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مقدمه

قلب ما یک موتور خانه است که در کل عمر ما در حال تپش است .قلب یک اندام
حیاتی بدن است که خدا ان را طوری افریده است که بتواند در تمام عمر انسان کار کند و
بتپد .ولی بعضی انسان ها هستند که قلب آن ها طی فرآیندی باعث بروز مشکل در حیات
انسان میشود  .دانشمندان طی فکر کردن و سعی و تالش و آزمایش ها فراوانی که انجام داده-
اند توانستهاند دستگاهی اختراع کنند که بتواند تا حدودی کار قلب را انجام دهد یعنی می-
تواند بیمارانی را که مشکل نارسایی قلب دارند و باید پیوند قلب کنند را تا حدودی درمان
کنند .آنها طی یک عمل هفت ساعت دو بطن پایین قلب را در میآورند و قلب مصنوعی را
که نام آن  Abiocorاست را با بخیه های زیاد به دهلیز ها متصل میکنند و به آن دو باتری در
شکم که به آن باتری های داخلی و یه باتری اصلی در بیرون از بدن بر روی کمر که به آن
باتری بیرونی میگویند کار گذاشته میشود.
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اهداف تحقیق
همانطورکه از اسم این دستگاه معلوم است این یک دست سازه و اختراع تاثیر گذار
بشر است و از ان جمله که در ساخت و افختار اختراع آن یک ایرانی به نام دکتر موسیوند
بوده است پ س شایسته است که ما این اختراع جدید و تاثیر گذار در علم پزشکی است را
بشناسیم و علم و فهم خود را گسترش دهیم و این تکلونوژی جدید را در کشور عزیزمان
گسترش دهیم زیرا هزارن از هم وطنانمان از بیماری نارسایی قلب و بیماری های مختلف
مریوط به قلب رنج میبرند و گاهی ممکن است انقدر در صف عمل پیوند قلب منتظر میمانند
که جان خود را از دست میدهند امیدوارم که بتوانم با این تحقیق به گسترش علم در کشورم
کمک کنم و هم و هزاران نفر را از مرگ نجات دهم.
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قلب مصنوعی
در سال Paul Winchel ،۲۸۹۱نمونه اولیهای از یک قلب مصنوعی را طراحیکرد ،اما استفاده از آن در
بدن یک انسان کاری مخاطرهآمیز بهنظرمیرسید .درنهایت جراح متبحری به نام دکتر  William Devriesاز
دانشگاه  Utahآمریکا تصمیم به انجام این پیوند گرفت .او این دستگاه را  ۷Jarvik-نامید .این نخستین ماشینی
بود که میتوانست به طور دائم جایگزین قلب شود .بیمار دریافتکننده پیوند ،دندانپزشکی  ۱۲ساله به نام
Barney Clarkبود .شانس زندگی او در صورت عدم دریافت پیوند ،کمتر از سی روز پیشبینی میشد.
جراحی با موففیت انجامشد و کالرک  ۲۲۱روز زنده ماند.
یکی از ویژگیهای ،۷ Jervik-بهکارگیری نوعی فلز مخصوص در حفرات داخلی آن بود .خون در برخورد با
این نوع فلز منعقد میشد و الیهای در داخل حفرات تشکیل میداد .این امر سبب تسهیل حرکت خون در قلب
میشد.
عملکرد۷ Jarvik-همانند پمپ هوا طراحی شدهبود و برخالف مدل پیشرفته امروزی ،الزم بود چندین رشته
سیم از بدن بیمار بیرون بیاید و به منبع نغذیه خارجی متصل شود .طبیعیترین پیامد این طراحی ،بروز
عفونتهای متعدد در محل عبور سیمها از پوست بود .پیش از توقف تولید ،۷Jarvik-در چندین بیمار دیگر نیز،
از آن استفاده شد ،اما بهعلت بروز مشکالت فنی نظیر خطاهای مکانیکی و حجم بسیار بزرگ دستگاه ،تولید آن
متوقف شد.
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دو کشف اساسی ،در تولید قلبهای مصنوعی مدرن نقشی کلیدی داشتند؛ مورد اول تولید پوریه ضدانعقاد است
که در الیه بیرونی قلب مصنوعی استفاده میشود و احتمال پسزدهشدن آن را از سوی سیستم ایمنی و بافتهای
اطراف به حداقل میرساند .کشف مهم دیگر ،اختراع سیستم منبع تغذیه قابل کاشت درون بدن است که
هیچگونه حرارتی در بافتهای اطراف

