
o
o

التشخيص ممكن بواسطة الموجات فوق الصوتية قبل الوالدة
وبخالف ذلك ،الفحص السريري عند الوالدة كاف إلجراء التشخيص
وينصح في كثير من األحيان بإجراء بزل للسلى أو غيرها من
الوسائل لفحص النمط النووي للجنين وذلك الستبعاد شذوذ الصبغيات
المرتبطة بها
تؤخذ عادة صورشعاعية للقلب ,الرئتين والحجاب الحاجز بمجرد
استقرار حالة الرضيع بعد الوالدة للتأكد من عدم وجود تشوهات
خلقية أخرى مرتبطة.

 التشوهات المرافقة
 oتترافق القيلة السرية مع تشوهات خلقية أخرى عند ما يقرب من 57
  ٪05من األطفال ٪35 - 07 oلديهم تشوهات في الصبغيات ،واألكثر شيوعا تثلث
الصبغي  93و 91
 ٪07 - 05 oيعانون من عيوب خلقية أخرى مثل عيوب القلب
(رباعي فالو) ،عدم تكون الشرج  ،عيوب األنبوب العصبي ،فتق
71

الحجاب الحاجز ،تشوهات الجهاز البولي والهيكل العظمي ،متالزمة
بيكويث-فيدمان ،مع اللسان المتضخم ،العملقة ،تضخم األعضاء
الداخلية ،خماسية كانتريل ،تشوهات في الصدر ومنطقة البطن.

الشكل (أ) 11 4.4قيلة سرية

الشكل (ب) 11 4.4قيلة سرية
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 IV.5العنش؛ كثرة األصابع


التعريف :عنش؛ كثرة األصابع هي تشوه طفيف يتميز بوجود
أصبع،إبهام ,أو إصبع قدم زائد (بما في ذلك ملحق إبهام القدم) .يمكن
أن يحدث أيضا مع تشوه اإلبهام ثالثي السالميات.



التشخيص:
 oالموجات فوق الصوتية الجنين
 oفحص سريري عند الوالدة
 oاألشعة السينية


التشوهات المرافقة:
عنش؛ كثرة األصابع هي غالبا عيوب عائلية معزولة  ،ولكن يمكن
أن تترافق مع أعراض كثيرة منها :متالزمة الطرف الثفني،
متالزمة وحمة الخلية ،ومتالزمة بارديه -بيدل ،متالزمة بيمون،
انعدام األصابع ،خلل تنسج األدمة  ،الشفة المشقوقة  /متالزمة
الحنك ،متالزمة فان إليس كريفيلد  ،متالزمة ميكل جروبر،
متالزمة ماك كوشيك كوفمان ،متالزمة موهر ،متالزمة الفم
والوجه و األصبع  ،متالزمة باليستر هول  ،متالزمة روبنشتاين-
تيبي  ،قصر الضلع والعنش ،وتكوين فاتر.
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الشكل (ا)4.5

11

العنش؛ كثرة األصابع

الشكل (ب)4.5

11

العنش؛ كثرة األصابع
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 IV.6ارتفاق األصابع


التعريف:
o

ارتفاق األصابع هو تشوه صغير في األصابع يتضمن تكفف أو
إلتصاق أصابع اليد أو القدم .وينجم عن فشل في التفرق بحيث ال
تنفصل األصابع.
هذا الفصل عادة ما يحدث خالل األسبوعين السادس والثامن من
التطور الجنيني.
يمكن تصنيف ارتفاق األصابع بأنه بسيط إذا كان ينطوي على
األنسجة الرخوة فقط ومعقد إذا كان يشمل العظام أو األظافر من
األصابع المجاورة .يمكن لإلنصهارأن يكون كامل (مع التحام
العظام) أو غير كامل (بدون التحام العظام).

o

التصنيفات تشمل:

o
o








التشخيص:
o
o



تكفف األصابع :ارتفاق بسيط لألصابع من دون التحام العظام
إلتصاق األصابع :ارتفاق األصابع المعقد مع التحام العظام
إلتصاق أصابع القدم :ارتفاق أصابع القدم المعقد مع التحام العظام
تعدد األصابع المرتفقة :انصهار أكثر من اثنين من أصابع اليدين
أو القدمين
ارتفاق األصابع ،غير محدد :بما في ذلك إلتحام السالميات.

فحص سريري عند الوالدة
األشعة السينية كثيرا ما تستخدم لتأكيد التشخيص وتحديد اآلفات
التي تشمل عظام األصابع واليد.

التشوهات المرافقة:
75

ارتفاق األصابع هو سمة مشتركة ألكثر من  01متالزمة ،وخاصة
متالزمات القحف ،بما في ذلك آبرت ،وبولندا ،ومتالزمة هولت -أرام.
متالزمة بولند بحيث يترافق تشوه العضالت الصدرية مع قصر
والتصاق األصابع و  /أو غيرها من الحاالت الشاذة في الطرف العلوي
المماثل.

الشكل  38 4.6ارتفاق األصابع
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 IV.7القدم الحنفاء


الوصف :القدم الحنفاء أو الحنف هو عيب خلقي يتميز بتكون غير
طبيعي لعظام القدم بحيث تكون ملتوية أي مائلة عن وضعها
الطبيعي عند الوالدة .هذا التشوه شائع إذ يحدث في حوالي واحد
من كل  9،777والدة حية في الواليات المتحدة .يمكن أن يؤثر
على قدم واحدة أو قدمين ،إذ تكون في  ٪57من الحاالت ثنائية (
4.7aصورة) .من دون عالج ،فإن المشي يصبح على الكاحلين ،
أو على جوانب القدم عند األشخاص المصابين.



األعراض :أربعة أشكال مختلفة :األروح ،األفحج ،الفرسي،
والعقبي (صورة .)4.7b
o

o
o
o



األروح :األكثر شيوعا ,تتميزالقدم باالنغالق على الذات ،مع
اإلتجاه نحو األسفل بحيث تبدو الساق والقدم الى حد ما مثل
حرف  Jمقاومة التجميع.
األفحج :تدور القدم نحو الخارج لتظهر مثل حرف ،L
الفرسي :تدور القدم لألسفل
العقبي :تتجه صعودا ،مع توجه الكعب إلى األسفل .تكون
عضالت الساق في حنف القدم أصغر حجما وأقل تطورا من
المعدل الطبيعي

التشخيص:
o
o

الفحص السريري
تصوير القدم باألشعة السينية
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الشكل (أ)  11 4.7القدم الحنفاء

الشكل (ب)  15 4.7القدم الحنفاع
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 IV.8عيوب الحد من األطراف


الوصف :عيوب الحد من األطراف تشمل جميع العيوب التي تؤثر على
اليدين (األطراف العلوية) أو الساقين (السفلية) .هذه الحالة تحدث عندما
يفشل جزء من ،أو طرف بأكمله عند الجنين في التشكل خالل فترة
الحمل.ويشار إلى الخلل باعتباره " عيوب الحد من األطراف " ألنه إما أن
تكون أحدى األطرف اصغر من حجمها الطبيعي أو مفقودة كليا مما
يؤثرعلى هيكلها العظمي.



