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الجراحة القلبية | Cardiac Surgery

مرحباً بكم مجدداً 😊
نكمل معكم زمالءنا الكرام في مادة الجراحة القلبية مع
ثاني محاضرات األستاذ الدكتور أحمد تكريتي ،حيث
سنبدأ بالحديث عن آفات الصمام التاجي وسنتابع في
المحاضرة القادمة مع آفات بقية الصمامات.
نأمل أن نوفق في إيصال المعلومة إليكم على النحو
األمثل وباألسلوب األبسط واألكثر كماالً.
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العضلة القلبية:
• القلب هو العضو النبيل األهم في الجسم ،بتوقفه
تتوقف الحياة وتتوقف جميع األعضاء النبيلة األخرى
كالدماغ والكبد والرئتين والكليتين.
• يسكن القلب في المنصّف المتوسط ،ويحيط به
كيس التأمور الذي يحوي سائالً يساهم في التزليق
(حيث تبلغ كمية السائل في الحالة الطبيعية حوالي
 30-20مل).
• هو عبارة عن عضلة حمراء مخططة ال إرادية.
• يتألف القلب بالخاصة من أربعة أجواف (أذينتين وبطينين) ،وأربعة دسامات (الدسام مثلث
الشرف والتاجي واألبهري والرئوي) ،وشريانين كبيرين (الشريان األبهر والرئوي) ،وأربع أوردة
رئوية ووريدين أجوفين علوي وسفلي ،باإلضافة إلى الشرايين اإلكليلية المغذّية للقلب.
• تقسم آفات القلب بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما:
 .1اآلفات الخلقية :تكون موجودة منذ والدة الطفل.
 .2اآلفات المكتسبة :يكتسبها اإلنسان مع التقدّم بالعمر ،وتقسم بدورها إلى:
 أمراض القلب الدسامية.
 أمراض القلب اإلكليلية.

الدسامات القلبية
▪ إن وظيفة الدسام هي السماح بمرور الدم باتجاه واحد دون أن يشكّل عائق أمام تدفق
الدم ومنع عودته باإلتجاه المعاكس.
▪ تنفتح الدسامات القلبية و تنغلق بسبب فرق الضغوط في األجواف القلبية.
▪ لدينا أربعة دسامات في القلب:
 .1الدسامات األذينية البطينية:
 الدسام التاجي :بين األذينة اليسرى والبطين األيسر.
 الدسام مثلث ُ
الشرف :بين األذينة اليمنى والبطين األيمن.
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 .2الدسامات البطينية الشريانية:
 الدسام األبهري :بين البطين األيسر والشريان األبهر.
 الدسام الرئوي :بين البطين األيمن والشريان الرئوي.

الصمامات األذينية البطينية والبطينية الشريانية عملها متعاكس ،فعندما يغلق
الصمامان األذينيان البطينيان ،يفتح الصمامان البطينيان الشريانيان والعكس صحيح.

الحظ توضع
الصمامات األذينية
البطينية والصمامات
البطينية الشريانية

اآلفات القلبية الدسامية
▪ أي خلل في وظيفة الصمام يؤدي إلى آفة قلبية صمامية:
 إذا سمح للدم بالعودة باالتجاه المعاكس (مثالً :من البطين إلى األذنية في حالة
الصمامات األذينية البطينية)
 إذا شكّل عائقًا أمام تدفّق الدم

قصور صمامي.
تضيّق صمامي.

▪ يمكن لقصور الدسام وتضيّقه أن يجتمعا معا فينتج لدينا ما يُسمى بالداء الصمامي.

أهم اآلفات القلبية في بالدنا هي آفات الصمامات القلبية.
أهم آفات الصمامات القلبية هي آفات الصمام التاجي (ثم األبهري).
أهم آفات الصمام التاجي هي التضيق التاجي الناجم عن الرثية القلبية.

/groups/RBCs.Med.2020/
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تضيق الصمام Stenotic valve Disorder
▪ ويحدث فيه عرقلة لجريان الدم نتيجة تضيق فتحة الصمام ،حيث تصبح وريقاته غير قادرة
على االنفتاح بسبب مكتسب أو خلقي ،وهذا التضيق يزيد من المقاومة تجاه الدم الذي يعبر
الفتحة مح ّوالً التدفق الطبيعي للدم إلى تدفق ذو مردود أقل.
▪ هذا األمر يسبب زيادة في حجم األذينة وتمددها باإلضافة إلى زيادة العمل الملقى على عاتقها
في تفريغ الدم عبر الصمام المتضيق.
▪ أي أن الدم يمر باتجاه وحيد دون العودة باالتجاه المعاكس ولكنه يمر بصعوبة.
قصور الصمام Regurgitated valve disorder
▪ أي فقدانه لوظيفته المثالية في الحفاظ على اتجاه عبور وحيد للدم ،حيث يسمح في هذه
الحالة بعودة مرور الدم للخلف في الوقت الذي يجب أن يكون فيه مغلقاً (عودة الدم إلى
البطين األيسر خالل االنبساط عند إصابة األبهري وعودة الدم إلى األذينة اليسرى خالل
االنقباض عند إصابة التاجي).
األسباب:
 .1والدية خلقية  :Congenitalعدم تصنع الدسام ،تضيق بالدسام.
 .2مكتسبة  :Acquiredناجمة عن تقدّم االنسان بالعمر وإصابته بأمراض تؤدي إلصابة
الدسامات وهي إما (إقفارية ،رضية ،روماتزمية ،استحالية ،التهابية).

الصمام التاجي Mitral valve
 oيسمى أيضاً الصمام األذيني البطيني
األيسر.
 oيشبه الصمام مثلث الشرف (األذيني
البطيني األيمن( من الناحية التشريحية.
 oيفصل الصمام التاجي بين األذينة
اليسرى والبطين األيسر.
 oمساحة فوهة الصمام التاجي  6-4سم.2
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تشريح الصمام التاجي
يتألف الصمام التاجي من:
 .1حلقة صمامية ليفية :Annulus
▪ شكلها :إهليلجي (بيضوي) ،تنغرس فيها وريقات الصمام.
▪ إن تغيّر شكلها (كأن يصبح دائري مثالً) أو اتساعها سيؤدي إلى قصور في الصمام.
 .2وريقتين :Leaflets
▪ وريقة أمامية (أو الوريقة األبهرية ألنها تجاور الشريان األبهر).
▪ وريقة خلفية.
 بينهما التقاءين أمامي وخلفي ،وهو مكان التحام الوريقتين ببعضهما إما باألمام أو بالخلف.
 ارتفاع الوريقة األمامية أكبر من ارتفاع الوريقة الخلفية.
 محيط الوريقة الخلفية (يشكل الثلثين) أكبر من محيط الوريقة األمامية (يشكل الثلث).
 تقسم كل وريقة لثالثة شرائح تسمى في الوريقة األمامية  ،A1,A2,A3وفي الوريقة الخلفية
 ،P1,P2,P3ويفيد هذا التقسيم في تصنيع الصمام التاجي.

