
1 Causes of large heart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرداد 1931

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



1 Causes of large heart 
 

 

 مقدمه

 

برقلب تحمیل  اندازه مشت بسته خود وی می باشد . اگر به هر دلیلی بار اضافه ای  به  قلب هر فردی 

بتدریج قلب بزرگ و گشاد می  قرار نگیرد،  شده و یا اینکه بیماری در قلب ایجاد شده و تحت درمان

 شود .

بیماریهای  از بیماریهای دیگر قلبی است . بطورکلی می توان گفت که بزرگ شدن قلب عارضه ای 

مادرزادی ،بیماریهای دریچه ای، بیماریهای عروق کرونرو بیماریهای خود ماهیچه قلب همگی در دراز 

  مدت می توانند موجب بزرگی قلب شوند .

باید وارد بعنوان نمونه اگر دریچه آئورت دچار نارسایی بشود چون با هر انقباض مقداری از خون که 

بزرگترین رگ بدن یعنی آئورت شده واز طریق آن به تمام بدن فرستاده شود ، مقدار قابل 

دوباره بداخل قلب برگشت می نماید . توجهی  

لذا حجم انقباض قلب بصورت جبرانی افزایش می یابد    

ست. یک در اکثر موارد، بزرگ شدن قلب غیرطبیعی است و با مشکالت قلبی عروقی دیگری همراه ا

شود استثناء ورزش، آئروبیک است که بزرگی غیرمضری را سبب می  
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آنمی یا کم خونی اختاللی است که در جوامع در حال توسعه مانند ایران بسیار شایع بوده و بویژه زنان 

ارندو کودکان در معرض خطر بروز کم خونی قرار د  

این بیماری مخصوص کشورهای در حال توسعه و یا عقب مانده است و در کشورهای اروپایی و 

 آمریکایی بسیار کمتر دیده می شود. 

در کشورهای عقب مانده نیز درکودکان در سنین رشد و زنان در دوران قائدگی و بارداری بیشتر 

 مشاهده می گردد

م خونی متغیر می باشد . در موارد خفیف بیماری ، فرد عالئم ونشانه های بیماری بسته به شدت ک

در بررسی های معمول آزمایشگاهی کم خونی تشخیص داده می   عالمت خاصی ندارد به صورت اتفاقی
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شود. در موارد شدیدترعالیمی چون خستگی ، بی حالی ، ضعف ، تپش قلب ، تنگی نفس در زمان 

مخاطی وجود دارند.فعالیت ، رنگ پریدگی ملتحمه چشم وغشاهای   

  

 عوارض :

بسته به شدت کم خونی عوارضی چون کاهش فشار خون ، تعریق ، اضطراب ، پرخاشگری، کاهش 

فعالیتهای مغزی ، سنکوپ ، شوک ودر موارد بسیار شدید از بین رفتن عملکرد ارگانهای حیاتی دیده 

 می شود ونهایتاً ممکن است منجر به مرگ گردد.

  

اری :بیم  عوامل بروز  

 بطور عمده علل اصلی کم خونی را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد :

  

       کاهش تولید گلبولهای قرمز -1

افزایش تخریب ویا از دست دادن گلبولهای قرمز -1  

www.takbook.com

www.takbook.com



5 Causes of large heart 
 

از علل مهم افزایش تخریب ویا از دست دادن گلبولهای قرمز می توان به خونریزی بدالیل مختلف از 

ادف ، خونریزی های گوارشی ، خونریزی های ماهیانه در زنان و... اشاره کرد عالوه جمله حادثه وتص

بر این تخریب گلبولهای قرمز در بیماریهای ارثی بیماریهایی مثل اختالالت متابولیسم کلسترول وبیماری 

 شدید کبدی

ز بدن دفع شده در خانمها به خاطر شرایط فیزیولوژیک خاصی که دارند در هر دوره مقداری از آهن ا

که باید جایگزین گردند.در دوران حاملگی و پس از آن هم در صورتیکه خونریزیها بصورت مکرر رخ 

 دهد باید آهن از دست رفته جبران گردد.

