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مقدمة حول الدسام األبهري
 يسىر  –يمنى  )يتألف الدسام األبهري من ثالث وريقات

.(]ال إكليلية [خلفية –

حمى  بىين الطيىين األيسىر والاىرياب األبهىر الى ي يويقع
الدم إل  جميع أنحاء الجسى    ودىد يبىاذ  ى ا الدسىام 

.بالتضيق أو القبور

 وتعىىد الحمىى  الرثويىىة أسىىيع األسىىطاذ لمع ىى  ا  ىىات
ا البمامية و  ا ما يؤكد ضىرور  معالجتهىا والودايىة منهى

.خو اً من اختالطاتها القلطية و المفبلية





تضيق الدسام األبهري
 و وجود تضيق  ي  تحىة الدسىام األبهىري ممىا 

ر ياك  عائقاً أمىام ضىا الىدم مىن الطيىين األيسى
.إل  األبهر

غط و  ا ما يسطب ارتفاعاً متزايداً  ي مدروج الضى
اد بىىين الطيىىين األيسىىر والاىىرياب األبهىىر مىىع ا ديىى

سىىد  التضىىيق  ممىىا يزيىىد الحمىى  الطعىىدي علىى  
.الطيين األيسر باك  كطير





أسباب تضيق الدسام األبهري

التضيق الدسامي( أ:

وتليىف حيث يحدث  يها تسىم (: السطب األكثر سيوعاً )الحم  الرثوية 1)
.بالوريقات  ومن ث  تضيق  تحة البمام

ية حيىىث تحىىدث تطىىدالت اسىىتحال: تضىىيق الدسىىام االسىىتحالي الاىىي ي2)
كىوب وترسطات كلسية  ي الدسام تؤدي إل  تضيقه  و ى   اصاىابات ت

.عاد  بعد سن األربعين

:  Bileafletالدسام األبهري ثنىائي الاىر  وأسيعها : الا وذات ال لقية3)
ثىالثالً مىنمن سر تين بدو ي حالة يكوب  يها الدسام األبهري مكوناً 

 تتضيق مساحة الفو ىة الدسىامية   وال ت هىر األعىراد عىاد  إال بعىد
ن عل  الرغ  مى  (من مرحلة الاطاذ وحت  منتبف العمر)سن الطلوغ 

طيىة اعتطار ا آ ة دلطية والدية إال أنها ال تىدخ   ىي نسىب األمىراد القل
.عند البغار ألنها تكوب ال عرضية عند  



دسام أبهري سوي                       دسام أبهري ثنائي الوريقات



أسباب تضيق الدسام األبهري

مىة غيىر سىائع و ىو يترا ىق مىع متال : التضيق  وق الدسىامي

أي يترا ىق مىع)ويليام   ولىه سىك  عىائلي يترا ىق مىع  ىرط سىحوم الىدم 
(.التبلب العبيدي

 متال مىىة ويليىىام  ىىي مىىرد وراثىىي دىىا ر( 7طفىىر   ىىيq :) ت لىىف عقلىىي
+ س بىية ثرثىار + نقى  كلىد دم والدي + تضيق  وق أبهىر + متوسط 

.سحنة خااة

خلقي السطب حيث يكىوب  نىاح حلقىة  :التضيق تحت الدسامي

.تحت دسامية   ويترا ق مع متال مة سوب

قىة دد تترا ىق مىع حل)آ ات ساد   ي معقد البمام التاجي : متال مة سوب
انسداد  ىي م ىرج الطيىين( +  وق دسامية أو امام تاجي م لي الاك 

.تضيق  ي األبهر+ األيسر 



تضيق فوق دسامي



تضيق تحت دسامي



أعراض تضيق الدسام األبهري

فردي يختلف من  خنخ : اليور الالعرضي
آلخننر و حيحنند  فنني المرالننم ا حلنن  منن  

-0.12التضيقو ليث تنق  مسالة الدسنام 
ما بي  جوف ا بهنر حيزداد الممال ²سم0.19

.مم ز كم سنة7حجوف البطي  ا يسر



أعراض تضيق الدسام األبهري

طنور لالنة حهو ثالو  م  ا عراض المتتالية التي تظهر بالترتيب تباعاً من  ت:اليور العرضي
:تضيق الدسام ا بهري

oحهو م  ا عراض الرئيسية في التضيق ا بهريو حيحد  نتيجة أمري:خناق البدر :