 .3الجهاز تحت الصمامي يعتبر جزءا من الصمام ويتألف من:
 الحبال الوترية:
 oتشبه حبال المظلة ويبلغ عددها  34-32حبل.
/groups/RBCs.Med.2020/
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 oترتكز على العضالت الحليمية األمامية والخلفية ،وال تسمح للوريقة أن ترتفع فوق مستوى
الحلقة الصمامية أثناء االنقباض.
 oتقسم إلى حبال أولية ترتكز على الحواف الحرة للوريقات ،وحبال ثانوية ترتكز قريبًا من
الحلقة وثالثية تتصل بجدار البطين بشكل مباشر وليس على العضالت الحليمية (أرشيف).
 العضالت الحليمية:
 oهي العضلتان الحليمية األمامية الوحشية والخلفية األنسية الموجودة على جدار البطين
األيسر ،وبالتالي أي اضطراب في حركية البطين األيسر (في حالة احتشاء مثالً) سوف تؤثر
على الصمام التاجي.

الحظ أقسام الجهاز
تحت الصمامي

مالحظة:
 ال يقتصر الصمام التاجي على هذه العناصر فقط ،فالصمام كما نعلم يرتكز على جدار البطين
وبالتالي جدار البطين يشكّل جزءاً من الصمام ،ومنه حدوث إحتشاء في مناطق ارتكاز العضالت
الحليميّة أو مجاوراتها على الجدار البطيني يؤدي لتحول المنطقة لمنطقة خالية من المقوية،
فاقدة للوظيفة ،وضررها يكمن في كونها تنبسط خالل االنقباض فتشد وريقة الصمام إلى
الخلف وتمنع التقاء الوريقتين على الخط الناصف ،مما ينجم عنه قصور في الصمام التاجي
وهذا ما يحدث في سياق نقص التروية القلبية واحتشاء العضلة القلبيّة.
 كما أن األذنية اليسرى لها دور في وظيفة الصمام التاجي ،فمثالً ممكن أن يؤدي توسّع
األذينة اليسرى (لوحده) إلى قصور الصمام التاجي.
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أرشيف (هام):
يحد الصمام التاجي من الخلف الشريان المنعكس (من فروع الشريان اإلكليلي األيسر) ،لذلك
على الطبيب الجراح الحذر من غرس القطب فيه أثناء العمليات الجراحية على الصمام تفادياً
لإلحتشاء الحاد نتيجة ربط الشريان.
تجاوره أيضاً العقدة األذينية البطينية التي قد تصاب برض أثناء العمل الجراحي (نادراً) وتؤدي
إلى حصار أذيني بطيني تام ،فيخرج المريض بنبض /40~30د ويحتاج إلى بطارية دائمة.

آفات الصمام التاجي

 )1قصور الصمام
التاجي

 )1تضيق الصمام
التاجي

 )1تضيق الصمام التاجي Mitral Valve Stenosis
• يتضيق الصمام بحيث يشكّل عائقاً أمام نزول
الدم من األذينة اليسرى للبطين األيسر
عندما يكون الدسام مفتوحاً ،وهذا العائق
يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي ما
قبله (ما قبل الصمام) ،بحيث يصل
للـ mmHg120في بعض الحاالت (الطبيعي
 ،)20-25 mmHgويسمى ارتفاع التوتر
الرئوي ما بعد الشعيرات
.Postcapillary Hypertension

الرئوية

• يصيب الشباب خاصة بين  18-30سنة،
ويمكن أن يصيب األطفال ولكن بشكل نادر.
• إن مساحة الصمام التاجي الطبيعية  6-4سم ،2أي نقصان في هذه المساحة يعتبر تضيقاً
(له درجات) ،ويكون تضيق الصمام شديداً و خطرًا عندما تصبح المساحة أقل من  1سم.2
• تقسم أسباب تضيق الصمام التاجي إلى أسباب خلقية وأسباب مكتسبة:
/groups/RBCs.Med.2020/
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األسباب المكتسبة:
 .1الحمى الرثوية:
▪ وهي أهم سبب مكتسب لتضيق الصمام التاجي وقصوره ،تصيب الصمام التاجي بالدرجة
األولى فتسبب تضيقه أو قصوره أو اإلثنين معاً( .سنفصل فيها في الفقرة التالية).

▪ ال تزال السبب الوحيد تقريبًا عند البالغين.
 .2التكلّس بسبب استحالي (تكلّس الحلقة الدسامية) :نادر جداً (ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى
قصور صمامي) .
 .3الورم المخاطي في األذينة اليسرى :أحد أورام القلب السليمة الشائعة.
▪ تتحرك الكتلة مع حركة المريض ،ومن الممكن أن
تتوضع ضمن فوهة الصمام التاجي مسببة تضيق
يسمى بالتضيق غير الثابت ،ألنه يتعلق بوضعية
المريض.
▪ يعالج باستئصال الكتلة دون المساس بالصمام
التاجي.
 .4التض ّيق الحاصل على صمام صنعي:
▪ يؤدي الصمام الصنعي إلى حدوث اختالطات مثل التهاب الشغاف ،وقد تترسب عليه ترسبات
ليفية مؤدية إلى تضيّق في فوهة الصمام الفعالة ،أو تؤدي إلى إعاقة في حركة وريقات
الصمام.
األسباب الخلقية:
 .Aالدسام بشكل المظلة  :Parachute Valveحيث يوجد عضلة حليمية واحدة فقط
وترتكز عليها جميع الحبال الوترية فيأخذ الصمام شكل المظلة.
 .Bالدسام بشكل السرير المكسيكي  :Hammock Valveتكون الحبال الوترية مرتبطة
بجدار البطين.
 .Cالتضيق فوق الصمامي :أي وجود حلقة ليفية فوق الصمام على الوجه األذيني تسبب تضيق
الصمام.

