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 فيجوف القسطرة من خالل الورید األ طریق عن ياألبھر صمامال استبدال عملیة أول إجراء 
 المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت في  القلب فریققبل من  وآسیا األوسط الشرق

 
 ف##ي الجامع##ة األمیركی##ة ف##ي بی##روت الطب##ي المرك##ز القل##ب ف##ي فری##ق ق##ام –) بیروت، لبنان 2017، أیلول 25(

(AUBMC)، القسطرة م##ن خ##الل  طریق عن األبھري للصمام استبدال عملیة أول بإجراء الداخلي، الطب قسم
ض##یق  م##ن یع##انون ال##ذین للمرض##ى جدی##د بدیل وھو وآسیا، األوسط الشرق منطقة في (TAVI) جوفالورید األ
 .التقلیدیة األسالیبجوء الى دون اللّ  TAVI إلجراء ویحتاجوناألبھر  الصمام

 
 م##ن transcaval نھ##جعب##ر  القسطرة من خ##الل الوری##د األج##وف طریق األبھر عن صمام استبدال تطویر جرى
 مراك##زبع##ض ال وبات یطب##ق ف##ي ،(National Institute of Health) للصحة الوطنیة المعاھد في باحثین قبل
الم##ؤھلین للمرض##ى  اً جدی##د اً نوع##ھ خی##ار م##ن وأوروب##ا. ی##وفر ھ##ذا اإلج##راء المتق##دم والفری##د المتح##دة الوالی##ات ف##ي

 جراح##ة تحم##ل على قادرین غیرھم الفخذي و الشریان وصول یعانون من بطالن لمعیار ولكنھمTAVI إلجراء 
 المفتوح.  القلب

 
 الطبیة للشؤون التنفیذي الرئیس نائب بالتعاون مع ،صوایا فادي الدكتورالقلب،  أمراض قسم فيیب الطب قاموقد 

طریق##ة اإلج##راء ب اھ##ذبتطبی##ق  ،زی##اد غ##ّزال ال##دكتور ،السریریة الدمویة واألوعیة القلب لمركز المؤسس والمدیر
 ل##دى یك##ن ل##مك##ذلك،  .األبھ##ر ف##ي الص##مام وبنسبة خطورة مرتفعة ضیق شدید تعاني من مسنة سیدة على طورةمت

 .الساق خالل من التقلیدي TAVI جراءكما أنھا لم تكن مرشحة إل جراحیة خیارات أي المریضة
 
 الص##مام اس##تبدال ف##ي transcaval نھ##ج إن: "ص##وایا ف##ادي ق##ال ال##دكتور ،العملیة الفری##دة م##ن نوعھ##ا هھذحول و

ال  ال##ذینلألش##خاص  للتطبی##ق ق##ابالً  ب##دیالً  خی##اراً  یش##كلالقس##طرة م##ن خ##الل الوری##د األج##وف  طریق عن األبھري
 قل##بال رعای##ة مج##ال التقنی##ات ف##ي أح##دث لتق##دیم الس##عي نواص##ل: "وأض##اف." تطب##ق عل##یھم الخی##ارات التقلیدی##ة

 أفض##ل عای##ةر عل##ى یحص##لون بحی##ث في المركز الطب##ي ف##ي الجامع##ة األمیركی##ة ف##ي بی##روت لمرضانا واألوعیة 
 "وأشمل.

 
 إمكانی##ة معالج##ة عل##ى جدی##د دلیل ھوو والمنطقة لبنان في نوعھ من األولھو  اإلجراء ھذا: "غزال الدكتور وقال

نح##ن ف##ي المرك##ز الطب##ي ف##ي الجامع##ة  .المتاحة التقنیات جمة من خالل أحدث مخاطر من یعانون الذین المرضى
م##ن  عالی##ة درج##ة عل##ىھ##م أفض##ل الم##ؤھالت ویملك##ون فری##ق م##ن األطب##اء المحلی##ین  األمیركی##ة ف##ي بی##روت ل##دینا

ً أطباؤنا خالل السنین  سسأ لقد .دریبالت  ".الدمویة واألوعیة القلب في طب التمیز من إرثا
 