األعراض:
صعوبات في التطور الطبيعي والمهارات الحركية.



التشخيص:
الموجات فوق الصوتية :في  91إلى  07أسبوعا بحيث يتم تقييم طول عظم
الفخذ بالنسبة لعمر الحمل ،باإلضافة إلى اليدين والقدمين.



التشوهات المرافقة:
ترتبط عيوب األطراف (ال سيما تلك التي تشمل الكعبرة أو اإلبهام) مع
شذوذ الصبغيات .على سبيل المثال ،نسبة وجودها مع تثلث الصبغي 91
هو  9في .90
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الفصل الخامس :التشوهات الخلقية في الجهاز الهضمي الخلقية
في هذا المقطع:
V

 .مقدمة

V.1

 .رتق المريء بدون ناسور

V.2

 .رتق المريء مع ناسور

V.3

 .رتق الشرج :غياب ،رتق ،وتضيق فتحة الشرج أو

المستقيم
V.4

 .االنسداد المعوي :غياب ،رتق ،وتضيق األمعاء

V.5

 .الناسور المستقيمي والشرجي الوالدي

V.6

 .سوء دوران األمعاء أو التشوه الخلقي في دوران
وتثبيت األمعاء

V.7

 .داء هيرشسبرنغ أو إنعدام الخاليا العقدية الخلقية في

األمعاء
V.8

 .ناسور رغامي غير محدد
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 .Vمقدمة

40-43

 التشوهات الخلقية في الجهاز المعدي المعوي هي السبب األ كبر للوفيات
وتتراوح بين  97إلى .٪07
 هذه التشوهات تشمل:
 oالعيوب االنسدادية البنيوية لألمعاء الدقيقة ،وتشوهات القولون
 oالتشوه في دوران وتثبيت األمعاء
 oالشذوذ البنيوية لمنطقة الشرج
 oإزدواجية األمعاء
 يشكو حوالي ثلث االطفال الذين يعانون من تشوه في الجهاز الهضمي من
تشوهات خلقية أخرى  ،وبالتالي ،يجب أن يتم تقييم التشوهات في أجهزة
الجسم األخرى ،وخاصة في الجهاز العصبي المركزي والقلب والكليتين.
 األعراض:
 oإقياء
 oانتفاخ في البطن
 oعدم مرور العقي
 oفي حال وجود إنسداد في االمعاء السفلى (البعيدة عن االثني
عشر) يصبح القيء صفراوي واإلنتفاخ شديد.
 oفي حاالت سوء الدوران واإلنغالف ،قد يظهرعند الرضع كل ما
سبق باإلضافة إلى السقم الشديد ,ويمكن ظهور بطن جراحي مع
انتفاخ شديد ،تلون في الجلد وبراز دموي.
 الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oقد يكفي تصوير البطن باألشعة السينية ( )KUBفي حالة وجود
انسداد كامل في الجزء العلوي من االمعاء
 oحقنة متباينة شرجية (ويفضل غاستروغرافين) في حاالت
اإلنسداد السفلي
81

o
o
o

تصويرهضمي علوي  :UGIلجميع المرضى الذين يشتبه بأنهم
يعانون من انسداد معوي كامل.
تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية يساعد في التفريق بين
انسداد األمعاء وانسداد القولون إذا ما أجري بأيد خبيرة
التصوير المقطعي ( )CTوالتصوير بالرنين المغناطيسي
( )MRIيقدم المزيد من التفاصيل التشريحية ،والدقة في
التشخيص في حاالت الشك بسوء دوران األمعاء والتشوهات
الشرجية.
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 V.1رتق المريء مع أو بدون ناسور
 الوصف :رتق المريء هو عيب خلقي في المريء ،الذي يربط الفم
إلى المعدة ،بحيث يك ون قصير أو مغلق في مكان ما على طوله .هذا
العيب غالبا ما يتزامن مع ناسور رغامي ( ،)TEFوهو عبارةعن
إتصال بين المريء و القصبة الهوائية التي تحمل الهواء إلى الرئتين.
هناك  0أنواع من الناسور الرغامي المريئي مبينة في الرسم
التوضيحي أدناه مع النوع  Cأو الثالث وهو األكثر شيوعا:




رتق المريء من دون ناسور :الشكل  Aو F
رتق المريء مع  -الناسور الرغامي :الشكل D ،C ،B
وE

 األعراض:
 oإختناق  /سعال بعد الطعام
 oزيادة إفراز اللعاب
 oإقياء بعد نهاية كل رضعة
83

 التشوهات األخرى المرافقة:
 oمتضمنات :VACTERL
 عيوب فقرية
 تشوهات شرجية
 تشوهات القلب واألوعية الدموية
 تشوهات الرغامي
 تشوهات األذن
 تشوهات الكلى
 تشوهات االطراف
 oالثالمة
 oرتق قمع األنف
 oتأخر في النمو
 oنقص تنسج االعضاء التناسلية
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 V.2رتق المريء مع ناسور
يرجى مراجعة القسم  V.1لمزيد من المعلومات عن األعراض ،الوصف
والتشوهات المرتبطة بها.
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حنجرة

القصبة الهوائية
القسم البعيد من المريء ينبع من
الرغامي (أو القصبة الهوائية)

معدة

الشكل  5.2رتق المريء مع ناسور
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 V.3غياب خلقي ،رتق ،و تضيق األمعاء الغليظة؛ رتق الشرج:
غياب ،وتضيق فتحة الشرج أوالمستقيم
 الوصف :تشمل تشوهات المنطقة الشرجية ما يلي:
o
o
o

عدم وجود فتحة الشرج
أو ضيق (تضيق) فتحة المستقيم
أو جود ناسور في المستقيم ،أي تواصل بين المستقيم ومجرى
البول والمثانة أو المهبل

 األعراض:
o
o
o
o

غياب فتحة الشرج بالرؤية المباشرة
أو وجود غشاء رقيق شفاف يغطي فتحة الشرج
عدم مرور العقي في ال  00ساعة األولى بعد الوالدة
مرور العقي من المهبل أو الصماخ البولي يشير إلى وجود
ناسور

 التشوهات األخرى المرافقة VACTERL

87

عدم إكتمال المستقيم

الشكل (أ)  99 5.3رتق فتحة الشرج

الشكل (ب)  99 5.3رتق فتحة الشرج

40

الشكل (ج)5.3

رتق فتحة الشرج
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 V.4غياب ،تضيق ،و رتق األمعاء الدقيقة :االنسداد المعوي


الوصف  :هذه المجموعة من التشوهات تتضمن حاالت تضيق أو رتق
األمعاء الدقيقة (بما في ذلك تشوه العفج ،الصائم واللفائفي) واألمعاء
الغليظة.