د

خو
ایجادنمیکند .این دو کشف از ابداعات فردی به نام  Hiroaki Harusakiاست.
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این دو ویژگی به همراه دهها تکنولوژی دیگر ،در قالب یک مدل قلب مصنوعی با نام  AbioCorارائه شدهاست.
این مدل در سال  ۱۰۰۲برای نخستینبار بهکارگرفتهشد و در سال  ۱۰۰۲با رسیدن به حد نصابهای الزم ،مجوز
FDAرا دریافت کرد۹۱ .درصد از بیماران دریافتکننده  AbioCorبیشاز یک سال و ۱۲درصد بییشاز  ۵سیال
شانس زندگی یافتند.

نحوه عملکرد قلب مصنوعی
قلب انسان به طور میانگین خون را با نرخ  ۱۰تا  ۲۰۰بار در دقیقه پمپاژ میکند .قلب در دو مرحله عمل میکند:
 .۲در مرحله اول ،دهلیزهای راست و چپ به طور همزمان منقبض می شوند و خون را به خیار از قلیب
می فرستند.
 .۱در مرحله دوم ،بطن ها منقبض میشوند و خون را به ریهها و سایر نقاط بدن هدایت میکنند.
پس از آن عضالت قلب تا تپش بعدی استراحت می کنند .در این فاصله قلیب مجیدداا از خیون پیر میی شیود.
در بیمارانی که از قلب مصنوعی جدید استفاده میکنند ،قلب مصنوعی جایگزین بطنها میشود و دهلیزها هنوز
در جای خود باقیماندهاند .بنابراین در مرحله اول از فرایند پمپاژ خون ،همچنان دهلیزهای قلب طبیعی ،به طیور
همزمان منقبض میشوند و خون را به خار از قلب میفرستند .اما مرحله دوم متفاوت بیا قلیب طبیعیی انجیام
میشود .از آنجا که نحوه طراحی قلب مصنوعی به صورتی است که در هر لحظه خون را تنها به یکی از دو بطن
میفرستد ،ابتدا خون به ریه ها فرستاده ،سپس به سایر نقاط بدن پمپ میشود .قلب مصنوعی قادر است خون را
با نرخ ده لیتر در دقیقه پمپ کند که برای فعالیتهای روزانه کافیست.
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اجزای قلب مصنوعی
قلب مصنوعی  AbioCorاز جنس تیتانیوم و پالستیک است و چهار بخش زیر را به هم متصل میکند:


دهلیز راست



دهلیز چپ



آئورت



شریان ریوی

مکانیسم عملکرد دستگاه بسیار شبیه به یک پمپ هیدرولیک است .در این نوع از پمپها ،مایع هیدرولیک فشار
را از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میکند .برای درک بهتر عملکرد قلب مصنوعی ،نحوه کار اجزای مختلف آن را
بررسی میکنیم:


پمپ هیدرولیک
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عملکرد این قطعه همانند پمپ هیدرولیک صنعتی است .نوعی ماده غیرقابلفشردهسیازی در ایین پمیپ جرییان
دارد که نیروی اعمالشده را از یک نقطه به نقطه دیگر میفرستد.


دریچه ورودی

این دریچه برای جریان یافتن مایع هیدرولیک از یک قسمت به قسمت دیگر ،بازوبسته میشود .هنگامیکه میایع
به سمت راست حرکت میکند ،خون از درون بطن مصنوعی به ریهها پمپ میشود و هنگامیکه مایع به سیمت
چپ میرود ،خون به سایر نقاط بدن فرستادهمیشود.


سیستم انتقال انرژی به صورت بیسیم

این سیستم به نام(  Transcutaneus Energy Transferانتقال انیرژی از درون پوسیت ،خوانیدهمییشیود.
اجزای تشکیلدهنده آن دو سیمپیچ داخلی و خارجی هستند .این دو سیمپیچ انرژی را از یک باتری خارجی
میگیرند و از طریق القای الکترومغناطیسی آن را به باتری داخلی و واحد کنترل میفرستند.


باتری داخلی

یک باتری قابل شارژ است که در داخل شکم بیمار ایمپلنت میشود .بیاتری داخلیی  ۰۰تیا  ۲۰دقیقیه وقیت در
اختیار بیمار قرارمیدهد تا بتواند فعالیتهایی نظیر حمامکردن را که در طیی آنهیا مجبیور بیه جیداکردن بیاتری
خارجی است ،انجام بدهد.


