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نقص يا بازماندن ديوار بين دهليزي

كه يكي از نواقص شايع بيماری مادرزادی قلبي است و فراواني حدود ٧/٣ در هر ده هزار تولد زنده دارد و همين طور فراواني 
آن در جنس مونث حدود سه برابر جنس مذكر است. اين بيماری تابلوی باليني واضحي ندارد و در اغلب موارد در سنين دهه 

دوم زندگي شناخته مي شود. در واقع شايع ترين بيماری مادرزادی قلبي در بالغين مي باشد.

ASD (Atrial Septal Defect)

اين نقص بر ٤ نوع طبقه بندي مي گردد.

الف: نقص ديواره دهليزی ثانويه

 (PFO ← (Patent Foramen Oval ب: حفره بيضي يا

ج: نقص سوراخ اوليه← كه محل اتصال دهليز بطني را گرفتار مي كند

د: نقص سينوس وريدی← كه در قسمت فوقاني سپتوم قرار دارد و ممكن است با نا هنجاری نسبي تخليه وريد ريوی به داخل 
(SVC) يا دهليز راست همراه باشد

(Superiour Vena Cava) وريد اجف فوقاني

 

مورد الف يعني نقص ديواره دهليز ثانئيه شايع ترين فرم ASD مي باشد كه اين امر سبب افزايش بار حجمي بطن راست و 
شريان ريوی مي گردد كه در دراز مدت سبب بروز گشادی و در نهايت نارسايي بطن راست و افزليش فشار شريان ريوی مي 

گردد در صورتيكه بيماری به موقع شناخته ودرمان نشود بيمار غير قابل عمل خواهد بود.

 

 ASD انديكاسيون الزم جهت درمان

الف: افزايش بار حجمي بطن راست

ب: افزايش فشار شريان ريوی



 ASD درمان

درمانASD در نقصهای بزرگ، جراحي قلب باز و در نقص های نسبتاً كوچك (كمتر از mm13) استفاده از 
آمپالتزر(Amplatzer) مي باشد.

آمپالتزر،آلياژاست از نيكل بنام نيتينول

 

از خصوصيات منحصر به فرد آن قابليت كار گذاشتن و خارج كردن آن مي باشد كه اين قابليت سبب كاهش عوارض آن مي 
گردد و برای كار گذاشتن آن از طريق آنژيو گرافي و شريان فمورال استفاده مي شود.

 

موارد منع مصرف آمپالتزر

الف: حساسيت آلرژی به فلز نيكل

ب: حساسيت به مصرف داروی ضد انعقاد و ضد پالكت(چون پس از كار گذاشتن اين وسيله بيمار بايد به مدت ٦ماه از داروی 
ضد پالكتي همچون آسپرين استفاده كند.)

 

عوارض آمپالتزر

الف: صدمه به ارگانهای مجاور مانند ريشه آئورت و به دنبال آن خونريزی داخل پيكار يا تامپوناد.

ب: آسيب به دريچه ميترال و تری كوسپيد

ج: آموليزاسيون يعني حركت آمپالتزر از محل مورد نظر )كه از شايع ترين عوارض آن مي باشد.

 

درمان جراحي



بعد از بيهوشي عمومي بيمار در پوزيشن سوپاين Supineخوابيده و بعد از پرپ و درپ Prep&Drep برای دست يابي به 
قلب بايد پريكارد باز شود در اين عمل چون نياز به پريكارد مريض برای دوختن ASD دارند.

 پريكارد از وسط باز نمي شود بلكه از كنار استرنوم باز مي شود تا پريكارد آسيب نبيند.

سپس به وسيله كانولهای مختلف بيمار رابه دستگاه پمپ قلبي- ريوی متصل مي كنند و به كمك محلول كارديوپلزی كه شامل 
سرم رينگر(١ lit) پتاسيم(mec٢٠) منيزيم (gr٢) بي كربنات (cc٥٠) و ليدوكائين(cc٥) و سرم نرمال سالين سرد، حركت 

قلب را متوقف مي كند(ارست قلبي arrest) بعد از ارست، دهليز راست را باز كرده، محل نقص بين ديواره را پيدا كرده و بعد 
به كمك پچ پريكارد( كه در باال توضيح داده شده) و معموالٌ  باپرولن٤/٠ سوراخ مورد نظر را مي دوزند.

توجه: پريكارد ٢ سطح دارد سطح روی قلب كه صاف و هموار تر مي باشد و سطح روبه استرنوم كه نا صاف تر مي باشد.

در دوختن ASDبايد توجه كرد كه سطح صاف آن رو به دهليز چپ باشد

بعد از دوختن ASD دهليز راست باز شده را با ٢ پرولن ٣/٠ يا ٤/٠ (طبق سليقه جراح ) به صورت رفت وبرگشت مي دوزند.

٢ عدد چست تيوپ با سايزهای مورد نظر جراح يكي در پلور و ديگری را زير قلب مي گذارند.( برای خارج كردن خون ومايع 
   های احتمالي) و بعد استرنوم و اليه های زخم به ترتيب بسته مي شود و  عمل پايان مي يابد . 




