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😊 Hello Again
نكمل معكم ما بدأناه في المحاضرة السابقة عن أمراض
القلب الدسامية ،وسنتحدث هذه المرة عن آفات الصمام
األبهري والرئوي ومثلث الشرف باإلضافة إلى الصمامات
البديلة.
نأمل أن نوفق في إيصال المعلومة إليكم على النحو
األمثل علمًا وأسلوباً.
فلنبدأ **-

فهرس المحاضرة
المواضيع
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الصمامات البديلة
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الصمام الحيوي
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الدسام األبهري Aortic Valve
هو دسام يفصل بين البطين األيسر واألبهر الصاعد ،يمر الدم عبره باتجاه واحد من البطين إلى
األبهر (دون أن يشكل عائق أمام هذا المرور) ودون أن يسمح للدم بالعودة باالتجاه المعاكس.

لمحة تشريحية
• ال يشبه الدسام التاجي.
• يأتي بعد الدسام التاجي من حيث
األهمية ونسبة اإلصابة ،وتبلغ مساحته
 4-3سم.2
• يعتبر الدسام األبهري دساماً بسيطاً
مقارنة بالدسام التاجي ،حيث يتألف من:
 ثالث وريقات نصف هاللية
 :Cuspsإكليلية يسرى (وسميت
بذلك ألن فوهة الشريان االكليلي األيسر فوقها) و إكليلية يمنى ووريقة داخلية (ال إكليلية)
 حلقة ليفية :ترتكز عليها الوريقات نصف الهاللية.
 أي ال يوجد عضالت حليمية وحبال وترية في الدسام األبهري كما في الدسام التاجي.
• يصاب الصمام األبهري كبقية صمامات القلب إمّا بالتضيق أو بالقصور أو باالثنين معاً (وتسمى
عندها بالداء األبهري).

تضيّق الصمام األبهري Aortic Valve Stenosis
▪ يشكّل تضيّق الصمام األبهري عائقا أمام قذف البطين األيسر ،ومنه يرتفع الضغط في
البطين األيسر ويؤدي ذلك إلى ضخامة في جدار البطين األيسر وسوء وظيفته ،وأخيراً استرخاء
البطين األيسر.
▪ يؤدي استرخاء البطين األيسر وارتفاع الضغط فيه الرتفاع الضغط في األذنية اليسرى والسرير
الوعائي الرئوي والذي بدوره يؤدي الرتفاع الضغط الرئوي.
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أسباب تض ّيق الصمام األبهري

 .Aاألسباب الخلقية
▪ أي يولد الطفل وهو يعاني من آفة تؤدي لتضيق في الدسام األبهري.
▪ قد يكون الدسام بأحد األشكال التالية:
 oأحادي الوريقة :يتشكّل الصمام من وريقة وحيدة بشكل القبة وفي مركزها ثقب يمرر
الدم ،وأحيانًا ال تزيد مساحة الثقب عن .2-3 mm
 oثنائي الوريقات :تلتحم وريقتان وتشكالن وريقة واحدة وال نشاهد خط االلتحام بينهما،
بينما تبقى الوريقة الثالثة حرة.
 oثنائي الوريقات الكاذب  :Pseudo bicuspid valveتلتحم وريقتان ولكن نشاهد خط
التحامهما.
 oثالثي الوريقات لكنه متضيّق نتيجة التحام جزئي في الوريقات الثالثة.
 oنادرًا رباعي الوريقات.
▪ تضيق الدسام األبهري ثنائي الشرف يتواجد عند  %2من الناس وهو يمثل أكثر أسباب التضيق
الخلقي شيوعا.

أرشيف:

▪

ويكون عالج هذا الصمام المشوه بالجراحة حصراً ،وال يستطب فيه العالج الدوائي (الديجوكسين خاصةً
والمدرات) فالبطين األيسر يضخ أمام عائق.

▪

هذا العمل الجراحي يكون إما بالتوسيع بالبالون أو بخزع الملتقيات (إما ملتقى واحد أو اثنين أو ثالث)،
وذلك حسب خبرة وتقدير الجراح ،خوفاً من حدوث قصور صمام أبهري مهم تالٍ لمعالجة التضيق ،لذلك
معالجة تضيّق الصمام األبهري الخلقي يتطلب حكمة وخبرة كبيرتين في العمل الجراحي.

/groups/RBCs.Med.2020/
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 .Bاألسباب المكتسبة
 .1الحمى الرثوية:
▪ ال يزال السبب األكثر شيوعا في بالدنا.
▪ وهي عبارة عن استجابة مناعية تحدث كرد فعل
على التهاب البلعوم أو اللوزات أو االثنين معًا
بعقديات الزمرة  Aالحالة للدم من النمط بيتا،
تصيب القلب والجهاز العصبي المركزي
والكليتين والمفاصل.
▪ يصاب الدسام األبهري بالرثية القلبية بالدرجة
الثانية بعد الدسام التاجي ،كما من الممكن أن
يصاب كل من الصمام التاجي واألبهري معاً ،وفي
بعض الحاالت يصاب معهما أيضاً الصمام مثلث
الشرف( ،نظرياً الصمام الرئوي ال يصاب بالرثية
القلبية).
▪ حيث تبدأ اإلصابة هنا على حواف الوريقات (نالحظ بعض االنكماش) ،ثم تزداد اإلصابة ليحدث
تليف وتسمك في الوريقات والتحام الزوايا مع درجات مختلفة من التكلّس لتحدث في النهاية
حالة التض ّيق المترافق مع قصور الدسام األبهري:
 غالباً في الرثية القلبية تحدث إصابة الدسام األبهري بالقصور والتضيق معاً (الداء
األبهري).
 نادراً ما يصاب الدسام بتضيق صرف أو قصور صرف.
 .2األمراض االستحالية:
▪ تشكّل السبب األشيع في البلدان المتقدمة.
▪ تشاهد عند المسنين بعمر أكبر من  60- 50سنة.
▪ عبارة عن تضيّق في الصمام بسبب تكلّسه ،1حيث يؤدي الداء االستحالي إلى ترّسب الكالسيوم
على وريقات وحلقة الصمام األبهري ،ويسمى هذا الداء .Calcific aortic stenosis
 1في األعمار الشابة قد يحدث تكلس بسيط ال يؤدي إلى التض ّيق ،أما في األعمار المتقدمة يكون التكلس هو السبب الرئيسي للتضيق.
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▪ يصيب  %2من السكان فوق الـ  56سنة حيث يالحظ تكلس في الصمام األبهري (وممكن أن
يحدث تكلس نراه باإليكو دون وجد تضيّق).
▪ المرض االستحالي في أكثر من  %50من الحاالت ينشأ على دسّام ثنائي الوريقات
(دسام مشوه خلقياً  ،)Bicuspidلكنه ال يسبب للمريض أي أعراض حتّى بلوغه الـ 50سنة حيث
يبدأ بالتكلس والتضيّق حتى يصبح عرضياً.
▪ يشاهد التكلّس بشكل كتلة من الكلس على صورة الصدر أو بالقثطرة القلبية أو بإيكو القلب.
 .3في سياق الفشل الكلوي ،مرض باجيت ،والداء نظير الرثواني (أسباب نادرة).