باتری خارجی

این باتری روی یک کمربند قرارمیگیرد و به دور کمر بیمار بستهمیشود .قابل شارژ است و  ۲تا  ۵سیاعت کیار
میکند.


واحد کنترل
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این ابزار الکترونیکی کوچک در جداره شکم بیمار کارگذاشتهمیشود و به کنترل نحوه پمپاژ قلب و رییتم قلبیی
اختصاص دارد .وزن کلی دستگاه در حدود  ۱پوند ( ۰.۸کیلوگرم) است.

مراحل جراحی
پیوند قلب مصنوعی ،جراحی بسیار ظریفی است .نه تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار جیدا
کند ،بلکه باید یک شیء خارجی را در قفسه سینه کاربگذارد .در طی جراحی ،بیمار موقتاا به پمپ مصنوعی قلب
و ریه متصل می شود تا قلب از تپش بایستد و جراحی میسر شود .قلیب مصینوعی بیه وسییله صیدها بخییه بیه
دهلیزهای قلب طبیعی وصل میشود و جراح برای پوشاندن بخیهها از یک الیه بافت مصنوعی استفاده مییکنید.
تعداد پرسنل حاضر در پیوند قلب مصنوعی معموالا بسیار زیاد است .عالوهبیر دو جیراح زبیده و دستیارانشیان،
چنییییییدین متخصییییییا و تیییییییم پرسییییییتاری بییییییه کنتییییییرل شییییییرای میییییییپردازنیییییید.
مراحل به این شرح هستند:
 )۲جایگذاری سیمپیچ داخلی در شکم
 )۱بازکردن جناغ سینه و اتصال دستگاه پمپ قلب و ریه (در این مرحله قلب از تپش میایستد و خون
بیمار از طریق دستگاه پمپ میشود)
 )۰جداسازی بطنهای قلب طبیعی( دهلیزها جدا نمیشوند)
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 )۲استفاده از یک مدل پالستیکی برای تعیین محل دقیق قرارگیری قلب مصنوعی
 )۵بریدن بافتهای مصنوعی در اندازههای مطلوب و بخیهزدن آنها به آئورت و شریان ریوی
 )۱قلب مصنوعی وارد قفسه سینه میشود و اتصاالت آن با شریان ریوی ،آئورت ،و دهلیزهای راست و
چپ برقرار میشود.
 )۷تخلیه کامل هوای داخل دستگاه
 )۹جداسازی بیمار از پمپ قلب و ریه
 )۸حصول اطمینان از صحت عملکرد قلب
 )۲۰بستن قفسه سینه
شرایط دریافت پیوند
کاندیداهای دریافت قلب مصنوعی معموالا “بیمارترین بیماران” هستند؛ یعنی در شدیدترین حالت ناراحتی قلبی
بهسرمیبرند .پیوند قلب مصنوعی تنها هنگامی انجام میشود که کاندیدای پیوند حائز تمامی شروط زیر باشد:

.)1در حادترین مرحله بیماری قلبی باشد
.)2امید به زندگی در وی کمتر از  ۰۰روز برآورد شدهباشد
.)3هیچ امکانی برای دریافت قلب طبیعی وجودنداشتهباشد
.)4هیچ راه درمانی جایگزین در دسترس نباشد
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سایز قفسه سینه بیمار با ابعاد قلب مصنوعی همخوانی داشتهباشد .این شرط از طریق عکس برداری CAT Scan
و  X-Rayبررسی می شود .عکس های بدست آمده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به نیام  CADبیرای نیوعی
اندازه گیری مجازی ،بازسازی می شوند .این نرم افیزار قلیب طبیعیی را بیه صیورت مجیازی حیذف میی کنید و
 AbioCorرا مجازاا در قفسه سینه قرارمیدهد و درصورت همخوانی ابعاد ،اجازه پیوند دادهمیشود.

قلب شما ،موتوری است در بدن شما که موجب می شود همه چیز همچنان در حال کار باشد .در واقع قلب یک
پمپ عضالنی است که گردش خون و اکسیژن در شش ها و بدن شما را موجب می شود .قلب شما طی یک
روز  ۱۰۰۰گالن ( ۷۵۹۰لیتر) خون را پمپاژ می کند مانند هر موتوری ،اگر از قلب خوب مراقبت نشود ،در کار
کردن دچار مشکل می شود و کمتر از میزان الزم پمپاژ می کند .به این حالت نارسایی قلبی می گویند.