األعراض:
تعتمد على موقع اإلنسداد ولكن عادة ما تتضمن:
o
o
o



قيء صفراوي ،أوغيرصفراوي
انتفاخ في البطن
عدم مرور العقي في ال  00ساعة األولى بعد الوالدة.

التشوهات األخرى المرافقة:
o
o

داء هيرشسبرونغ
تشوهات القلب ،الجهاز البولي التناسلي ،أو التشوهات الشرجية
المستقيمية ،والبنكرياس الحلقي.
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الشكل (أ)40 5.4رتق اللفائفي

الشكل (ب)  40 5.4رتق اللفائفي
90

 V.5الناسور المستقيمي والشرجي الوالدي


الوصف :هذا التشوه يشمل وجود ناسور في المستقيم والشرج على حد
سواء .تشريحيا ،هناك قناة غير طبيعية من فتحة الشرج أو المستقيم إلى
الجلد قرب فتحة الشرج  .وأحيانا قد يتصل بجهاز آخر مثل المهبل،
ثم يشكل ناسور .معظم النواسيرتبدأ من غدة عميقة في جدار فتحة
الشرج أو المستقيم .ومع ذلك ،قد تكون في بعض األحيان ناجمة عن
تصريف خراج المستقيم في الشرج.



األعراض:
 oخروج البراز من فتحة في الجلد
 oفي بعض األحيان ,خروج مفرزات قيحية



الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
يتم التشخيص بواسطة الرؤية المباشرة.
 oقد يظهر الفحص فوهة أو أكثر حول فتحة الشرج و قد يكون
الطبيب قادرا على جس قطعة شبيهة بالحبل.
 oيمكن إستخدام مسبار لتحديد عمق واتجاه الناسور.
 oتنظير الشرج (فحص فتحة الشرج بواسطة أداة) مع إستخدام
مسبار يساعد في الكشف عن الفوهة االبتدائية.
 oالتنظير السيني مطلوب أيضا إلستبعاد إضطراب األمعاء
المتزامن.
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الشكل 5.5

40

الناسور المستقيمي الشرجي
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 V.6سوء دوران األمعاء أو التشوه الخلقي في دوران وتثبيت األمعاء
 الوصف :هذه الحالة خلقية حيث أن األمعاء ال تدور أو تتثبت بشكل
طبيعي أثناء التطور الجنيني .مما يؤدي في بعض الحاالت إلى انسداد
معوي و خلل في االوعية المساريقية (إنغالف) وبالتالي إلى نخر في
األمعاء.
 األعراض:
o
o
o
o

التهيج
خمول
عالمات التشنج في البطن:
 سحب الرجلين صعودا والبكاء ثم توقف مفاجئ
 سلوك مماثل متكرر بالتناوب مع السلوك العادي
إسهال و  /أو براز دموي ،أو غياب التبرز في اإلنسداد الكامل

 التشوهات األخرى المرافقة:
سوء دوران القولون

93

المعدة
العفج
األعور

رباط الد

االمعاء الدقيقة
سوء دوران األمعاء
الشكل  5.2تشوه خلقي للتثبيت األمعاء
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 V.7داء هيرشسبرنغ أو إنعدام الخاليا العقدية الخلقية في األمعاء


الوصف :هو الحالة التي يتضخم فيها القولون ويسبب إنسداد .هذا
التضخم ناجم عن غياب التعصيب الطبيعي لألمعاء نتيجة لتوقف نمو
الجهاز العصبي المعوي عندالجنين .القسم الالعقدي أكثر شيوعا في
الجزء السيني المستقيمي من القولون  ،بيد أنه قد يؤثر على القولون
بأكمله .مرض هيرشسبرونغ هو السبب األكثر شيوعا لإلنسداد المعوي
عند حديثي الوالدة .إلتهاب األمعاء المترافق مع هيرشسبرونغ يحدث
في  ٪97من المرضى ،ويمكن أن يكون قاتل.

 األعراض:
o
o
o
o

انتفاخ البطن
التقيؤ الصفراوي
عدم مرور العقي في  01-00ساعة بعد الوالدة
إندفاع البراز أثناء فحص المستقيم

 الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
o
حقنة متباينة شرجية
o
خزعة المستقيم :تبين انعدام الخاليا العقدية وتضخم في
جذوع األعصاب.
 التشوهات األخرى المرافقة:
o
متالزمة داون
o
شذوذ الخاليا العصبية المعوية
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الشكل  40 5.7داء هيرشسبرونغ

96

 V.8ناسور رغامي غير محدد
يرجى مراجعة القسم  V.1لمزيد من المعلومات عن األعراض ،الوصف
والتشوهات المرتبطة بها.
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الفصل السادس :العيوب الخلقية العصبية

في هذا المقطع:
. VI
. VI.1
. VI.2
. VI.3
. VI.4
. VI.5
. VI.6

مقدمة
إنعدام الدماغ
أرنولد خياري
القيلة الدماغية
الشوك المشقوق
إستسقاء الدماغ
صغر الرأس
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 VIمقدمة

11-12, 41, 44-58



تشوهات األنبوب العصبي هي التشوهات الخلقية في الدماغ والحبل
الشوكي.



وتحدث عندما يفشل جزء من األنبوب العصبي ،والذي يشكل العمود
الفقري ،الحبل الشوكي ،الجمجمة والدماغ بالنغالق في الرحم خالل
الشهر األول من الحمل.



الشوك المشقوق وانعدام الدماغ هي األنواع األكثر شيوعا من
التشوهات الخلقية عند األطفال حديثي الوالدة إذ تصل نسبة حدوثهما
إلى  377،777طفل في جميع أنحاء العالم (.)0775 ،CDC



عيوب األنب وب العصبي متعددة األسباب ومنها :خلل في األيض،
نقص الفيتامينات ،التعرض للكحول ،األم المصابة بداء السكري
المعتمد على األنسولين ،ارتفاع الحرارة ،السمنة في الحمل،
متالزمات تثلث الصبغيات المقهورة ،انخفاض مستوى حمض الفوليك
في الدم له عالقة وثيقة بهذه التشوهات.



