
 
ما هي نفخات القلب ؟  
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هم  آالضجيج الذي ُيسمع عند  ,التي يفعلها الدم في مروره من خالل القلب او االوعية الدموية هي االصوات النفخاُت 
.إن هذه النفخات ُتسمع بمساعدة جهاز يسمى نصاطة الطبيب .اطيمالخرو  االنابيبإجتياز وسريان المياه من خالل  

 له بعد االستماع الى صدره بسماع نبضات  عندما طبيبه يقولال احد يشعر باالنزعاج.  الضوضاءإن دقات القلب تفعُل
 تسمى هذه الظاهرة بالنفخات البريئِة.  مع نبضات القلب العاديةآذلك بعُض القلوب بدون اي خلل بنياني يفعلون نفخات.القلب

 معين من  بحالة صحية عادية ُيسمع فيهم نفخات في وقٍتاغلبية االطفال.( خالل حياة الطفولة  آثيرًا ًامتكرر,او الوظائفية
 وتختفي هذه النفخة بعودتها  الحرارة درجةهو عادي سماع نفخة قلبية عند االطفال بوجود ارتفاٍع في,مثًال على ذلك).حياتهم

يمكُن سماعهم , آما يحدث في ارتفاع الحرارة,آثيرًا من هذه النفخات البريئة ال يملكون سببًا واضحًا .الى مستواها الطبيعي
حتى في بعض االحيان نسمعهم ومرات اخرى ال نقدر على التقاطها ,م ليست دائمًا نفسها ُهدَتوان ِح, خالل سنوات آثيرة

.عادة تختفي في مرحلة المراهقة ولكن ال يهم اذا آانت ال تزال قائمة.بالسماعة  

نادرًا آثيرًا النفخات . تطورية واال يحتاجون الى اي مراقبة خاصة   إن االطفال الذين عندهم نفخات بريئة او وظائفية
االمراض الخلقية تعني ان الطفل .موجودة بسبب مرض في البنية للقلب أو االوعية الدموية والذي قد يكون خلقيًا او مكتسبًا 

 للقلب نقص وتشويه في البنيِة التشريحية ونسميها العيوب التشريحية تشير الى  دائمًااالمراض الخلقية للقلب هي.وِلَد هكذا
إن التغيُّرات التشريحية للقلب الخطيرة ُتشخص في االيام واالسابيع .من آل مولود جديد% 1ير غريبة وتبدو بنسبة وهي غ

 ال يبرز, هان العيوب في البنية القلبية الخفيف. في اطفال عندهم عوارض وليس دائمًا يسببون نفخات االوائل من الحياة 
من في بعض االحيان ُيسمع منذ االيام االوائل او االسابيع  ,خة قلبية عادة نشُك بوجوده من خالل سماع نف ,عوارض 

. نادرة جدًا في االطفالاالمراض المكتسبة للقلب. لمدة اشهر او سنواتوايضًا ال نستطيع سماعها,الحياة  

ًا او يفكر بأن إذا آان عند الطبيب شك.الطبيب متأآد من ان النفخة هي بريئة فقط من خالل فحص الطفل,في بعض الحاالت 
 بسبب معظم االستشارات مع اخصائي القلبإن . اخصائي االمراض القلبيةسببه نقص او تغّير تشريحي عندئذ يجب استشارة
.بريئة إنها نفخات نفخات قلبية في اطفال بدون عوارض تبدو نتيجة  

وثائق اخرى ذات االهتمام 

htt://familydoctor.org/online/famdoces/home/common/heartdisease/kids/453.printervi
ew.html 

htt://www.healthychildren.org/English/search/pages/results.aspx?type=keyword&keyword=heart
+murmur 


