
 
 
 

ووأأمرااضض االنساء للتوليید فوقق االصوتيیةلموجاتت باللتصويیر االجمعيیة االعالميیة  
 

(االمحّدثة): االتخطيیط االصوتي في معايینة قلب االجنيین ااإلررشاددااتت االتطبيیقيیة  
 

 
لجنة االمعايیيیر االسريیريیة  

 
منظمة علميیة تشجع  هھھھي ISUOGفوقق االصوتيیة ألمرااضض االنساء وواالتوليید إإنّن االجمعيیة االعالميیة للموجاتت 

االمماررساتت االسريیريیة االسليیمة٬، وواالتعليیم وواالبحث في مجالل االتصويیر االتشخيیصي وواالرعايیة االصحيیة للنساء.  
جمعيیة في تطويیر إإررشاددااتت تطبيیقيیة ووبيیاناتت تواافقيیة تشّكُل االووتتخّصص لجنة االمعايیيیر االسريیريیة االمنبثقة عن 
قارربة تواافقيیة للتصويیر االتشخيیصي. ووتعكس هھھھذهه ااإلررشاددااتت توصيیاتت تعليیميیة تزوّودُد مقّدمي االرعايیة االصحيیة بم

جمعيیة فضلى االمماررساتت في خاللل فترةة إإصداارر ااإلررشاددااتت. ووبالرغم من أأنّن االجمعيیة بذلت جهھدااً االما تصنّفهھ 
كبيیرااً للحرصص على أأنن تكونن هھھھذهه ااإلررشاددااتت ددقيیقة لدىى صدووررهھھھا٬، إإال أأنهّھا ال تتحّمل ال هھھھي ووال أأيّي من 

ضائهھا مسؤووليیة بيیاناتت أأوو آآررااء أأوو تصريیحاتت غيیر ددقيیقة أأوو مضللة تصدرر عن االلجنة االمعنيیّة. موظظفيیهھا أأوو أأع
ً للرعايیة االصحيیة ألنّن االتفسيیرااتت وواالتأوويیالتت  ذذلك أأنّن ااإلررشاددااتت االمذكوررةة غيیر معدةة لتشّكل معيیاررااً قانونيیا

ً بعد االحصولل االكامنة فيیهھا قد تتأثر بظرووفف االفردد وواالمواارردد االمتواافرةة. إإنّن ااإلررشاددااتت االم عتمدةة تُوزّزعع مجانا
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ً عنن االجمعيیة االعالكتيیّ  عننمنّقحة وومستحددثة تشكلل هھھھذذهه االووثيیقة نسخًة    ميیةبب ااإلررشاددااتت االصاددرر سابقا
بتقفي أأمررااضض ووتعكسُس االمعررفة االحاليیة  )1( منتصفف االحملل االقلبب فيمسح فووقق االصووتيیة حوولل  للمووجاتت
صوورر مسالكك االتددفقق بإضافة    	ISUOGووتقتضي االتووصيیة االجدديیددةة االصاددررةة عنن االـ .خلقيیة قبلل االووالددةةاالقلبب اال
االمباددئئ ووااززيي توو ذذلكك أأنن هھھھذذهه االعمليیة تددعمهھا إإثباتاتت ووااضحة االررووتيینيإإلى االفحصص  ااألرربع االُحجيیررااتت ووصوورر
.)to 2 5( االمهھنيیة ااألخررىى االهھيیئاتت وواالتووصيیاتت االصاددررةة عنن ااألخيیررةة االتووجيیهھيیة 	  

	  
ططفالً من بيین كّل  13 إإلى 4لوفيیاتت ااألططفالل االرضع٬، بمعدلل نحو  يإإنّن مرضض االقلب االتاجي هھھھو االسبب االرئيیس

-8( 1994وو  1950 تيووبيین سن. مولودد حي 1000 to 6( ٬42، وورردد في تقريیر لمنظمة االصحة االعالميیة أأنن %
ً كانت االتشوهھھھاتت االبنيیويیة للقلب من ضمن االتشوهھھھاتت . )9( من ووفيیاتت ااألططفالل سببهھا االتشوهھھھاتت االقلبيیة ووأأيیضا

. )10,11( االتي في معظم ااألحيیانن لم يیتم االكشف عنهھا عند ااجرااء فحص االموجاتت فوقق االصوتيیة قبل االوالددةة
 االقلب االتاجي قبل االوالددةة نتائج ااألجنة ذذااتت ااألنوااعع االمحدددةة من ااآلفاتت االقلبيیة قد يیحّسن االكشف عن مرضض

)16- to 12(٬، وولكن االكشف قبل االوالددةة يیتفاووتت بشكل ووااسع )17( .  

االمقدمة  
 
 

	  

	  



ااختالفاتت  في خبرةة االفاحص ووبداانة ااألمم ووتردددد محولل االموجاتت فوقق االصوتيیة  ووقد يیكونن سبب هھھھذاا االتفاووتت 
ااستمراارر ررددااتت . )18,19( االحمل ووحجم االسائل االذيي يیحيیط بالجنيین ووموقع االجنيینوواالندووبب في االبطن ووعمر 

االفعل االقائمة على االتدرريیب من االمتخصصيین في االرعايیة االصحيیة وواالبداايیة االمنخفضة لحاالتت تخطيیط صدىى 
ن فعاليیة برنامج االفحص االقلب ووسهھولة االوصولل إإلى متخصصيین في قلب االجنيین هھھھي عواامل مهھمة قد تحسّ 

ووكمثالل ووااحد٬، تضاعف معدلل االكشف عن االتشوهھھھاتت االقلبيیة االكبيیرةة بعد  .)8,20( وجاتت فوقق االصوتيیةبالم
. )20( نكلتراادةة سنتيین في مركز ططبي في شمالل ااتنفيیذ االبرنامج االتدرريیبي لم  

للجنيین لكشف االتشوهھھھاتت االقلبيیة االى أأقصى حّد ووذذلك خاللل  بالموجاتت فوقق االصوتيیةتصميیم االفحص  ووقد تمّ 
ررشاددااتت هھھھذاا  في تقيیيیم فحص ااألجنة ب ااإلوويیمكن ااستخداامم كتيیّ . االثاني من مرحلة االحمل ثلثاالفحص في اال

يیضاً على تحديید وويیساعد هھھھذاا االنهھج أأ. )to 23 25( االمنخفضة االمخاططر كجزء من ررووتيین االرعايیة قبل االوالددةة
 ةر معلوماتت مفيیدةة  لتقديیم ااالستشاررااتت للمريیضاالوررااثيیة وويیوفّ  لخطر ااالصابة بالمتالززماتت جنة االمعرضةااأل

ً أأب ااالشتباهه بوجودد تشوّ ووسيیتطلّ . ووإلددااررةة االتوليید وواالرعايیة االمتعدددةة ااإلختصاصاتت كثر هھھھاتت في االقلب تقيیيیما
.)26( شموليیة عبر ااستخداامم تخطيیط صدىى االقلب للجنيین  

	  
	  
 

