
في الشرق  عملیة أولیجري  في بیروت ةالمركز الطبي في الجامعة األمیركی
 داخل صمام صمام إدخال من خالل الجلد عبر التاجي القلب  الستبدال صماماألوسط 

 جراحة القلب المفتوح تكرار للمرضى غیر القادرین على تحمل خیاراً جدیداً اإلجراء المتقدم  ھذا یوفر
 

المركز الطبي في الجامعة  في داخليقسم الطب الالقلب في أطباء فریق  قام: 2018 آب 7بیروت (لبنان)، في 
التاجي  القلب ستبدال صمامال المنطقة في غیر جراحیة عملیةأول بإجراء  ،(AUBMC) األمریكیة في بیروت

ر ذعتمما أدى إلى ، شدیدتاجي تضیق بمصابة ة على سیدة مسنّ أجریت العملیة .  صمام إدخال من خالل الجلد عبر
 أخرىخیارات جراحیة ھناك  كما لم تكنبالطرق التقلیدیة ستبدال الصمام التاجي عملیة جراحیة التكرار  إمكانیة
 .متوفرة

 

بالتعاون مع فریق متعدد  ،فادي صوایا في قسم جراحة القلب، الدكتور مدیر البرنامج الھیكلي العملیةأجرى 
الرئیس التنفیذي للشؤون الطبیة والمدیر المؤسس لمركز القلب واألوعیة الدمویة نائب  یتألف من االختصاصات

الدكتور والطب السریري الدكتور برنارد أبي صالح في  شاركینمال ینستاذاألو ،الدكتور زیاد غزال السریریة
  الدكتور جان بیریسیان. مساعدالستاذ األ أخصائي التخدیروحسین إسماعیل 

 

متقدم إجراء  وھعبر الجلددخال صمام إلاستبدال الصمام التاجي "إن صوایا: الدكتور فادي وحول الموضوع، قال 
 ."المتكررة القلب المفتوح اتعملیتحمل  الغیر قادرین علىم خیارات جدیدة للمرضى وفرید من نوعھ یقدّ 

القلب والشرایین  جراحة التكنولوجیات في مجالحدث أالتقنیات و آخر تقدیملبسعینا  مستمّرون نحنوأضاف: "
ً لمرضانا في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ولبنان   ."لكي یحظوا بالعالجات األكثر تقدما

 

التاجي  صالح الصمامإل غیر غازیةجراحة  عبر الجلدعملیة استبدال الصمام التاجي عبر إدخال صمام تعتبر 
ً یوصى بھا للمرضى الذین خضعوا سابق باستخدام القسطرة  صمام القلب التاجيلعملیة قلب مفتوح لتغییر  ا

عملیة القلب المفتوح إجراء  للتلف. فبدالً من ھي عادةً ما تكون عرضةأو البیولوجیة و صمامات القلب الحیویةب
 الصمام زرع من خاللالتالف  البیولوجيالصمام التاجي یتم استبدال مّرة أخرى،  الصمام التاجي التالفستبدال ال

 ض للتلف.الصمام المعرّ  داخل ھتثبیتو القسطرة عبر األبھري
 

الورید في منطقة الفخذ وتمریرھا عبر الجانب األیمن من القلب. ثم یتم داخل سطرة قتحت تأثیر التخدیر، یتم إدخال 
تمریر القسطرة عبر الموضع الجراحي للصمام التاجي القدیم إلى وإلى الجانب األیسر من القلب  إجراء ثقب للعبور

في وضعیة  Edwards Sapien S3 سطرة من طرازقالبطین األیسر. عندھا، یتم زرع الصمام األبھري عبر 
تخطیط صدى القلب الثالثي  داخل الصمام القدیم وفقاً لتوجیھ انفخھالسكة التي تم إنشاؤھا و باإلعتماد علىعاكسة م
الجراحي بعیداً  بعاد. وبمجرد تثبیت الصمام الجدید في موضعھ وتوسیعھ، یعمل على دفع وریقات الصماماأل

وتتیح تقنیات الجراحة بالمنظار كتلك المستخدمة الصمام البدیل مھمة تنظیم الدم.  ویتولّى النسیج في
ا یلغي الحاجة إلى آلة ض، ممّ التاجي بالقسطرة، إمكانیة إجراء العملیة وقلب المریض ینب الصمام إلصالح

	."التحویل" والمخاطر المرتبطة بھا
 

ً على أن بالقول الدكتور صوایاوتابع  : "ھذا اإلجراء ھو األول من نوعھ في لبنان والمنطقة، ویعّد دلیالً واضحا
ً من أطباء القلب   والتدریب ،العالیة الكفاءة ويذالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت یضّم فریقا

ً من التمیّز في میدان طب القلب والشرایین"، مضیفاً: "نود  وھم ومعترف بھم على المستوى الوطني أرسوا تراثا
أن نشكر الدكتور ألكسندر ف. خوري طبیب القلب في مركز بحنّس الطبي الذي أحال ھذه المریضة ومنحھا 

	".فرصة لتحسین نوعیة حیاتھا
 

المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت یضاف إلى سجّل إنجازات ھو دلیل آخر  ھذه العملیةإجراء  إن
في لبنان، الشرق األوسط وآسیا،  اً الطبي رائد نامركز الطامح لیكون، 2020عام لل ة المركزرؤیاآلیلة إلى تحقیق 

 .حیاة المرضىعلى انقاذ  تساعدفي استخدام أحدث اإلجراءات التي 



 
 
 
 
 