كثيرا ما يتم تشخيص تشوهات األنبوب العصبي في الرحم من خالل
فحص مستوى ألفا بروتين جنيني عنداألمهات في االسبوع  92إلى
 07من الحمل وعن طريق إجراء صورة سريرية مفصلة للجنين في
االسبوع الحملي  92الى . 00
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 VI.1انعدام الدماغ




الوصف :يتميز انعدام الدماغ بغياب كلي أو جزئي للجمجمة والجلد
المغطي ،مع غياب كامل الدماغ أو جزء منه بحيث يصبح عبارة عن كتلة
صغيرة .في معظم الحاالت يولد الجنين متوفٍ  ،على الرغم من أن هناك
حاالت يبقى فيها الرضيع على قيد الحياة لبضع ساعات أو حتى أيام قليلة.
األعراض:
o
o
o
o



الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
o
o
o



العمى
الصمم
الالوعي
عدم القدرة على الشعور باأللم

التشخيص قبل الوالدة عن طريق اختبار ألفا بروتين جنيني في
مصل األم ( )MSAFPوالفحص بالموجات فوق الصوتية
الفحص السريري الستبعاد التشوهات المرافقة
تحليل النمط النووي

التشوهات األخرى المرافقة:
الشوك المشقوق ،الشفة المشقوقة و /أو الحنك المشقوق ،حنف القدم،
ونادرا قيلة سرية.
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الشكل  47 2.9انعدام الدماغ
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 VI.2أرنولد خياري


الوصف  :متالزمة أرنولد خياري هي عيب في تشكيل الحفرة الخلفية.
ألن الحفرة الخلفية تكون صغيرة ،ينحشر جذع الدماغ ،المخيخ ،أو
اللوزتين مما يسبب إنضغاطهم ونتوئهم من منطقة الحبل الشوكي .هذه
األنسجة النازحة تسبب عرقلة في تدفق السائل النخاعي الشوكي
( .)CSFبالرغم من أن هذا التشوه موجود عند الوالدة ،قد يكون ال
عرضي حتى سن البلوغ.



األعراض:
o
o
o
o
o
o
o

حركة العينين السريعة ذهابا وإيابا (الرأرأة)
ضعف العضالت
آالم في الوجه
مشاكل في السمع
تأخر في النمو
صعوبات في التغذية والبلع
مشاكل في التنفس



الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oالفحص السريري الستبعاد التشوهات المرافقة
 oالتصوير المقطعي المحوسب ( / )CTالرنين المغناطيسي
( )MRIللدماغ
 oتحليل النمط النووي



التشوهات األخرى المرافقة:
 oاستسقاء الدماغ
 oالشوك المشقوق
 oتكهف النخاع (اضطراب يتشكل فيه كيس أو تجويف في الحبل
الشوكي)
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النزوح لألسفل مع
نقص تنسج المخيخ

الشكل  2.0متالزمة أرنولد خياري
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 VI.3القيلة الدماغية


الوصف  :القيلة الدماغية (أو القحف المشقوق) هي عيب في األنبوب
العصبي يتميز بنتوء يشبه الكيس في الدماغ واألغشية التي تغطيه من
خالل فتحات في الجمجمة .تنجم هذه التشوهات عن فشل اإلنغالق التام
لألنبوب العصبي خالل النمو الجنيني.



األعراض:
 oاستسقاء الدماغ
 oشلل تشنجي رباعي (شلل في الذراعين والساقين)
 oصغر الرأس (رأس صغير بشكل غير طبيعي)
 oرنح (حركة غير منسقة للعضالت اإلرادية ،مثل المتورطة في
المشي والوصول)
 oتأخر في النمو
 oمشاكل في الرؤية
 oتأخرعقلي
 oإختالجات



الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oالتشخيص قبل الوالدة عن طريق اختبار ألفا بروتين جنيني في
مصل األم ( )MSAFPوالفحص بالموجات فوق الصوتية
 oالفحص السريري الستبعاد التشوهات المرافقة
 oالتصوير المقطعي المحوسب ( / )CTالرنين المغناطيسي
( )MRIللدماغ
 oتحليل النمط النووي



التشوهات األخرى المرافقة:
 oإستسقاء الدماغ
 oصغرالرأس
 oتأخر النمو
 oمتالزمة ميكل غروبر
104

o
o
o

تشوهات الخيمة
عدم التكون الجزئي أو الكامل للجسم الثفني
خلل تكون الدماغ

الشكل ( 3.6ب) 95 :التصوير بالرنين المغناطيسي:
القيلة الدماغية
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 VI.4الشوك المشقوق


الوصف  :الشوك المشقوق هو مصطلح عام يستخدم لوصف الخلل الجيني
في العمود الفقري الناجم عن فشل في إغالق الفقرات .غالبا ما يقع هذا
الخلل في الجزء القطني أو العجزي من العمود الفقري ،ويؤثر على  0أو 3
فقرات ،أو أكثر في بعض األحيان .أشكال الشوك المشقوق تشمل ما يلي:
 oالقيلة النخاعية السحائية :بروز للسحايا (ثالث طبقات من األغشية التي
تغطي الدماغ والنخاع الشوكي) ،والحبل الشوكي من خالل فتحة في
العمود الفقري.
 oالقيلة السحائية :بروز لسحايا الدماغ من خالل خلل في الجمجمة
فيتشكيل كيس مملوء بالسائل النخاعي الشوكي.
 oالقيلة السحائية ال موهية :نتوء من خالل خلل في الجمجمة أو العمود
الفقري مملوء بسائل من الحبل الشوكي.
 oالقيلة النخاعية :بروز النخاع الشوكي من خالل وجود خلل في التقوس
الفقري.
 oانشقاق السيساء :فشل جنيني النصهار األقواس الفقرية ،واألنبوب
العصبي مع إنكشاف األنسجة العصبية على السطح.
 oالقيلة النخاعية التكهفية :شكل من أشكال الشوك المشقوق بحيث يتم
زيادة السائل في الجزء الكهفي من النخاع الشوكي ،فتمتد أنسجة الحبل
الشوكي في كيس رقيق الجدران الذي بدوره يمتد من خالل خلل في
العمود الفقري



األعراض:
 oاستسقاء الدماغ
 oقد نجد خصلة من الشعر ،تجمع للدهون ،ونقرة صغيرة أو وحمة بشكل
غير طبيعي على جلد المولود فوق خلل العمود الفقري.