تدفقاتت في االقلب٬، يیجب االططرقق  لقطةلوواالقلب ااألرربعة  حجيیرااتتد لقة بشكل جيیّ ثّ واالنظر عن االفائدةة االم بغضّ 
تمنع ااكتشافف مرضض االقلب االتاجي في االوقت نن أأخذ االحذرر من مخاططر االتشخيیص االمحتملة االتي يیمكن أأ

. وويیمكن لمعدالتت االكشف أأنن تكونن ااألمثل من خاللل إإجرااء فحص شعاعي شامل للقلب )to 29 27( االمناسب
بعض  االقلبيیة٬، ووفهھم أأننّ  ألرربعة هھھھي أأكثر من مجردد عددد للحجيیرااتتاالقلب اا حجيیرااتت لقطاتتوومالحظة أأنن 

ثل حاالتت معيینة من االتشوهھھھاتت (م االحمل٬، ووااإلددررااكك أأننّ  حلاامر يیتم ااكتشافهھا حتى مرحلة متأخرةة من الااآلفاتت 
االقلب ااألرربعة ووحدهھھھا.  حجيیرااتت سطح خاللل من ةً ووااضح كوننتن االكبيیرةة ووتضيیيیق ااألبهھر) قد ال تبديیل االشراايیيی

 بالموجاتت فوقق االصوتيیةفي فحص االقلب تدفقاتت في االقلب االططرقق  للقطة ةااألرربعة االمستكمل االحجيیرااتت فلقطة
خطوةة مهھمة لتحسيین االكشف عن مرضض االقلب االتاجي. يهھھھ  

عمر االحمل  

ً سبوعأأ 22وو 18ما بيین  مثل للحملفترةة ااألاالفي  بالموجاتت فوقق االصوتيیةيیجب إإجرااء فحص االقلب  ٬، ووعلى ا
ً سبوعأأ 22حتى ما بعد ووررؤؤيیتهھا بوضوحح  رهھھھا يیتصو يیمكناالتشريیحيیة  تتمن االبنيیا االكثيیرذذلك فإنن من رغم اال . ا
ً االحمل٬، االثاني من فترةة  االثلثااألوولل ووأأوواائل  االثلثيیمكن تحديید بعض ااالنحراافاتت في خاللل أأووااخر وو  خصوصا
في  بالموجاتت فوقق االصوتيیةعند إإجرااء االفحص وو ).to 30 35( فويیةقاالشفافيیة اال كمالحظة ززيیاددةة سم لدىى
-وو 20لحمل ما بيین فترةة اا ً أأسبوع 22 رغم ى االخر الكمالل هھھھذاا االتقيیيیم٬، ووعلآآص عرضة لطلب فح قلّ أأيیصبح  ا

.)36( هھھھذهه االتشوهھھھاتت االكبيیرةة في مرحلة مبكرةة من االحمل معرفةذذلك فإنن االكثيیر من االمرضى يیفضلونن من   

 

ااعتباررااتت عامة  
	  



االعواامل االتقنيیة  

االموجاتت فوقق االصوتيیةمحّولل   

ستساعد مسابيیر االترددددااتت االعاليیة على تحسيین فرصص ااكتشافف االتشوهھھھاتت االدقيیقة٬، ووذذلك على حسابب االتقليیل من 
على مستوىى ممكن من محّولل االترددددااتت لجميیع االفحوصاتت٬، مع أأيیجب ااستخداامم  حيیث االسمعي.ااالخترااقق 

ً ااالددررااكك بالمفاضلة بيین ااالخترااقق وواالحل. ووقد يیوفر االتصويیر االمتناسق صورر محسنة٬،  لدىى االمرضى  خصوصا
.)37( ااألخيیر من فترةة االحمل االثلثخاللل في مومة انونن ززيیاددةة في سماكة جداارر بطن ااألاالذيین يیع  

االتصويیر معالم  

ااتت إعدااددبفي فحص قلب االجنيین. وويینبغي  ااألساسس االمعتمد هھھھواالتصويیر بالتدررجج االرمادديي االمقطعي  ماززاالل
ً االنظامم أأنن تؤكد معدلل إإططارر عال يیجب ااستخداامم  ٬،ااالنخفاضضااستمراارر  وومع ٬، مع ززيیاددةة االتبايین ووددقة االوضوحح.يیا

ووحقل االصوررةة االضيیق نسبيیاً. لمنطقة االمركزيیة االصوتيیة االوحيیدةةاا  

loop-cineاالـ تقنيیة وو االتقريیب  

-cine االـيیجب تضخيیم االصوررةة حتى يیملئ االقلب على ااألقل ثلث أأوو نصف االشاشة. وويیجب ااستخداامم عنصر 
loop  ّة صمامم االقلب في لمساعدةة االوقت االحقيیقي لتقيیيیم هھھھيیاكل االقلب االطبيیعيیة. مثال٬ً، االتأكد من حركة ووررقيی

	ووااستخداامم االـجميیع أأنحاء االدووررةة االقلبيیة. ووقد يیساعد تكبيیر االصوررةة   cine-loop .على تحديید االتشوهھھھاتت  

 

 

 ٬،االماددةة االمطبوعة٬، ووااألددلة ااألخيیرةة من )1( ااألوولي ISUOG االـنظرااً االى االوقت االذيي اانقضى منذ نشر ددليیل 
تدفقاتت  وولقطاتت ططريیقللقلب االحجيیرااتت ااألرربعة  بالموجاتت فوقق االصوتيیةأأنن يیتضمن االفحص  ااآلنن يیجبف

).to 38 46( االقلب  

لقطة االحجيیرااتت ااألرربعة  

ً االقلب ااألرربعة تقيیيیم حجيیرااتتتشمل لقطة  ً ددقيیق ا خطأ في عددد  ييّ أأدد حيیث ال يیجب ااررتكابب لمعيیارر محدّ  ا
ررقم  وواالرسم االبيیاني 1االقلب ااألرربعة في االجدوولل ررقم  حجيیرااتتاالبسيیط. ووتظهھر االعناصر ااألساسيیة ل حجيیرااتتاال
وواالجانب  ااأليیمنووالً تجانب االجنيین٬، أأيي تطابق االجانب أأد موقع االقلب٬، من االضروورريي تحديید . وولتحديی2وو  1

ن. عاددةةً االقلب االطبيیعي ال يیسر للجنيیاالقلب كالهھھھما يیقعانن في االجانب ااألللجنيین٬، للتأكد من أأنن االمعدةة وو ااأليیسر
دىى حولل قة االصدرر. قد تكشف بعض االلقطاتت حافة صغيیرةة من ناقِص ااساحكبر من ثلث مأأيیكونن  لب لصَّ

ً لهھذاا االنوعع  ااالكتشافف االوحيیدنصبابب االتامورريي. ووعاددةةً يیمثل االجنيین٬، وواالذيي قد يیكونن خطأ لال ً  ااختالفا  ططبيیعيیا
)47,48( .  

