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    עזאיעזאיעזאיעזאי' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ

         של ניתוחי לב של ניתוחי לב של ניתוחי לב של ניתוחי לבהביצועהביצועהביצועהביצוע    עקרונותעקרונותעקרונותעקרונות

 ניתוח לב פתוח �  קבוצות של סוגי ניתוחי� 2 ניתוח לב כולל בתוכו המושג ....אאאא

  .סגורוניתוח לב 

,  ניתוח המתבצע בלב כשבאותה העת הלב מתפקד�  בהגדרתו  סגור סגור סגור סגורלבלבלבלב    ניתוחניתוחניתוחניתוח

� אלו זו דוגמא בולטת בקבוצת ניתוחי.  חיי� לאד�ומאפשר, מזרי� ד� לאברי�

בשיטה זו נית� לבקע .  עליה וחדר שמאליי�שבי�צניפי � שיטת ביקוע המסת� הדו

וזאת בזמ� שהלב פוע� ,  אצבעובעזרתהמסת� על ידי החדרת מכשיר מיוחד 

ניתוח בו צרי! להחלי  אחד , כדוגמא,  לב פתוח לב פתוח לב פתוח לב פתוחבניתוחבניתוחבניתוחבניתוחלא כ� הדבר . ומתפקד

וכ� ,  העליות או החדרי�שבי� לתק� פג� תו! לבבי כמו חור במחיצה, משסתומי הלב

ואילו ,  מתפקדאינו, בניתוחי� מסוג זה בעת הניתוח הלב דומ�. ניתוחי מעק 

. האד�ריאה והיא השומרת חיות �מחזור הד� וחמצונו מתבצע על ידי מכונת לב

לעיתי� נעשה הניתוח על שטח . בעת ניתוח לב הרי שלא בהכרח פותחי� את הלב

אינה מרמזת על כ! שהלב נפתח " פתוח"ולכ� המלה ,   ניתוחי מעקכדוגמת, פניו

  .וג� לפתחו,  כ! שאי� הלב מתפקד באותו הזמ� ונית� לעשות בו כל הצרי!עלאלא 

        .... הד� התקי� בגו  האד� הד� התקי� בגו  האד� הד� התקי� בגו  האד� הד� התקי� בגו  האד�מחזורמחזורמחזורמחזור. . . . בבבב

תמונה ( התקי� באד� מורכב משני מעגלי� המשתלבי� אחד בשני הד� מחזור

יה הימנית דר! וריד נבוב עליו�  מאזור הראש חוזר לעלאוהד� בהגיעו מהגו  ). 1

צניפי לחדר ימי� ומש� דר! � שסתו� תלתדר!מהעליה הימנית עובר . ותחתו�

 חל תהלי! חמצו� הד� בריאות. שסתו� ריאתי לעורק הריאה ולשתי הריאות

תחמוצת הפחמ� משתחרר לדרכי הנשימה �דו). CO2(תחמוצת הפחמ� � ושחרורו מדו

. ונקשר לכדורית הד� האדומה, לנימי הד� בריאהחודר ) O2(ובאותו הזמ� החמצ� 

ראה (בחמצ� חוזר מהריאה דר! ורידי הריאה לעליה השמאלית " נטע�"שהד� לאחר 

צניפי לחדר שמאל �מהעליה השמאלית הוא עובר דר! המסת� הדו, )1,2תמונות 

הד� זור� מחדר שמאל דר! המסת� .  הד� לגו הדוחסתהמשמש כמשאבה עיקרית 

משחרר ,  חלקי הגו  עד לרמה התאיתלכלומש� מתפזר , העורקי�� יהותיני לאב

מהרקמות עובר הד� . הפחמ�תחמוצת �קולט חומרי פסולת ודו, חמצ� לרקמות

  . הימנית וחוזר חלילהלעליה ומש� המאספתלמערכת הורידית 

מחייב עקיפה זמנית של הלב ,  בו מפסיקי� את פעולת הלב לב פתוח לב פתוח לב פתוח לב פתוחניתוחניתוחניתוחניתוח. . . . גגגג

