
 تعریف :
مادرزادی  های شایعترین ناهنجارییکی از  تترالوژی فالوت

که در جنس مذکر کمی بیشتتر از مننت    است سیانوز قلبی

حفره تشکیل شتهه استت دت تتای بتا یی      4قلب از . است

شامل دهلیز راست ت چپ ت دتتای پایینی شامل بطن راست 

 کته اختالل عمهه تجود دارد  4در این بیماری ت چپ است. 

 :در زیر شرح داده می شود 

بین  دت بطن ) بطن هتا    یتجود سوراخ در دیواره  -1

حفره های پایینی قلب هستنه کته تییفته پمتپ    

  .به عههه دارنه (را  کردن خون به سایر انهامها 

یوی ) ایتن دریچته در م تل    رتنگ شهن دریچه  -2

قترار دارد   شتریان ریتوی   بته   اتصال بطن راست

ت خون از سمت قلب به یوی ههایرتییفه شریان 

 .ریه هاست (

 راست قلب   بزرگ شهن بطن -3

قرار گرفتن آئورت در م ل غیرطبیعتی ) آئتورت    -4

 رگی است  که ختون اکستی ن دار را از قلتب بته    

در ایتن بیمتاری ریشته    ( انتقال می دهته  ارگانها

 دارد.ی دیواره بین بطنی قرارآئورت بر رت

ی رخ متی  برای رتشن تر شهن تقایعی که در این بیمار

مختصری در مورد ن وه برتز عالیم  توضتی  داده  دهه 

شود که ختون   سوراخ بین دت بطن باع  میمی شود : 

 خوناکسی ن ) هتنقرمز ( ت خون بخون )  اکسی ن دار

در نتیجه خونی که بته  ت ه نآبی( با یکهیگر مخلوط شو

  انهامها جریان می یابه حاتی اکسی ن کافی نمی باشه.

دارای پوست  ناخن ت لبهتای  ن کودکان غالباً ایبنابراین 

 هستنه.آبی رنگ 

از آن سو مقهار خونی که به ریه ها می رسه بته  دلیتل   

تنگی دریچه ریوی کاهش می یابه .تنگی دریچه باع  

فعالیت کنه  راست بیش از حه طبیعی طنمی شود که ب

به همین دلیل بزرگتر  تتا بتوانه خون را به ریه برسانه.

 می شود.  عضالنی ترره آن ت دیوا

 

 علل و عوامل :
بتا برختی   علت این بیماری کامالً مشخص نیستت امتا   

  ت م یطی ماننته دیتابتی بتودن متادر    عوامل ژنتیکی 

ارتبتاط   مصرف الکل ت برخی دارتها ماننه کاربامازپین 

در شتانس تولته کتودی بیمتار      عالته بر این کته دارد 

رزنتهان دیگتر بته    خانواده ای که یکی از تالهین یتا ف 

  بیماری مبتال باشنه کمی افزایش می یابه .

 

 :نشانه ها عالیم و 
اگرتنگی دریچه ریوی خفیف باشه ممکن استت یتاهر   

طبیعی باشه ت با شنیهن صهای اضتافه تشتخیص داده   

 شود.

کودکان مبتال به این بیماری اغلب آبتی بته ن تر متی     

یتا در  رسنه این یاهر آبی ممکن است در زمان توله ت 

شیرخواران مبتال دچتار   .یاهر شودزمان شیر خوارگی 

 جهت رفت  ایتن حمتالت    حمالت کبودی می شونه که

 صورت گیرد .سریعتر  چههر بایستی  درمان بیمار 

ین ترزش حبچه های بزرگتری که عمل جراحی نشهنه 

دچار تنگی نفس می شونه ت خیلتی زتد خستته متی    

بته  ل ترزش این بچه ها ممکتن استت در ختال    .شونه 

از دیگتر   .حالت چمپاتمه بنشتیننه ) حالتت ستجهه (   

عالیم این بیماران  چماقی شهن انگشتان  ضعف  تالش 

 است.برای تنفس 

 
تمام این نشانه ها به این علت تجتود دارد کته ختون     

نها نمی تواننته  آکافی در ریه ها جریان پیها نمی کنه ت 

مین کننته . نشستتن بته    أرا تت  بهناکسی ن مورد نیاز 

ریه هتا   بهحالت سجهه کمک می کنه تاخون بیشتری 

خون اکسی ن دار بیشتتر بته بتهن    جریان پیها کنه ت 

 .   برسه.

 

  :تشخیص 
 وگرافی : در این رتش بتا استتفاده از   یاکوکارد

متی  تصاتیری از قلتب گرفتته    مافوق صوتامواج 

 .  بیماری داده شودشود تشخیص 

 ه از قفسه سینه نیتز بته   نوارقلب ت عکس ساد

 تشخیص کمک می کنه.

چماقی شدن ناخن ها و 

 آبی رنگ بودن بیماران



     در مواردی از آن یوگرافی قلتب بترای تعیتین

دقیق ساختمان قلب قبل از عمل جراحی استفاده 

 می شود .

 

 درمان:
مشکل عمل جراحتی  زم استت .در ایتن    برای اصالح 

عالته بر بستن .عمل سوراخ بین بطن ها بسته می شود 

چته ریتوی را نیتز    یدربطن  جراح تنگی  2سوراخ بین 

 .برطرف می کنه 

پیگیری من م ت تیزیت بیمار توسط متخصتص قلتب ت   

دتره ای در رتنه بهبودی ت درمان اکوکاردیوگرافی های 

 بیمار بسیار حائز اهمیت است .

 

 پیامد درمان :
پس از عمل جراحی اکثر کودکان توانایی انجتام کلیته   

ت ترزش ماننته  بته تتهری    فعالیت های معمول رتزانه 

گاهی اتقات بعضتی از   .انجام کار های شخصی را دارنه

این کودکان برای کنترل تعهاد ضربان قلب ت همچنتین  

به مصترف دارت احتیتاج    موقتا  بهبود عملکرد قلبشان

دارنه . این کودکان بایه قبل از رفتن به دنهانپزشکی یا 

ت عمل جراحتی  مهاجم  یانجام هر گونه رتش تشخیص

تا از تقوع عفونت جلوگیری  مصرف کننه آنتی بیوتیک

در صورت برتز هرگونه تنگی نفتس بته پزشتک    شود . 

 مراجعه شود.

 
 

کودکان مبتال به تترالوژی فتالوت در تمتام    : نکته

طول مهت زنهگیشتان بایته ت تت ن تر پزشتک      

  متخصص قلب باشنه .
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