فحص االقلب  

	  



ً في االجهھة االيیسرىى من االصدرر ووعاددةةً أأيیقع االقلب    ◦20±45محوررهه االطويیل االى االيیسارر بحواالي  يیتوجهھساسا
)2SD( )49( ) يیجب ااالنتباهه جيیدااً االى محورر االقلب ووموقعهھ٬، حيیث سيیتم تقيیيیمهھ بسهھولة 1االرسم االتوضيیحي .(

يیجب ااالشتباهه بوجودد تشوهھھھاتت ف. )50( االقلب ااالرربعة ال تعطي صوررةة مرضيیة حجيیرااتتحتى وولو كانت لقطة 
فمحورر االقلب غيیر االطبيیعي يیزيید من خطر معدتهھ في االجهھة االيیسرىى. أأوو  /عند عدمم ووجودد قلب االجنيین وو موقعيیة

. يیمكن االكرووموسوماتت خللتشوهه االقلب خاصةً تلك االتي تضم ططريیق تدفقاتت االقلب. ووقد يیرتبط هھھھذاا ااالكتشافف ب
أأنن تكونن ااإلززااحة غيیر االطبيیعيیة للقلب من مكانهھ االطبيیعي في االيیسارر ااألمامي بسبب فتق االحجابب االحاجز أأوو آآفة 

ً بالنسبة إإلى نقص تنسللرئة. قد يیكونن موقع االتشو تشوهه غدووماني كيیسيشاغلة للحيیز٬، مثل  ج االرئة هه ثانويیا
ووكذلك اانتقالل محورر االقلب االى االجهھة االيیسرىى قد يیُحدثث مع اانشقاقق االبطن االخلقي لدىى ووعدمم االتخلق لدىى االجنيین.

.قيیلة سريیة أأوو فتق سريي ووالدديياالجنيین وو  

 160االى  120االقلب االطبيیعي ووضرباتهھ االمنتظمة. وويیترااووحح االمعدلل االطبيیعي من  ددقاتت يیجب االتأكد من معدلل
ضربة في االدقيیقة االوااحدةة.  لوحظ بطء قلب متوسط بشكل عابر في االثلث االثاني االطبيیعي لألجنة. ووبالنسبة إإلى 

ً لمعدلل االقلب االذيي يیبقى تحت  يیتطلّب ٬، )51( ضربة في االدقيیقة االوااحدةة 110بطء االقلب االثابت٬، خصوصا
ب ااحتمالل ووجودد كتلة في االقلب. وواالتباططؤ االمتكررر تقيیيیماً مناسباً من قبل ااختصاصي في قلب االجنيین ووذذلك لتجنّ 

االثالث من فترةة االحمل قد يیكونن بسبب نقص االتأكسج لدىى االجنيین.  ووعاددةة ال  االثلثفي معدلل ضرباتت االقلب في 
ً ما يیكونن حميیدااً وويیزوولل يیرتبط تخطي ددقاتت االقلب االعرضيیة بتزاايید خطر ااإلصابة بم رضض االقلب االبنيیويي فغالبا

تلقائيیاً. ووعلى االرغم من ذذلك٬، فقد تحدثث بعض حاالتت خلل االنظم االسريیريي االهھامم حيیث تكونن مؤشرااً لتخطيیط 
. ووبدالً من ذذلك٬، يیمكن توفيیر ااإلططمئنانن عن ططريیق فحص االتسمع ددووبلرااألكثر )to 52 54(صدىى قلب االجنيین

موجهھ الستبعادد ااألنصبابب وواالتأكد من االلقطاتت االطبيیعيیة لقلب االجنيین.  بالموجاتت فوقق االصوتيیة شيیوعاً ووفحص 
ضربة في االدقيیقة االوااحدةة) على شكل ططبيیعي  160>قد تحدثث حالة عدمم اانتظامم ددقاتت االقلب بشكل خفيیف (

ربة في االدقيیة ض 180≥متفاووتت خاللل حركة االجنيین. مع ذذلك٬، ووفي حالة عدمم اانتظامم ددقاتت االقلب االمستمرةة (
٬، يیجب إإجرااء تقيیيیم ااضافي الحتمالل ووجودد نقص االتأكسج لدىى االجنيین أأوو ووجودد حالة أأكثر )55( االوااحدةة)

. tachydysrhythmiasخطوررةة مثل خلل ددقاتت االقلب االمتساررعة   

متساوويیتيین في االحجم وويیجب أأنن تفتح االثقبة االبيیضاوويیة االسديیلة االى ددااخل ااألذذيین  ذَذيْینَتَاننتبدوو االحجيیرتانن ااألُ  
ااأليیسر. يیجب على االحافة االسفليیة للحاجز ااألذذيیني٬، وواالتي تسمى بالحاجز ااألوولل٬،  أأنن تكونن موجوددةة. ووهھھھذاا ما 

ذذيیني بالجزء يیشكل جزءااً من االنقطة ااألساسيیة للقلب٬، ووهھھھي االنقطة حيیث يیلتقي االجزء االسفلي من االحاجز ااأل
. وويیمكن ررؤؤيیة ااألووررددةة االرئويیة متدااخلة االبطيینيیة ااألذذيینيیة االصماماتتاالعلويي من االحاجز االبطيیني وو حيیث تدررجج 

ً من االناحيیة االتقنيیة٬، فمن االمستحسن تصويیر على ااألقل أأثنيین من  من ااألذذيین ااأليیسر٬، ووعندما يیكونن ذذلك ممكنا
  هھھھذهه ااألووررددةة.

 
االحزاامم االوسيیط هھھھو حزمة من عضالتت باررززةة تتقاططع مع تجويیف االبطيین ااأليیمن٬، وويیمكن ررؤؤيیتهھا بالقربب من 

. تظهھر قمة االبطيین ااأليیسر على أأنهھا سلسة االموررفولوجي ااأليیمن االبطيیناالقمة االقلبيیة ووتساعد على تحديید 
لة على ووجودد سماكة في ووتشكل االقمة االقلبيیة. يیجب أأنن يیظهھر كال االبطيینيین بالحجم نفسهھ من ددوونن أأيي ددال

 االثلثاالجدرراانن. ووعلى ررغم ذذلك فإنن االتفاووتت أأوو عدمم االتناسب االخفيیف للبطيین قد يیحدثث كاختالفف ططبيیعي في 
االثالث من مرحلة االحمل٬، ووعدمم االتناسب االوااضح بيین االيیميین ووااليیسارر في فترةة منتصف االحمل يیؤكد على 



ووتطورر  ااألبهھر يیقيیتض؛ ااآلفاتت االمعيیقة في االجانب ااأليیسر٬، مثل )56( ضرووررةة إإجرااء االمزيید من االفحوصاتت
  ).57,58(هھھھي أأسبابب مهھمة لهھذاا االتفاووتت االتنسج االناقص ااأليیسر االقلب متالززمة

 
يیجب إإجرااء فحص ددقيیق للحاجز االبطيیني من االقمة حتى االنقطة االرئيیسيیة٬، للتأكد من عدمم ووجودد أأيي عيیوبب في 

ً  يیكونن أأنن ممكن االعيیوبب هھھھذهه كشف أأنن أأذذ جداارر االقلب . وويیمكن ررؤؤيیة االحاجز بشكل أأووضح عندما تتجهھ صعبا
ززوواايیا االتعرضض للموجاتت فوقق االصوتيیة عمودديیاً االيیهھ. ووعندما يیكونن شعاعع االموجاتت فوقق االصوتيیة موااززيیاً بشكل 