به تغذیه آنها و مقدار  کودکان نیز در غیر این صورت کم خونی یا آنمی بروز خواهد کرد.کم خونی در 

بستگی دارد. آهن موجود در شیر مادر آنها  

معموال میزان آهن در شیر مادر کم است و باید به کودک شیر حاوی آهن یا قطره آهن داده شود. در 

حتی اگر مادر تغذیه مناسبی از لحاظ دریافت آهن مورد نیازش داشته باشد، باز هم مقدار آهن  واقع

ک از منبع مناسبی برای تامین موجود در شیر مادر کمتر از نیاز روزانه کودکش خواهد بود و باید کود

 آهن روزانه اش استفاده کند.
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تنها عنصری که در دوران بارداری دریافت آن به صورت مکمل برای جلوگیری از کم خونی مادر الزم  

بوده ، و پس از آن اسیدفولیک و ویتامین است، آهن   

B11  

 اهمیت بیشتری در این زمینه دارند 
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یروئید یک غده شبیه بال پروانه است که جلوی گردن و زیر سیب آدم قرار گرفته است. این غده ت

تری یدو تیرونین و (T4) تیروکسین هورمون  (T9)  

تولید انرژی را در بدن عهده دار  تولید و به داخل خون ترشح می کند. این هورمون ها سرعت کار و

 هستند

یروئید افراد سالم به میزان کافی هورمون می سازد و در اعمال مهم بدن اثر می گذارد. این هورمونها 

مصرف کنیم، چه مقدار احساس گرما کنیم و وزن  سوخت و ساز بدن را از جمله آنکه چه مقدار کالری

ما را تنظیم میکنند، در بعضی اعضاء نیز اثرات اختصاصی دارد مانند قلب که در اثر این هورمونها 

 تندتر می زند.

پر کاری تیروئید حالتی است که باعث می شود مقدار زیادی هورمون به بافتهای بدن برسد. علل  

روئید وجود دارد اما عالئم و نشانه های آن مشابه است.متفاوتی برای پر کاری تی  
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به علت افزایش سوخت و ساز بدن بیماران احساس گرمای بیشتری می کنند و اغلب با وجود مصرف  

 غذای زیاد کاهش وزن دارند.

بعضی از بیماران دچار افزایش وزن می شوند که علت آن افزایش بیش از حد اشتها می باشد. بیماران  

ساس خستگی می کنند و دچار اختالل خواب می شوند.اح  

لرزش دستها، نامنظم شدن و تند شدن ضربان قلب نیز ایجاد می شود. بیماران ممکن است زود رنج و  

به آسانی آشفته شوند. وقتی پر کاری تیروئید خیلی شدید باشد، بیماران از تنفس کوتاه ، درد سینه و 

 ضعف عضالت زجر می کشند. 

عالئم بسیار نادر هستند مثل استفراغ، خارش، نارسائی قلب، سکته مغزی و یا حتی بیماری  بعضی

  روانی

 علل پر کاری تیروئید 

. نسج تیروئید ممکن است فعالیت بیش از حد داشته باشد و تولید هورمون زیاد شود که به این شکل 1

 بیمار گریوز یا گواتر سمی منتشر گویند.

در تیروئید افزایش فعالیت پیدا می کنند . اگر توده یک عدد باشد گره سمی خودکار . یک یا چند توده 1

 نامیده می شود. چندین توده گواتر سمی چند گره ای نامیده می شود.
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. غده تیروئید ممکن است دچار التهاب شود که تیروئیدیت نامیده می شود و باعث آزاد شدن هورمون 9

ر کاری تیروئید شود که برای چند هفته تا چند ماه طول می کشد.تیروئید ذخیره در تیروئید و پ  

. مصرف بیش از حد هورمون تیروئید موجب عالئم پر کاری تیروئید می شود.4  

. بعضی داروها مانند آمبودارون و محلول لوگول حاوی مقدار زیاد ید هستند که تیروئید جهت تولید 5

دارو ها در بعضی از افراد با ایجاد پر کاری همراه است.هورمون از آن استفاده می کند. مصرف این   

پرکاری تیروئید می تواند باعث کشیده شدن پلک فوقانی به طرف باال و نگاه خیره گردد و نیز باعث 

 بیرون زدگی یک یا هر دو چشم از حدقه شود.