الموجودات اإلصغائية
 باإلصغاء نسمع نفخة انقباضية دفعية (نفخة
وسط االنقباض  )Mid Systolic Murmurفي
البؤرة األبهرية (الورب الثاني أيمن القص) ،2شدتها
عالية (أعلى من .)6/4
 تنتشر إلى األوعية السباتية ويمكن إصغائها
بالسماعة في العنق.
 تترافق مع ارتعاش سنوري انقباضي( 3هرير) بسبب شدتها ،يجس في البؤرة األبهرية.
 لكن شدة النفخة ليست دليل على شدة الحالة ،حيث تقل بانخفاض نتاج القلب نتيجة ازدياد
التضيق وفي الحاالت الشديدة قد ال تكون مسموعة ،ولكن طول النفخة له عالقة بشدة
التضيق الحاصلة على الصمام.

االستقصاءات المتممة
 .1تخطيط القلب الكهربائي  :ECGنالحظ العالمات التالية:
▪ انحراف محور القلب نحو األيسر بسبب ضخامة البطين األيسر.
▪ تظهر عالمات إجهاد البطين األيسر وهي تزحّل الشدفة  STلألسفل وانقالب الموجة .T
▪ ارتفاع الموجة  Rفي  + V1عمق الموجة  Sفي  < V6من ( .mm35وهي عالمة أكثر أهمية)
 2يمكن أن تسمع أيضاً في بؤرة إرب (الورب الثالث أيسر القص) ،ولكن النفخة التي تسمع بهذه البؤرة بشكل أساسي هي نفخة قصور األبهري.
 3النفخة مسموعة عاد ًة ،ولكن عندما تصبح مجسوسة بسبب شدتها العالية تسمى باالرتعاش السنوري.

/groups/RBCs.Med.2020/
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 .2صورة الصدر البسيطة :CXR
▪ قد تكون صورة الصدر

طبيعية( .أرشيف)

توسع في األبهر الصاعد يتلو الصمام المتض ّيق :يشاهد عند جزء ال بأس به من المرضى،
▪
ّ
وأحياناً يضطر الجراح إلى تبديل األبهر الصاعد أثناء تبديل الصمام األبهري خوفاً من تمزقه
في المستقبل.
▪ تكلّس في الصمام.
▪ ضخامة في العضلة القلبية ولكنها ليست كبيرة ،ألنها ناتجة عن ضخامة في جدار البطين
وليس توسّع في جوف البطين.

مالحظة:
يجب التفريق بين مصطلحي ضخامة القلب وتوسّع القلب:
الضخامة القلبية تكون بتسمّك جدر القلب العضلية أي زيادة عدد األلياف العضلية ،كما في
تضيق الصمام األبهري واعتالل العضلة القلبية الضخامي.
توسّع القلب يكون بزيادة حجم األجواف القلبية وذلك بتمطط األلياف العضلية ويرقق جدار
البطين ،كما في قصور الصمام األبهري.
في حالة توسّع القلب تنزحل صدمة القمة إلى الورب السابع أو الثامن ،أمّا بالتسمّك ال يتغيّر
مكان صدمة القمة وال نجد ضخامة بظل القلب على صور الصدر بنفس الدرجة في حالة
التوسّع.
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 .3االيكو القلبي:
 يظهر تل ّيف في الدسام األبهري باإلضافة لتكلّس
في الحلقة الدسامية وتحدّد في حركة الوريقات
وغالباً ما يالحظ ضخامة في البطين األيسر.
 كما يتم قياس حلقة الصمام األبهري والمساحة
المتبقية ووظيفة البطين األيسر وأقطار البطين
األيسر في االنبساط واالنقباض.
 يفيد تحديد قطر الحلقة الصمامية في تحديد قطر
الصمام الصنعي الذي سيتم تركيبه ،وكلما كان
القطر أكبر ،كان مرور الدم المقذوف من البطين األيسر أسهل (حيث نختار أكبر صمام ممكن).

األعراض السريرية
يمكن أن يعاني المريض من ضيق نفس وسرعة تعب وخفقان ،ولكن هذه األعراض مشتركة بين
جميع األمراض الصمامية ،أما األعراض األهم للتضيق األبهري فهي:
 .1غباشة في العينين.
 .2غشي أو فقد وعي:
 محرّض بالجهد ،حيث ينخفض حجم الضربة بسبب تضيق الصمام ومنه تقل كمية الدم
العابرة لألبهر وثم السباتي فتؤدي إلى نقص تروية دماغي مؤقت.

/groups/RBCs.Med.2020/
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 حدوث نوبة غشي ولو لمرة واحدة هو استطباب للتداخل الجراحي.
 .3خناق الصدر:
 ألن كمية الدم الصادرة من البطين إلى األبهر غير كافية (بسبب التضيق) ومنه يحدث نقص
تروية إكليلية حتى لو كانت الشرايين اإلكليلية طبيعية.

تنويه :في تضيق التاجي يقل نتاج القلب أيضاً وبالتالي يمكن أن يحدث خناق صدر
مع بقاء الشرايين اإلكليلية طبيعية.
مالحظة مكررة من المحاضرة السابقة :ال نجري عملية قلب مفتوح مهما كانت
العملية (لذكر أكبر من  40سنة وأنثى أكبر من  50سنة) قبل إجراء قثطرة قلبية
واالطمئنان على الشرايين اإلكليلية ،فإذا كان متضيقة نجري العمليتين بوقت واحد
(مجازة إكليلية  +العملية األصلية).
 .4قصور القلب:
 المرحة النهائية واألسوأ لتضيّق الصمام األبهري ،حيث تظهر عند المريض عالمات استرخاء
بطين أيسر (زلة اضطجاعية ـ قصور تنفس ،)..وقد تظهر لديه عالمات استرخاء بطين أيمن
(وذمات ـ ضخامة كبدية ـ انتباج في الوداجيين) عندما تمتد اإلصابة لتشمل البطين األيمن.
 في هذه المرحلة تكون خطورة العمل الجراحي أكبر من بكثير من خطورته في حال إجراءه
بالوقت المناسب ،وحتى لو خرج المريض من العملية بوضع جيد غالباً يعود القلب لالسترخاء
بعد مدة زمنية معينة.
 .5زلة تنفسية جهدية :مترقية تتناسب مع شدة التضيق.
 .6الموت المفاجئ:
 بسبب حدوث سكتة قلبية ناجمة عن اضطرابات النظم (كالرجفان البطيني) ،والتي تسببها
ضخامة العضلة القلبية وخاصةّ اليسرى.