ووقد  ووقوعع خاددعة صوتيیة خاططئة سهھوااً.مباشر لجداارر االبطيین٬، يیمكن ااالشتباهه بخلل كاذذبب أأوو ززاائف ووذذلك بسبب 
-إإلى 1من االصعب جدااً االتأكد من ووجودد عيیوبب صغيیرةة في االحاجز ( يیكونن ملم) إإذذاا فشل االفحص بنظامم  2

َ أأذذاا كانن حجم االجنيین ووموقعهھ غيیر  االموجاتت فوقق االصوتيیة بتوفيیر قدرر كافي من االحّل االجانبي٬، خصوصا
االحاالتت ذذااتت مغزىى سريیريي محدوودد وومن االممكن أأنن تخضع ألغالقق  هھھھذهه يیيین. وومع ذذلك تكونن معظممؤاات

).59,60(تلقائي محكم  
 
 

تقيیيیم موقع االجنيین/ االتجانب وولقطة  حجيیرااتت االقلب ااألرربعة :1االجدوولل ررقم   

                                                                                                             االموقع وواالجواانب االعامة •
                                                                )تطابق االجانب االيیميین وواالجانب االيیسارر للجنيینتجانب االجنيین (

                                                                                                   سارراالمعدةة وواالقلب في االجانب االيی
                                                                                                االصدرريیة مساحةيیحتل االقلب ثلث اال

                      ◦20± ◦45يیسر االمحورر االقلبي (االقمة) يیتوجهھ االى االيیسارر في ااتجاههغالبيیة االقلب يیقع في االصدرر ااال
                                                                                                  ووجودد حجيیرااتت االقلب ااألرربعة

                                                                                                                     ضرباتت قلب ططبيیعيیة
لألنصبابب االتاموررييال ووجودد   

                                                                                                                   حجيیرااتت ااألذذيیني  •
                                                                                                     يیانن تقريیباً بالحجم٬، متساووننيیاأأذَُذيْینَ 

                                                                                           ثقبة بيیضاوويیة سديیلهھ في ااألذذيین ااأليیسر
                                                              االحاجز ااألوولل االحاضر (بالقربب من االنقطة ااألساسيیة)ااألذذيیني 

ااألووررددةة االرئويیة االتي تدخل ااألذذيین ااأليیسر  
                                                                                                                        حجيیرااتت االبطيین •

                                                                                          ثنانن من االبطيیناتت٬، متساوويیانن تقريیباً بالحجماا
                                                                                                           ال تضخم في جداارر االبطن

                                                                                               االحزاامم االوسيیط في قمة االبطيین ااأليیمن
                                                                              االحاجز االبطيیني االسليیم (االقمة االى االنقطة ااألساسيیة)

                                                                                                     وواالصماماتت أأذَُذيینِيٌّ بُطَيینِيّ  َموِصل •
                                                                                                     االنقطة ااألساسيیة االقلبيیة االسليیمة

                                                                           االبطيینيیة مفتوحانن وويیتحركانن بحريیة ااألذذيینيیة صماما
االقلبيیة من االصمامم تفاضل االموااززنة: تندررجج نشرةة االصمامم االثالثي ااألططراافف على االحاجز االبطيیني ااألقربب االى االقمة 

االتاجي  

 

 



(االجانب ااأليیمن٬، صمامم ثالثي ااألططراافف؛ االجانب ااأليیسر٬،  االبطيینيیة ااألذذيینيیةيیجب أأنن يیظهھر ااثنانن من االصماماتت 
االصمامم االتاجي) مفتوحيین بشكل منفصل وومن ددوونن عواائق. ووقد أأددررجت االوررقيیة االحاجزيیة للصمامم االثالثي 

مقاررنتهھ مع حاجز االصمامم االتاجي (االتوااء ططبيیعي). ووقد يیكونن  ااألططراافف مع االحاجز ااألقربب االى االقمة عند
االتواافق االغيیر االطبيیعي للصماماتت ااألذذيینيیة االبطيینيیة مفتاحاً للتخطيیط االتصوااتي للعثورر على تشوهھھھاتت قلبيیة مثل 

. االبطيیني ااألذذيیني االحاجز عيیب  
 

 
(أأ) يیتّم االتأكد من موقع االبطن عن ططريیق لقطة عرضيیة لبطن االجنيین. بعد تحديید تجانب االجنيین من خاللل موقعهھ في االرحم٬، حيیث  :1االرسم االتوضيیحي 

لي في االجهھة االيیسرىى ووااليیمنى للعمودد االفقريي فس) االورريید ااألجوفف االAorta.Dيیجب أأنن تُحددد موقع االمعدةة في االجهھة االيیسرىى للجنيین مع ااألبهھر االناززلل (
. (بب) موقع االقلب وومحوررهه: موقع االقلب أأساساً في االجهھة االيیسرىى. توجهھ االقمة االقلبيیة االى االيیسارر )UV( االسرييقسم صغيیر من االورريید االتواالي. يیظهھرعلى 

االبطيین  ٬،)RA( ٬، ااألذذيین ااأليیمن)R( ٬، االيیميین)LV(االبطيین ااأليیسر ٬،)LA( بالنسبة إإلى االمحورر ااألمامي االخلفي للصدرر.ااألذذيین ااأليیسر ◦20±45بحواالي 
.)RV( ااأليیمن  

 

ططريیق االتدفقاتت في االقلب لقطاتت  
 

قلب االن تصويیر فحص أأ ماالبطيین ااأليیسرووااأليیمن جزًءاا ال يیتجز من تعتبر لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب
. من االمهھم جدااً االتأكد من االحالة االطبيیعيیة للوعائيین بما في ذذلك إإتصالهھما بالبطيین االمناسب٬، ووحجمهھما ياالجنيین



ووفي حالل عدمم االتأكد من ذذلك من االمستحسن إإجرااء تقيیيیم  .االنسبيیيین ووفتحة االصمامم االشريیاني االمناسبةووموقعهھما 
إإضافي.   

 
ً في االحجم ووتالقيیهھا في  على ااألقلّ االقلب ب فحص ططريیق االتدفقاتت في يیتطلّ   تساوويي ااألووعيیة االكبيیرةة تقريیبا

٬، الئحة 1Sاالزوواايیا االقائمة من مصدررهھھھا ووخرووجهھا من االبطيین االخاصص بهھا (عبورر تباددلي ططبيیعي٬، ملحق ررقم 
ااألددااء االقيیاسي لدمج  )61( جنيین 18000فوقق االصوتيیة للتوليید على للموجاتت فحصت ددررااسة ووااسعة  .)1ررقم 

ً في لقطة حجيیرااتت االقلب  ً مناسبا ددقيیقة من  30ااألرربع ووتقيیيیم ططريیق االتدفقاتت في االقلب حيین يیكونن ذذلك تقنيیا
االتي ضمت لقطة مناسبة لحجيیرااتت االقلب ااألرربع بتقيیيیم  )93(%االفحص االرووتيیني. ااررتبطت معظم االفحوصاتت 

ةللقط 4.2ريیق االتدفقاتت في االقلب. كانت االمعدالتت غيیر االظاهھھھريیة على االشكل االتالي: %لط مرضضٍ  ططريیق  
1.6االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر٬، % للقطة   1.3ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن وو% 