كتلنة ضخامة البطي  ا يسر مما ينتج عنه عدم توازن ما بي  الوارد الدموي حالحاجة الالزمة لل
.العضلية الزائدة

كم مالئنم ارتفاع ضغط نهاية االنبساط بسبب زيادة فني النالبة البطني  يفبنم بالتمندد ببن
ية فني فتنرة الستيعاب الدم في االنبساط فيرتف  ضغط نهاية مما يضغط عل  ا حعية اإلكليل

.فيحد   نق  ترحية تحت خغافي( االنبساط)اإلرحاء اإلكليلي 

oم التميينز نتيجة نق  النتاج القلبي حاضطرابات النظم الحااللة و حهنا يجب أن يت: الغاي
تبنكم نننرار Auraما بي  الغبي م  منبأ قلبي أح م  منبأ عصبي ليث تحد  نسمة 

ن نوبنة لحدح  الغبي العصبي بينما ال تحد  النسنمة فني اآلفنات القلبينة باإلضنافة نلن  أ
حل لينث ينز)الغبي العصبية تكون ذات فتنرة أطنول من  النوبنة الناجمنة عن  أسنباب قلبينة 

(.الغبي الناتج ع  أسباب قلبية عادة عندما يق  المريض أح يستلقي



أعراض تضيق الدسام األبهري

oة حبالتالي ستظهر أعراض النوه  العنام ح الزلن: دبور القلب

.بساطيةالتنفسية نتيجة سوء الوظيفتي  االنقباضية حاالن



عالمات تضيق الدسام األبهري

 النطض المن فض والمتأخر (Parvuse et Tardus Pulsus : ) حهنو نناتج عن  قسناحة
أقنم و حبمنا أن كمينة الندم المنارة عبنر (نبض متنأخر)الصمام مما يتطلب ضغطاً أكبر م  البطي  لفتحه 

(.نبض منخفض)

ضربة دمة مزدوجة.

اصاغائيات  :

خنة لنه خدتها العالقة لهنا ببندة التضنيق حننمنا طنول النف: نفخة انقباضية قرفية
يمن  عالقة ببدة التضيق و تسم  هر  النفخة أفضم ما يمك  في الورب الثناني أ

(. البؤرة ا بهرية)الق  

S1  طبيعي.

S2غط  ن خنرف الصنمام تنفلنق تحنت ضن: يخف لت  يزحل في التضنيق البنديد
.منخفض

  نسمS3  عندما تنق  حظيفة البطي.

S4 (.طيةسوء الوظيفة االنبسا)حذلك عندما يصبح البطي  ناق  المطاحعة : خائ



االستقصاءات المتممة

:ت ييط القلب الكهربائي1.

  ض امة أذينة يسر(P التاجية.)

لينث ناللنا انحنراف المحنور : ض امة الطيىين األيسىر
Sمسنننيطرة فننني االتجنننا  ا حل حR) نحنننو اليسنننار 

أح V5فني V1 +Rفني Rحتكنون aVFمسيطرة في 
V6  مم35أكثر م.)

تزلم : تطدالت إجهاديةST نحو ا سف م  انقالباتT.







االستقصاءات المتممة

:اور  البدر الطسيية. 2

يمك  أن تكون طبيعية.

 ضخامة بطي  أيسر( منظر الحراءBoot shape ) حهو ارتفاع
.قمة القلب لألعل  

قد نرى تكلس أبهري.

قد نرى توس  ا بهر الصاعد بعد التضيق.







االستقصاءات المتممة

:إيكىىىىو القلىب. 3

 2التبوير ثنائي الطعىدD : هنو التبنخي  ا كيند لتضنيق تحنت أح
فوق دساميو ليث يمك  أن نرى بتصنوير الندى القلنب من  جاننب

:الق  الطويم ما يلي

 (.عالجه جرالي)غباء حالدي مسبب لتضيق تحت أح فوق أبهري

تكلننس الوريقننات الدسننامية ا بهريننةو حتبننخي  الدسننام ثنننائي
.الوريقات

تقبب الوريقات أثناء االنقباض.