قلب مصنوعی)(Artifical Heart
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 Abiocorاولین قلب مصنوعی است که پس از حدود دو دهه استفاده می توان کرد.تا همین اواخر ،تنها گزینه
برای بیماران نارسایی قلبی شدید فق پیوند قلب بوده است .اما فق کمی بیشتر از  ۱۰۰۰پیوند قلب به طور
ساالنه در آمریکا انجام می شود ،این بدان معناست که دهها هزار نفر در انتظار برای یک قلب اهدایی می میرند.
در دوم جوالی سال  ،۱۰۰۲بیماران نارسایی قلب امید تازه ای یافتند ،چرا که جراحان در بیمارستان یهودیان
شهر  Louisvilleدر کنتاکی اولین پیوند قلب مصنوعی را در  ۱دهه ی اخیر انجام دادند  Abiocorقلب قابل
پیوند جایگزینی ،اولین قلب کامل مصنوعی است و انتظار می رود که دو برابر عمر متوس قلب بیماران عمر
کند.
در این مقاله شما کامالا به عمق شیوه ی کاری یک قلب مصنوعی وارد می شوید .می فهمید که چگونه در سینه
ی یک بیمار کار گذاشته می شود و چه کسی ممکن است کاندیدای چنین قلب مکانیکی ای باشد .همچنین
Abiocorرا با قلب های مصنوعی قبلی ،که شکست خورده بودند ،مقایسه خواهیم کرد.
قلب سیال گرد:
به طور متوس قلب یک انسان بالغ در هر یک دقیقه ۱۰ ،الی  ۲۰۰بار ضربان می کند .قلب در دو مرحله کار می
کند.در مرحله ی اول دهلیز راست و چپ به طور همزمان منقبض می شوند و خون را به بطن چپ و راست
پمپاژ می کنند.
در مرحله ی دوم ،بطن ها با هم منقبض می شوند و خون را به بیرون از قلب می فرستند.سپس ماهیچه ی قلب
تا ضربان بعدی ،استراحت می کند .این کار به خون اجازه می دهد تا دوباره قلب را پر کند.
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حفرهای یک قلب معمولی
توضیح -۲ :دهلیز راست  -۱بطن راست  -۰دهلیز چپ  -۲بطن چپ  -۵دریچه ی سه گوش یا سه لختیی -۱
دریچه ریوی  -۷دریچه ی مترال  -۹دریچه ی آئورت
بیمارانی که از  Abiocorاستفاده می کنند همچنان دهلیزهایی دارند که ضربان می کنند؛ اما قلب مصینوعی کیه
دهلیزها را جایگزین می کنند ،فق می توانند خون را مجبور کنند که در یک زمیان از ییک دهلییز بییرون رود.
بنابراین این قلب به طور متناوب خون را به ششها و سپس بدن می فرستد .به جای این کیه هماننید ییک قلیب
معمولی همزمان به هر دو خونرسانی کند  Abiocorقادر است که بیشتر از  ۲۰لیتر بر دقیقه خون را پمپاژ کنید
چیزی که برای فعالیت های روزانه کافی است.
قلب مصنوعی)(Artifical Heart

راهنمای قلب مصنوعیAbiocor
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 Abiocorکه توس

 Abiomedساخته و تکمیل شده است یک قطعه ی پزشکی فوق العاده پیچیده است

اما مکانیسم اصلی قطعه پمپ هیدورلیکی است که سیال را از یک سمت به سمتی دیگر پمپ می کند.

برای اینکه با طرز کار آن آشنا بشویم ،اجازه دهید که نگاهی به قطعات جورواجور و سازنده ی این قطعه
بیندازیم:

-1پمپ هیدورلیک :ایده ی اصلی در این قطعه شبیه پمپ های هیدرولیک مورد استفاده در تجهیزات سنگین
است .نیرویی که به یک نفطه وارد می شود ،با استفاده از یک سیال (مایع) تراکم ناپذیر به نقطه ای دیگر منتقل
می شود .یک چرخ دنده در داخل پمپ برای ایجاد فشار ۲۰ ،هزار دور در دقیقه می چرخد.
- 2دریچه ی خروجی :این دریچه با باز و بسته شدن خود به مایع تراکم ناپذیر اجازه می دهد که از یک سمت
قلب به سمت دیگر آن برود .وقتی که مایع تراکم ناپذیر به سمت راست حرکت می کند ،خون از طریق یک
دهلیز مصنوعی به ششها فرستاده می شود .وقتی که مایع تراکم ناپذیر به سمت چپ قلب مصنوعی می رود،
خون به دیگر قسمت های بدن پمپاژ می شود.
- 3سیستم بدون سیم انتقال انرژی :سیستم انتقال انرژی ماورایی ) (TETهم نامیده می شد .این سیستم دارای ۱
کویل (سیم پیچ) است .یکی داخلی و یکی خارجی .که توان را از طریق نیروی مغناطیسی از یک باتری خار
از بدن بدون سوراخ کردن پوست عبور می دهد .کویل داخلی توان را دریافت می کند و آن را به باتری داخلی
و قسمت کنترل کننده ) (controllerمی فرستد.
- 4باتری داخلی :یک باتری قابل شارژ در داخل شکم بیمار کاشته می شود .این باتری به مریض اجازه می دهد
که برای  ۰۰الی  ۲۰دقیقه فعالیت هایی مثل دوش گرفتن را انجام دهد .این قابلیت برای زمانی است که بدن از
سیستم باتری اصلی جدا شده است.
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- 5واحد کنترل کننده  (controller):این قطعه اکترونیکی کوچک در درون حفره ی شکمی بیمار قرار داده
می شود .این قعطه ،سرعت پمپاژ خون در بدن را بررسی و کنترل می کند.
قلب مصنوعی  Abiocorکه از پالستیک و تیتانیوم ساخته شده است ،با چهار مکان در ارتباط است :دهلیز
راست ،دهلیز چپ ،آئورت و سرخرگ ریوی .کل سیتسم حدود  ۱پوند ( ۰.۸کیلوگرم) وزن دارد .در قسمت
بعدی می فهمید که چگونه جراحان  Abiocorرا در عملی  ۷ساعت در بیدن یک بیمار قرار دادند.
جراحی  7ساعته:
عمل جراحی قرار دادن ، Abiocorبی نهایت حساس است .نه تنها جراحان بطن های چپ و راست قلب
طبیعی ار از مدار جریان خار می کنند و آنها را از بدن بیمار بیرون می کشند ،بلکه آنها باید چیزی خارجی را
هم در سینه ی بیمار قرار دهند .بدن بیمار باید موقتاا به دستگاه قلب و شش مصنوعی درحین جراحی وصل
شود وسپس از آن هم جدا شود .الزم است که جراحان صدها بخیه برای محکم کردن شایسته ی قلب به بطن
های مصنوعی استفاده کنند .پیوندهاAbiocor ،را به قسمت های باقیمانده از قلب طبیعی پیوند می زنند.
پیوندها ) (Graftsنوعی بافت ترکیبی هستند که برای وصل کردن قطعات مصنوعی به بافت های طبیعی در بدن
انسان استفاده می شوند.
جراحان در حال کاشتن قلبAbiocor