التشوهات المرافقة:
تشوه كياري II
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الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oالتشخيص قبل الوالدة عن طريق اختبار ألفا بروتين جنيني في مصل
األم ( )MSAFPوالفحص بالموجات فوق الصوتية للعمود الفقري
للجنين.
 oالفحص السريري الستبعاد التشوهات المرافقة
 oفحص العمود الفقري بالموجات فوق الصوتية
 oتحليل النمط النووي

الشكل (أ) 6.4

الشكل (ب)  (12) 6.4القيلة
النخاعية السحائية المفتوحة

)(11

الشوك المشقوق

الشكل (ج)  (11) 6.4القيلة
النخاعية السحائية المغلقة
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 VI.5إستسقاء الدماغ الخلقي


الوصف  :إستسقاء الدماغ الخلقي هو تراكم زائد للسائل النخاعي الشوكي
( )CSFفي الدماغ والذي يكون موجود عند الوالدة .يمكن أن تسبب
السوائل الزائدة زيادة الضغط في دماغ الطفل ،مما يؤدي إلى تلف في
الدماغ وفقدان القدرات العقلية والبدنية .التشخيص السريع والعالج مهم
للمساعدة في الحد من الخطورة والمشاكل طويلة األجل.

 األعراض:
 oرأس كبير بشكل غير طبيعي
 oالنظرة الثابتة نحو األسفل مع ظهور بياض العينين فوق القزحية
 الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oالتشخيص قبل الوالدة عن طريق الفحص بالموجات فوق الصوتية
 oالفحص السريري إلستبعاد التشوهات المرافقة
 oالتصوير المقطعي المحوسب ( / )CTالرنين المغناطيسي ()MRI
للدماغ
 oتحليل النمط النووي


التشوهات األخرى المرافقة:
 oعيوب األنبوب العصبي
 oأرنولد خياري
 oداندي ووكر
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الشكل ( 3.6أ) 95 :استشفاء الرأس

الشكل (6.5ب)
استسقاء الرأس

91

األشعة المقطعية:
109

 VI.6صغر الرأس


الوصف:
 oصغر الرأس هو تشوه صغير في الجهاز العصبي بحيث يكون
محيط الرأس (الذي يمثل أكبر محيط حول الرأس) أصغر حجما
من المعتاد ،على أساس مخططات موحدة لللعمر والجنس.
 oهذه الحالة قد تكون ثانوية لظروف تؤثر على نمو الدماغ وبالتالي
خلل في نمو الدماغ.وتشمل :األمراض الخلقية ,األمراض
الوراثية ،وسوء التغذية الحاد.
 oويشمل هذا التشوه أيضا صغر الرأس الموهي (صغر الرأس مع
زيادة في السائل الدماغي الشوكي)والدماغ المتوسط (دماغ صغير
غير طبيعي).



األعراض المرافقة:
وتعتمد في معظمهاعلى الحالة المسببة ويمكن أن تتراوح بين إعاقة
طفيفة إلى شديدة بما في ذلك:
 oالتخلف العقلي
 oتأخرفي الوظائف الحركية والنطق
 oتشوهات الوجه مع آذان كبيرة
 oضعف البصر
 oقصر القامة أو القذامة
 oفرط النشاط
 oإختالجات
 oخلل في التغذية

 التشخيص:
 oبواسطة الموجات فوق الصوتية قبل الوالدة خالل الربع الثالث في
بعض الحاالت
 oمن خالل الفحص السريري عند الوالدة أو في مرحلة الطفولة
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 أكثر المتالزمات المرافقة:
 oتثلث الصبغي ( 09متالزمة داون)
 oتثلث الصبغي ( 93متالزمة باتو)
 oتثلث الصبغي ( 91متالزمة إدواردز)
 oمتالزمة كورنيليا دي النج
 oالمواء المكتسب (حذف )P5
 oمتالزمة سميث ليملي أوبيتس
 oمتالزمة روبنشتاين -تيبي
 oمتالزمة سيكيل

حجم الراس الطبيعي
طفل مع صغر الرأس

الشكل  2.2صغر الرأس
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الفصل السابع :التشوهات الخلقية للجهاز البولي التناسلي

في هذا المقطع:
. VII
. VII.1
. VII.2
. VII.3
. VII.4
. VII.5

مقدمة
اإلحليل التحتي
عدم التخلق الكلوي
غير محدد الجنس  /األعضاء التناسلية
المبهمة
الداء الكلوي الكيسي
موه الكلى الخلقي
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 . VIIمقدمة

2, 11,61-68

 الطرق البولية والتناسلية مرتبطة تشريحيا و تنمويا ارتباطا وثيقا .وقد
تترافق التشوهات في جهاز مع تشوهات في األجهزة االخرى.
 تتراوح نسبة حدوث التشوهات البولية التناسلية بين 97777/9 :في
أمراض الكلى المتعدد الكيسات المتنحية إلى  9777/3في عدم التخلق
الكلوي ثنائي الجانب.
 قد تكون هناك تشوهات طفيفة أو كبيرة مع خلل في وظيفة اللجهاز
المعني.
 التشوهات الخلقية األكثر شيوعا في الجهازالبولي التناسلي وتشمل:
 oعدم التخلق الكلوي (متالزمة بوتر)
 oموه الكلية
 oمرض الكلى المتعدد الكيسات
 oالكلى المتكيسة
 oإنكشاف المثانة
 oاإلحليل الفوقي و التحتي
 oاألعضاء التناسلية المبهمة
 يمكن تشخيص الكثير من التشوهات قبل الوالدة بواسطة الموجات فوق
الصوتية للجنين.
غالبا ما ترتبط هذه التشوهات مع تشوهات أخرى منها:
 oالعنش؛ كثرة األصابع وارتفاق األصابع مع تشوهات الكلى
 oشذوذ الصبغيات مع تشوهات األعضاء التناسلية.
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 VII.1اإلحليل التحتي


الوصف:
 oاإلحليل التحتى يشير إلى وجود فوهة غير طبيعية في مجرى البول أو
الصماخ البولي (مخرج البول)
 oاإلحليل التحتى يحدث في حوالي  577/9من والدة ذكور حية
 oالمصرات البولية ليست معيبة ولذلك ال يحدث سلس البول
 oممكن ان يرتبط اإلحليل التحتى الشديد مع انحناء القضيب أو مع عدم
نزول الخصيتين (الخصى المعلقة)
 oانحناء القضيب ،أو اإلنحناء البطني من جذع القضيب هو الشرط الذي
يتم فيه فصل غير كامل للقضيب عن العجان أو عدم إنفصال جزء من
جلد القضيب البطني (انحناء القضيب جلدي) أو في الحاالت الشديدة
عدم تكون الجزء البطني من الجسم اإلسفنجي والكهفي (انحناء
القضيب ليفي)



األعراض:
 oموقع صماخ مجرى البول يمكن أن يكون في أي مكان بين حشفة
القضيب القريبة والعجان (المنطقة بين األعضاء التناسلية والشرج).
 oويصنف اإلحليل التحتى اعتمادا على مكان وجود الصماخ:
 الحشفي
 االكليلي
 البعيد
 الصفني
 الحمامي العجاني
 ٪05 oمن حاالت اإلحليل التحتى هي القريب أو اإلكليلي
 oيتم تشخيص اإلحليل التحتى إستنادا إلى مظهر غير طبيعي لحشفة
القضيب (انظر الشكل)
 oيمكن أن تكون القلفة غير مكتملة وتمتد فقط حول الجزء العلوي من
القضيب



الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
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 oالفحص السريري
 oقد تكون هناك حاجة إلجراء صور تشخيصية للبحث عن العيوب
الخلقية األخرى.
 oقد يحتاج اإلحليل التحتى إلى تصحيح جراحي بين  2و  90شهر
ألسباب تجميلية أو إنجابية.