سنفصل قليالً في الرثية القلبية......
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الرثية القلبية
 المرض ذو أصل إنتاني ناجم عن التهاب البلعوم أو اللوزات أو االثنين معاً بعقديات الزمرة A
الحالة للدم من النمط بيتا.
 وبعد  3أسابيع من اإلصابة يحدث تفاعل مناعي ذاتي ينجم عنه التهاب شغاف القلب وإصابة
الصمامات على رأسها التاجي ثم األبهري وقليالً مثلث الشرف.
 الصمام الرئوي نظريا ال يصاب بالرثية القلبية (السبب مجهول).
 الرثية تؤدي إلى تضيق أو قصور في الصمام أو االثنين معا (ويسمى حينها بالداء التاجي)
وممكن أن يصاب أكثر من صمام في نفس الوقت.
 أكثر ما يتجلى هذا المرض بين الـ  20ـ  30سنة (وال تحدث قبل سن  5سنوات).
 كما أن هذا المرض غالباً ما يصيب البيئات الفقيرة والمصابين بسوء تغذية وسوء الظروف
الحياتية من مسكن غير متعرض للشمس أو غير متعرض للتهوية الجيدة أو تملؤه الرطوبة أو ..
وكل هذه األسباب تزيد من فرص اإلصابة بالتهاب اللوزات المتكرر.
 أرشيف :عندما يكون لدينا مريض مصاب بالتهاب لوزات متكرر نقوم بإرساله إلى طبيب أنف أذن
حنجرة كي يتابع حالته ،ففي حال وجود استطباب الستئصال اللوزات نقوم باستئصالها للوقاية
من الرثية القلبية ،1ولكن طبعاً استئصال اللوزات ال يؤدي إلى الوقاية التامة من هذا المرض
وذلك بسبب وجود لوزات أخرى غير التي يتم استئصالها بالعمليات كما أن إنتان البلعوم قد يؤدي
إلى الرثية القلبية وبالتأكيد لن نستأصل البلعوم.

تضيق الصمام
التاجي الناجم عن
الحمى الرثوية

 1هناك معايير خاصة باستئصال اللوزات من مادة األذنية بالفصل األول فال نستأصل لوزات جميع المرضى لمجرد الوقاية من الرثية القلبية.

/groups/RBCs.Med.2020/
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أرشيف:
التغيرات المرضية الناجمة عن الحمى الرثوية هي واحدة أو أكثر من اإلصابات التالية:
التحام الوريقتين في زاوية الصمام (األمامية أكثر من الخلفية).
تليف الوريقتين مما يجعلهما أكثر ثخانة وتصلباً مما يعرضهما لالنكماش.
التحام الحبال الوترية وتليفها وتعرضها للقصر.
تكلس الوريقتين ثم حلقة الصمام.
توسع أو تشوه في شكل الصمام المترافق عادة مع تطاول أو تمزق الحبال الوترية إلحدى
الوريقتين وبالتالي االنسدال والقصور.

أعراض تضيق التاجي:
يشكو عادةً مريض تضيق التاجي من:
 ضيق تنفس وزلة اضطجاعية ليلية.
 خفقان  :Palpitationقد يحدث نتيجة تسرّع النبض الجيبي ،أو نتيجة انقالب النظم الجيبي
إلى نظم رجفان أذيني والذي يتميز بسرعته ،لذلك يشعر المريض بخفقان.
 تس ّرع القلب.
 نفث دموي وسعال :تضيق التاجي هو االعتالل الصمامي الوحيد الذي يترافق مع نفث دموي
ناتج عن ارتفاع الضغط الوريدي الشعري وبالتالي احتقان األوردة القصبية وتمزقها.
 اختالطات صمية خثرية (صمات محيطية) :يسبّب تضيق الصمام صعوبة في مرور الدم من
األذينة إلى البطين ،وبالتالي تراكمه في األذينة وحدوث ركودة دموية فيها ،وتؤهب الركودة
لحدوث خثرات ،قد تنطلق قطع منها إلى الدوران وتؤدي إلى صمات في الدماغ خاصةً ،مسببة
شلل شقي أو حبسة أو....
 رجفان أذيني :بسبب توسّع األذينة اليسرى.
 خنّاق صدر على شرايين إكليلية سليمة :بسبب نقص كمية الدم النازلة من األذينة للبطين
وبالتالي نقص كمية الدم الواصل إلى األبهر الصاعد ومنه لألوعية اإلكليلية.
 وذمات وحبن :بمراحل متقدمة ناتجة عن قصور البطين األيمن.
 بحة صوت :نتيجة انضغاط العصب الحنجري الراجع األيسر باألذينة اليسرى المتضخمة.
 ارتفاع التوتر الرئوي ما بعد الشعريات الرئوية (هام).
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الموجودات اإلصغائية في تض ّيق التاجي:
 .1اشتداد الصوت األول ( S1ناجم عن إغالق
الصمامين التاجي ومثلث الشرف)،
 .2اشتداد المركبة الرئوية للصوت الثاني P2
بسبب ارتفاع التوتر الرئوي (ساليدات).
 .3نفخة دحرجية انبساطية في القمة (نفخة انبساطية متوسطة .)Mid Diastolic Murmur
ويمكن أن يسبقها صوت آخر يدعى قصفة انفتاح التاجي .Opening Snap
تخطيط القلب الكهربائي :ECG
 oتشكّل موجة  Pالتاجية :عريضة باالتجاه الثاني ،وثنائية الطور ) (biphasic P waveفي
االتجاه  ،V1دليل على توسع األذينة اليسرى.

 oعالمات ضخامة البطين األيمن ،وانحراف محور القلب نحو األيمن في حال ارتفاع التوتر الرئوي.
التشخيص:
االيكو حالياً هو المشخص األساسي آلفات الدسامات
القلبية ونستطيع من خالله:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تحديد مكان التضيق.
تحديد مكان القصور ودرجته.
مساحة الدسام وممال الضغط عبره.
قطر البطين األيسر واألذينة اليسرى.
تحديد حجم األذينات وضخامتها.
وجود خثرات في األذينة اليسرى.
قياس الضغط الرئوي.
قصور مثلث الشرف المرافق لتضيق التاجي ،وإصابة الصمام األبهري بالرثية القلبية.
تحديد استطباب العالج الجراحي.