برای این که به پیچیدگی این جراحی پی ببرید ،باید بدانید که تعداد زیادی از پرسنل پزشکی در طی این
جراحی حضور داشتند .این جراحی انجام شده در ۱جوالی سال  ۱۰۰۱که اولین در نوع خودش در جهان بوده،
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تیم جراحی بزرگی را مشغول ساخته بود ۱ .جراح اصلی ۲۲ ،پرستار ،تزریق گران ،متخصصان بیهوشی و دیگر
پرسنل های پشتیبانی .سطور زیر بیانگر طرز عملکرد این تیم برای جراحی منحصر به فردشان از زبان جراح
روبرت داولینگ از دانشگاه  Louisbilleاست:
- ۲جراحان کویل منتقل کننده ی انرژی را در شکم قرار دادند.
- ۱استخوان سنیه باز شد و مریض تحت دستگاه قلب و شش قرار گرفت.
- ۰جراحان بطن های چپ و راست را از قلب اصلی بیمار جدا کردند .آنها دهلیزهای چپ و راست ،آئورت و
دریجه ی ریوی را باقی گذاشتند .فق همین قسمت از جراحی  ۱-۰ساعت طول کشید.
- ۲دستیندهای دهلیزی به دهلیزهای راست و چپ قلب طبیعی دوخته شدند.
- ۵یک مدل الستیکی در قفسه ی سنیه ی بیمار برای تشخیا محل درست و قرار گرفتن در محل قلب بیمار
قرار داده شد.
- ۱پیوندها در طول های مناسب بریده شدند و به سرخرگ های آئورتی و ریوی دوخته شدند.
- Abiocor ۷در فقسه ی سنیه ی بیمار جای داده شد .جراحان از ارتباط دهنده های سریعی (مثل پرچ های
کوچک) استفاده کردند تا قلب را به سرخرگ آئورت ،ریوی و دهلیزهای راست و چپ پیوند دهند.
- ۹همه ی هوای داخل قطعه تخلیه شد.
- ۸مریض از دستگاه قلب و شش جدا شد.
- ۲۰جراحان مطمئن شدند که قلب جدید به طرز مناسبی در حال کارکردن است.
تا قبل از این عمل ۲۲ ،عمل مشابه دیگر رخ داده بود .آخرین آنها مربوط به  ۱۰فوریه ی  ۱۰۰۲بوده است
(تاریخ تألیف مقاله مربوط به سال  ۱۰۰۲است) .به عنوان یک آزمایش کلینیکی مریض شماره ی  ۲۱جراحی را
در بیمارستان  st. Lukes Episcoalدر هوستون درمؤسسه ی قلب تگزاس متحمل شد.
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در اصل مقامات رسمی  Abiomedدر مورد نتایج خیلی خوشبینانه ی این عمل هشدار داده بودند :خوش بینانه
ترین پیش بینی این بود یک مریض می تواند تا  ۱ماه با قلب  Abiocorزنده بماند .این قطعه فق برای  ۱برابر
کردن عمر باقیمانده ی مریض هایی طراحی شده است که فق  ۰۰روز تا قبل از جراحی فرصت زنده ماندن
دارند.
رابرت تولز ،مریضی که در  ۱جوالی  ۱۰۰۲قلب جدید را دریافت کرده بود ،درگذشته است ۲۰ .مریض دیگر
هم فوت کرده اند اما دریافت کنندگان  Abiocorبه طور متوس برای  ۵ماه زنده مانده اند.