تشااد حالد اا موتاا مفدجئاأيضاادفا اااالل ااا لضاا اا ق بي اا ضاامد ا hypertrophic
)،cardiomyopathy (HCMاو وا رضا جهوااا ساااب ايؤدياإ ىاضااامد ا ااا ب ي ا
األيسراولحوثااض رابانظم.ا
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العالج الجراحي لتض ّيق الصمام األبهري
 أساس معالجة تضيق الصمام األبهري هو المعالجة الجراحية ،بينما تعتبر المعالجة الدوائية
مضاد استطباب لمعالجة تضيق األبهر ،ولكن نسبة القدرة على إصالح الدسّام األبهري أقل بكثير
من نسبة إصالح التاجي ألن:
 هناك بعض الحاالت ال نستطيع فيها إصالح الصمام األبهري وخاصة في حاالت التكلس.
 ضمن الدسام التاجي يوجد عناصر يستطيع الجراح العمل عليها (العمل على العضالت
الحليمية ،نقل حبال وترية ،استئصال جزء من الوريقات الكبيرة) ،بينما في األبهري تفتقد هذه
العناصر .

هناك بعض التقنيات التي يمكن استخدامها الصالح الصمام ،فلنتعرف عليها:

 )1المعالجة بالبالون
 نلجأ لتوسيع الصمام بالبالون عند األطفال واليافعين
بشرط عدم كون الصمام متكلسا ،ولكن على العموم
نتائج هذه العملية في األبهري أقل مما هو عليه في
الصمام التاجي.
 كما تجرى هذه المعالجة عند المرضى الذين ال يتحملون
الجراحة (المرضى المسنين مثالً) ،على الرغم من أن نسبة
نكس التضيق عالية بعد فترة ،ففي بداية استخدامات
هذه الطريقة تم اجراءها عند المرضى الطاعنين بالسن
لصعوبة القيام بعملية قلب مفتوح لديهم.
 لكن في حال كان الصمام متكلساً (كما في التضيق األبهري الناجم عن تكلس في األعمار
المتقدمة) فال يفيد هذا اإلجراء ،ويؤدي إلى موت المرضى وإصابتهم بحوادث وعائية دماغية،
بسبب انطالق صمات كلسية من الصمام ،لذلك تم إلغاء هذا اإلجراء عند المرضى الطاعنين
في السن.

إذاً :يجرى التوسيع بالبالون عند األطفال غالباً ،وال يجرى عند المتقدمين بالسن ألنّه
يؤدي إلى وفاة المريض (لذلك نلجأ الستبدال الصمام لديهم).

/groups/RBCs.Med.2020/
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 )2استبدال الصمام
 .1تبديل الصمام األبهري بالقثطرة عبر الجلد (:)Percutaneous
 شروط تطبيق هذا اإلجراء:
 )1أن يكون الصمام غير متكلس بشدة.
 )2وريقات الدسام غير ملتحمة بشدة.
 طريقة إجراء العملية:
 يخدّر المريض موضعياً ،ويتم إدخال قثطار مع بالون مركّب عليه صمام بديل عبر الشريان
الفخذي.
 بتوجيه من األشعة يتم دفع القثطار حتى يصل لألبهر.
 عند الوصول لمستوى الدسام األبهري ينفخ البالون لتوسيع الصمام البديل المحيط به،
ثم ينفّس البالون ويسحب القثطار ،ويبقى الصمام البديل في الموضع األبهري.
 تعتبر هذه العملية بديل لعملية القلب المفتوح ،لكن لألسف كلفتها المادية كبيرة جداً ،كما
أنّها غير مستخدمة في سوريا.

الحظ نفخ
البالون لتثبيت
الصمام
الصنعي في
مكانه

 .2تبديل الصمام األبهري المتضيق و المتكلس بعملية قلب مفتوح وهي العملية السائدة.
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 .3تبديل الدسام األبهري عبر قمة البطين األيسر:TAVI 4
 حيث نفتح شق صدري أمامي تحت حلمة الثدي ال يتجاوز الـ  10سم ،ثم نقوم بإدخال تروكار
ب عليه صمام صنعي.
داخله سلك معدني (الدليل) ومرك ّ
 بتوجيه من اإليكو عبر المريء واألشعة وبوجود قثطرة نتجاوز التضيق األبهري ثم نقوم بوضع
الصمام بمكانه بنفخ بالون يحيط به الصمام ،وبالضغط يأخذ مكان الدسام المتكلس.
 من مضادات استطباب الـ  TAVIالصمام المتكلس بشدة لصعوبة نفخ البالون.
 ولكن من سلبياتها الكلفة المادية الكبيرة.

استطبابات العمل الجراحي:

(أرشيف)

 .1عند وجود أحد األعراض السريرية السابقة (غشي وفقد وعي ـ خناق صدر ـ قصور القلب).
 .2عند مريض غير عرضي أو أعراضه خفيفة ،نقوم بدراسة ضرورية الجراحة اعتماداً على االيكو.
 .3فوهة الصمام أقل من  1سم باإلضافة لوجود إجهاد بطيني .
 .4ممال الضغط بين البطين األيسر واألبهر الصاعد أكثر من  40ملم.ز.
Trans Apical Valve Implantation 4

/groups/RBCs.Med.2020/
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قصور الصمام األبهري Aortic Valve Regurgitation
ممكن أن يكون مفرداً أو مشاركاً لتضيق صمام أبهري.

تعريف:
 خلل في وظيفة الدسام األبهري يؤدي
لعدم انغالق الدسام أثناء االنبساط.
 يؤدي قصور الدسام األبهري إلى
توسع في جوف البطين األيسر وارتفاع
التوتر الرئوي ولكن بشكل أقل من
ارتفاعه في سياق التضّيق األبهري
والتضيق التاجي.
 كما يؤدي السترخاء القلب.