במכונה זו הד� נאס  מהגו  בהגיעו . ריאה� בעזרת מכונת לבעשהנוהריאות וזאת 
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 הימני הוא מועבר למכונה אשר ממלאת ללב להכנס ובמקו�, לפתח העליה הימנית

בהמש! נדחס הד� על . דהיינו מחמצנת את הד� ומנקה אותו,  הריאותתפקידאת 

 את בדר! זו עוק  הד� ה�.  לאבי העורקי� לאחר שחומצ�ישירותידי משאבה 

באותה עת נית� להפסיק את פעולת הלב .  הדוחסהלבהריאות המחמצנות וה� את 

  .תיקו�ולבצע את הטעו� , לפתחו, לחלוטי�

        

        

        

        :::: שלבי� עיקריי� שלבי� עיקריי� שלבי� עיקריי� שלבי� עיקריי�3333 הלב הפתוח כולל  הלב הפתוח כולל  הלב הפתוח כולל  הלב הפתוח כולל ניתוחניתוחניתוחניתוח    תהלי!תהלי!תהלי!תהלי!

  .ריאה�  החולה למכונת לבוחיבורהכנה . 1

  . של הדרוש תיקו� בלב עצמוהתיקו�שלב . 2

  .ריאה� הלב ממכונת לבניתוק. 3
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        ))))3333' ' ' ' תמונה מסתמונה מסתמונה מסתמונה מס((((. . . . ריאהריאהריאהריאה���� וחיבור למכונת לב וחיבור למכונת לב וחיבור למכונת לב וחיבור למכונת לבהכנההכנההכנההכנה. . . . דדדד

והלב חשו  וגלוי ) כיס הלב(נפתח הפריקרד ,  נפתח בית החזהההכנה בשלב

� דרכו יוחזר הד� ממכונת לב) �1צ(,  לאבי העורקי�צינורבהמש! מוכנס . למנתח

 ולוריד )�2צ( נוספי� לוריד הנבוב העליו� צינורות 2מוכנסי� . הריאה לגו  החולה

בשני צינורות אלו ). 3' תמונה מס( הימנית העליהוזאת דר! ) �3צ(הנבוב התחתו� 

 ויעבור � מהגו  בדרכו לריאות החוזר אותו הד� �ינוקז הד� מהעליה הימנית 

 ובעזרת משאבה מוחזר חימצו�הריאה עובר � הד� במכונת לב. הריאה�למכונת לב

 לציי� כי אי� הלב המקו�כא� . ורקי�ישירות לאבי הע, המיועד לכ!, דר! הצינור

 לתו! כלי מוכנסי�אלא הצינורות , מוצא ממקומו ואינו מנותק מכלי הד� הראשיי�

  .הד� כמתואר לעיל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בנוס  לחמצונו הרי שג� נית� לקררו או , הריאה� הד� במכונת לבמעבר בעת

 ידוע כי חילו  החומרי� של הגו  קט� בעת שטמפרטורת. לצרכי�לחממו בהתא� 
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 נמוכה בטמפרטורה לאור זאת מומל+ לבצע ניתוחי הלב � נמוכה יותר הגו 

 לקרר את נית�לצור! כ! . מעלות 20-22°Cולעתי� בטמפרטורה של , מהנורמלית

 בתו� ואילו �10-12°C הד� בעת תחילת הניתוח לטמפרטורה נמוכה של עד כ

 ידי כ! נית� להשיג השינוי ועל 37-38°C עד לטמפרטורה של בשניתממו הניתוח לח

  .הרצוי בטמפרטורת הגו  בשלבי הניתוח השוני�

         התיקו� של הפג� בלב התיקו� של הפג� בלב התיקו� של הפג� בלב התיקו� של הפג� בלבשלבשלבשלבשלב. . . . הההה

המנתח מבקש מהממונה ,  הכנסת הצינורות לכלי הד� הראשיי�ביצוע לאחר

, ולכתוצאה מכ! מתחילה המכונה לפע.  להפעילהלהתחילריאה � על מכונת לב

וזאת עד ,  לאבי העורקי�ישירות ומחזירתהומנקזת בהדרגה ד� מהעליה הימנית 

במצב זה .  הימנית מנוקז למכונה ומוחזר לאבי העורקי�מהעליהלמצב שבו כל הד� 

שריר , בשלב זה.  אלא המכונה מבצעת זאת במקומוכמשאבהאי� הלב מתפקד יותר 
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ורקי� הכליליי� וממשי! לפעו�  דר! העקיומוהלב עדיי� מקבל אספקת ד� לצור! 

