
 ؟ شود جراحی قلب باز چیست و چگونه انجام می

قلب از یک نوع ماهیچه 

تشکیل شده ( مایوکاردیوم)خاص 

است که خون را به تمامی نقاط 

خون داخل . کند بدن پمپاژ می

قلب حرکت ی  چهار حفره

کند که ورود و خروج آن به  می

های الکتریکی  سیگنال ی وسیله

ها  دریچه. شود می  منظم، کنترل

کت خون در دهی به حر در جهت

داخل و یا خارج قلب کمک 

  کنند می

 

با . ای دارند های قابل توجه و مشکالت بالقوه های متداولند که ریسک های باز قلب از جراحی جراحی

هنگام . پذیر باشد تواند امکان های درمان کمتر تهاجمی نیز می توجه به شرایط بیمار، بکارگیری گزینه

 .های جراحی بررسی شود است تمامی گزینه گیری با پزشک معالج بهتر تصمیم

 جراحی قلب باز چیست؟

سینه را به منظور جراحی بر ی  ش جراحی است که در آن جراح قفسهجراحی باز قلب هر گونه رو

ها و مشکالت مختلف قلبی مورد  تواند برای درمان بیماری جراحی قلب باز می. کند باز می، روی قلب 

گیرند  ای قلبی که معموالً توسط جراحی قلب باز تحت درمان قرار میه بیماری. استفاده قرار گیرد

. های کرونری های مربوط به شریان های مادرزادی قلب و بیماری عبارتند از بیماری دریچه قلب، نقص

 .های کرونری یکی از عوامل حمالت قلبی هستند مشکالت شریان

 های باز قلب انواع جراحی

 :امل موارد زیر استهای باز قلب ش انواع جراحی

 

در این روش، این دستگاه به صورت موقت وظیفه  :ریوی-جراحی با استفاده از دستگاه قلبی *

این روش، روش سنتی در جراحی باز قلب است که به . کند رسانی به خون و پمپاژ آن را ایفا می اکسیژن

 .جراحی کند شود را تپد و خونی در آن پمپاژ نمی دهد قلبی که نمی جراح اجازه می



 

ریوی استفاده نشده و جراح بر روی یک قلب -در این روش از دستگاه قلبی :جراحی با قلب تپنده *

. کند با این حال جراح سرعت تپیدن قلب را با دستگاه یا دارو کنترل می. دهد تپنده جراحی را انجام می

حی به چند مورد خاص محدود با توجه به دشوار بودن جراحی بر روی قلب در حال تپش، این نوع جرا

 .شود می

 

 گیرد؟ چه موقع جراحی قلب باز صورت می

 :تواند جراحی قلب باز را انتخاب کند پزشک معالج در موارد ذیل می

برای اصالح مشکالت متفاوت قلبی که از زمان تولد با بیمار همراه است،  :جراحی نواقص مادرزادی *

 .شود استفاده می

 

یک رگ سالم که از دیگر  ی به وسیله :(CAGB)  گرافتکرونری با  پس شریان جراحی بای *

 .شود نواحی بدن گرفته شده است، یک مسیر جدید در اطراف شریان کرونری بیمار ایجاد می

 

گیرد که با قلب یک اهداء کننده  این جراحی برای برداشتن قلب بسیار بیمار صورت می  : پیوند قلب *

 .شود جایگزین می

 

دهند،  های قلب کارایی خود را از دست می زمانی که دریچه    :های قلبی تعویض دریچهترمیم یا  *

کنند،  هایی که حرکت خون را به داخل و یا خارج قلب کنترل می شود و دریچه این جراحی انجام می

 .شوند تعویض یا ترمیم می

 

ایت از کارایی های کاشتنی در قلب جهت کنترل ضربان و یا حم از ایمپلنت   :جراحی ایمپلنت *

 .شود صحیح قلب استفاده می

 

 (Transmyocardial Revascularization) مایوکاردیال ریوسکوالریزاسیون ترانس *

پذیر نباشد، مورد استفاده قرار  در مواردی که بایپس شریان کرونری امکان  :لیزر ی به وسیله

هایی را به صورت  ر خونرسانی، کانالکند که به منظو در این روش، جراح به کمک لیزر تالش می. گیرد می

 .های قلب ایجاد کند مستقیم در ماهیچه



 

این جراحی برای درمان فیبریالسیون بطنی یا تپش نامنظم قلب که با مصرف دارو   : Maze جراحی *

طی آن یک بافت . گیرد تر قابل درمان نیست، مورد استفاده قرار می های کم تهاجمی و یا بکارگیری روش

 .شود ت مسدود کردن جریان الکتریکی غیر معمول به قلب ایجاد میزائد جه

 

 

 چرا جراحی باز قلب؟

های  تواند برای درمان بیماری های قلب است که می ای از جراحی جراحی باز قلب مجموعه گسترده

گیرد که دیگر  پزشک شما تنها هنگامی جراحی باز را در نظر می. قلبی، مورد نظر پزشک معالج باشد

توانید عالوه بر مشاوره با پزشک خود،  شما می. های درمانی که تهاجم کمتری دارند، مؤثر نباشند نهگزی

جراحی قلب باز به صورت متداول برای بیمارانی که مبتال به انسداد . نظر پزشکان دیگر را نیز جویا شوید

مورد استفاده قرار  دهند، خود را به درستی انجام نمیی  های قلبشان وظیفه دریچهیا عروق هستند و 

 .گیرند می

 

در . ترین سؤال برای انتخاب جراحی باز میزان گرفتگی عروق و یا میزان آسیب به دریچه است مهم

  .باشد، جراحی باز بهترین گزینه خواهد بود( ۰۷%بیش از )مواردی که گرفتگی زیاد 

 



 نحوه انجام جراحی

. شود توسط یک جراح قلب هدایت میشود که  جراحی باز قلب توسط یک تیم جراحی انجام می

. شکافد جراحی باز قلب نیازمند یک برش نسبتاً بزرگ بر روی میانه قفسه سینه است که استرنوم را می

اگر نیاز به جراحی با . دهد جراحی باز قلب به جراح امکان مشاهده و دسترسی مستقیم به قلب را می

دارد و دستگاه مذکور  ی، قلب را از تپیدن باز میریوی باشد، جراح قبل از جراح-کمک دستگاه قلبی

 .شود جریان خون می ی پس از جراحی، قلب مجدداً وارد چرخه. گیرد پمپاژ خون را به عهده می