/groups/RBCs.Med.2020/
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األشعة السينية للصدر:
نالحظ في صورة الصدر البسيطة الخلفية األمامية:2
 oتضاعف الحافة اليمنى للقلب التي تدل على ضخامة في األذينة اليسرى.
 oفرط توعية في الفصوص العلوية للرئتين ،عكس الحالة الطبيعية حيث تكون التوعية أغزر
في الفصوص السفلية ،وذلك بسبب ارتفاع التوتر الرئوي.
 oتوسع في الجذع الرئوي ،ويمكن لتكلّس الدسام أن يظهر على الصورة الشعاعية.
 oيؤدي ارتفاع الضغط الرئوي الناجم عن تضيّق التاجي إلى حدوث ضخامة في البطين األيمن،
وقصور في الصمام مثلث الشرف يسمى بـ(قصور مثلث الشرف الفيزيولجي) والذي يؤدي بدوره
إلى ضخامة في األذينة اليمنى ،وتظهر هذه الضخامات على الصورة الشعاعية.

معالجة تضيق الصمام التاجي
✓ إذا كان المريض ال عرضي ال يحتاج إلى معالجة ،وتكفي الوقاية من التهاب الشغاف والوقاية
من الحمى الرثوية.
 2تسمى صورة الصدر الكالسيكية (صورة صدر خلفية أمامية) ألن مصدر األشعة من خلف المريض ،أما الصورة التي يتم تصويرها بواسطة الجهاز
المحمول بسرير المريض فتسمى (صورة صدر أمامية خلفية)

12
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✓ في التضيق الخفيف إلى المعتدل:
 إذا كانت مساحة الدسام أكبر من  1.5سم 2أو بين  1و  1.4سم( 2وكان المريض بنشاط
فيزيائي طبيعي) ال يحتاج إلى عالج.
 وفي هذه الحالة نعالج معالجة دوائية بحاصرات بيتا واستعمال مضادات التخثّر (مميعات
الدم) في حال وجود رجفان أذيني أو توسع شديد باألذينة اليسرى.
أهم خطوة في مراقبة المريض الالعرضي هي الوقاية من حدوث التهاب شغاف القلب ،فإن حدوث التهاب
في مكان ما بالجسم (التهاب زائدة ،التهاب مرارة ،التهاب سني) يشكّل بؤرة جرثومية ،قد تنتقل الجراثيم منها
إلى الدم  ،Bacteremiaومن الدم إلى القلب المصاب أصالً بآفة ما (تضيق أو قصور صمام ،فتحة بين
البطينين أو بين األذينتين ،تضيق برزخ أبهر) مؤدية إلى حدوث التهاب في الشغاف.
وتكون الوقاية من التهاب الشغاف بتحذير المريض من ارتفاع الحرارة ،ووجوب ذهابه إلى الطبيب مباشرةً في
حال ارتفاع حرارته وعدم تناول خافضات الحرارة التي تخفض الحرارة دون أن تعالج اإلنتان.

✓ المعالجة التداخليّة للحاالت الشديدة:
 إذا كان الضغط الرئوي فوق  60 mmHgأو كان هناك تحدد في نشاط المريض أو
كانت مساحة الصمام أقل من 1 cm2؛ فالجراحة مستطبّة.
 في تضيّق الصمام ال يجب تأخير العمل الجراحي لتوسيع الصمام المتضيق كثيراً أي يفضل
إجراء العمل الجراحي قبل أن يزداد التليف.

أنماط اإلجراءات التداخلية
 .1توسيع الصمام المتضيق بالبالون:
❖ يتم هذا اإلجراء في تضيق الصمام التاجي بالخاصة (تضيق صرف) وتستطب في أغلب الحاالت
وخاصة عند الشابات لتجنب الندبة الجراحية في جدار الصدر فمن الممكن أن نجري لهن
توسيع صمام بالبالون عن طريق القثطرة القلبية (نسبة الخطورة أقل من .)%10
❖ نقوم بإدخال القثطرة عبر الشريان الفخذي دون أي جراحة ويجرى ذلك في مخبر القثطرة
وبالتخدير الموضعي ،لكن يوجد شروط للتوسيع بالبالون هي كالتالي:
✓ أال يوجد قصور مرافق.
✓ أال يكون التضيق بسبب التحام الحبال الوترية.
✓ أال يكون الصمام متكلسا.
✓ عدم وجود خثرات ضمن األذينة اليسرى.
/groups/RBCs.Med.2020/
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❖ لهذه العملية خطورة إمكانية حدوث قصور بالصمام وقد ال يتوسع الملتقى األمامي والخلفي
على النحو الكافي وقد يتمزق الصمام ما قد يُحدث قصوراً شديداً وحاداً يتطلب دخول المريض
إلى غرفة العمليات فوراً.
❖ هناك قاعدة تقول :تضيق  1.5إلى  1.7سم 2باإليكو يفضل عدم االنتظار طويالً ألجل التوسيع
ألنه مع االنتظار يؤدي الشتداد اآلفة (التليف) وتكلس الصمام.

مالحظة هامة :يجب تصوير الشرايين اإلكليلية عند أي مريض يحتاج لعمل جراحي
قلبي غير إكليلي وفق الشروط التالية:
 إذا كان عمر المريض فوق الـ  40سنة. أو عمر المريضة فوق الـ  50سنة. -أو لدى المريض أحد العوامل

المسرعة(3عوامل الخطورة).