. מתחיל תהלי! הקירור,  למכונהומועברלאחר שכל נפח הד� עוק  הלב . כהרגלו

 קר ד� הלב המקבל, הגו הד� העובר במכונה מתקרר ועל ידי כ! מקרר ג� את 

 זה המנתח חוס� את זרימת הד� לשריר הלב עצמו בשלב. מאט את קצב פעולתו

כאשר מופסקת זרימת הד� ללב עצמו . כסדרהיכה בעוד שהזרימה לשאר הגו  ממש

מפסיקה ,  באשלג�ועשירהובעזרת הזרקת חומרי� משתקי� כגו� תמיסה קרה 

 על מנת פניונית� לפתוח את הלב או לעבוד על שטח , כעת. פעולת הלב לחלוטי�

להוציא , א� מדובר במסת� פגוע נית� לפתוח את הלב. לבצע את הטעו� תיקו�

  .ו במסת� מלאכותי ולסגור הלבלהחליפ, המסת�
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        הריאההריאההריאההריאה����ניתוק הלב ממכונת לבניתוק הלב ממכונת לבניתוק הלב ממכונת לבניתוק הלב ממכונת לב. . . . וווו

לש� כ! מכונת . מתחיל תהלי! חימו� החולה,  שנגמר התיקו� בלב עצמולאחר

 הד� בהדרגה ועל ידי כ! מתחמ� הגו  עד לטמפרטורה התקינה מחממתהריאה � לב

 ועצר תהלי! החימו� מוסר החוס� שהיה על אבי העורקי� תו!. 36-37°C �של כ

ע� הסרת החוס� מתחיל שריר הלב לקבל בשנית . הזרימה לשריר הלב עצמו

לעתי� הלב אינו חוזר לפעו� אלא .  ועל ידי כ! חוזר לפעילותומחומ�אספקת ד� 

 ניתנת מכת חשמל ללב ההופכת פרפור שריר הלב לפעימות שכזהובמקרה , מפרפר

. חיסה אלא פוע� בלבד הלב מבצע כל עבודת דאי�כל אותו השלב עדי� . סדירות

הריאה היא הדוחסת �  ואילו מכונת לבפירותפעימתו קיימת א! אינה מביאה , דהיינו

רק כאשר נראה כי .  עקיפת הלבתו! חימצונוהד� והיא השומרת על לח+ הד� ועל 

תהלי! זה . הריאה�  תהלי! ניתוק החולה ממכונת לבמתחיל, הלב פוע� כמצופה

הריאה ועל ידי כ! �  פחות ניקוז למכונת לבהיינוד, ל הלבעמשמעותו העמסת ד� 

 פרק זמ� של דקות מפחיתי� את ניקוז תו!. הד� נכנס למסלולו הטבעי בתו! הלב

.  ד� וחוזר לתפקודו התקי�ויותרהד� לכוו� המכונה ועל ידי כ! הלב מקבל יותר 

 כאשר נראה כי,  זהברגע. התהלי! נגמר כאשר מפסיקי� לנקז ד� למכונה לחלוטי�

 �1צ( העולה העורקי�מוציאי� הצינורות מאבי , הלב פוע� לשביעות רצו� המנתח

 מושל� על ידי סגירת בית והניתוח) �3 וצ �2 צ(ומהעליה הימנית ) 3' בתמונה מס

  .החזה

ריאה בעת ניתוח לב פתוח מלמד כי אי� �  של השימוש במכונת לבזה תיאור

אלא מפסיק באופ� זמני ,  אנטומית מכלי הד�מנותקהלב מוצא ממקומו ואינו 

  . אנטומיולא תיפקודיוהמעק  של הלב הוא , לפעול כמשאבת ד�

  1989, 15�19' עמ', ספר אסיא ו: מקור

  