التشوهات المرافقة:
 oالخصية المعلقة
 oفتق أربي
 oينبغي أن يشتبه باألعضاء التناسلية المبهمة إذا ترافق اإلحليل التحتى
مع الخصية المعلقة ثنائية الجانب ،صغر القضيب أو كيس الصفن
المشقوق.

الشكل  16 1.7االحليل التحتي
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 VII.2عدم التنسج الكلوي والعيوب األخرى لتكون الكلى


التعريف :عدم التنسج الكلوي هو غياب إحدى أو كلتا الكليتين .وهو تشوه
غير قابل للحياة إذا كان ثنائي الجانب وال عرضي إذا ما كان أحادي
الجانب .عند االطفال الذين يعانون من عدم تنسج كلوي أحادي الجانب قد
تكون الكلية األخرى متضخمة وربما تكون في خطر متزايد لمشاكل
الحقة .ينجم عدم التنسج الكلوي عن عدم تطور براعم الحالب التي تبدأ
بالتطور في الكلى في األسبوع الخامس من الحمل.



األعراض:
معظم األطفال الذين يعانون من كلية وحيدة يكونون غير عرضيين عند
الوالدة .ومع ذلك ،يمكن أن يسبب عدم التنسج الكلوي أحادي الجانب
تغيرات تدريجية في الكلى مما يؤدي الحقا إلى إرتفاع ضغط الدم.



التشخيص:
ويشتبه ألول مرة بالتشخيص عند غياب السلى  ،المثانة أو الكلى.التصوير
بالدوبلر يحدد عدم وجود الشرايين الكلوية .وينبغي قبل التشخيص النهائي
إستبعاد إمكانية أن تكون الكلى في الحوض أو خارج مكانها أو أن يكون
الرحم ضاغطا على المثانة .عادة ما يتم تشخيص هذه الحالة بواسطة
الموجات فوق الصوتية للكلى قبل وبعد الوالدة.



التشوهات المرافقة:
شذوذ الكروموسومات مثل تثلث الصبغي  ،09تثلث الصبغي  ،00تثلث
الصبغي  ،0تثلث الصبغي  ،97االصباغ  ،X -05و حذف ،11 q00
فضال عن فقدان السمع الخلقي والرحم المزدوج لدى اإلناث.
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 VII.3غير محدد الجنس  /األعضاء التناسلية المبهمة


الوصف:
 oتكون األعضاء التناسلية للرضيع عند الوالدة غير متشكلة بالكامل
 ،غامضة ،وال تسمح بسهولة بتحديد الجنس
 oقد يكون للطفل مالمح من كال الجنسين
 oيشكل هذا التشوه حالة طوارئ إجتماعية حقيقية
 oينبغي تأخير تحديد الجنس حتى يتم الحصول على كامل
المعلومات ،بما في ذلك التقييم الهرموني ،النمط النووي وتصوير
األجهزة.



األعراض:
 oاإلناث مع خنوثة كاذبة ( :XXالنمط النووي :)02
 السبب األكثر شيوعا هو تضخم الغدة الكظرية الخلقي الثانويي
لنقص  09هيدروكسيالز
 هناك درجات متفاوتة من إسترجال األعضاء التناسلية بسبب
زيادة هرمون تستوستيرون ومستويات ديهدروتستوسترون
 تتراوح التشوهات من تضخم البظر إلى صغر القضيب مع
الحالة الشديدة من اإلحليل التحتى والصفن الفارغ المنصهر.
 يمكن أن تكون فتحة مجرى البول في أي مكان ،على طول،
فوق ،أو تحت سطح البظر  /القضيب.
 oذكر (:)xy
 قضيب صغير (أقل من  3-0سم أو  9،0 -7،1بوصة) الذي
يشبه البظر المتضخم (والذي قد يتواجد بشكل طبيعي في
المولودة األنثى)
 قد تكون فتحة مجرى البول في أي مكان ،على طول ،فوق ،أو
تحت القضيب.
 قد يكون كيس الصفن صغير مع أي درجة من الفصل ،مما
يجعله مشابه للشفرين الكبيرين.
 عادة ما تترافق الخصى المعلقة مع األعضاء التناسلية المبهمة .
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الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
 oمسحة فموية (إن وجد)
 oتحليل الصبغيات (النمط النووي)
 oالفحوصات المخبرية :شوارد الدم ،الستيرويدات البولية90 ،
هيدروكسي بروجستيرون.
 oالموجات فوق الصوتية للبطن أو الحوض ،للبحث عن الغدد
التناسلية و األعضاء التناسلية الداخلية (مثل عدم نزول
الخصيتين,األنابيب ,الرحم والمبيض).



التشوهات المرافقة:
األعراض المرتبطة بها غير شائعة ولكنها تشمل قيلة سرية ،اإلحليل
التحتى  ،انتباذ الكلية واإلرتداد المثاني.

الشكل  )99(0.3األعضاء التناسلية المبهمة
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 VII.4الداءالكلوي الكيسي
الوصف:



الداءالكلوي الكيسي يتضمن العديد من األمراض بحيث تتشكل في الكلى
خراجات مملوءة بسائل .تتشكل الخراجات بشكل عام في قطاعات
ضعيفة من األنابيب التي تحمل البول من الكبيبات.بحيث تنمواألكياس
على حساب نسيج الكلى .هناك شكلين للداءالكلوي الكيسي:
 oجسمي مقهورة :وهو مرض وراثي نادر ،يوصف بأنه " داء
الكلى المتعدد الكيسات عند الرضع "
 oجسمي سائد :هو الشكل األكثر شيوعا  ،يوصف بأنه " داء الكلى
المتعدد الكيسات عند البالغين " األعرض قبل الوالدة أو بعدها
غير شائعة.
أعراض الداء الكلوي متعدد الكيسات الطفلي أو الجسمي المقهورة:



o
o
o
o
o
o


نقص السلى
نقص تنسج الرئة
تضخم الكلى الهائل
تأثر الكبد :توسع القنوات الصفراوية
الضائقة التنفسية الحادة عند الوالدة
تدهورحاد في وظائف الكلى