األسباب
▪ الحمى الرثو ّية :السبب األشيع لقصور الصمام األبهري.
▪ التهاب الشغاف الخمجي :يسبب انثقاباً في الوريقات.
▪ تناذر مارفان :مرض وراثي يصيب الصبغي  15يؤدي إلى توسع في الحلقة األبهرية كما يؤدي
هذا التناذر إلى أمهات دم في األبهر الصاعد وتسلخًا في األبهر وقصورًا في الصمام األبهري.
▪ تنخر الطبقة المتوسطة لألبهر وقصور األبهر على دسّام صنعي.
▪ التهاب شغاف القلب وتسلّخ األبهر (قصور دسّام أبهري حاد).

اآلليـــــــــــــــة
✓ تليف في إحدى وريقات الدسام يؤدي إلى انكماشها ومنه عدم التقاء تلك الوريقات عند إغالق
الدسّام فتترك فراغاً فيما بينها عند انغالق الصمام.
✓ توسع في الحلقة الدسّاميّة.
✓ انثقاب في الوريقة الدسّاميّة (التهاب شغاف القلب).

12
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✓ انسدال وريقة ) )cuspأو أكثر خاصة في مرض
.Lopri-pezzi
متالزمة  :Lopri – Pezziهي فتحة بين البطينين
تحت أبهرية تُسبب مع مرور الزمن نتيجة وجود
الشنت األيسر األيمن شد على الوريقة اإلكليلية
اليمنى للصمام األبهري (أو الوريقة الإلكليلية)
وانسدال فيها مما يؤدي لقصور الدسام
األبهري.

أسباب قصور الدسام األبهري مع اآللية( :أرشيف)
 الدسام األبهري ذو الوريقتين :تشوه والدي حيث أن هذا الدسام المشوه ومع تكرارالرضوض عليه ونتيجة للتنكس مع الزمن وكذلك التعرض اللتهاب الشغاف الجرثومي (ألن
الجراثيم تهاجم أي دسام غير طبيعي) األمر الذي يسبب قصور هذا الدسام.
 التهاب الشغاف الخمجي :بمهاجمة الجراثيم للوريقات وتخريبها. تناذر مارفان :حيث يحدث فيه توسع في جذر األبهر ينتهي بقصور صمام أبهري أو أم دمفي األبهر الصاعد (بدون تسلخ) أو االثنين معاً.
 تنخر الطبقة المتوسطة لألبهر :مرض يصيب النسيج الداعم لألبهر والحلقة الليفية للدسام. أمهات دم في األبهر الصاعد :ألنها توسع الحلقة الدسامية.دسام صنعي :بسبب إما تنبتات جرثومية أو تنبتات غير جرثومية ليفية
 قصور األبهر على ّتعيقان حركات الوريقات الطبيعية فتسببان قصور الصمام الصنعي.
 تسلخ األبهر :من الممكن للدسام األبهري أن يصاب بالقصور في سياق تسلخ األبهر محدثاًقصور دسامي حاد قد يؤدي إلى الموت.
 تذكرة :تتظاهر متالزمة مارفان بزيادة في الطول مع نحول وذراعين طويلتين تصالن إلى مافوق الركبة بقليل باإلضافة إلى تشوه في العمود الفقري (حدب ــ جنف) وإصابة عينية
(ساد ــ انخالع بلورة).
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األعــــــــــراض
➢ تظهر األعراض متأخرة أي أن مريض قصور األبهري يتحمل سنة وسنتين أو خمسة وحتى
عشر سنين في بعض األحيان.
➢ يبقى قصور الصمام األبهري المزمن ال عرضي حتى مرحلة متأخرة جداً من المرض (أي حتى
انكسار المعاوضة) ،وعندها يكون البطين األيسر قد توسع إلى درجة كبيرة جداً.
➢ إذا وصل المريض إلى مرحلة االسترخاء تكون العملية كبيرة جداً ونتائجها أسوأ بكثير من
العملية التي تجرى لمريض بالمراحل الباكرة.
➢ حدوث فشل بطيني أيسر ( ،pounding of the heartخناق الصدر ،زلّة ،الال نظيمات غير
شائعة).

الموجودات اإلصغائية
القمة لألسفل والوحشي بسبب توسع
▪ انزياح صدمة
ّ
البطين األيسر.
▪ باإلصغاء :نسمع نفخة انبساطية مبكرة (امتصاص ّية) على
الحافة اليسرى للقص في الورب الثالث أو الرابع (بؤرة إرب).

االستقصاءات المتممة
▪ صورة الصدر  :CXRتوسع البطين األيسر وانزياح قمة القلب والتي قد تصل إلى الحافة
الضلعية.
▪ تخطيط القلب  :ECGالتبدالت تشير لضخامة البطين األيسر وانحراف محور القلب نحو األيسر.
▪ اإليكو القلبي :يظهر التوسع في البطين األيسر ،يحدد درجة القصور ،وقياس الحلقة
الدسّامية و قطر األبهر الصاعد.

▪ قحايزداداق رااألبهراا صاادالحا ااك لدالد لااا لضااي اوا قصااو ا بلضاا مرضااىاويكونا
بإلحىاآ يلي :اإ داتوسعاق رااألبهراتد اا جهحاا ندتجاال ا رو اا حما اا حسدماا ملضي ا
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أواتوسعا ألبهراا صدالحابحد اقصو ااألبهرياا ندتجاال اأ راضاتصي اا نسجاا ضد اكلندذ ا
تو نر،ا ل ز ا د دن،اأواتندذ اا رااادان وس.ا
▪ النح دايزداداق رااألبهراا صاادالحاال ا5اساامايج اا لفكيرابد لملاا جرالااتجنبادفا لساا اأوا
تشااكلاأمادماقحاتلمزقا يج ا راقب اق رااألبهراا صاادالحاالبراااليكواوالحماا ساامد ا ها
بلجدوزا5اسما(50ا م).ا
▪ و ك ابدالسااابدبااالخرىاا لااتؤديا لوساااعااألبهراكد لوساااعاا لد اا لضاااي ااألبهراوا حاءا
ا لصيحياالايج اا سمد ابد ق رابلجدوزا5.5اسما(55ا م).ا
المعالجة
المعالجة جراحية دائما 5في قصور الصمام األبهري ،وهي كالصمام التاجي إما تصنيع أو تبديل:

تقنيات تصنيع الدسام:
تصنيع الدسّام األبهري أقل فعالية من تصنيع الدسّام التاجي.