توس  جرر ا بهر.

 يمك  لساب مسالة الدسام حقطر.





إيـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب

صنور يمك  دراسة مقط  البطي  ا يسر الري يفيد في دراسة ق
الصمام ا بهنري المرافنقو حنبناهد ضنخامة ناتجنة عن  تضنيق 
الصننمام ا بهننريو حفنني المرالننم ا خيننرة عننندما يحنند  قصننور 

.القلب ناللا حجود ضخامةو حتوس  في البطي  ا يسر

 التبوير أحادي الطعدM-mode: يمكن  أن ننرى خنط انغنالق
.غير مركزي في الصمام ثنائي البرف



إيـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب

 التبوير بالدوبلر المستمرCW :

يمك  ع  طريقه لساب مسالة الصنمامو حتحديند الممنال 
.  ا عظمي حالوسطي حالسرعة عبر 



رجات تضيق الصمام األبهريد

خفيف:

.مم ز20-0و المدرحج الوسطي ²سم2-1.5مسالة الدسام 

متوسط:

.مم ز40-20و المدرحج الوسطي  ²سم1.5-1مسالة الدسام 

سديد:

.مم ز50-40و المدرحج الوسطي  ²سم1-0.75مسالة الدسام 

 حرجCritical:

.مم ز50>و المدرحج الوسطي  ²سم0.75<مسالة الدسام 



ي لتضيق الدسام األبهري
 
العالج الدوائ

:يستطب فقط للحاالت التالية

 ال يحتنناج المرضنن قنند : المرضنن  غيننر العرضننيي
الالعرضيي   ي عالج 

المرض  غير القابلي  للجرالة.

المرض  المنتظري  للجرالة.



ي لتضيق الدسام األبهري
 
العالج الدوائ

:يتألف العالج الدوائي من

المعالجة الوقائية م  التهاب البغاف.

المعالجة الوقائية م  الحم  الرثوية.

 المدراتDIURETICS (بحرر خديد :) حتعط  خاالة في لال تطور
.قصور القلب 

  الديجوكسيDIGOXIN : نذا تطور لدى المريض قصور قلب أح رجفان
.أذيني 

بسبب دحرها في خفضتؤخر تطور تضيق ا بهري : الستاتينات
ق ليث يوجد عالقة ما بي  ارتفاع خحوم الدم حتطور تضي)البحوم 

(.ا بهر

خوفاً )فسية تحديد الفعالية الفيزيائية العنيفة حتجنب الرياضات التنا
(.م  لدح  الغبي لديهم



العالج الجراحي لتضيق الدسام األبهري

:يض  ما يلي

   توسنني  الدسننام ا بهننري بالبننالون عبننر الجلنندPercutaneous balloon 

valvotomy:

 جنه محتمنم جينًدا حنتائ: (الولدان النري  لنديهم تضنيق أبهنري خلقني)الوالدي
.سنوات حلكنه ناكس حقد يختلط بقصور أبهري10جيدة لمدة 

 هالً أي مؤقتنناً ريثمننا يصننبح المننريض مننؤ)يسننتخدم كجسننر للجرالننة : البننالغي
.أح كعالج تلطيفي فقط  نه ناكس ببدة حخالل فترة قصيرة( للجرالة

تضم خرحط التوسي  بالبالون ما يلي: ماللظة:

.أال يكون الدسام متكلساً 1.

.أال يكون التضيق مترافقاً بقصور خديد2.

.يقأال يكون التضيق تحت أبهري  نه هنا يجب نزالة الغباء المسبب للتض3.



العالج الجراحي لتضيق الدسام األبهري

 تطدي  الدسام األبهريReplacement:

:االستطبابات المطلقة

.تضيق خديد حعرضي1.