Jarbik-7
در سال  ۲۸۹۱دکتر  William Debriesجارویک  ،۷اولین قطعه ی پزشکی طراحی شده برای جایگزین کامل
موقت برای قلب را در بدن یک بیمار قرار داد .عمل جراحی در دانشگاه اوهایو بر روی دندانپزشکی از سیاتل به
نام دکتر بارنی کالرک انجام شد .کالرک توانست  ۲۲۱روز زنده بماند .سرانجام در برابر عوارض تسلیم شد.
جارویک  ۷یک قلب هواگرد بود که توس دکتر ویلم کلف ) (Willem Kolffو دکتر دن اولسن (Dan
)Olsenطراحی شد .برخالف  Abiocorکه کامل بود ،جارویک  ۷چندین سیم خارجی داشت که از بدن بیمار
بیرون آمده بود و به یک واحد خارجی بزرگ وصل شده بود .این سیم های بیرون آمده ،موجب چندین عفونت
در بدن کالرک شد.
برای دیگر مریضانی که آن را دریافت کردند ،جارویک  ۷به علت های عواقبی مثل ،ضربه ،از کار افتادگی
مکانیکی و تطابق آناتومیکی با بافت ها ،به مشکل برخورد .این قلب تا همین اآلن هم پیشرفت و توسعه داشتنه
است و به  Carbio west heartتغییر نام داده است .از این قلب فق در شرای و وضعیت های آزمایشی
استفاده می شود و به عوان قطعه ای تحقیقاتی برای پلی جهت پیوند استفاده می شود.
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مریض ترین مریض ها:
سازمان غذا و داروی آمریکا ) (FDAبه(  Abiomedسازنده فلب مصنوعی ) Abiocorاجازه داده است تا ۲۵
عمل کاشت قلب را به عنوان آرمایش های کلینیکی به انجام رسانند .تاکنون  ۲۱عمل جراحی از  ۲۵عمل
جراحی مذکور به انجام رسیده است .این جراحی ها در مراکز پزشکی در هوستون ،لس آنجلس ،بوستون و
فیالدلفیا انجام شده است  . FDAنتایج این کاشت قلب ها را به صورت مورد به مورد و از پایه بررسی کرده
است تا بتواند آینده ی  Abiocorرا تعیین کند .اگر این قطعه ی  ۷۰تا ۲۰۰هزار دالری موفق شود ،می تواند
زندگی یک بیمار را بدون عارضه ای ،طوالنی کند و می تواند استفاده از آن را در دیگر مراکز قلب در سراسر
آمریکا تصدیق کند .در واقع چندین آژانس خبری گزارش کردند که  Abiocorدر طلب گرفتن تأیید از FDA
برای فروش این قطعه است .این قطعه می تواند برای بیمارانی که در مرحله ی آخر نارسایی قلبی قرار دارند
استفاده شود.
المان گری گفته است که نامزدهای استفاده از این قلب مریض ترین مریض ها خواهند بود . FDAو مقامات
رسمی  Abiomedچند پارامتر برای کسی که بتواند اولین دریافت کننده ی قلب مصنوعی باشد ،گذاشته اند که
عبارتند از:
در آخرین مرحله از نارسایی قلبی باشد ،کمتر از  ۰۰روز از عمر او باقی مانده باشد ،کاندیدای دریافت یک قلب
طبیعی نباشد ،هیچ گزینه ی درمانی دارای دوامی نداشته باشد.
یک مورد دیگر هم نیاز است و آن این که این قطعه ای که به بزرگی یک گریپ فورت است در سینه ی مریض
جا بشود .برای تشخیا این که این قطعه جا می شود یا نه ،باید اسکن  CATرا متحمل شود و عکس برداری
اشعه ایکس از قفسه ی سینه را نیز در برنامه خود قرار دهد .پس از آن از یک برنامه ی کمک طراحی کامپیوتری
معروف به(  CADاحتماالا اسم برنامه ی طراحی  Auto cadرا که شنیده اید) کمک گرفته می شودوقلب طبیعی
بیمار به صورت مجازی برداشته می شود و یک  Abiocorبه صورت مجازی در قفسه ی سینه اش قرار داده
می شد .اگر برنامه ی کامپیوتر نشان دهد که این قطعه از لحاظ اندازه تطابق دارد ،پزشکان می توانند برای عمل
جراحی کاشت قلب مصنوعی ،اقدام کنند.
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برای حدود  ۱ماه پس از عمل جراحی ،بیمارستان و مسئوالن  Abiomedنام مریض را مخفی نگه داشتند .اما
در  ۱۲آگوست سال  ،۱۰۰۲آشکار شد که او رابرت تولز است .او ساکن کنتاکی است و کارمند سابق شرکت
تلفن بوده است .و حاال یک بیمار تاریخ ساز است .اگر چه او از یک عفونت رنج می برد و پس از عمل جراحی
به یک دستگاه تهویه نیاز داشت .پزشکان او گرازش دادند که قلب مکانیکی بدون هیچ مشکلی در حال کار
کردن است.
رابرت تولز در کنار دکتر المان گری (چپ) و دکتر رابرت داولینگ
در زیر چیزهایی که درمودر تولز قبل از عمل جراحی می دانستند ،آمده است :او از نارسایی قلبی نوع چهارم
رنج می برد .او نارسایی شدید بطنی دارد .او از یک مرکز پیوند قلب برگشته است .او از جراحی انسداد شرائین
اکلیلی قلب استفاده کرده است .او چندین حمله ی قلبی داشته اس .او دیابت دارد.
در حال حاضر  ۱تا  ۰میلیون آمریکایی با نارسایی قلبی وجود دارند که ساالنه  ۲۰۰هزار مورد جدید تشخیا
داده می شود.
نارسایی قلبی موجب مرگ  ۰۸هزار نفر در سال می شود .این آماری است که مؤسسه ی ملی قلب ،شش و
خون ) (NHLBIارائه کرده است .بیشتر کسانی که نارسایی قلبی شان تشخیا داده می شود ،می توانند تا ۵
سال زنده بمانند و معموالا به پیوند قلب برای طوالنی تر کردن زندگی شان نیاز دارند.
فق در آمریکا ۱۲۲۰ ،مورد پیوند قلب در سال  ،۱۰۰۰صورت گرفته است .اما ساالنه هزاران نفر از دریافت
کنندگان بالقوه ی قلب در انتظار برای پیوند قلب می میرند .پزشکان هنوز مردم را برای اهداءعضو تشویق می
کنند اما  Abiocorممکن است بتواند جان خیلی از آنهایی که گزینه ی پیوند قلب طبیعی ندارند یا منتظر یک
قلب هستند را نجات دهد.
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