حتى وإن كان المريض غير مدخن وال سكري وغير مصاب بأيٍّّ من العوامل
المسرعة فبمجرد أن يكون فوق الـ  40سنة (أو فوق الـ 50بالنسبة للنساء) يجب
عندها تصوير الشرايين اإلكليلة ألنه من الممكن أن تكون مصابة بتضيق أو انسداد
قبل ظهور األعراض فعندئذ نقوم بإجراء عملية الصمام باإلضافة الستبدال الشريان
المسدود أو المتضيق في ذات الوقت.
 .2المعــــــــــــــــــــالجة الجــــــــــــــــــــــــــــراحية:
• نقوم بإجراء عملية قلب مفتوح باستعمال دارة القلب ـ الرئة االصطناعية وحقن محلول
شل القلب الحاوي على البوتاسيوم إليقاف القلب والحفاظ عليه أثناء فترة إيقاف الدوران عنه.
• نفتح األذينة اليسرى أو أحياناً األذينة اليمنى ثم عبر الحجاب بين األذينتين للوصول للصمام
التاجي حيث نقص االلتقاءات مكان التحامها 4وعملية القص ال تستغرق أكثر من  5دقائق
بينما كامل العملية تستغرق حوالي  4ساعات.
• ننهي العملية غالباً بتصنيع حلقة مثلث الشرف التي تتوسع نتيجة ارتفاع الضغط الرئوي
(الناجم عن التضيق التاجي) ويكون القصور فيزيولوجيا وليس مرضياً (حيث يوجد ما يُسمى
بالقصور العضوي في مثلث الشرف نتيجة الرثية القلبية).
 3ألنها تحدث تسريعا في اإلصابة بالداء العصيدي فمريض عمره  30سنة ولديه تضيق تاجي مدخن منذ  15سنة ال نقوم بعمل جراحة قلب مفتوح
للتوسيع إال بعد إجراء تصوير الشرايين اإلكليلية.
 4مكان تضيق الصمام الصرف من الملتقيات األمامي والخلفي.
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ننتقل اآلن إلى قصور الصمام التاجي

 )2قصور الصمام التاجي
تعـــــــريف:
 وظيفة الدسام التاجي هي أن يسمح للدم بالمرور
من األذينة اليسرى إلى البطين األيسر أثناء
االنبساط وال يسمح للدم بالمرور من البطين
األيسر إلى األذينة أثناء االنقباض ،وإن حدث ذلك
قلنا أن هناك قصوراً في الصمام التاجي وينجم عنه
ارتفاع في التوتر الرئوي.
 يحدث في قصور الصمام التاجي هروب (تسريب) الدم من البطين األيسر إلى األذينة اليسرى
باالتجاه المعاكس أثناء االنقباض حيث يفترض أال تهرب أي نقطة دم.
لدينا في ارتفاع التوتر الرئوي نمطين:
ارتفاع قبل شعري  Precapillaryنشاهده في اآلفات الوالدية كأمراض الشنت (أيسر-أيمن) (والفتحة بين
البطينين مثال عليها).
وآخر بعد شعري  Postcapillaryأسلم من سابقه وقابل للتراجع حيث نشاهده في التضيق التاجي.

▪ مالحظة :إن ارتفاع التوتر الرئوي الناجم عن قصور الصمام ال يصل لدرجة ارتفاع التوتر
الرئوي الناجم عن التضيق.

أسباب قصور الصمام التاجي
.1
.2
.3
.4
.5

الرثية القلبية وهي ما تزال أهم األسباب في بالدنا.
نقص التروية القلبية واحتشاء العضلة القلبية( .قلنا قبل قليل أن عضلية البطين األيسر
جزء من الصمام التاجي).
التهاب شغاف القلب.
سوء وظيفة الصمام الصنعي واستحالة الصمام الحيوي.
اعتالالت العضلة القلبية التوسعي والضخامي وهي اعتالالت مجهولة السبب.

/groups/RBCs.Med.2020/
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يقسم القصور التاجي لقصور حاد وآخر مزمن ،سنورد أسباب كل منهما:
أسباب القصور الحاد
 .1التهاب الشغاف

أسباب القصور المزمن
 .1الحمى الرثوية.

 .2نقص التروية القلبية ،احتشاء العضلة
القلبية وما يسببه من انقطاع أو تمزق

 .2نقص التروية القلبية.

بالعضلة الحليمية.
 .3انسدال الصمام التاجي بسبب انقطاع
الحبال الوترية.

 .3انسدال الصمام التاجي المزمن،
واألمراض االستحالية.
 .4سوء وظيفة الصمام الصنعي.
 .5اعتالالت العضلة القلبية التوسعي IHSS

 .4الرضوض الصدرية.

والـ .HOCM
 .6تكلس حلقة الصمام التاجي.

مالحظة :اختالف شكل عضلة البطين األيسر عن الحالة السوية يؤدي إلى قصور
في الصمام التاجي حيث يختلف شكلها بعد حصول احتشاء في العضلة ألن الجزء
المحتشي يتليف وفقد خاصيته القلوصية وبالتالي تؤدي هذه اللوحة االحتشائية
الضطراب حركة جدار البطين األيسر وبالتالي تحدث قصورًا في الصمام التاجي.
 صراحةً قصور الصمام التاجي مهم جداً ألنه قابل لإلصالح لكن هذا اإلصالح ليس كتوسيع
الصمام.
 عملية التوسيع عبارة عن إجراء قص في الملتقى األمامي وآخر في الملتقى الخلفي وتستغرق
وقتاً قصيراً نسبياً ،بينما تصنيع الصمام التاجي معقد جداً في كثير من األحيان لذلك وضع
العالم كاربانتيه تصنيفًا هاماً يصنف فيه قصور الصمام التاجي لثالثة أقسام رئيسية.
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وللقصور كما ذكرنا نوعان حاد ومزمن ،وأسباب خلقية ومكتسبة:
قصور الصمام التاجي الخلقي (أرشيف)
ويكون بإحدى آليتين:
 .1انشطار الوريقة األمامية للصمام التاجي إلى وريقتين منفصلتين:
وتشاهد في حالتين:
 .1القناة األذينية البطينية التامة :وهي عبارة عن قصور في الصمام التاجي وقصور في الصمام
مثلث الشرف وفتحة أولية بين األذينتين و فتحة بين البطينين.
 .2القناة األذينية البطينية
الجزئية :قصور في الصمام
التاجي وقصور في الصمام
مثلث الشرف وفتحة أولية بين
األذينتين فقط.

الحظ قصور كل من الصمام
التاجي ومثلث الشرف مع
الفتحة بين البطينين والفتحة
بين األذينتين

 .2قصور بآلية اإلنسدال:
إن وريقتي الصمام التاجي المتقابلتين تلتقيان على خط يدعى خط االلتقاء ويغلق الصمام بالكامل،
ثم اكتُشف أن هذا الخط هو بالحقيقة سطح التقاء وليس خطاً حقيقياً ،وعند تطاول الحبال الوترية
إلحدى الوريقتين أو كليهما لن تبقى الوريقتين بنفس المستوى مما سيؤدي إلى عدم التقاء سطحي
الوريقتين بشكل صحيح وبالتالي القصور وهذا ما يدعى باالنسدال.