 .1حالقة الدسام :shaving
ترقيق الوريقات المصابة بالتليف و التسمك.

 .2استئصال قطعة من الدسام وخياطته:
• في حال وجود وريقة منسدلة كما في متالزمة  Lopri-Pezziفي هذه الحالة يمكن إجراء ما
نسميه .Suture Resection
• نتبع هذه الطريقة في انسدال الوريقة أو الوريقتين اللتين سببتا القصور.

الحظ الوريقة المنسدلة...
يقوم الجراح بإزالة قطعة مثلثية
ويعيد خياطة الوريقة فتنشد ويعود
شكلها وحجمها إلى السوي.

( 5ال بالون وال غيره).
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 .3استبدال جزء من الدسام بقطعة من التأمور المعالج (من العجل):
• نادرًا ما يكون هذا اإلجراء ناجحاً ألنه يتطلب خبرة كبيرة من الطبيب.
• مثال :في حال وجود تليّف في الوريقة وانكماشها يتم استبدال الجزء المنكمش بقطعه من
التامور المعالج المأخوذ من العجل .6

مالحظة :إن استبدال الوريقات في الصمام األبهري غير عملي وال ينجح إال صدفةً
بينما في الصمام الرئوي ممكنة.7
سمح بإجراء عملية استبدال الوريقات بوريقات ُصنعت من التأمور في الصمام
إذا :ال ُي َ
سمح بها في الصمام الرئوي.
األبهري ،و ُي َ
 .4تصنيع الملتقيات:
• من أسهل الطرق في تدبير
قصور األبهري.
• وذلك بتصنيع ثالث ملتقيات
للدسام ،وتتم بوجود توسع
خفيف للحلقة أو انسدال خفيف
بإحدى وريقات الصمام األبهري،
وتعتبر هذه الطريقة أفضل
الطرق في تصنيعه.
• حيث نقوم بإدخال خيط مزود
بإبرتين ونضع رقع من التفلون
أو من التأمور المعالج لدعم اإلبرة ونمر من تحت الوريقات.

( 6ذكر الدكتور أنه لم يجري هذه العملية في حياته أبداً والمرضى الذين أجريت لديهم من قبل زمالئه إما ماتوا أو أدخلوا إلى العمليات بعد فترة
ليست بالطويلة واستبدل الصمام عندهم).
 7حدَّثنا الدكتور أنه قام بإجراء عملية واحدة في حياته استبدال وريقة في الصمام الرئوي (كانت قد تخربت نتيجة اللتهاب شغاف) وكانت النتيجة رائعة
**-
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تبديل الدسام:
إن قصور األبهري يتحمله المريض طويالً وتنكسر معاوضته فجأة وعند حدوث ذلك و مع حجم البطين
الكبير يصبح العمل الجراحي خطيراً باإلضافة أنّ العضلة القلبية قد ال تعود لطبيعتها بعد الجراحة
لذلك فإنّ عالج قصور األبهري يتطلب قراراً حكيمًا واختيار التوقيت المناسب إلجراء العمل الجراحي.
 نقرر الحاجة للعمل الجراحي حتى إن لم يشكُ المريض من شيء وذلك استناداً على معايير
تحدد بإجراء اإليكو القلبي والدراسة الهيموديناميكية والقثطرة القلبيّة ويبقى األهم هو قياس
قطر البطين األيسر في نهاية االنبساط وذلك حفاظاً على البطين األيسر في المستقبل
ولتالفي خطورة العمليّة.
الدسام في حال عدم القدرة على تصنيعه.
 العالج يكون باستبدال ّ
 تبديل الدسّام األبهري بدسّام صنعي أو حيوي هو العملية األكثر استخداماً وهناك تقنيّة
يستعمل فيها الدسّام الرئوي مع الجذع الرئوي حيث يستأصل في المريض نفسه ويوضع مكان
الدسّام األبهري وجزء من األبهر الصاعد (مع إعادة زرع الشرايين اإلكليليّة) ونضع مكان
الدسام الرئوي المستخدم دسّام بشري معالج مأخوذ من جثّة (عملية .)Ross

آفات الصمام

الرئوي8

صمام يفصل بين البطين األيمن والجذع الرئوي ويشبه تشريحيّاً الصمام األبهري.

تضيق الصمام الرئوي

 8ساليدات لم
يقرأها الدكتور.
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األسبـــــــاب
 الدسّام الرئوي نظريا ال يصاب بالر ّثية القلبية.
 غالبا إصابة الدسّام الرئوي خلقية كتضيقه الذي يشكل عائق أمام قذف البطين األيمن.
 قد تكون اآلفة الرئوية في سياق آفات خلقية أخرى كرباعي فالو.
 تضيق الصمام الرئوي قد يكون صمّامي ،فوق صمامي أو تحت صمّامي ،أو اثنين أو ثالثة معاً.

األعــــــراض:
 الدرجات الشديدة من التضيق الرئوي ال تتوافق مع الحياة.
 في الدرجات األقل شدة يالحظ :أعراض قصور بطين أيمن ،تعب ،غشي.
 تضيّق الرئوي الخفيف قد يكون غير عرضي.

االستقصاءات األخرى:
 :CXR ضخامة بطين أيمن ـ عالمة  Sabotـ ضخامة أذنية يمنى ـ نقص توعية رئوية.
 :ECG مظاهر تدل على ضخامة البطين األيمن واألذينة اليمنى.
 :Echo إيكو دوبلر هو الخيار األول للتشخيص.
 قثطرة قلب ّية :نستطيع عن طريق القثطرة تحديد مكان التضيق واآلفات المرافقة.

المعـــــــــــالجة:
 معالجة التضيق الشديد إمّا بالتوسيع بالبالون أو بالجراحه المباشرة.

قصور الصمام الرئوي
الدسام الرئوي المكتسبة.
 أشيع آفات ّ
الدسام التي تحدث
 ناجم عن توسع حلقة
ّ
مع ارتفاع التوتر الرئوي
 غالباً غير عرضي و نادراً ما يحتاج لعالج.
 يشاهد بعد سنوات من إصالح رباعي فالو.
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آفات الصمام مثلث

الشرف9

يفصل الدسّام مثلث الشرف ما بين األذينة اليمنى والبطين األيمن ويشبه تشريحيّاً الدسام التاجي.

تقسم آفات الصمام مثلث الشرف إلى:
 .1خلقية:
 داء إيبشتاين :ارتكاز واطئ لوريقات الدسّام مثلث الشرف وهو داء والدي مزرّق.
 عدم تصنع مثلث الشرف :يؤدي لوجود بطين أيسر وحيد حيث البطين الثاني ضامر "األيمن".