 القل##ب األبھ##ري تج##ري عب##ر جراح##ة الص##مام الس##تبدال الوحی##دة الطریق##ة كان##ت خ##الل الس##نوات العش##ر األخی##رة،
 تح##ت. خط##ورةالتقنی##ة األق##ل  باعتبارھ##ا TAVI عب##ر القس##طرة  األبھ##ر ص##مام تالھ##ا تط##ویر زرع .المفت##وح
 لتق##دیم القل##ب إل##ى الش##ریان عب##رش##ق طری##ق و الفخ##ذ منطق##ةف##ي  أو الص##در ف##ي إم##ا القس##طرة إدخ##ال یتم التخدیر،

 مكان##ھ ف##ي الجدی##د الص##مام ثبی##تبمج##رد ت. مكان##ھ ف##ي األساس##ي الت##الف األبھ##ر الصمام بینما یترك ،الصمام البدیل
بینما یتولى الصمام الجدی##د مھم##ة تنظ##یم   الى الخارج األصلي دفع بقایا الصمام یعمل ھذا األخیر على وتوسیعھ،

 .الدم مجرى ضغط
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 الص##عب تمری##ر م##ن یصبح ،فعندما تكون الشرایین ضیقة جداً . ال تصلح لجمیع المرضى TAVIذلك، فإن  ومع
 یطی##ل مم##ا الص##مام، إلدخ##ال الصدر في شق فتح  یتم الحاالت، ھذه مثل في. الفخذي الشریان خالل من القسطرة

 الش##ریان م##ن ب##دالً  الفخ##ذي الوری##د خ##الل م##ن القسطرة إدراج یتم ،transcaval TAVI وفي حالة. فترة التعافي
مریر القسطرة بدقة بین الورید األجوف السفلي والش##ریان ثم یتم ت .الساقین شرایین   فيمتخطیا العقبات  الفخذي

 ھ##ذایغل##ق  ،بالطریق##ة المعت##ادة. بع##د وض##ع الص##مام TAVIیتم انھاء ال  ،عندھا جراء ثقب.األورطي من خالل إ
 الثقب بواسطة جھاز قسطري خاص. 

 
 الطری##ق عل##ى س##یربالالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة ف##ي بی##روت  مضي على اً آخر دلیالً  العملیة ھذه تشكل

 م##ن حی##ث وآس##یا األوس##ط والش##رق لبن##ان ف##ي الرائ##د الطب##ي المركز باعتباره ،2020 رؤیة العام لتحقیق الصحیح
 .األرواح إنقاذ على تساعد التي التقنیات أحدث استخدام

 
-إنتھى-  

 
 حول المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

، أعلى معاییر الرعایة الطبیة 1902یقدم المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت، منذ  تأسیسھ عام 
لكلیة الطب  تعلیميأكادیمي مستشفى  -المركز الطبي  یعتبر ھذالبنان والمنطقة. كما للمرضى في جمیع أنحاء 

) والتي دربت أجیال من طالب الطب واألطباء، 1867في الجامعة األمیركیة في بیروت (التي أنشئت في عام 
كما خرجت العدید من الطالب ھم الیوم موجودون في العدید من المؤسسات الرائدة حول العالم. إن المركز 

الوحیدة في الشرق األوسط الحاصل على أربع الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ھو المؤسسة الطبیة 
مما یشیر إلى المعاییر العالیة في مجال الرعایة التي  ACGME-Iو JCI ،Magent ،CAPشھادات دولیة 

 ترتكز على المریض، والتمریض، وخدمات علم األمراض/المختبر، التعلیم األكادیمي للمتخرجین.
 

إن مدرسة رفیق الحریري للتمریض توفر التعلیم الممتاز  طالب وطبیب. 4,000خرجت كلیة الطب أكثر من 
 مریض سنویا. 360,000لطاقم التمریض. یلبي المركز الطبي احتیاجات الرعایة الصحیة ألكثر من 

 
 أو اإلتصال بـ:  www.aubmc.org یرجى زیارة الموقع اإللكتروني ،لمزید من المعلومات

 
مقسم  009611350000على الرقم  ركیّة في بیروتیالمركز الطّبّي في الجامعة األم مكتب اإلعالم في

  praubmc@aub.edu.lbالبرید اإللكتروني: أو ، 4722