/groups/RBCs.Med.2020/
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قصور الصمام التاجي المكتسب (أرشيف)
ويحدث بسبب:
 .1الرثية القلبية (تحدثنا عها سابقا).
 .2تنكسي:
األمراض التنكسية (االستحالية) أي تحول النسيج الطبيعي إلى نسيج آخر وتحدث بعد سن  40ـ 45
ومنها:
▪ داء بارلو (التنكس المخاطي):
✓ مرض استحالي مجهول السبب تندخل فيه وريقات الصمام التاجي بمادة مخاطية ويظهر بعد
سن األربعين ،ويؤدي لتطاول الحبال الوترية ونمو وسماكة في نسيج الوريقات الدسامية ومنه
انسدال بالصمام ،وقد يتحول هذا االنسدال إلى قصور مستقبالً ومن الممكن جداً أال يتحول
إلى قصور (انسدال فقط) فيقتصر على تقبب الوريقة باتجاه األذينة اليسرى.
✓ تكمن مشكلته في اضطرابات النظم التي يحدثها حيث يأتي المريض بشكوى خفقان.
▪ داء التنكس الليفي المرن:
✓ عكس بارلو وأقل شيوعًا منه.
✓ يكون النسيج الليفي رقيق والحبال الوترية رفيعة ويحدث انقطاع في حبل وتري أو أكثر فيؤدي
أيضًا إلى انسدال.
▪ داء مارفان:5
✓ يصيب الدسام األبهري نشاهده في تسلخ األبهر ،ولكن قد يصيب الصمام التاجي في بعض
الحاالت النادرة محدثاً قصورًا فيه.

إذاً كل اآلفات التنكسية المذكورة أعاله تؤدي لقصور بالصمام التاجي.

ُ 5ي َ
ذكر أن هذا المرض لم يكن معروفا قبل  20سنة.
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 .3نقص التروية القلبية:
▪ قد تؤدي في حاالت االحتشاء الحاد إلى انقطاع في عضلة حليمية أو جزء منها كما ذكرنا ،مما
يؤدي إلى قصور حاد.
▪ أما حاالت نقص التروية المزمنة وهو األشيع التي لم تسبب أذية في العضالت الحليمية فيحدث
لديهم توسع أو تشوه في شكل البطين األيسر فيؤدي ذلك إلى قصور الدسام التاجي ،بسبب:
➢ توسع الحلقة الدسامية أو تشوّه في شكلها.
➢ تباعد العضالت الحليمية وخاصةً إذا كانت منطقة االحتشاء بينهما ،وأحد اإلجراءات المتبعة
إلصالح هذه الحالة هو تكنيك جراحي يدعى papillary muscle approximation
يُجرى لتقريب المسافة بين العضلتين.
▪ توضع قاعدة العضلة الحليمية على المنطقة المحتشية أو قريباً منها ،فهذه المنطقة تتحرك
حركة غير طبيعية مختلفة عن باقي البطين:
✓ ضعف حركة .Hypokinesia
✓ ال حركة .Akinesia
✓ حركة عجائبية معاكسة  :Dyskinesiaحيث تنبسط أثناء اإلنقباض (وهي الحالة األسوأ).

(أرشيف) :ذكر الدكتور أن  %20من المرضى الذين يخضعون لعمليات مجازات إكليلية يكون
لديهم قصور في الصمام التاجي بسبب نقص التروية ويكونون بحاجة إلى تصنيع تاجي الذي
يتم في نفس عملية المجازات إذا كان القصور  4/2فما فوق.
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تصنيف كاربانتيه  Carpentierلقصور الصمام التاجي
ويدعى أيضاً بالتصنيف الفرنسي أو الفيزيولوجي وهو معتمد عالمياً ويصنف قصور الدسام التاجي
إلى  3أنماط:

 .1النمط األول :Type I
وينجم عن ثالثة أسباب:
• توسع الحلقة الدسامية وتغير حجمها.
• تبدل وتشوه الشكل البيضوي للحلقة.

يمكن عالج هذين السببين بوضع حلقة اصطناعية

• انثقاب في الوريقات الدسامية وتشيع هذه الحالة في التهاب الشغاف .Endocarditis

 .2النمط الثاني :Type II
 عبارة عن انسدال (وليس انسداد  )XDفي وريقة دسامية أو وريقتين أو جزء منهما بسبب:
• تطاول أو انقطاع في الحبال الوترية.
• تطاول أو انقطاع في العضالت الحليمية.
انقطاع العضالت الحليمية في حاالت االحتشاء الحاد:
حالة إسعافية تالية الحتشاء العضلة القلبية الحاد ويؤدي ذلك لقصور صمام تاجي حاد وهي
تنتهي بوذمة رئوية تحتاج إلى إدخال المريض إلى غرفة العمليات وتنبيب بأسرع وقت وإال
فإنها قد تؤدي إلى الوفاة.
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 .3النمط الثالث :Type III
 تحدد حركة الوريقات  Restriction of Leafletsخاصة الوريقة الخلفية نتيجة التليف في
سياق الحمى الرثوية.
 التليف المؤدي إلى انكماش الوريقة التي لم تعد قادرة على االنطباق مع الوريقة المقابلة
فينتج فراغاً بينهما ،وتحدث هذه الحالة في االحتشاء حيث يتحول جزء من العضلة القلبية إلى
نسيج ليفي غير متقلص وتتشكل لويحة احتشائية بجانب العضلة الحليمية تؤدي إلى  3حاالت
كما ذكرنا سابقًا (زيادة حركية أو ال حركية أو الحركة العجائبية).