الحظ االرتكاز
الواطئ للصمام
مثلث الشرف في
داء إبشتاين

 .2مكتسبة:
 تضيق مثلث الشرف :بسبب الرثيّة القلبية.
 قصور مثلث الشرف:
 بسبب ثانوي ويسمى القصور الوظيفي وأكثر ما يشاهد مرافقًا للتضيق التاجي الذي كما
قلنا يؤدي إلرتفاع توتر رئوي شديد مؤدياً لقصور صمّام مثلث الشرف بآلية توسع الحلقة
"نموذج أول حسب كاربانتيه" ويسمى هذا التوسع الصمامي بالفيزيولوجي حيث نجم عن
آفة ثانية.
 قصور بسبب رثوي.
 بسبب التهاب شغاف القلب خاصة عند مدمني المخدرات.
 9ساليدات لم يقرأها الدكتور.
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المعالجة
▪ يعالج قصور مثلث الشرف الثانوي خاصةً بأغلب الحاالت بإصالحه و هو إصالح سهل جداً في
معظم الحاالت و أهم طريقه هي طريقة دوفيغا  vegaeDحيث نجري خياطة تشبه خياطة فم
الكيس على ثالث أرباع الحلقة الصمامية ونبتعد عن جزء من ارتكاز الوريقة الحاجزيّة حيث
توجد العقدة األذنينيّة البطينيّة لتجنب إذيتها و ما ينجم عنها من عواقب (حصار قلب تام).
▪ تصنيع حلقة مثلث الشرف بحلقة اصطناع ّية مفتوحه.

الصمامات البديلة
 سنتكلم عموماً عن الدسام البديل تاجياً كان أم أبهرياً أو أي دسام دعت الحاجة لتبديله
كالرئوي ومثلث الشرف في حاالتٍ نادرة جداً.
 تقل نسبة تبديل مثلث الشرف (يتم إصالحه بالتصنيع في أغلب األحيان بوضع حلقة
اصطناعية).
 في حال عدم كفاية التوسيع أو التصنيع يجب تبديل الصمام.
 هناك نوعين من الصمّامات:
✓ الصمّام الميكانيكي "المعدني".
✓ الصمّام الحيوي "الحيواني".
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الصمام الميكانيكي
أشكاله:
 .4الكرة و القفص :Ball and cage
▪ أوجده العالم األميركي ألبرت ستار عام  1961و هو أول
ص ّمام تمَّ تبديله.10
▪ هو عبارة عن كرة داخل قفص يحدد حركتها ،بحيث
ترتفع الكرة أثناء االنقباض فتسد الدسام ،وتعود
لألسفل أثناء اإلنبساط فتسمح بتسريب الدم
(الوضعيّة األبهرية).
▪ مشكلته :كبير الحجم يسبب مشكلة إذا كان البطين
األيسر صغير.
 .5ص ّمام القرص :Disk valve
▪ يتكون من وريقة واحدة على شكل صفيحة (بشكل قرص دائري).
▪ ظهر منه عدة نماذج وجميعها سحبت من السوق ولم يتبقى سوى
نموذج واحد (في سوريا لم يعد يستخدم هذا الصمام من  20سنة).
▪ ومنه أيضًا الدسام ذو القرص المائل.
▪ قد يؤدي تشكل خثرة على هذا الصمام إلى موت المريض.
 .6الص ّمام ذو الوريقتين:
▪ عبارة عن نصف قرصين وهو أحدث الصمامات و أفضلها.
▪ الصمام األكثر استخدامًا (يندر استخدام بقيّة األنواع).
▪ يتألف من قطعتين:
✓ قطعة قماش ّية تتثبت على الحلقة الصماميّة.

َّ
وظل يستخدَم لفترة ال تقل عن
 10كان مرضى اآلفات الصمامية يموتون قبل هذا العام  )":وعندما وُجد تم حل مشكلة كبيرة بالنسبة لجراحة القلب
 25-20سنة حيث اخترعت الصمامات األحدث ذو القرص وذو الوريقتين.
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✓ قطعة معدنية هو الجزء المتحرك يتألف من وريقتين متمفصلتين مع الحلقة وتتحركان
وفق الدورة القلبيّة.
▪ هذا الصمام له مساحة فعالة كبيرة ،وفي حال حدوث خثرة أو عطل في عمل في إحدى
الوريقتين فالمريض معرض لخطر وفاة أقل بسبب سالمة الوريقة األخرى ،مما يعطي هذا
الصمام األفضلية على بقية الصمامات.

يُصنع الصمام المعدني من الكربون المضغوط جداً وهو مادة قاسية وصلبة جدًا
وناعمة ال تؤدي إلى تخثر بذاتها.

مشاكل الصمّام المعدني:
 يحتاج الصمام المعدني إلى تمييع دم مدى الحياة بالمميعات الفموية (مركبات الوارفارين
أو الكومادين أو الكومائين) ،ويؤدي عدم التمييع لتجلط الدم على الدسام ووفاة المريض.
 نعطي المريض هيبارين وريديا في أول ثالثة أيام باإلضافة إلى الوارفارين وذلك ألن العمر
النصفي للوارفارين  72ساعة ويراقب التمييع عن طريق التحاليل المخبريّة:
 زمن ال ( PTزمن البروترومبين) ونظيره  INRوعندما يصبح ضمن الحدود التي نريدها
نرسل المريض إلى منزله مع وصفة وارفارين( 11مع إيقاف الهيبارين طبعاً).
 يجب أن يكون التمييع مضبوطاً بشكل كبير وخاصّة في حالة الصمّام التاجي ألنّ زيادة التمييع
تؤدي لنزوف قاتلة سوا ًء دماغيّة أو كلوية أو خلف البريتوان أو في الطحال
 كما أن التمييع الناقص يؤدي لتشكيل خثرات على الصمام الصنعي ويؤدي لتوقفه عن العمل.