ططريیق االتدفقاتت في االقلب. لكليّ   

االتركيیباتت االمحيیطة بهھا٬، لكنهھا جزًءاا ووتظهھر لقطة االمقطع االعرضي ااإلضافيیة جواانب مختلفة لألووعيیة االكبيیرةة 
ططريیق من بدًءاامن مسح متوااصل  االوعاء االثالثي ووااألووعيیة  ووتتضمن لقطة تدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن 
.)٬2، الئحة ررقم 1S(ملحق ررقم  االثالثة وواالرغامى االوعاء االثالثي ووااألووعيیة االثالثة وواالرغامى  كل من ضيیفأأ 

اا ءً حالة حمل منخفضة االمخاططر٬، إإلى لقطة معايیيیر حجيیرااتت االقلب ااألرربع كونهھا جز 3000تشمل   	في ددررااسة
في حيین تأجل  قلبيیة أأكثر من مجردد ددقيیقتيینلاا اتتلقطاامن االتصويیر االرووتيیني. كانن معدلل االوقت للحصولل على 

–15 إإلىلدىى ثلث االحاالتت  فحص االقلب نتيیجة ددقيیقة 20 إإلى .)46( ووضعة االجنيین (االشوكة ااألماميیة)    
 

أأكثر من تلك االقابلة لإلنجازز  يیزيید تقيیيیم ططريیق االتدفقاتت في االقلب معدلل كشف االحاالتت ألبرزز تشوهھھھاتت االقلب
. فلدىى إإددررااجج لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب )20,40,42,62,63( من خاللل لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع فقط

 ااتتذذ ووضع ااألووعيیة االكبيیرةة وواالبطيین ااأليیمن من االمحتمل تحديید شذووذذ ااألمرااضض االقلبيیة كرباعي فالو ووتغيیيیر
.)to 64 ,46 to 43 69) (مخرجيین وواالجذعع االشريیاني   

 
االتخطيیط االصوتي  

جرااء مسح مستعرضض أأوو ما يیعرفف بتقنيیة االمسح مع حركة بإتجاهه االرأأسس للمحوالتت من االبطن االجنيیني إإيیوفر 
٬، من خاللل لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع نحو )بمستوىى معيیارر االقطر االبطني( االمنصف ااألعلى٬، ططريیقة نظاميیة  

ررؤؤىى مختلفة من خاللهھا يیمكن تأكيید االحالة االطبيیعيیة للقطة ططريیق االتدفقاتت  في  االجنيیني٬، كما يیؤمناالقلب لتقيیيیم 
ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر لقطة االقلب: ووططريیق  تدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن اال 
طة ). فيیمكن االحصولل على لق3(االرسم االتوضيیحي ررقم  )70( االوعاء االثالثي ووااألووعيیة االثالثة وواالرغامىوو

لطريیق االتدفقاتت في االقلب في ااإلختبارر االمثالي بسهھولة نسبيیة لكّن إإظظهھارر كل هھھھذهه ااألمورر قد ال يیكونن تقنيیاً 
أأثناء االتصويیر االرووتيیني. لذاا يیعتبر ااإلططالعع على كل تلك ااألمورر أأمرااً مرغوباً فيیهھ. حاملمناسباً لدىى كل   

لل إإنزالقق االمحوالتت ااأليیسر ووااأليیمن من خال نيیيیمكن االحصولل على لقطة لطريیق االتدفقاتت في االقلب من االبط
)٬، بدًءاا من لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع للحصولل 4نحو االرأأسس االجنيیني (تقنيیة االمسح) (االرسم االتوضيیحي ررقم 

ً تفاصيیل إإنشعابب  لقطعلى االتعابر االطبيیعي لألبهھر وواالشريیانن االرئويي ااألساسي في مصدررهھھھما. يیمكن  أأيیضا



ووصف تبديیل االطريیقة لتقيیيیم ططريیق االتدفقاتت في االقلب  ). كما تمّ 2وو  1ئحة ررقم ٬، ال1S(ملحق  االشريیانن االرئويي
إإنن االمحوالتت أأووالً مدااررةة من جهھة لقطة حجيیرااتت  ).1ررقم  الئحة٬، 2Sاالدوورراانيیة (ملحق  لدىى االجنيین: االتقنيیة

االحاجز بيین االبطيینيین االقلب ااألرربع نحو االكتف االيیميین االجنيیني. قد تطلب هھھھذهه االتقنيیة االمطبقة بسهھولة حيین يیكونن 
ً عمودديی على االحزمة فوقق االصوتيیة٬، مهھاررااتت يیدوويیة أأكثر بيینما تحسن إإظظهھارر ططريیق االتدفقاتت في االقلب من  ا

بدالً من االجزء  بأكملهھ إلستمراارر ااألبهھريي. كما تسمح بإظظهھارر ااألبهھر االصاعداما االمتعلق بسيیّ  االبطيین ااأليیسر ال
سح. حالما يیتم االحصولل على لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االقريیب منهھ فقط كما هھھھو االحالل مع تقنيیة االم

بإتجاهه االرأأسس حتى يیصبح االشريیانن االرئويي مرصوددااً  متجهھةاالبطيین ااأليیسر مع كلتا االتقنيیتيین٬، تصبح االمحوالتت 
بإتجاهه عمودديي على ذذلك االتابع لألبهھر.   

يیمكن االحصولل على لقطة إإضافيیة لألبهھر وواالشريیانن  االمحوالتت نحو االرأأسس  ميیلاالرئويي من خاللل إإنزالقق أأوو  
االجنيیني من ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن. تتجاووبب هھھھذهه االلقطاتت مع لقطة االوعاء االثالثي وولقطة  

ااألووعيیة االثالثة وواالرغامى حيیث تظهھر االعالقة بيین االشريیانيین وواالورريید ااألجوفف االعلويي وواالرغامى. يیمكن 
. )to 64 67( لقوسس ااألبهھريياالقوسس االمسالي ووااتصويیر في هھھھذهه االمرحلة أأيیضاً   

 

منطقة ال تزيید   منتصفف االحملل في حجيیرااتت االقلب ااالرربعة االطبيیعيیة عة. تشمل االعناصر ااألساسيیة للقطةلقطة حجيیرااتت االقلب ااألررب :2االرسم االتوضيیحي 
ً  مساحةعن ثلث  (حجم االحجرةة ووسماكة االجداارر)٬، ثقبة بيیضاوويیة ووااضحة مع صمامهھا في ااألذذيین  االصدرر٬، ووجانبي االيیميین ووااليیسارر للهھيیاكل متساوويیة تقريیبا

االموررفولوجي من  ااأليیسر٬، نقطة االقلب ااألساسيیة االسليیمة مع أألتوااء ططبيیعي ألثنيین من االصماماتت ااألذذيینيیة االبطيینيیة ووحاجز بطيیني سليیم. يیحددد االبطيین ااأليیمن
ااألبهھر  في االحاجز أأكثر من االصمامم االتاجي (االتوااء ططبيیعي). من االقمة نزووالً ٬، وويیندررجج هھھھذاا االصمامم خاللل ووجودد االحزاامم االوسيیط وو االصمامم االثالثي ااألططراافف