أعراض وتشخيص قصور التاجي (أرشيف)
 .1الموجودات اإلصغائية:
▪ نسمع في البؤرة التاجية نفخة شاملة لالنقباض
تنتشر نحو األبط.
▪ افتراق الصوت الثاني  Split S2واشتداد صوت
المركبة الرئوية  P2بسبب ارتفاع التوتر الرئوي.
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 .2األيكو:
إذا أجري بيد خبيرة يشخص بشكل كبير القصور أو التضيق أو األثنين معاً.
 .3التظاهرات:
في سياق القصور المزمن

في سياق القصور الحاد

توسع في األذينة اليسرى و ارتفاع ضغطها قليالً
ضخامة غير متناظرة في البطين األيسر
ارتفاع ضغط رئوي
ضيق نفس
اضطرابات نظم أذينيّة
انخفاض في قذف القلب

ازدياد في ضغط األذينة اليسرى

وذمة رئويّة حادة

عالج قصور الصمام التاجي
بعض المصطلحات في تصنيع الصمام التاجي:
 :Mitral valve repair عملية تصنيع الصمام ،أي إصالحه بإجراء تداخل جراحي على بنية
الصمام سواء كان هذا التصنيع يشمل الوريقات أو الجهاز تحت الصمامي.
 :Annuloplasty عملية تصنيع للحلقة الدسامية فقط لصمام مصاب بالقصور.

تدبير قصور الصمام التاجي المزمن
 .1المعالجة الدوائية:
 للحاالت المعتدلة و المتوسطة و ذلك باستعمال موسعات األوعية و المدرات و مضادات التخثر.
 .2تصنيع الصمام التاجي:
 المبدأ األساسي في تدبير قصور الصمام التاجي المزمن هو الحفاظ على صمام المريض
ومحاولة إصالحه (وليس تبديل الصمام حيث يأتي التبديل كخيار ثان).
 لذلك فإن تصنيع التاجي هو الخيار األفضل إذا كانت النتيجة جيدة ،حيث نلجأ للتصنيع دوماً إذا
كانت لدينا الثقة بأن التصنيع سوف يخدم المريض.
 يتم التصنيع بتقنيات مختلفة حسب آلية ونمط القصور (وفق تصنيف كاربانتييه):
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العالج في القصور من النمط :Type I
• إن كان سبب القصور توسعا في الحلقة أو تشوها في شكلها أو أحيانا االثنين معا
نقوم بتصنيع حلقة اصطناعية  Annuloplastyحيث تثبت هذه الحلقة على حلقة التاجي
بغرز الخيطان وتعطيه الشكل البيضوي ،وهي تحتاج إلى تمييع الدم لمدة ثالثة أشهر فقط.

• أما إذا كان سبب القصور انثقاب في وريقة الدسام فنجري ترقيعاً له بواسطة قطعة من التأمور
الذاتي أو الحيوي المعالج والمأخوذ من البقر أو العجل أو الخنزير حيث توضع مكان الضياع
المادي (الثقب) في وريقة الصمام.

تصنيع حلقة الصمام
 Annulopalstyمع
ترقيع للوريقة
األمامية

ما الذي يسبب انثقاباً في وريقة الدسام؟؟؟؟
غالباً يحدث الثقب في التهاب الشغاف واستئصال تضيق تحت أبهر غشائي حيث
يمكن للجراح الذي ال يمتلك خبرة كافية أن يقص قطعة صغيرة من وريقة الصمام
األمامية فيأتي المريض بعد العملية بعدة أشهر بقصور تاجي.
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العالج في القصور من النمط :Type II
• نقوم بتقصير الحبال الوترية المتطاولة المسببة لالنسدال عن طريق دفنها في العضلة
الحليمية وذلك من خالل إجراء شق في العضلة الحليمية المرتبطة بالوتر المتطاول
وغرسه داخل هذا الشق ومن ثم إغالقه بالخياطة وهو تكنيك صعب يحتاج لخبرة كبيرة وليس
بمقدور جميع الجراحين إجراءه (التقصير الزائد أو عدم التقصير سيبقي على القصور).
• أو نحدث نقالً في الحبال الوترية (الحبال الثانوية غير الضرورية) أي ننقل حبالً طبيعياً من مكانه
إلى مكان الحبل المتطاول وقد نستبدل الحبل المتطاول أو المقطوع بحبل صناعي (عبارة عن
خيط مكون من مادة غورتكس  )PTFEويعطي نتائج مذهلة.
• يفضل استئصال الصمام فورًا في تمزق العضلة الحليمية الحاد كونها منطقة ناقصة التروية
متنخرة وذلك كسباً للوقت.
• يمكن قص رأس العضلة الحليمية وإنزاله لألسفل وبالتالي يقصر الحبل المتطاول وتعود
الوريقة المرتبطة به إلى الوضع الطبيعي وتغلق فوهة الدسام وتسمى تقنية الزحل Sliding
.technique

تابع مع الشكل الكرتوني جانبا
• إذا كان هناك انقطاع في حبل وتري وخاصة في الوريقة الخلف ّية عندها يتم استئصال
جزء من الوريقة المقطوعة حبالها بشكل مستطيل ثم نقوم بإعادة خياطة الوريقة وننهي

العملية بوضع حلقة اصطناعية لها وظيفة إعادة قطر وشكل الدسام إلى ما كان عليه.
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• وفي حاالت أخرى نجري نقل لحبل ثانوي
كبير الحجم نسبياً من العضلة الحليمية
المقابلة ووضعه مكان الحبل المقطوع.
(الشكل )B

• يمكن أن نستعمل حبل وتري مصنوع من
مادة صنعية (غورتكس).

(الشكل )C

• في حال انقطاع الحبال الوترية للوريقة
األمامية :هنا نقوم بأخذ جزء من الوريقة
الخلفية مع الحبال الوترية المرتبطة بها ثم
نقوم بزرعه في الوريقة األمامية حيث يكون
هذا الجزء مزود بحبال وترية جيدة فتقوم
بالتعويض عن الحبال الوترية للوريقة
األمامية المتمزقة ،وال نقوم بالعملية
المعاكسة أي ال ننقل من األمامية للخلفية
بل نستخدم الحبال الوترية االصطناعية
(كما ذكرنا أعاله).
استبدال الحبل الوتري
المتطاول أو المقطوع
بحبل صناعي من مادة
PTFE.

العالج في القصور من النمط :Type III
• ذكرنا أن سبب القصور هو تليف وتحدد بحركة الوريقات.
• العملية دقيقة جداً نلجأ فيها لتقنية حلق  Shavingالنسج المتليفة الشادة للوريقة
واستئصالها دون إيذاء الوريقة نفسها (قد تسقط الوريقة أثناء العمل فنضطر إلى تبديل
الصمام).
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• في حال تليف الحبال الوترية نلجأ إلى شطر الحبال المتليفة وتفريقها  Splittingمما يعطي
حركة أفضل لوريقة الصمام.
• وكما قلنا نفضل دائماً عملية تصنيع الصمام التاجي على تركيب صمام معدني ما لم تكن
الظروف سيئة عند المريض (صمام مضروب ال نقدر على إصالحه ،متليف ،متكلس.....الخ).