نبه عليه الدكتور :يخطئ كثير من الطالب في المقابالت باإلجابة عن سؤال
مما َّ
المميعات التي يحتاجها المريض الصمامي ،فتكون اإلجابة بالهيبارين فموياً 😊💔
والبطل يجيب بأنه يُعطى وريدياً ،فمن غير المنطقي أن نعطي المريض هيبارين
وريدياً مدى الحياة( .الهيبارين يُعطى عن طريق الوريد)
مالحظة :التمييع في التاجي أكثر من األبهري وذلك ألن التوضع التشريحي للصمام
التاجي بمنطقة ذات ضغوط منخفضة أكثر من األبهري وبالتالي قابلية التخثر تكون
أعلى في التاجي.
( 11كل يوم حبة أو نصف حبة أو ثالث أرباع حسب زمن الـ )PT
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إذا :ميز واحفظ (هااااام)

 يُحافَظ على الـ  PTبالصمام التاجي بين الـ  % 35-25والـ  INRبين .3.5-2.5
 يُحافَظ على الـ  PTبالصمام األبهري بين الـ  % 45-35والـ  INRبين .2.5-1.5
 بينما في مثلث الشرف والرئوي 12تكون أقرب إلى  3.3( 3.5أو ....3.4الخ) ،وهذه
القيمة أعلى من حالة التاجي وذلك بسبب الركودة في مثلث الشرف حيث أن
ضغوط األذينة اليمنى والبطين األيمن منخفضة عنها في األذينة اليسرى
والبطين األيسر أو األبهر الصاعد والبطين األيسر.
الصمام الحيوي
• ابتكره األستاذ كاربنتييه في عام 1968
في باريس.
• يؤخذ عادة من دسّامات الخنزير ألن قلبه
يشبه كثيراً قلب اإلنسان.
• تؤخذ لفافات من

دسّامات الخنزير

13

وتركب يدوياً على هيكل معدني فنحصل على دسّام حيواني،14
م الحصول وتصنيع هذه الوريقات من تأمور البقر أو العجل.
• الحقًا ت ّ

ميّزات الصمام الحيوي:
• يحتاج للتمييع لثالثة أشهر فقط( 15لحين تشكيل طبقة ليفيّة على الدسّام غير مولدة
للخثرات) و بعدها نوقف التمييع في حال عدم وجود رجفان أذيني.
• البدّ من االستمرار في التمييع في حال كان المريض التاجي لديه رجفان أذيني مرافق ألنه
يؤهب لتشكل خثرات في األذينة اليسرى التي تنطلق إلى الدوران الجهازي فتحدث حوادث
وعائية دماغية .CVA
 12لم ُيعرف حتى اآلن وضع صمام معدني مكان الرئوي حيث يتم استخدام الحيوي.
ُ 13ي َ
ذكر أن عدداً من المرضى في بالدنا رفضوا تركيبه ألنه من الخنزير.
 14تكلفة تركيبه عالية ألنها ليست باألمر السهل وذكر الدكتور بأن سعره حوالي  500ألف (يا بالش 💔).
 15طبعاً خالل هذه المدة نحافظ على  PTوالـ  INRبأرقامها التي أوردناها قبل قليل.
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سلبيات الصمام الحيوي:
• يصاب باستحالة.
• قصير العُمُر فال يعيش فترة طويلة (عشر سنوات فقط) عند البالغين حيث يتنكس ويقصر وقد
يتمزق باإلضافة إلى التكلس (نجهل السبب) فنضطر إلعادة العملية ،وكلّما صغر عمر
ال ال يعيش الدّسام الحيوي كما عند الكبار).
المريض كانت االستحالة أسرع (عند األطفال مث ً
• إنّ األشكال الجديدة زادت من عمر الصمام الحيوي ويمكن تركيبها للمريض فوق الـ 60
سنة 16من العمر ،فهي نظرياً عند هؤالء المرضى ال تتخرب (نجهل السبب) لكن في النهاية
كل شيء عمره محدود وهذا ال حول لنا به وال قوة.

 قد تكون المعطيات المخبرية سبب وفاة المريض ،حيث يعطينا المخبر رقم خاطئ
لزمن البروترومبين عند مريض فننقص أو نزيد الوارفارين حسب الرقم.
 على سبيل المثال مريض كان يأخذ حبة واحدة يومياً والـ  INRعنده  4.5فطلبنا
منه أن يأخذ نصف حبة ،أجرينا تحليالً بعد خمسة أيام فنجد أن الـ  INRيساوي 5
(غير معقول) فيدفع المريض حياته ثمن عدم توافق األرقام المخبرية 17مع
الجرعة التي نطلب من المريض أن يأخذها بسبب الخطأ المخبري.
 حالياً لم نعد نعاني كثيراً من هذه المشكلة نظراً لشيوع تحليل الـ  PTوالـ INR
لسبب صمامي أو أي عمل جرحي آخر وبالتالي النتائج أفضل لكن ما زالت األخطاء
المخبرية إلى اآلن تقتل المريض بالنزف أو التخثر.
• ال تسبب الصمامات الحيوية استجابات مناعيّة 18ألنها مدروسة بشكل جيد جداً حيث توضع
في مواد مثبتة كيميائياً فتفقد خاصيتها المستضديّة قبل الزرع (بمعنى يتم تثبيت
البروتينات).

ذكرنا أن الصمامات الحيوية ليست بالرخيصة وذلك بسبب الكلفة في دراسة المواد
التي صنعت منها وتركيبها المكلف.

 16تركيب صمام معدني عند هؤالء المرضى له العديد من المخاطر ألن كثرة التمييع قد تكون قاتلة بسبب النزوف التي تحدثها ،وقلته تؤهب تشكل
خثرات وخراب الصمام فالموت.
 17قد يكون سبب المشكلة عدم التزام المريض بمضاد النخثر.
 18مع أنها أجسام اجنبية بالنسبة لجسم المريض.
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نقاط متفرقة:
▪ من الممكن أخذ الصمامات الحيوية من اإلنسان بعد الوفاة .Homograft
▪ الصمّام الميكانيكي والحيوي يعمالن تبعاً لفرق الضغوط بين اإلذينة والبطين.
▪ يبقى الصمّام الميكانيكي نظريّاً صالحًا مدى الحياة عند تناول المميعات بشكل صحيح.
▪ الرجفان األذيني إذا أزمن :عمره أكثر من سنة (عادةً ال يعود بالصدمة وال باألدويّة
المنظمة) ،بينما في الرجفان الثانوي الناجم عن تضيق تاجي مثالً يجب اجراء عملية
تبديل الصمام وإذا لم يتجاوز عمر الرجفان السنة يمكن أن يتراجع بعد الجراحة.
▪ هناك عمليات جراحيّة تجرى لمعالجة الرجفان األذيني أو باستخدام أجهزة تعطي
أمواج فوق صوتيّة (سنتناولها في المحاضرة القادمة).
▪ بعد إجراء عملية تبديل الصمّام األذيني البطيني يفضل الحفاظ على الجهاز تحت
الدسامي ،حيث يتم إعادة خياطة العمد الوترية كافة بالحلقة الصمّامية حتى ال تتأثر
وظيفة البطين األيسر.

