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 نکاتی که در مورد تعویض دریچه قلب باید بدانید!

 

 

  چه های اصلی قلب به شمار می روندو سه لتی )تریکوسپید( که دری )  دریچه دارد. دریچه های دولتی ) میترال ۴قلب 

خهار  ا   کنترل جریان خون به درون بطن ها را به عهده دارند. دریچه های آئورت و ریوی نیز کنترل جریان خون بههو

بیمهاری  .قلب را به عهده دارند. عملکرد درست دریچه ها برای کارآمدی قلب به عنوان یک پمپ اهمیت حیهاتی دارد

دریچه ای قلب به دو نوع تقسیم می شود: تنگ شدن دریچه که جلوی جریان طبیعی خون را می گیرد، یها گاهاد شهدن 

 شود.  دریچه که باعث برگات خون به عقب و به درون قلب می

 

هرانداناگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   
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 چیست؟ دریچه تعویض

یا  فلزی را بردارد و به جای آن یک دریچه  دریچه قلب توانداگر امکان ترمیم دریچه وجود نداشته باشد، جراح می

بافت  )بیولوژیک( ا  بافتیو دریچه  شوددهد. دریچه مکانیکی ا  فلز و پالستیک ساخته می )بیولوژیک( قرار بافتی

باشد. حتی اگر در یک فرد جوان کار های مکانیکی دوام آنها میمزایای دریچه یکی ا شد.می باحیوانی یا انسانی 

 شوند ممکن است تا آخر عمر با او باقی بمانند.  گذاشته

 

های دیگهر تهرجی  ص را به مدلخا جراح قلب، ممکن است به خاطر نوع جراحی که قصد انجام آن را دارد، یک مدل

کهه دریچهه   یهاد اسهت. در نتیجهه، ههر فهردی های مکهانیکیخته شدن خون در اطراف دریچهبا اینحال، احتمال لدهد،

باشد. فردیکهه وارفهارین مصهرف انعقاد می مکانیکی دارد، باید تا آخر عمر وارفارین بخورد. وارفارین یک داروی ضد

  .نمایههدوضههعیت انعقههادی خههون خههود را کنتههرل  PT-INR هههایکنههد بایههد بههه طههور مرتههب بهها آ مای می

پیونهدی عضو  )بیولوژیک( برخالف یک قلب پیوندی، یک بافت  نده نیست و معموال ماکالت رد  بافتییک دریچه 

 :باشدو دارای  انواع  حیوانی و  انسانی می آوردنمی به وجودرا 

قلهب گهاو )  یها آباهامه خهو  قلهب ا  دریچههشود که معهوال   استفاده می یک حیوانقلب  دریچها    دریچه حیوانی:

 پریکارد( می باشد.

  شههود. اسههتفاده مههیخههود فههرد قلههب دریچههه ا   بههه نههدرت ا  دریچههه قلههب یههک انسههان اسههت.   دریچههه اننههانی:

ا   شهود. ممکهن اسهت بعهددریچه  یستی )بیولوژیک( این است که کمتر باعث ایجاد لخته خونی می مزیت اصلی یک

مصرف وارفارین  وارفارین مصرف کند، اما داروی ضد انعقادی به نامفته تا چندین ه بیمار  عمل جراحی ال م باشد که

 ادامه یابد. در این حالت دایمی نیست مگر آنکه به علت دیگری مصرف آن تحت نظر پزشک
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و به احتمال  یهاد بها گذشهت  مهان  دوام ندارند های مکانیکی)بیولوژیک( به اندا ه دریچه بافتیهای با اینحال، دریچه 

سهال )یها حتهی  ودتهر  01تها  01بعهد ا   بافتیهای است ال م باشد که دریچه رسوب کلسیم خواهند شد. ممکن دچار

 افراد جوان( تعویض شوند. درکودکان یا

 .باشههندنمی حیههوانی بههه راحتههی در دسههتر  هایدوام بیاههتری دارنههد، امهها ماننههد دریچههه های انسههانی دریچههه 

مرتب داروی ضد انعقاد )وارفارین( مصرف  تواند بطورسالی که می 01 یر ک فردمعموال ا  یک دریچه مکانیکی در ی

 شود.ماکلی به وجود بیاید، استفاده می برای وی کند بدون اینکه

 :افراد  یر باشد گزینه خوبی برای )بیولوژیک( ممکن استبافتی یک دریچه  

 ( .کند را تحمل عقادان ضد داروهای سالمندان )بویژه اگر فرد سالمند نتواند مصرف 

  خطرنا  است چون مصرف ضدانعقادها در طول حاملگی،که قصد دارند حامله شوند نانی. 