قاعدة عالمية هامة (أرشيف) :دائماً يُفضل تصنيع الصمام عن استبداله بصمام آخر،
ولكن عدد كبير من الجراحين يلجأ إلى االستبدال لطول مدة عملية التصنيع وحاجتها
إلى الخبرة الكبيرة بسبب صعوبتها.
غالباً يُفضل وضع حلقة صنعية في نهاية العملية أياً كان نوع اإلصالح.
وبعد أن أنهينا فقرة تصنيع الصمام التاجي ننتقل إلى إلى فقرة تبديل الصمام التاجي

 .3تبديل الصمام التاجي:
 إذا لم نستطع القيام بالتصنيع نتيجة كون الصمام متكلس أو متليف بشدة والحبال جميعها
قاصرة عندئذ البد من استبدال الدسام 6بصمام صنعي بنوعه المعدني وهو األشهر واألشيع
أو الحيوي (بقري أو خنزيري) مع إعادة زرع الحبال الوترية للمحافظة على وظيفة البطين األيسر.

تدبير قصور الصمام التاجي الحاد
 غالباً ما تكون حالة المريض سيئة (وذمة رئة) وخاصة إذا كان السبب انقطاع في العضلة
الحليمية بعد احتشاء العضلة القلبية.
 تكون المعالجة الجراحية إسعافية وذلك بعملية قلب مفتوح الستبدال الصمام التاجي
وذلك كسباً للوقت (وهناك بعض الجراحين يحاولون إعادة زرع العضلة الحليمية).
إذاً كملخص لتدبير قصور الصمام التاجي:
معالجة قصور التاجي الحاد
تداخل جراحي إسعافي بتبديل الصمام
التاجي.

معالجة قصور التاجي المزمن
معالجة دوائية للحاالت المعتدلة
والمتوسطة وذلك باستعمال موسعات
األوعية ،المدرات ومضادات التخثر.

 6فال يمكننا كل كم يوم نعمل للمريض قلب مفتوح  3:وذلك ألن العملية خطيرة من المرة األولى والخطورة تتضاعف عدة أضعاف في المرات التالية،
وإلجرائها عند المريض نحن بحاجة إلى عملية تكفي معنا  20 – 10سنة لهذا في حال عدم الثقة بأن التصنيع مفيد نلجأ إلى تبديل الصمام.
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معالجة جراحية :وذلك قبل أن يحدث
تدهور في الوظيفة االنقباضية للبطين
األيسر.
والخيارات هي:
 .1إصالح الصمام التاجي (له األولوية).
 .2استبدال الصمام التاجي.
في حال وجود انقطاع بالحبل الوتري بالوريقة الخلفية حصرًا نستأصل المنطقة المقطوع حبلها
(المنسدلة) ونخيط طرفي القطعة المستأصلة وننهي العملية بوضع حلقة صنعية.

إذا أسباب انقطاع الحبل الوتري:
 .1إنتاني (جرثومي غالباً).
 .2استحالي :داء بارلو استحالي مخاطي.
 .3داء التنكس الليفي المرن.
 .4رضي.
 .5نقص التروية القلبية.

لمحة عن الصمامات البديلة
هناك نوعان من الصمامات البديلة:
 .1الصمام المعدني:
• نستطيع القول مبدئياً بأن عمره مديد ،لكن يحتاج المريض بعد العملية إلى المميع مدى
الحياة.
• يراقب التمييع زمن  PTبحدود  %35-25أو ما يعادله من  INRبين  2.5و  ،3.5بإعطاء المريض
الوارفارين عن طريق الفم.7
• ال بد من تنبيه المريض إلى ضرورة الوقاية من اإلنتانات فمن الممكن جداً أن يؤدي تجرثم
الدم إلى التهاب الشغاف الخمجي على دسام صنعي أو حيوي وهذه الحالة خطيرة ومهددة للحياة
وتحتاج في بعض الحاالت إلى إعادة العملية القلبية بخطورة أعلى بكثير من العملية األولى.
 7يخطئ كثير من الطالب في المقابالت فيجيبون على سؤال مميع لمريض صمام معدني بأن نعطيهم الهيبارين فمويا )":
احفظوها من اآلن *( *-الهيبارين ال ُيعطى إال وريديا)
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 .2الصمام الحيوي:
 المصنع سابقًا من الصمام التاجي عند الخنزير وحالياً يتم تصنيعه من التأمور عند العجل.
 يتميز الصمام الحيوي بأن المريض يأخذ المميع لمدة  3أشهر فقط وبعدها يترك المريض
دون مميع ما لم يكن يعاني من رجفان أذيني فعندئذ يبقى المريض على التمييع.
(في الدرس القادم سنتناول الموضوع بشكل مفصل)

Don’t forget
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

جراحة القلب من أحدث الجراحات.
يستتتت جدا جااق القلب-الرئة االصتتتتي اي م يتلاات القلب الت يق ميقيا يلد م دأ
الدمران خارج الجسم.
تقيا التضجة بعتل القلب مالتؤكسج يحل محل الرئ ان م جااق القلب-الرئة االصي اي .
أهم آمات القلب الدساماة ه آمات الدساا ال اج .
أكثر ما يصاب الدساا ال اج هي الرثاة القل اة ،با تا ال يصاب الدساا الرئيي نظرياً.
العتل الجراح يلد صتاا م ضاق قد يؤدي إلد قصير الصتاا بعد العتل الجراح .
أجزاء الصتتتتتاا ال اج ي مريق ان ،ال قائان ،حلقة صتتتتتاماة لا اة ،الجااق تحص الصتتتتتام
باإلضامة إلد جدار ال يان.
ال ضاق ال اج الاليرض ال يح اج إلد يالج.
ميهة الصتاا ال اج السيية  6-4سم.2
قصير متضاق  داء صتام .
يعد تصتتت ال الدستتتامات من ال ت  1من أستتتال ال صتتت اعات مأمضتتتلاا ن اجاً يلد التد
اليييل.

هنا تنتهي محاضرتنا
مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق
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