ي تضيق خديد حغير عرضي لك  المريض سيخضن  لعمنم جرالن2.
صمامية إلجراء مجازات نكليلية ليث يعتبر تضيق ا بهر هو اآلفة ال

.ا كثر ترافقاً م  اإلالابة اإلكليلية العصيدية

ي تضيق خديد حغير عرضي لك  المريض سيخضن  لعمنم جرالن3.
.عل  دسام آخر أح عل  ا بهر



العالج الجراحي لتضيق الدسام األبهري

:االستطبابات النسبية

(:  يالفيزينائي أح الندحائ)تضيق خفيف أح متوسط حلدى المريض ألند التنالي علن  الجهند 1.
.أعراض هبوط ضغط و أح اضطراب نظم

.يوجد سوء حظيفة بطي  أيسر2.

.3EF < 50 %.

(.أي أن المريضة ترغب بالحمم)قبم الحمم4.

.مم ز60>ضغط رئوي  5.

أي أن الممنال عبنر ثنا/م4 >( سرعة جريان الدم عبر الدسنام المتضنيق)سرعة التضيق 6.
يعادل (  فرق الضغط بي  جوف ا بهر حجوف البطي  ا يسر أثناء االنقباض)الدسام ا بهري 

.مم زئبقي30-40



هريقصور الدسام األب



قصور الدسام األبهري
قصور ا بهري هو خلنم فني حظيفنة الصنمام ا بهنري يننجم 

.عنه سوء في انغالق الدسام أثناء االنبساط

قصور الدسام ا بهري يؤدي نلن  توسن  فني جنوف البطني 
اعنه ا يسر حارتفاع التوتر الرئوي حلك  ببنكم أقنم من  ارتف

.في سياق التضيق ا بهري حالتضيق التاجي



درجات قصور الدسام األبهري



أسباب قصور الدسام األبهري



أعراض قصور الدسام األبهري



عالمات قصور الدسام األبهري المزمن
النبض عريض حمبطور.

 ط االنبساطي و حالضغ(يرتف  بسبب كبر لجم الضربة)يوجد فرق كبير بي  الضغط االنقباضي
(.ضغط النبض كبير)ينخفض بسبب عودة الدم م  ا بهر للبطي  ا يسر )

الحمنم نتيجة توس  البطي  ا يسر بسنبب: الدمة القمة تكون منزالة لألسفم حالولبي
.الحجمي

اإلالغائيات:

 منم و ل)مماثلنة للنننفخة الفيزيولوجينة ناجمة عن  زينادة الجرينان نفخة انقباضية أبهرية
....(تماري  

 م  ببنكم نافخة امتصاالية في الورب الثاني أيسر الق  تسننفخة انبساطية متناقصة
.أحضح عندما يأخر المريض حضعية الجلوس حينحني لألمام

 التناجي تحد   ن الوريقة ا مامية للدسام(: نفخة أحست  فلنت)نفخة انبساطية ثانية
ر متمادية م  الجدار الخلفي لألبهرو حنن القلس الندموي من  ا بهنر نلن  البطني  ا يسن

هنرا يؤدي نل  دف  متكرر لتلك الوريقة نحو حريقة التاجي ا خرى و حمن  الوقنت يسنبب
نفخنة الدف  المتكرر تضيقاً في التاجي يؤدي نل  اضطراب الجريان عبر  التاجي حسنماع

.في منتصف االنبساط تسم  بنفخة أحست  فلنت

أالوات طلق المسدس تسم  فوق البريان الفخري: عالمة ترحب

ارتفاع سري  في النبض يتلو  انخماص سري (: نبض كوريغان)عالمة مطرقة الماء.



عالمات قصور الدسام األبهري الحاد

انخفاض الضغط البرياني.

تسرع نبض.

خحوب و زرقة و تعرق و برحدة أطراف.

اإلالغائيات:

أقصر حأخفض مما هي عليه في : نفخة انبساطية1.
.المزم 

.تكون قصيرة نن حجدت: نفخة أحست  فلنت2.

.3S1منخفض.



االستقصاءات المتممة

:ت ييط القلب الكهربائي-1

تغيرات غير نوعية في الواللة : حادالST .

 هنر تظ)ضخامة البطي  ا يسر ح ضخامة أذيننة يسنرى : المزم
  و حقند تحند( ضخامة ا ذينة اليسرى في الحاالت المتقدمنة 

.اضطرابات نظم مختلفة

:اور  البدر الطسيية. 2

 ضخامة قلبية ملحوظة في القصور المزم.

