دریچه بیولوژیک SAPIEN XT
قلب ان سان یک ع ضو ماهیچه ای می با شد و اندازه آن در حدود م شت شخص ا ست .قلب  4دریچه دارد و این
دریچه ها از  2یا  3لیف لت (پرده های بافتی ) ساخته شده اند و یک م سیر یک طرفه برای جریان خون فراهم
می کنند.

دو مشکل احتمالی برای دریچه های قلب وجود دارد:
-1

گرفتگی و انسداد ( : ) Stenosisبه حالتی گفته می شود که دریچه تنگ شده و کامل باز نمی شود.

-2

برگشتتت خون (  : ) Regurgitationبه حالتی گفته می شتتود که دریچه کامل بستتته نمی شتتود و
مقداری از خون به سمت عقب برمی گردد.

علت گرفتگی شدید آئورت چیست ؟
گرفتگی ممکن است به دلیل نقص مادرزادی  ،تب روماتیسمی  ،رادیوتراپی و یا به دلیل باال رفتن سن باشد.
در بیماران م سن  ،لیف لت های دریچه به دلیل ن ش ستن کل سیم  ،سخت و محکم می شوند و کامل باز و
بسته نمی شوند.
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فاکتورهایی که با بیماری هایی دریچه ای آئورت مرتبط می باشند شامل موارد زیر می باشند:
باال رفتن سن  -فشار خون باال  -کلسترول باال  -کشیدن سیگار

برای بیمارانی که دریچه آنها گرفتگی شدید دارد یا بایستی عمل قلب باز انجام شده و دریچه مصنوعی برای
آنهتتا ایمنلنتتت شتتتود و یتتا اینکتته برای آنهتتا دریچتته جتتدیتتد بتتا استتتتفتتاده از رو

کتتاتتریستتتم

)(TAVI=Transcatheter Aortic Valve Implantationجایگزین شود.

در عمل جراحی قلب باز ،استتترنم یا قفستته ستتینه بیمار باز می شتتود .عملکرد قلب و ریه به طور موقتی
متوقف می شود و بیمار به ما شین قلبی -ریوی و صل می شود و در مدت عمل جراحی  ،این ما شین ،کار
قلب و ریه را ان جام می دهد  .در طی عمل جراحی  ،جراح دری چه بیمار را بر

داده و بر می دارد و یک

دریچه فلزی و یا بیولوژیک بافتی به جای آن قرار می دهد.
در رو

دیگر که جایگذاری دریچه با روش کاتتری سم و کم تهاجمی می با شد ) ، (TAVIدریچه بدون

عمل جراحی قلب باز و از طریق تکنیک کاتتریسم جایگزین می شود .در این رو

 ،بر

کوچکی در پا و یا

بین دنده ها ایجاد می شود و دریچه در حالی که قلب ضربان دارد کار گذاشته می شود و مسیر عبور دریچه
برای جایگزینی را با استفاده از اشعه  Xو اکوکاردیوگرافی رصد می کنند و این کار با همکاری کاردیولوژیست
اینترونشنال و جراح قلب انجام می گیرد.
دریچه های کمپانی ادواردز که به روش کاتتریسم جایگزین می شوند  SAPIEN 3و SAPIEN XT
می باشند.

دریچه SAPIEN XT
فریم این دریچه از جنس کبالت – کروم می با شد که ا ستحکام باالیی دارد  .این فریم به گونه ای طراحی شده
استتتت که ( Coaptationکنار هم قرار گرفتن لیف لت های (برگچه های) دریچه در حین ستتتیستتتتول) به
در ستی اتفاق می افتد .ارتفاع ا ستنت آن کوتاه بوده و ری سک مداخله در سی ستم هدایتی قلب را به حداقل می
رساند.
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جنس لیف لت های این دریچه از جنس بافت پریکاردیال گاوی می باشتتد که از لحاظ االستتتیستتیته و ضتتخامت
کامال هم سان سازی شده اند و در نتیجه  coaptationلیف لت ها بهتر شده و ( durabilityدوام) دریچه
باالتر می رود .

سی ستم جایگذاری ) (delivery systemاین دریچه با نام  ، Nova Flex+که مختص جایگذاری دریچه به
رو

( transfemoralاز طریق شتتتریان رانی ) (Femoralمی باشتتتد انعطاف پذیربوده و امکان جا گذاری

دریچه را آسان تر می کند .
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 delivery systemدیگر با نام”  " Ascendra+مختص جایگذاری به روشتتهای ( Transaorticجایگذاری
از طریق آئورت) و  ( Transapicalجایگذاری از طریق فضتتای بین دنده ای و نوق قلب ) بوده و کوتاهتر می
باشد .

مراحل انجام این تکنیک درمانی :
 -1قبل از انجام این تکنیک  ،بیمار تحت بی حسی قرار می گیرد.
 -2در رو

ترانس فمورال  ،یک سوراخ کوچک در پا ایجاد می شود و در رو

 Transapicalیک سوراخ

کوچک در نوق قلب ( )apexاز بین دنده ها ایجاد می شود تا دریچه با ا ستفاده از سی ستم جایگذاری
) (Delivery Systemوارد بدن بیمار شود .
4

 -3دریچه جدید به صورت فشرده شده و بر روی یک بالن  ،روی سیستم جایگذاری )(Delivery System
قرار می گیرد  .دریچه به اندازه ای فشتتره می شتتود که بتواند از طریق یک لوله باریک ) (sheathوارد
رگ و یا نوق قلب شود .
 -4پس از قرارگیری دریچه جدید داخل دریچه خراب بیمار  ،بالنی که دریچه روی آن قرار دارد متستتم می
شود ) (Inflateو در نتیجه آن لیف لت های دریچه خراب بیمار به کناره ها هل داده می شوند ودریچه
جدید داخل دریچه خراب بیمار متسم و باز می شود.
 -5در انتهای این تکنیک درمانی ،بالن جمم ) (deflateمی شتتتود و ستتتنس لوله ) (Sheathهمراه با
سیستم جایگذاری از بدن بیمار خارج می شود .

مزایای TAVI
این تکنیک درمانی زمان  Recoveryبعد از عمل را کوتاه کرده و بیمار خیلی ستتتریم می تواند به فعالیت
های روزانه ا

برگردد .بررستتتی ها نشتتتان داده اند که کیفیت زندگی افراد پس از جایگذاری یک دریچه

 SAPIEN XTیا  SAPIEN 3بهبود یافته و بیمار سریعا به شرایط نرمال برگشته و قادر به مراقبت از خود و
انجام فعالیت های معمول بوده است.
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