 های بعد از عمل جراحی تعویض دریچه:مراقبت

  شود، لذا باید قبهل ا  مبهادرت بهه انجهام ههر عفونییک دریچه مصنوعی قلب ممکن است دچار اندوکاردیت 

 .بیوتیک مصرف نماییدآنتیبا نظر پزشک خود   پزشکی یا سایر اعمال جراحی،عمل دندان گونه

 های عفونی هستند بپرهیزید.ا  تما  با افراد سرما خورده و کسانی که دارای بیماری 

 مصرف داروها را خودسرانه قطع نکنید یا افزای  ندهید. ،بدون ماورت با پزشک معالج خود 

 باشهد. درصهورت امکهان آنهرا جزء وسایل ضهروری می ،گوشی مخصوص در منزلون وداشتن دستگاه فاارخ

 توانید ا  پرستاران بخ  بیامو ید.کارش را میطر وتهیه

   بهود و  ۰۶در صورت مصرف قرص دیگوکسین، اول نبض خود را بمدت یک دقیقه کنترل کنید. اگر کمتر ا

 پزشک خود را مطلع سا ید. ی داشتید حتما ضعف و بیحال یکه حالت تهوع و استفراغ ودر صورت

 .قرص وارفارین را طبق دستور و با رعایت همان نکات تذکر داده شده مصرف نمایید 

 توانید رو انه یک بار به مدت حهداکرر پس ا  گذشت سه رو  ا  عمل جراحی و اجا ه پزشک معالج خود می

و شهامپوی بچهه شستاهو دهیهد. بهتهر اسهت حهین دقیقه حمام کنید و محل برش جراحی را با یک لیهف نهرم  ۵
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بعد ا  استحمام، محل برش جراحی نیا ی بهه  .استحمام بر روی صندلی بناینید تا دچار افت فاار خون نگردید

 پانسمان ندارد. 

  هفته خودداری کنید تا جناغ  2هنگام استراحت یا خوابیدن فقط به پات بخوابید و ا  به پهلو خوابیدن به مدت

 بخوبی جوش بخورد.سینه 

  مهاه بها  ۲کهه پهس ا  گذشهت  ا  میز و صهندلی اسهتفاده کنیهد. در صهورتی ،ماه جهت خواندن نما  ۲تا مدت

پات میز و صندلی را ادامه دهید تها  مهانی  ، حتماٌ نما  خواندن خواندن نما  به طور عادی دچار ماکلی شدید

 نیاید. که با خواندن نما  عادی هیچگونه ماکلی برایتان پی 

 می توانید تا حدی که دچار خستگی و یا درد ناهوید راه برویهد. راه رفهتن، باعهث  ود  ،پس ا  اجا ه راه رفتن

 کند.شود و ا  برو  یبوست و نیز ا  جمع شدن ترشحات ریه جلو گیری میها میجوش خوردن بخیه

 استراحت کنید و پس ا  آرام ، پیاده  ند بالفاصله حین راه رفتن اگر احسا  کردید که قلب شما به تندی می

 روی را به ساعتی بعد موکول کنید.

 بپرهیزید. حتی ا  حضور در اماکنی که دود سیگار یا هر نهوع آلهوده کننهده وجهود  ً  اا  مصرف دخانیات جد

 دارد خودداری کنید.

  هفتهه پهس ا   ۲د ماه نباید رانندگی کنید. در صورتی که هیچگونه ماکل خاصی نداشهتید مهی توانیه ۲حداقل

 با پزشک خود ماورت کنید. عمل جراحی با هواپیما یا قطار و یا اتومبیل مسافرت کنید. قبل ا  سفر حتما 

 پهس ا  جراحهی تحهت  باید ،آن دسته ا  بیمارانی که سابقه دیابت ، فاار خون باال و افزای  چربی خون دارند

 ل آورند.های ال م را بعمنظر پزشک معالج خود بوده و کنترل

 توانیهد فعالیهت جنسهی خهود را آکها  کنیهد. درصهورت وجهود درد می ،پس ا  یک ماه بعد ا  عمهل جراحهی

 حتماٌ به پزشک مراجعه کنید. ،به هنگام فعالیت جنسی …نفس و سینه، تنگیقفسه

 .ا  مصرف ماروبات الکلی خودداری کنید 

 