التهاب الشغاف الخمجي
• يجب الوقاية من التهاب الشغاف الجرثومي الذي قد يصيب الصمّام الصنعي وهو حالة
سيئة جداً قد تودي بحياة المريض ناجمة عن تجرثم الدم.
• يتظاهر بقشعريرية وحرارة .40-39
• تعشش الجراثيم في منطقة اتصال القلب بالدسام الصنعي مسببة انفصال جزئي في الصمّام
حيث تتكون خراجات أو تتشكل تنبتات على الوريقات فتعيق حركة الصمام.
• يمكن اللتهاب الشغاف أن يحصل عند كل مريض عنده حمى رثوية أو مشكلة دسّامية قلبية
أو تشوهات قلبيّة والدية قبل الجراحة.
• لذا يجب الوقاية من كل مما سبق ذكره وذلك بإعطاء معالجة وقائيّة بالصادات الحيويّة
المناسبة عند قلع األضراس أو اإلصابة بالترفع الحروري.

 إذاً :ال نقوم أبداً بإجراء جراحة القلب المفتوح دون أخذ صورة بانورامية للفكين
واستشارة سنية (قد يستغرب بعض العوام فيقولون ما عالقة األسنان بالقلب)
ألن أهم سبب لتجرثم الدم والتهاب الشغاف هي الخرجات السنية التي يجب
/groups/RBCs.Med.2020/
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وضعها بعين االعتبار عند مريض الجراحة القلبية فقد يكون لديه خراج سني دون
أن يعلم بذلك.
 نقول للمريض بأن الحرارة غير مسموحة عنده ،أي يجب أال يذهب للصيدلي ويأخذ
ل حبة
خافض للحرارة عندما ترتفع (سيتامول أو ما ُيعرف بحبة الخمسمئة) فإن تناو َ
المسكن وكان يعاني من خراج سني تتطور حالته إلى التهاب شغاف بعد أسبوع
ألسبوعين فتنشأ تنبتات على الصمام وينخلع 💔 فيتم إحضاره إلى اإلسعاف
بحالة سيئة جداً.
 لذلك يجب أن نوضح للمريض أنه في حال أصابته حرارة؛ عليه أن يذهب إلى
أفضل طبيب في قريته أو مدينته كي يعالج سبب ارتفاع الحرارة بالشكل
المطلوب.
سؤال :1هل أبدى تبديل الصمام بالقثطرة عبر الجلد فعالية أكثر من الجراحة أم
الجراحة أفضل؟؟؟
 هناك شروط ومعايير عديدة إلجراء العملية عبر القثطرة (كأن ال يكون الصماممتكلس ومتليف بشدة).
 أو أن مريض لديه تضيق صمام وال يتحمل جراحة القلب المفتوح ،أي أننا ال نجريتبديل صمام بالجراحة المفتوحة للمرضى الذين ال يتحملون العمل الجراحي ،عندها
نحولهم إلى التبديل عبر القثطرة (بالطبع الجراحة أفضل وأكثر نجاحاً مع أن
العملية بواسطة القثطرة مريحة أكثر).
سؤال :2أليست عملية تبديل الصمام األبهري بالقثطرة في جدار الصدر عبر ذروة
البطين (قمة القلب) مؤهبة أو محرضة لرجفان بطيني أثناء العمل كونه بزل التأمور
يؤهب لذلك أيضاً؟؟؟؟
الجواب :ال يوجد مشكلة في هذا األمر لطالما هناك مجموعة متكاملة من األطباء
يعملون في غرفة العمليات فعند نفخ البالون ووضع الصمام (تفاصيل ال تهمنا)
نقوم بتحريض كهربائي للبطين فنجعل البطين يضرب  200ضربة بالدقيقة كي ال
يمتلئ وال يقذف وذلك لوضع الصمام بمكانه دون وجود قوة تدفعه (تثبيت
الصمام) ،وحتى وإن تطورت الحالة لرجفان بطيني يمكننا إعطاء صدمة للمريض.
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تركيب الصمامات والحمل (أرشيف)
▪ أسئلة هامة :مريضة في سن النشاط التناسلي وتريد أن تحمل هل يمكن أن نركب
لها صماماً معدنياً ؟؟

طبعا يمكننا أن نركب لها بشرط المراقبة الشديدة وإيقاف الوارفرين المشوه في
أول ثالث أشهر من الحمل واستبداله بالهيبارين وريداً كل ست ساعات  5000وحدة
أي  1سم ،3علماً أن نسب التشوهات في الورافرين قليلة وهناك نساء تغامر
باستخدامه ولكن يكون الحمل على مسؤوليتها واألساس العلمي الصحيح استبداله
في أول ثالث أشهر.
▪ لماذا يجب إيقاف الوارفرين قبل أسبوع من الوالدة واستبداله بالهيبارين؟

بسبب عدم وجود عامل مضاد للورافرين ،أما الهيبارين فله مضاد يسمى البروتامين
سلفات يؤثر خالل دقائق ،وبسبب النزف الحاصل أثناء الوالدة يجب إيقاف المميع
(الوارفارين) قبل الوالدة كي ال يتحول النزف إلى نزف خطير قد يكون قاتل.
▪ بعد الوالدة بـ 24ساعة 19نعطي المريضة هيبارين أو وارفرين ولماذا؟

نستخدمهما معاَ ألن الهيبارين سرعة تأثيره أكبر ،أما العمر النصفي للوارفرين 72
ساعة أي أنه يحتاج  3أيام كي يبدأ تاثيره وفي الثالث أيام هذه سيقوم الهيبارين
بدور التمييع وهكذا نكون قد حافظنا على تمييع دم المريضة.
نتيجة :لذلك ينصح األطباء بأنه في حال كانت المريضة في سن النشاط التناسلي وتريد
إنجاب أوالد بأن يتم استخدام الصمام الحيوي وليس المعدني ألنه ليس بحاجة تميع
دائم إذ أن الورافرين يُعد دواء مشّوه للجنين وبعد  10-8سنوات عندما يتكلس الصمام
الحيوي نقوم باستبداله بصنعي وذلك بعد أن أنهت المرأة وظيفتها التناسلية
اإلنجابية.

 19خالل الـ  24ساعة األولى ال نستخدم شيء
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هنا تنتهي محاضرتنا
مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق
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