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ולב מערך ניתוחי חזה  

  
 )ערבית( מסתם מיטרליניתוח  – למטופלמידע  ףד

 
  :(الميترالي) التاجي الصمام جراحة

 التاجي؟ الصمام في لعملية يحتاج من

 ضيق مثل أعراض إلى يؤدي مما( القصور أو التضيق) التاجي الصمام في منتشر مرض من يعانون الذين المرضى 

 .التاجي الصمام لعالج جراحية عملية الى األحيان بعض في يحتاجون الجهد في التنفس

( األذينين)وهي تفصل بين حجرات القلب العلوية . للقلب أربعة صمامات، اثنان على اليمين واثنان على اليسار

 .(البطينين)وحجرات القلب السفلية 

وظيفة الصمام هي منع عودة الدم من . رعلى ورقتين ويقع بين األذين األيسر والبطين األيس يحتوي الصمام التاجي

 .رالبطين األيسر إلى األذين األيس

  - قد يكون هناك مشكلتان رئيسيتان في الصمام التاجي

سوًءا مع تقدم ، والذي ينتج عادة عن مشكلة في اوراق الصمام الذي يزداد (قصور صمامي)إغالق غير كاف للصمام 

 العمر،

   .أو تضيق الصمام، والذي ينتج عادة عن مرض روماتيزمي يحدث في الطفولة ويؤثر على الصمام بعد سنوات

 .أداء وظيفته بشكل سليم من يصعب على القلبهئا 

نفس عندما يعاني المريض من تضّيق الصمام بشكل كبير أو القصور الصمامي شديد فقد يؤدي ذلك الي ضيق في الت

 .الذي يقيد حياة المريض

 

 ؟(الميترالي)ما هي جراحة الصمام الثاجي 

عادة يتم إجراء عملية جراحية إلصالح أو استبدال الصمام التاجي من خالل شق في منتصف الصدر وهذه العملية 

تكون مشكلة عندما   .بعد الوصل، يمكن فتح أقسام القلب والوصول إلى الصمام  .تتطلب وصل لجهاز القلب والرئة

الصمام هي القصور، عندها من الممكن غالًبا إصالح الصمام من خالل إصالح أوراقه، وكذلك زرع حلقة حوله، مما 

   .يمنع الفشل الالحق

يمكن أن يكون الصمام االصطناعي إما صماًما بيولوجًيا . عندما يكون هناك تضيق في الصمام، من الضروري استبداله

  .اعتماًدا على عمر المريض وأمراضه الخلفية وأسلوب حياته -ميكانيكًيا أو صماًما 

 

 

 אנו לרשותך ונשמח לסייע לך בכל שאלה נוספת בנושא,
 

 בברכת החלמה מהירה ובריאות שלמה,
 ניתוחי חזה ולב מחלקתצוות 