الوسائل التشخيصية  /اإلختبارات الواجب إجراءها:
تصوير البطن باألموج فوق الصوتية
 التشوهات المرافقة:
عيوب صمامات القلب وخاصة إنسدال الصمام التاجي.
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الكلية متعددة الكيسات

الكلية الطبيعية

الشكل  0.0مرض الكلى المتعدد الكيسات

121

 VII.5موه الكلى الخلقي


التعريف:
موه الكلى -حرفيا "المياه داخل الكلى"  -يشير إلى انتفاخ وتمدد في
الحوض الكلوي والكؤوس ،عادة ما يتسبب في عرقلة التدفق الحر للبول
من الكلى .عدم المعالجة يؤدي إلى ضمور تدريجي في الكلى.
قد يكون سبب تراكم فائض البول في الكلى ناجم عن انسداد في تدفق
البول (انسداد الكلى) أو إرتجاع من الجهاز البولي البعيد (جزر مثاني
– حالبي).



األعراض:
ويتم تشخيص معظم الحاالت من خالل الموجات فوق الصوتية قبل
الوالدة ( .)50-50عادة ال يظهر الموه المفاجئ الذي يسبب األلم
الشديد عند الوالدة .ولكن يبقى الخوف من المضاعفات األكثر خطورة
كإلتهاب الحويضة والكلية أواإلنسداد الكامل الذي يمكن أن يؤدي إلى
فشل كلوي.



التشوهات المرافقة:
اضطرابات الجهاز البولي التناسلي الخلقية التي قد يتم تشخيصها قبل
الوالدة و قد تترافق مع موه الكلية وهي :إنكشاف المثانة ،أورام الكلى،
الشذوذ المذرقي ،حاالت التخنث ،اإلحليل التحتي.
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الفصل الثامن :تشوهات الجهاز التنفسي

في هذا المقطع:
VIII
VIII.1
VIII.2

.
.
.

مقدمة
رتق قمع األنف
نقص التنسج الرئوي
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 VIIIمقدمة

14, 69

 تشمل التشوهات الخلقية في الجهاز التنفسي مجموعة واسعة من
التشوهات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.
 و تشمل:
 oرتق قمع األنف
 oرتق الرغامي
 oالتشوهات الخلقية القصبية (انتفاخ الرئة الفصي الخلقي  ،عزل
الشعب الهوائية ،تشوه غدي كيسي والكيسات القصبية)
 oسوء اصطفاف األوردة الرئوية مع عسر تصنع الشعريات
السنخية
 oنقص بروتين التوتر السطحي B
 oتوسع األوعية اللمفية الرئوية الخلقية
 oناسور شرياني وريدي رئوي
 oكتل المنصف
 oنقص تنسج الرئة
 معظم هذه التشوهات تظهر في وقت مبكر بعد الوالدة مع ضيق في
التنفس (زلة تنفسية) ،بعضها مميت وغير متوافق مع الحياة ،والبعض
اآلخر قد ال يظهر إال بعد فترة الوليد ،ويتطلب دقة في االشتباه،
وتصوير تشخيصي متطور.
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 VIII.1رتق قمع األنف


الوصف :التشوه األكثر شيوعا في األنف
o
o
o
o
o
o



األعراض:
o
o
o
o
o





نسبة حدوثه 0.777/9 :والدة حية
عبارة عن إنسداد (أو حاجز) بين األنف والبلعوم إما في جانب
واحد أو كال الجانبين
هذا الحاجز هوفي معظم الحاالت ( )٪17عظمي المنشأ ،و في
 ٪97من الحاالت عبارة عن نسيج غشائي أو نسيج رخو
معظم الحاالت هي مزيج من الرتق العظمي والغشائي
يترافق مع تشوهات خلقية أخرى في  ٪57من الحاالت
رتق قمع األنف ثنائي الجانب يحتاج إلى تصحيح جراحي طارئ.

قد يكون غير عرضي (إذا كان الرتق أحادي الجانب)
قد يظهر بشكل زلة تنفسية إذا كان ثنائي الجانب  ،ذلك أن الطفل
غير قادر على التنفس من الفم
زرقة خاصة عند األكل ،بينما يصبح الطفل وردي عند البكاء
عدم القدرة على المص والتنفس في الوقت نفسه مما يؤدي إلى
الزرقة أثناء األكل
تأمين مجرى الهواء عن طريق الفم للحفاظ على فتح الفم يخفف
األعراض.

التشخيص:
 oفشل في تمرير قسطرة من خالل كل منخر  cm0-3في البلعوم
األنفي
 oيرى مباشرة في تنظير األنف بااللياف البصرية
 oأفضل رؤية تكون بالتصوير المقطعي .
التشوهات المرافقة:
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 oمتالزمة : CHARGEثالمة ،أمراض القلب ،رتق قمع األنف،
تشوه أو تأخر في تطور و نمو الجهاز العصبي المركزي على حد
سواء ،تشوهات األعضاء التناسلية ،و تشوهات األذن أو الصمم.

اإلنسداد العظمي

الشكل  8.1رتق قمع األنف
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 VIII.2نقص التنسج الرئوي


الوصف :هذه الحالة ثانوية إلضطرابات أخرى داخل الرحم تؤدي إلى
نقص في نمو الرئة وبالتالي إلى صغرفي حجم الرئتين .نقص التنسج
يشمل إنخفاض في عدد الحويصالت والشعب الهوائية.



األعراض:
 oقصورشديد في الجهاز التنفسي:
 نقص األكسجة
 الحماض التنفسي واأليضي
 oارتفاع ضغط الرئوي الثابت
 oاسترواح الصدر في الحاالت الشديدة



التشخيص:
 oتصوير الصدر باألشعة السينية
 -CT oالتصوير المقطعي.



التشوهات المرافقة لنقص تنسج الرئة:
 oتشوهات في الفقرات الصدرية والقفص الصدري
 oاالنصباب الجنبي من موه الجنين
 oتشوه غدوماني كيسي
 oفتق الحجاب الحاجز الخلقي
 oأي حالة تسبب نقص السلى:
 القصور الكلوي الجنيني
 تمزق األغشية السابق ألوانه لفترات طويلة وخصوصا قبل
 07أسبوع من الحمل
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الشكل  1.0نقص تنسج الرئة
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الفصل التاسع :التشوهات الخلقية في العين ،الوجه ،واألذن والرقبة

في هذا المقطع:
IX
IX.1
IX.2
IX.3
IX.4

.
.
.
.
.