ت، دو بینی و به این حال به عنوان اگزوفتالمی شناخته می شود و می تواند سبب کاهش کنترل عضال 

ندرت کاهش دید شود. بیشتر موارد احتیاج به درمان ندارند. اما بعضی بیماران ممکن است نیاز به 

مراجعه به چشم پزشک و درمان اختصاصی داشته باشند. درمان های اختصاصی شامل تجویز کورتون، 

 یا جراحی می باشند

ی باشد . در بیمارانی که علت پر کاری دف از درمان طبیعی کردن سطح هورمون های تیروئید مه

 تیروئید مصرف زیاد هورمون می باشد باید دوز دارو تنظیم شود.
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در کسانی که علت بیماری التهاب تیروئید می باشد چون بیماری خود محدود شونده است نیاز به  

تی ندولر یا گواتر درمان اضافه ندارد. در مواردی که علت پرکاری تیروئید بیماری گریوز یا گواتر مول

 گره ای منفرد سمی باشد درمان شامل یکی از موارد زیر می باشد:

داروهای ضد تیروئید خوراکی که شامل متی مازول که برای بیماران با بیماری گریوز به مدت 

 طوالنی و برای علل دیگر پرکاری تیروئید به مدت کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد .

رو کنترل پرکاری تیروئید در عرض چند هفته میسر است.این داروها عوارض بامقدار مناسب دا 

بثورات پوستی، خارش، تب و بندرت التهاب کبد یا کاهش گلبول های سفید  از جمله جانبی نیز دارند

خون . بیماران باید جهت شناخت این عوارض آموزش داده شوند و اگر دچار زردی پوست و کهیر 

باال یا گلو درد شدید شدند، باید از داروها را قطع نموده به پزشک خود  تب  یا خارش شدید ،

 مراجعه کنند.

 با قطع داروی ضد تیروئید احتمال برگشت پر کاری تیروئید وجود دارد.

ید رادیو اکتیو باعث از کار افتادن گواتر یا کوچک شدن گره های سمی که تولید کننده هورمون  .1

ردد. این درمان بدون خطر است و در بالغین با پر کاری تیروئید بطور گسترده تیروئید می باشند، می گ

 استفاده می شود.
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اشعه تولید شده توسط این مقدار ید باعث تخریب سلولهای تیروئید می شود، ولی به علت آنکه غلظت 

سلولهای آن در تیروئید بیش از نقاط دیگر است، اشعه تولید شده توسط این مقدار ید باعث تخریب 

تیروئید می شود، ولی به علت آنکه غلظت آن در تیروئید بیش از نقاط دیگر است اشعه به سایر نقاط 

 بدن آسیب نمی رساند. ید رادیو اکتیو بطور خوراکی به بیمار سر پایی تجویز می شود.

شود، اثرات آن با اینکه مقدار زیادی از فعالیت ماده رادیو اکتیو ظرف مدت چند روز از بدن خارج می  

 روی غده تیروئید ممکن است ظرف یک تا سه ماه طول بکشد.

عارضه جانبی این درمان کم کاری تیروئید می باشد. مدارکی وجود ندارد که این درمان باعث ایجاد  

 سرطان در تیروئید یا دیگر قسمتهای بدن شود.

نیا تجویز ید رادیو اکتیو برای درمان در زنان ایجاد نازائی نمی کند. امروزه در بسیاری از مراکز د 

 پرکاری تیروئید در نوجوانان نیز استفاده می شود.

