انعكاس الشرايين الكبيرة
ما هو؟
في تبديل الشرايين كبيرة ،يتم عكس الشريان األورطي و الشريان الرئوي  .يتلقى الشريان األورطي دم قليل التحمل باالكسجين من البطين األيمن،
وبالتالي يصل للجسم مرة أخرى دم غير محمل باالكسجين .وبالمثل ،فإن الشريان الرئوي يتلقى الدم الغني باألكسجين من البطين االيسر ويحمل
مرة أخرى إلى الرئتين.

ماذا عن العالج الجراحي:
المرضى الذين يعانون من تبديل الشرايين الكبرى يمكن عالجهم باجراء عملية جراحية في وقت مبكر من الحياة من أجل البقاء .وخالل العملية يتم
تبديل الشرايين الرئيسية العادتها الى مكانها الطبيعي.
يوجد نوع أخر من العمليات قد يتم إجراؤها لالطفال المصابون بهذا المرض تقوم علي عمل وصالت بين األذين و البطين العكسي إلعادة توجيه
الدم الغير مشبع باألكسجين إلي الرئة و توجيه الدم المشبع باألكسجين إلي الجسم
قد يتم إجراء قسطرة لبعض األطفال المصابون بهذا المرض لكسب بعض الوقت لتأجيل الجراحة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل افضل خالل
العملية .و القسطرة تقوم بتوسعة فتحة موجودة في القلب بين االذينين االيمن واليسر (الغرف العلوية ) .وهذا يسمح للدم الغني باالكسجين باالختالط
بالدم قليل االكسجين مما يمكن ضخ نسبة من الدم المحمل ببعض االكسجين إلى الجانب الصحيح .
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مشاكل وظائف القلب
قد يعاني المرضى بعد عملية الوصالت بين الذينين و البطينين العكسيين من تدهور خطير في وظائف عضلة القلب أو وظائف الصمامات .وذلك
ألن البطين األيمن يضخ الدم إلى الجسم بأكمله بدال من مجرد الرئتين .األدوية للمساعدة في ضخ القلب و التحكم في عدم تراكم السوائل بمساعدة (
مدرات البول ) و السيطرة على ضغط الدم قد تساعد كثيرا.
االطفال الذين يتم إجراء تحويل شرايين لهم ال تشكل خطرا كبيرا على عضلة القلب .بينما قد يكون لديهم تسرب في بعض الصمامات أو مشاكل
في الشرايين التاجية.

مشاكل ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب )
قد يعاني بعض االطفال الذين يتم إجراء عملية التحويل األذيني من عدم انتظام ضربات القلب .كثيرا ما تنشأ هذه االضطرابات في ضربات القلب
في الغرف العلوية (االذينين)  .قد يكون معدل ضربات قلب الطفل بطيء أو سريع جدا.
إذا كان معدل ضربات القلب بطيئة جدا ،و يمكن تركيب جهاز صناعي يمكنه من تنظيم النبض بشكل أسرع .أما إذا كان معدل ضربات قلب الطفل
هو سريع جدا ،يمكن لألدوية ان تبطئ خطاها  .وفي بعض األحيان ،قد يتاج الطفل الى اجراء قسطرة القلب لدراسة وعالج هذه االضطرابات.

هل من الممكن ان يحتاج الطفل الى مزيد من الجراحات؟
قد يحتاج بعض المرضى الى عمليات جراحية اخرى لمساعدة القلب حتى يضخ الدم بشكل أفضل ،أو إصالح صمامات غير طبيعية أو السيطرة
علي اضطرابات إيقاع القلب .أو توسعة لضيق في الشريان األورطي أو الشريان الرئوي.

هل يمكن للطفل ممارسة االنشطة الطبيعية؟؟
يوصي معظم أطباء قلب االطفال من الحد من األنشطة البدنية بما يتحمله الطفل بدون مجهود .و ال ينصح بالرياضات التنافسية لطالب المدارس
الثانوية و طالب الجامعات .سوف يحدد الطبيب المعالج لمستوى المجهود المسموح للطفل المصاب.

ما ذا سيحتاج طفلي في المستقبل؟
يتطلب المرضى الذين يعانون من انعكاس الشرايين الكبيرة الى متابعة مدى مع طبيب قلب مدرب تدريبهم على رعاية المرضى الذين يعانون من
أمراض القلب الخلقية  .وقد يحتاج طفلك إلى تناول األدوية لتحسين كيفية عمل القلب .باالضلفة الى قيام الطبيب المعالج بمتابعة الطفل بمجموعة
متنوعة من الفحوصات و االختبارات الغير تداخلية طفلك على سبيل المثال (تخطيط القلب الكهربائي ، ،مراقبة هولتر ،وممارسة اختبارات
التحمل ،و عمل موجات فوق صوتية)
كما أنه يحتاج إلي الوقاية من اإللتهابات البكتيرية لجدار القلب عند إجراء أي جراحة أو عناية باألسنان
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