مقدمة
إنعدام  ،صغر وكبر المقلة
الساد الخلقي
وتر العنق
صغر صيوان األذن  /انعدام األذن
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 IXمقدمة

70-81

 التشوهات الخلقية في العين ،الوجه ،األذن والرقبة ال تشمل الشفة المشقوقة
و  /أو الحنك ،التشوه الخلقي في العمود الفقري العنقي ،الحنجرة ،الشفة
،الرقبة ،األنف ،والغدة الدرقية.
 التشوهات الخلقية األكثر شيوعا تشمل ما يلي:
o
o
o
o

إنعدام  ،صغر وكبر المقلة
الساد الخلقي
وتر العنق
صغر صيوان األذن  /انعدام األذن

 إن أسباب معظم تشوهات العين واألذن والوجه والعنق غير معروفة.
بعض المعلومات عن تشوهات العين الخلقية تشير إلى أن العوامل
الوراثية ،العدوى (مثل الحصبة األلمانية أثناء الحمل) ،واإلضطرابات
األيضية هي عوامل الخطر الرئيسية.
 إن معدل انتشار هذه التشوهات يتراوح بحسب التشوه .تشير بيانات
تشوهات العين الخلقية إلى معدل انتشار يبلغ  0.5بال  97777في فرنسا.
انتشار إنعدام  ،صغر وكبر المقلة بين  99.1و حوالي  91لكل
 977،777حالة .نسبة حدوث الساد الخلقي غير معروفة على الصعيد
الدولي ،ويقدر أن تكون  2-9،0حاالت لكل  97777في الواليات
المتحدة .وأظهرت بيانات برامج رصد التشوهات الخلقية في جميع أنحاء
العالم أن االنتشار العام لصغر صيوان األذن وانعدام األذن من  9.55و
 7.32لكل  97،777والدة على التوالي.
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 IX.1إنعدام ،صغر ،و كبر المقلة


التعريف:
 oيعرف إنعدام المقلة ،بغياب دليل واضح على الكرة أو أنسجة
العين.
 oكما يتم تعريف صغر المقلة ب "العين الصغيرة بشكل غير
طبيعي" .القياسات المرجعية لصغر المقلة (طول محوري  92ملم
عند الوالدة ،و 91ملم خالل  90شهرا من العمر ،وقطر القرنية
عند الوالدة 97ملم) وتستخدم كدليل فقط ،وليس كمعايير
للتشخيص.
 oكبر المقلة هو حجم عين كبير بشكل غير طبيعي .ويتميز بتوسع
خلقي ثنائي الجانب في القرنية والجزء األمامي من كرة العين.



التشخيص:
 oالتصوير المقطعي ()CT
 oالتصوير بالرنين المغناطيسي ()MRI



التشوهات المرافقة:
 oالساد الخلقي
 oتكيس العين الخلقي
 oصغر القرنية
 oالشفة /الحنك المشقوق
 oعيوب فروة الرأس
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الشكل (أ)  1.9إنعدام المقلة

الشكل (ب)  1.9صغر المقلة
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 IX.2الساد الخلقي


التعريف:
 oالساد هو تغيم العدسة التي تكون عادة واضحة وشفافة داخل العين.
يمكن أن يسبب تغيم في الرؤية اذا لم يعالج ،كما يؤدي إلى الحول
(العمى القشري) في العين المصابة.
 oالساد الخلقي يظهر عند الوالدة ،كما يعرف ب"الساد الطفلي" في
حال تطوره في األشهر الستة األولى بعد الوالدة.
 oيمكن أن يؤثر الساد الخلقي على عين واحدة (الساد أحادي الجانب)
أو كال العينين (ثنائي الجانب) .تكون الرؤية جيدة في العين األخرى
عند معظم األطفال الذين يعانون من الساد أحادي الجانب .هناك
العديد من أنواع الساد استنادا إلى الموقع على العدسة .والذي يقع
في اتجاه مركز العدسة من المرجح أن يؤثر على الرؤية والنمو
البصري.



األعراض:
 oتغيم العدسة التي تبدو وكأنها بقعة بيضاء في بؤبؤ العين الداكن عادة
 oعدم قدرة الطفل على إظهار الوعي البصري للعالم من حوله (إذا
كان الساد موجود في كلتا العينين)
 oحركات العين السريعة غير الطبيعية



التشخيص:
 oينبغي أن يجرى فحص روتيني لجميع الرضع خالل 01- 00
الساعة األولى بعد الوالدة كجزء من الفحص السريري.
 oويتم فحص األطفال عادة مرة أخرى عند بلوغ عمر الستة أسابيع من
قبل ممثل الصحة .ينبغي مناقشة هذا األمر مع طبيب العائلة إذا كان
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لدى االهل شك في أي مرحلة أن طفلهما ال يرى.
إذا كان لدى الطبيب المولد أو المستشفى شك بأن الطفل يعاني من
الساد الخلقي  ،ينبغي ترتيب إجراء فحص كامل للعين والعدسة.

الشكل 1.0الساد الخلقي
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 IX.3وتر العنق


التعريف:
وتر الرقبة ،ويسمى أيضا الرقبة المكففة أوالظفر الرقبي  ،يتميزبوجود
طية من الجلد على كل جانب من الرقبة يمتد في كثير من األحيان من
خلف األذن إلى الكتفين.هو تشوه خلقي ،يظهر عند الوالدة ويبقى حتى
خالل سن الرشد.



األعراض:
وتر الرقبة يظهر في كثير من األحيان كحزام فضفاض من الجلد حول
الرقبة عند األطفال حديثي الوالدة .كلما نما الجسم  ،يشتد ويمتد حزام
العنق .مما يؤدي إلى قصر أو حتى غياب الرقبة عند الكبار.



التشوهات المرافقة:
o
o

متالزمة تيرنر () XO02
متالزمة نونان
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الشكل  1.3وتر العنق
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 IX.4صغر صيوان األذن  /انعدام األذن


التعريف :صغر صيوان األذن هو تشوه طفيف وفيه تتشكل األذن بشكل
غير كامل أوتغيب في الحاالت الشديدة األذن الخارجية (ويسمى
انعدام األذن) .في  ٪17من الحاالت ،تتأثر فقط أذن واحدة .في معظم
الحاالت ،يتم خفض  ٪07فقط من نسبة السمع في األذن المصابة.



التشخيص:
o
o



الموجات فوق الصوتية للجنين في بعض الحاالت.
الفحص السريري عند الوالدة.

التشوهات المرافقة:
التشوه األكثر شيوعا المرتبط بصغر صيوان األذن هو صغر منتصف
الوجه .إذا تم إشراك كل من األذنين ،يشتبه بمتالزمة تريتشر كولينز.
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الشكل(أ)  1.0صغر صيوان األذن

الشكل(ب)  1.0انعدام األذن
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