.)RA( ٬، ااألذذيین ااأليیمن)R( ٬، يیميین )LA( ٬، االبطيین ااأليیسر )LV(٬، ااألذذيین ااأليیسر)L(يیسارر ), D.Aorta( االناززلل  

 

االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر ووجودد لقطة ططريیق  كدؤت .لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر
). يینبغي إإذذااً تصويیر ااإلستمراارريیة 5ووعاء كبيیر ناشئ من االبطيین ااأليیسر االموررفولوجي (االرسم االتوضيیحي ررقم 

بيین االحاجز االبطيیني وواالجداارر ااألمامي لهھذاا االوعاء٬، ااألبهھر. يیتحركك االصمامم ااألبهھريي بدوونن قيید ووال يینبغي أأنن 
يیكونن مكثفاً.  تعقب ااألبهھر في قوسهھ حيیث تنشأ ثالثث شراايیيین إإلى االرقبة. مع ذذلك ال يیعتبر تحديید أأووعيیة فيیمكن  

االقوسس ااألبهھريي جزًءاا ررووتيینيیاً من االفحص االقلبي. تساعد لقطة االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر في تحديید 
مخرجج عيیوبب االحاجز االبطيیني غيیر االمرئيیة في االفحص لحجيیرااتت االقلب ااألرربع فقط.    



  

 
وواالقلب ووااألووعيیة االكبيیرةة  )Tr( االلقطاتت االخمس االمحورريیة للتصويیر ااألمثل للقلب االجنيیني. تظهھر االصوررةة االملونة االرغامى  :3االرسم االتوضيیحي ررقم 

 )I( .االسلم االرمادديي٬، كما هھھھومشارر إإليیهھ بحسبوواالكبد وواالمعدةة٬، مع خمسة أأسطح للتعرضض للموجاتت االصوتيیة االمشارر إإليیهھا في االمضلعاتت االمطابقة للصورر 
لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع  )Li(. )II( وواالكبد )Sp( وواالشوكة )dAo( لألبهھر االناززلل يوواالمقطع االعرض )St( رااً االمعدةة االجنيینيیةهھظممعظم االسطح االذنبي 

  )PV( ووااألووررددةة االرئويیة )FO( ٬، وواالثقبة االبيیضيیة)LA ,RA( االيیسرىى وو االيیمنى ووااألذذيینتيین ٬،)RV ,LV(للقلب االجنيیني مظهھرةةً االبطيین ااأليیمن ووااأليیسر
وواالبطيین   )Ao( لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر مظهھرةةً االجذرر ااألبهھريي  )dAo(. )III( ااألبهھر االناززلل من االيیسارروو االيیميین من جهھة
ً ما بإتجاهه   )dAo() .IV( مقطع عرضي لألبهھر االناززلللقطة ل٬، وو)LA( ووااليیسرىى  )RA( ووااألذذيین االيیمنى )RV(وواالبطيین ااأليیمن   )LV(ااأليیسر نوعا

   )RPA( ااأليیمن بب في االشريیانن االرئويياإلنشعااوو  )MPA( االرأأسس (لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن) مظهھرةةً االشريیانن االرئويي ااألساسي
(من ااألبهھر االصاعد االقريیب إإلى  وواالقناةة االشريیانيیة وواالقوسس ااألبهھر )MPA( وواالشريیانن االرئويي )Ao(وومقاططع عرضيیة لألبهھر )LPA(ااأليیسر وو

 )MPA( االشريیانن االرئويي وو )SVC( االورريید ااألجوفف االعلويي تظهھر هھھھذهه االلقطة بشكل ووااضحااألووعيیة االثالثة وواالقصبة االهھواائيیة.  لقطة )V. (االناززلل)ااألبهھر
 ٬، )IVC( فليساال االورريید ااألجوفف). Tr( االقصبة االهھواائيیة وو االناززلل)وواالقوسس ااألبهھر(من ااألبهھر االصاعد االقريیب إإلى ااألبهھر  )DA( وواالقناةة االشريیانيیة

.R(. )Modified with permission from Yagel et al (29( ٬، يیميین)L(يیسارر  



  

يیتم االحصولل على لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع من خاللل تصويیر محورريي للسطح عبر االصدرر  .تقنيیة تصويیراالقلب االجنيیني :4ررقم  االرسم االتوضيیحي 
بالشكل االمتسلسل  لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلباالجنيیني. إإنن ميیل االمحوالتت باتجاهه االرأأسس من لقطة حجيیرااتت االقلب ااألرربع إإلى االرأأسس االجنيیني يیعطي 

 وواالوعاء االثالثي )RVOT( ااأليیمن االبطيینمن  وولقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب )LVOT(ااأليیسراالبطيین من  لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلباالتالي: 
)VV3( االرغامىوو ااألووعيیة االثالثة لقطةوو )VT3( .  

 
كد لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن ووجودد ؤت .لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیمن

عاددةةً  ئويييیصدرر االشريیانن االر :)6ااأليیمن االموررفولوجي (االرسم االتوضيیحي ررقم ووعاء كبيیر ناشئ من االبطيین 
االصاعد االخلفي. عاددةةً ما يیكونن أأكبر بقليیل من االجذرر ااألبهھريي  ااألبهھر سريیمن هھھھذاا االبطيین وويیتجهھ أأكثر نحو اا

ً فوقق مصدررهه. غ ً لباأأثناء االحيیاةة االجنيینيیة وويیتعاررضض مع ااألبهھر االصاعد في االزااوويیة االقائمة تقريیبا ما يیكونن  ا
ً في هھھھذهه االمرحلة٬، كما هھھھو ظظاهھھھر في االرسم االتوضيیحي ررقم  .6االورريید ااألجوفف االعلويي مرئيیا  بهھتشا لقطةاا هھھھذهه 

).64( يیو ووآآخروونن سبح االوعاء االثالثي لقطة  
                                                                                                                                     
يیتحركك االصمامم االرئويي بدوونن قيید ووال يینبغي أأنن يیكونن مكثفاً. يیثبت االوعاء االناشئ من ططريیق االتدفقاتت في  

ً بعد مجرىى قصيیر. يیأتي االفرعع ااأليیمن للشريیانن  كانن نن االرئويي فقط إإذذاااالقلب من االبطيین ااأليیمن االشريیا متشعبا
تقسيیم ال يیمكن ررؤؤيیتهھ دداائماً نتيیجة االوضعيیة االجنيینيیة. يیتابع االشريیانن  اااالرئويي أأووالً من ثم االفرعع ااأليیسر٬، لكن هھھھذ

االرسم االتوضيیحي ررقم ( االرئويي بشكل أأقصى نحو االجانب ااأليیسر ووفي االقناةة االشريیانيیة االمتصلة باألبهھر االناززلل
).1Sوواالملحق   6  

 
إإنن تصويیر لقطة االوعاء االثالثي وولقطة ااألووعيیة االثالثة  .لقطة االوعاء االثالثي وولقطة ااألووعيیة االثالثة وواالرغامى

وواالرغامى أأمٌر مرغوبٌب فيیهھ وويینبغي االقيیامم بهھ بالرغم من أأنهھا غيیر عمليیة للحصولل عليیهھا لدىى كافة االمرضى.  
  