التقان رئوي في القصور الحاد.





االستقصاءات المتممة

:إيكو القلب. 3

تبدح موجة القصور عل  خكم  موجة : نيكو الدحبلر المستمر•
.ايجابية

قصنور ا بهنري لينث نبناهد Jetناللا جينت : نيكو الدحبلر الملون•
 يسنر الجريان المعاكس للجريان الطبيعي فالدم يعود نل  البطني  ا

ب م  ا بهر خالل االنبساط و حهنا يمكننا قياس خدة القصنور لسن
ر و المسافة التني يقطعهنا الندم راجعناً للنوراء باتجنا  البطني  ا يسن

طنار ا ق)حأيضاً يجب لساب سماكة الجريان حأقطنار البطني  ا يسنر 
فنذذا زاد قطننر ( سننم باالنقبناض4.2سنم باالنبسناط و 5.6الطبيعينة 

سنم يعتبنر قصنور ا بهنري خنديداً 5البطي  ا يسر االنقباضي عن  
.حيحتاج نل  الجرالة







ي لقصور الدسام األبهري
 
العالج الدوائ

يستطب العالج الدحائي في الحاالت التالية  :

نذا كان المريض غير عرضي حمحافا عل  حظيفة 1.

.بطي  أيسر جيدة

.الجرالة غير مستطبة2.

.قبم حبعد الجرالة3.

.ريثما تستقر الحالة في قصور ا بهري الحاد4.



ي لقصور الدسام األبهري
 
العالج الدوائ

يتألف العالج الدوائي من:

كما نركر نذا تعرض مريض:المعالجة الوقائية م  التهاب البغاف•
قصور ا بهر إلنتانات أح ارتفاع لرارة نعطيه أمبيسيللي  أح 

ريض ماكسيسيللي  لمدة أسبوع لت  عبرة أيام و حنذا تعرض الم
غ ماكسيسيللي  فموياً للوقاية و حنذا 2لتداخم سني نعطيه 

لسب نوع العمم )غ الاد ليوي 2تعرض لعمم جرالي نعطيه 
.غ1ع  طريق الوريد حبعد العمم الجرالي ( الجرالي

ب   حمنها الهيدراالزي  حلاالرات ا نزيم القال: الموسعات الوعائية•
ACEIs  حلاالرات أقنية الكالسيومCCB و حتعتبر هر  المركبات

.الخط الرئيسي في العالج

5-4 <تستطب عند حجود توس  في جرر ا بهر : لاالرات بيتا•
.سم و حنذا كان التوس  أكثر م  ذلك فالحم هو الجرالة



العالج الجراحي لقصور الدسام األبهري

:يض  ما يلي

 تبديم الدسامValve Replacement :تستطب هر  الطريقة في:

.حتكون الجرالة هنا نسعافية: قصور ا بهر الحاد1.

.مريض عرضي2.

.قصور قلب خديد3.

(.مجازات نكليلية مثالً )المريض سيجري جرالة قلبية لسبب آخر 4.

.توس  أبعاد البطي  ا يسر5.

 نالالح الدسام ا بهريRepair : تفضم هر  الطريقة عل  التبديم في
تم ليث ي)لاالت االنسدال حانثقاب الوريقات الناتج ع  التهاب خغاف 

(.حض  رقعة تامورية



تدبري القصور الأهبري: نقاط ذهبية

ممل، 70< ، القطر بهناية الانبساط %50دون EFالـ 

ممل50< القطر بهناية الانقباض 



الداء األبه          ري
 اجتمنناع التضننيق ح القصننور بنن،ن حالنند و حقنند يسننيطر

ألنندهما حقنند يكننون الننداء متوازننناً و حغالبنناً مننا تسننببه
الرثيننة المفصننلية الحننادة و حببننكم عننام قنند تجتمنن  

كنون عالمات التضيق حالقصور ب،ن حالد حلك  غالباً ما ت
الصننورة خادعننة لننرلك يلجننأ للفحننوص االستقصننائية 

.ا خرى