جراحی تیروئید یک درمان دائمی دیگر بر ای پرکاری تیروئید است. امروزه این درمان کمتر  .4

توصیه می شود زیرا نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد و ایجاد مشکالت پس از جراحی 

جاد بدشکلی در گردن می شود. بعالوه در موارد نادری ممکن است باعث صدمه به از جمله ای

 ساختمانهای نزدیک به تیروئید در گردن شود.
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عارضه دیگر کم کاری تیروئید می باشد که این عارضه براحتی با قرص لووتیروکسین که عارضه  

 جانبی ندارد برای تمام عمر قابل کنترل است.

پروپرانول برای تسکین عالئم پرکاری تیروئید به کار می رود تا سایر درمانها اثر . داروهایی مانند 4

 خود را بگذارند.
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  کاردیومیوپاتی

  بیماری عضله قلبیک   

 است. 

عنی ماهیچه و پاتی به معنی بیماری است. علت های نام آن از ریشه کاردیو به معنی قلب، میو به م 

 زیاد هستند، و شامل بیماری عروق قلب و دریچه ای قلب می شود کاردیومیوپاتی شناخته شده
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 انواع کاردیومیوپاتی

 

  کاردیومیوپاتی گشاد شده

مپ آن کم شایع ترین شکل کاردیومیوپاتی است. در این اختالل، بطن چپ قلب بزرگ شده و توانایی پ 

 می شود. اغلب در افراد میانسال و مردان اتفاق می افتد. در برخی، این وضعیت ارثی می باشد

 کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک 

 در این نوع، ماهیچه بطن چپ قلب، به طور غیرطبیعی رشد می کند و یا 

اندن خون به ضخیم می شود. براین اساس، حفره پمپ کننده )بطن چپ(، کوچک می شود و برای رس 

بدن تداخل ایجاد می کند. می تواند در هر سنی اتفاق افتد. بیشتر افراد درگیر، دارای سابقه خانوادگی 

 هستند

  کاردیومیوپاتی محدود کننده

در این نوع، ماهیچه های قلب سخت شده و قابلیت انعطاف آنها کم می شود و تداخل با باز شدن و پر  

 شدن بطن های قلب می کند
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 این وضعیت، در هر سنی اتفاق می افتد، اما بیشتر در افراد پیر رخ می دهد.

شیوع کمتری نسبت به دیگر انواع دارد. می تواند بی هیچ دلیل شناخته شده ای اتفاق افتد و یا در  

 نتیجه بیماری های دیگر ایجاد شود

ا عالیم بسیار جزئی است ولی در بسیاری از افراد مبتال دارای زندگی نرمال هستند و عالیمی ندارند ی

افرادی که عملکرد قلبی مختل می شود عالیم ظاهر می شود این عالیم در هر سنی اتفاق می افتد و 

 شامل

ـ آنژین قلبی: معموالً با فعالیت فیزیکی یا ورزشی همراه است اما ممکن است در حال استراحت یا پس 

 از صرف غذا ایجاد شود

مخصو صاً با اعمال فشار همراه است. این عالیم بیشتر در افراد بزرگسال ـ تنگی نفس و خستگی، 

 اتفاق می افتد

درصد افراد مبتال ایجاد می شود که علت آن می تواند بخاطر ایجاد آریتمی،  1۲-1۲ـ سنکوپ: در 

 .پاسخ غیر نرمال عروق خونی در حین ورزشی یا ناشناخته باشد

ی اتفاق می افتدـ مرگ ناگهانی: در افراد بسیار کم  

. 
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 اغلب داروها استفاده شده جهت درمان عالیم و پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی است.

داروها باعث انبساط قلب، کمک به کاهش درجه انسداد و افزایش کفایت پمپ قلبی می شوند. داروهای  

 بتا بلوکر و مسدود کننده های کانال کلسیم دو دسته داروی مصرفی هستند
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فشار خون ریوی بیماری است که در طی آن عروق ریوی )عروقی که خون را از قلب به ریه ها می 

تنگ، مسدود یا آسیب دیده می شوند، به طوریکه نمی توانند خون بیشتری را عبور دهند.برند(   

در نتیجه فشار زیادی به قلب وارد می شود، چون قلب باید کار بیشتری برای حرکت خون انجام دهد.  