لك االهھواائيیة افوقق االصوتيیة ثالثة ترااكيیب ووعائيیة ووعالقتهھا ببعضهھا وواالمسسطح دد معيیارراا ااأليیحدّ 
(االرغامى).  لقطة االوعاء االثالثي لتقيیيیم االشريیانن االرئويي ووااألبهھر االصاعد وواالورريید  )64( يیو ووآآخروونن يیصف 

عددد  يینبغي إإذذااً بإيیجازز تقيیيیم  ).7ااألجوفف االعلويي٬، ااألحجامم وواالعالقاتت لكل منهھا (االرسم االتوضيیحي ررقم 



ااألووعيیة ووحجمهھا ووتخطيیطهھا. من االيیسارر إإلى االيیميین٬، ااألووعيیة هھھھي االشريیانن االرئويي ووااألبهھر وواالورريید ااألجوفف 
. ااألبرزز خلفياالوعائئ االوواالورريید ااألجوفف االعلويي هھھھو  ااألبرزز ماميااألوعاء االاالعلويي. إإنن االشريیانن االرئويي هھھھو 

نن االرئويي يیكونن أأكبر من ااألبهھر٬، وويیكونن هھھھذاا منهھما من االيیسارر إإلى االيیميین في حيین أأنن االشريیا يیتقلص قطر كلّ 
ااألخيیر أأكبر من االورريید ااألجوفف االعلويي. قد تكونن لبعض من االشذووذذااتت االمرتبطة بلقطة ططبيیعيیة لحجيیرااتت 

االرئة مع عيیب االحاجز االبطيیني٬، لقطة غيیر  قاالقلب ااألرربع٬، كتغيیيیر ووضع ااألووعيیة االكبيیرةة ووررباعيیة فالو ووررت
لقطة ااألووعيیة االثالثة وواالرغامى االتي تعتبر صوررةة  )67( يیاغل ووآآخروونن بالتاليططبيیعيیة للوعاء االثالثي. يیصف 

بإتجاهه االرأأسس حيیث يیصّورر بشكل أأفضل االقوسس ااألبهھريي االمستعرضض (لقطة االقوسس ااألبهھريي) ووعالقتهھ 
بالرغامى. غالباً ما تعّرفف االرغامى ررهھھھا بالصدىى محيیطة بحيیّز صغيیر ممتلئ بسائل. يیقع كل بحلقة سهھل تصوّ  

  ”V”ززلل فيیكونانن على شكلاجهھة االيیسارر من االرغامى وويیرتبطانن باألبهھر االني االقوسس االقنويي ووااألبهھريي فمن 
قحف لذاا يیتطلب تصويیر االقوسيین في لل رباكثر قااأل االقوسسإإنن االقوسس ااألبهھريي هھھھو .)8(االرسم االتوضيیحي ررقم 

تتآآنٍن ووااحد بعض االتعديیالتت للمحوال حجيیرااتت االقلب ااألرربع. قد تتيیح للقطة بشكل بعيید عن االسطح االمتوااززيي  
ااألبهھر  سسوقلقطة ااألووعيیة االثالثة وواالرغامى كشف ااآلفاتت كتضيیّق االشريیانن ااألبهھر وواالقوسس ااألبهھريیة االيیمنى وو

االمزددووجة وواالحلقاتت االوعائيیة.   
 
 

                                                                                                                                 
على االرغم من أأنن ااستخداامم ددووبلر تدفق االلونن ال يیعتبر ضروورريیاً في هھھھذاا االدليیل االموجز٬، لكن يیتم االتشجيیع على 

ً ووأأ . وويیشكل ررسم خريیطة تدفق االلونن )71( نن تتم إإضافتهھ االى االفحص االرووتيینيأأنن يیصبح ااستخداامهھ مألوفا
جزءااً ال يیتجزأأ من أأددااء تخطيیط صدىى االقلب لدىى االجنيین حيیث ال يیمكن ااالستهھانة بدووررهه في تشخيیص مرضض 
االقلب االتاجي. كما يیمكن ااستخداامم تصويیر تدفق االلونن في االفحص االرووتيیني٬، إإذذاا ااعتبر عامل االتشغيیل نفسهھ 

تسليیط ووختلفة للقلب بما يیكفي ليیشغلهھ. كما يیمكن لرسم خريیطة تدفق االلونن أأنن يیسهھل تصويیر االبنيیة االم كفوءااً 
االمرضى  كما أأنهھا قد تكونن أأددااةة قيیمة لتقيیيیم تشريیح االقلب لدىى ى أأنماطط تدفق االدمم غيیر االطبيیعيیة.االضوء عل

ووباإلضافة االى أأنهھا قد تحسن معدالتت االكشف عن مرضض االقلب  )72( االلذيین يیعانونن من االسمنة االمفرططة
.)46,73( االتاجي االرئيیسي في حاالتت االحمل االمنخفضة االمخاططر  

ااألمثل ااستخداامم صندووقق لونن ضيیق (منطقة ااالهھھھتمامم) لما لذلك من أأثر أأكبر  تتضمن إإعدااددااتت االدووبلر االملونن
ووإإعدااددااتت االمكاسب االكافيیة  االمنخفض االمستمرعلى معدلل ااإلططارر ووتردددد تكراارر االنبض االمناسب ووااللونن 

  ).S2لعرضض االتدفق عبر االصماماتت ووااألووعيیة االدمويیة (أأنظر االى االملحق 

 

إإذذاا كانن مشهھد  يیجب إإجرااء تخطيیط صدىى االقلب للجنيین في حالل ااالشتباهه بوجودد مرضض االقلب االتاجي٬، أأوو
وو هه ال يیمكن ااكتشافهھ عند االتصويیر أأللقلب ووتدفق االقنوااتت االدمويیة االموضح أأعالاالحجيیرااتت االطبيیعيیة ااألرربعة 

 من زيیدلمل. حتى في حالل مالحظة عواامل االخطر االتي تشيیر االى ززيیاددةة مخاططر ااإلصابة بمرضض االقلب االتاجي
تصيیب نسبة عاليیة من حاالتت مرضض االقلب االتاجي االذيي يیتم االكشف عنهھا قبل االوالددةة  ).26( مرااجعة يیلاصفاالت

؛ وومن هھھھنا تأتي أأهھھھميیة االفحص. وومع )63( أأوو حتى اانحراافاتت خاررجج االقلب االمرضى من ددوونن أأيي عواامل خطرةة
ذذلك فيیفترضض بالعامليین في مجالل االرعايیة االصحيیة أأنن يیكونواا على ددرراايیة ببعض ااألسبابب االتي تدفع االمريیض 

ددووبلر تدفق االلونن  

	  

تخطيیط صدىى االقلب عند االجنيین  

	  



مم في خاللل فترةة االحمل  3.5االقفويیة أأكثر من . مثال٬ً، إإذذاا كانن سمك االشفافيیة )74( االى إإجرااء تقيیيیم شامل للقلب
ً فهھو مؤشر إلأأسبوع 11 وو 14ما بيین ً االى االمعدلل ا جرااء تقيیيیم مفصل للقلب حتى ااذذ اانخفض االقيیاسس الحقا
.)to 75 78( االطبيیعي  

 
يیجب على االمتخصصيین أأصحابب االقدررةة على تشخيیص مرضض االقلب االتاجي أأنن يیقومواا بأجرااء تخطيیط صدىى 

ااألساسي٬، فإنن تحليیل مفصل  بالموجاتت فوقق االصوتيیةضافةً االى االمعلوماتت االتي يیقدمهھا االفحص االقلب للجنيین. إإ
صالتت االورريید االرئويي وواالجهھاززيیة٬، ووآآليیة االثقبة وو ٬،visceroatrial situsيیصف االـ لبنيیة االقلب ووووظظيیفتهھ 

.شريیانياالبُطيیني االتصالل ااألذذيینيیة االبطيینيیة ٬، ووااالتصالل االبيیضويیة٬، وواا  

 
 

 
 وومن االمهھم (LV). ااأليیسر البطيینب متصال تُظهھر هھھھذهه االلقطة االشريیانن: )LVOT( لقطة ططريیق االتدفقاتت في االقلب من االبطيین ااأليیسر :5االتوضيیحي االرسم 
 يینبغيال  .االشريیانن ااألووررططي تواافق معتاالقلب االطبيیعي ٬، االتي كانت في في هھھھذاا االشريیانناالجداارر ااألمامي وو حاجز بيین االبطيینيین ااالستمراارريیة بيین إإثباتت
 ٬،)D.Aorta( ااألبهھر االهھابطأأيي  ااألووررططيبب).( في مفتوحةأأ) وو ( في االصمامم ااألبهھريي يیتم إإغالقق .بحريیة لفتحيینبغي أأنن تظهھر وو االصمامم ااألبهھريي سميیكة
) .RV( ٬، االبطيین ااأليیمن)RA( ااأليیمن ااألذذيین ٬،)R( ٬، ااأليیمن)LA(ااألذذيین ااأليیسر, )L( ااأليیسر  

 



 

. في االقلب االطبيیعي٬، هھھھذاا )RV( . يیظهھر هھھھذاا االمشهھد ااتصالل االوعاء االدمويي بالبطيین ااأليیمن)RVOT( مشهھد لمخرجج االبطيین ااأليیمن :6 االرسم االتوضيیحي 
. ال يیجب أأنن يیتضخم االصمامم االرئويي بل يیجب أأنن يیفتح بحريیة. في االجهھة (أأ) )PA( االوعاء يیعبر ااألبهھر االذيي يیشارر االيیهھ على أأنهھ االشريیانن االرئويي ااألساسي

فوقق صوتيیة أأكثر ضض للموجاتت االصمامم االرئويي مغلق. في االجهھة (بب)٬، سطح االتعريیة إإنشعابب االشريیانن االرئويي في االفرعيین االرئويیيین كالهھھھما.يیمكن ررؤؤ
ً بقليیل. تمت ررؤؤيیة االشريیانن االرئويي  االناززللاالصمامم ااألبهھريي٬، ااألبهھر  )Aorta( .ةوواالقناةة االشريیانيی) RPA(٬، االشريیانن االرئويي ااأليیمن )PA( ررأأسيیا

)D.Aorta( ،يیسارر ٬)L( ،االشريیانن االرئويي ااأليیسر ٬)LPA( ،يیميین ٬ )R( ،ااألجوفف االعلويي االورريید٬ )SVC(.  

 

يیمكن لموجاتت ددووبلر فوقق يیمكن ااستخداامم تقنيیاتت االتخطيیط االصوتي ااألخرىى لدررااسة قلب االجنيین. مثال٬ً، 
ووددااخل حجيیرااتت االقلب. دد أأنماطط تدفق غيیر ططبيیعيیة عبر االصماماتت تقيیس سرعة تدفق االدمم أأوو تحدّ  االصوتيیة أأنن

-كذلك ووضع تخطيیط صدىى االقلب M-mode لقلب ووووظظيیفة االبطيین ووسماكة هھھھو ووسيیلة مهھمة لتحليیل ضرباتت اا
ضلة االقلب. فالتقنيیاتت االجديیدةة االتي أأصبحت متوفرةة بشكل أأووسع٬، كدووبلر ااألنسجة ووكحجم االموجاتت جداارر ع

)٬، STICررتباطط االصوررةة االمكانيیة االزمانيیة (اا) / 4D/ ررباعي ااألبعادد ( (3D)  فوقق االصوتيیة (ثالثي ااألبعادد
حي وواالوظظيیفي لقلب االجنيین. يیمكنهھا أأنن تندمج أأيیضاً ووبطريیقة تفصيیليیة أأكثر مع االتقيیيیم االتشريی  



يیّن أأنن تخطيیط صدىى االقلب االرباعي ااألبعادد للجنيین يیساهھھھم في االتقيیيیم االتشخيیصي في حاالتت تشوهھھھاتت ووقد تب
 االخلقيیة االناددررةة ووتشوهھھھاتت قوسس ااألبهھر وواالعائد االورريیديي االرئويي االشاذذاالقلب االمعقدةة بما فيیهھا تشوهھھھاتت االقلب 

)81 to 79( يیتم ااستخداامم أأساليیب االموجاتت فوقق االصوتيیة ااإلضافيیة٬، مثل تقفي االبقع٬، في إإعدااددااتت ً . ووحاليیا
  االبحث وولكنهھا قد تصبح أأددااةة سريیريیة مهھمة في تقيیيیم ووظظيیفة قلب االجنيین.

 

 

وواالورريید  )Aorta( ووااألبهھر )PA( . يیظهھر هھھھذاا االمشهھد بشكل ووااضح االعالقة بيین االشريیانن االرئويي)VV3( مشهھد لألووعيیة االثالثة :7 االرسم االتوضيیحي
االشريیانن وومن االمهھم ااإلشاررةة االى االمركز ووااالنتظامم االصحيیح لألووعيیة االثالثة إإضافةً االى حجمهھا االنسبي.  .في االمنصف االعلويي )SVC( ااألبهھر االعلويي
هھھھو ااألصغر  )SVC( االيیسارر٬، هھھھو أأكبر شريیانن بيین االشراايیيین االثالثة ووااألكثر برووززااً في االناحيیة ااألماميیة٬، في حيین أأنن االورريید ااألجوفف االعلويياالرئويي٬، االى 

.)D.Aorta( ٬، ااألبهھر االناززلل)Aorta( االصمامم ااألبهھرييكثر برووززااً في االجهھة  االخلفيیّة. ووااأل  

 

 

ااألبهھر االمعترضض مع االقصبة  ذهه االلقطة بشكل ووااضح عالقة االقوسستظهھر هھھھ. )VT3( مشهھد ااألووعيیة االثالثة وواالقصبة االهھواائيیة :8 االرسم االتوضيیحي
٬، )R( ٬، يیميین)L(. يیسارر”V“ووفي االقلب االطبيیعي٬، االقوسس ااألبهھريي وواالقوسس االقنويي كالهھھھما يیقعانن في االجانب ااأليیسر للقصبة االهھواائيیة٬، على شكل  االهھواائيیة.
.)SVC( ااألجوفف االعلويياالورريید   
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