جریان خون از عروق تنگ باعث افزایش فشار خون می شود و در نتیجه فشار خون در عروق ریوی 

می رود. فشار خون ریوی یکی از مشکالت جدی است باال  

 عالیم فشار خون ریوی 

فشار خون ریوی در مرحله اولیه عالیمی ندارد. هنگامی که بیماری پیشرفت کرد، عالیم بدتر می شوند 

 و می تواند شامل عالیم زیر باشد

 تنگی نفس همراه یا بدون انجام فعالیت
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 خستگی

 

 سرگیجه

 

ر در قفسه سینهدرد یا احساس فشا  

 

 ضربان قلب سریع

 

 تورم پا و شکم

 

 عالیم فشارخون ریوی معموالً باعث محدودیت در ورزش و انجام فعالیت ها می شود

نشانه های فشار خون باالی ریوی در مراحل اولیه بیماری، برای چند ماه و حتی چند سال قابل 

بروز می کنندتشخیص نیست، اما با تشدید بیماری، عالئم به صورت زیر   
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 مخصوصا موقع ورزش و یا فعالیت بدنی تنگی نفس -

 خستگی -

 و غش کردن سرگیجه -

در ناحیه قفسه سینه احساس فشار و درد -  

 و تجمع آب در قوزک پا، پاها و حتی شکم ورم بدن -

 ها و پوست کبود شدن لب تیره و -

ضربان قلب و تپش قلب افزایش -  

فشار خون ریوی ثانویه زمانی است که فشار خون ریوی در اثر بیماری دیگری ایجاد شود. از شایع 

مزمن بیماری انسداد  ترین علل فشار خون ریوی ثانویه می توان به مشکالت تنفسی مانند

 برونشیت و آمفیزم ریوی

 مزمن اشاره کرد 
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دیگر شامل نارسایی احتقانی قلب،  علت های بیماری مادرزادی قلبی  وجود لخته خون در عروق ریوی   

لوپوس مزمن، سیروز کبدی ، ایدز،(امبولی ریه) فیبروز ریوی، شرایطی که باعث ایجاد اسکار در ریه  

اده از برخی داروها هستندمی شود و همچنین استف  
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فشار خون باال خصوصاً در افراد مسن بسیار شایع است.تقریباً در حدود یک نفر از هر چهار نفر از 

فشار خون باال رنج می برند. در بیماران جوانتر در مردان شایعتر است ولی در سنین باالتر در زنان 

از مردان دیده می شود.بیشتر   

به طور کلی با افزایش سن خطر ابتال افزایش می یابد. علت ایجاد فشار خون باال چیست؟ علل بروز  

 این بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است .

در بیشتر موارد افزایش مقاومت محیطی عروق مسئول افزایش فشار خون است که خود علل متفاوتی  

 دارد

درصد آنها( ، مبتال به نوعی از هیپرتانسیون تحت  3۲تا  31اد مبتال به فشارخون باال )کثر افر

هستند که به این مفهوم است که علت یا علل فشارخون باال در این افراد مربوط به  نوع اولیه عنوان

 پدیده های اولیه عروقی است.
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در   

ای مانند اختالل عروق کلیوی) تنگ شدن بدلیل وجود یک مشکل زمینه   فشارخون باال نوع ثانویه  

سرخرگ کلیوی (، بیماری بافت کلیوی یا اختالل در تولید هورمونهای مترشحه )بیماری غددآدرنال یا 

 تیروئید( رخ می دهد.

شود یا  بعضی داروها مثل داروهایی که برای درمان آرتریت و یا افسردگی استفاده می  وگاهی نیز 

دبرخی مسکن ها علت هستن  

عوامل شناخته شده ای وجود دارند که خطر ابتال به فشارخون باال نوع اولیه را افزایش میدهند اگر یک 

در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگران  فرد  یا تعداد بیشتری از این عوامل خطر وجود داشته باشد

  قرار دارد

 جنس مرد •

بیشتری دچار فشارخون باالسالگی، مردان در مقایسه با زنان به احتمال  ۰1تا سن    

سالگی زنان در معرض خطر بیشتری هستند. احتماال آسیب دیدن برخی  ۰1میشوند، البته پس از  

باشد. سلولهای کلیوی مهمترین علت ابتال به فشار خون در افراد مسن می  
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و استفاده اصالح رژیم غذایی  بهترین راه برای جلوگیری آسیب دیدن سلولهای کلیوی با افزایش سن،  

باشد های کامل غالت و حبوبات و جلوگیری از افزایش وزن می ها و سبزیجات و دانه از میوه  

 سن•

 9۲به طور عمومی احتمال ابتال به فشارخون باال با افزایش سن بیشتر میشود. درمردان پس از 

ابتال به فشارخون  سالگی و زنان پس از یائسگی، احتمال ابتال به فشارخون باال افزایش می یابد ولی

باال یک روند حتمی در فرآیند سالمندی نبوده و برخی از افراد هرگز دچار آن نمیشوند اما حدود دو 

سال دچار فشار خون باال هستند ۰۲سوم افراد باالی    

 نژاد •

 سیاهپوستان بیش از سفیدپوستان مبتال به فشارخون باال میگردند. همچنین شدت بیماری در 

ان بیشتر بوده و به شکل زودرستری نیز رخ میدهدسیاهپوست   

 سابقه خانوادگی •

اگر والدین یا برادر و خواهر و یا عمو،عمه،خاله و دایی مبتال به فشارخون باال باشند، احتمال ابتال به  

 فشارخون باال بیشتر خواهد شد
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 اضافه وزن و چاقی •

 عدم فعالیت جسمانی •

تحرک سبب افزایش احتمال ابتال به فشارخون باالشیوه زندگی غیرفعال و بدون    

و اضافه وزن میشود، با افزایش وزن ، فشارخون باز هم بیشتر میشود   

 نمک و رژیم غذایی ناسالم •

زیجات یا دارای مقادیر زیاد چربیرژیم حاوی مقادیر اندک میوه و سب   

اد مبتال به فشارخون باال به نمک سبب افزایش خطر ابتال به فشارخون باال میشود. بسیاری از افر 

 حساس هستند و مصرف زیاد نمک، فشارخون را در اکثر افراد باال میبرد

 مصرف مشروبات الکلی •

  

 سوء مصرف منظم الکل ممکن است فشارخون را بطور قابل توجهی افزایش دهد
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 برخی داروها •

ها(  اشتها، ضد احتقانها ) دکونژستانت  مهارکننده  داروهای  از انواع  داروهای استروییدی، بعضی 

درداروهای ضد سرماخوردگی ونیز برخی از مکملهای غذایی ممکن است فشارخون را افزایش دهند. 

 قرصهای ضد حاملگی هم میتوانند سبب افزایش فشارخون در برخی از زنان شوند
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یک حفره است. حفره ای که دارای قسمت خارجی و داخلی است. به قسمت خارجی این حفره،  قلب ما

 اپی کارد و به قسمت داخلی این اتاقک، آندوکارد می گوییم

آنچه در داخل این اتاق است دیواره های بسیار ظریف، تمیز و صاف هستند که عاری از هرگونه 

 برجستگی و التهاب یا توده های برآمده اند

همان طور که می دانید، دو حفره در باال به نام دهلیز و دو حفره در پایین به نام بطن در قلب ما وجود 

دارد که این حفره ها به وسیله دریچه هایی که کار بسیار منظمی را با هم انجام می دهند، جدا شده اند. 

ه می شود، دریچه دیگر باز کارکرد این دریچه ها از عجایب خلقت است، چرا که وقتی یک دریچه بست

شده تا خون از حفره مورد نظر خارج شود. دریچه ها آن قدر با نظم و شگفتی کار می کنند که هیچ گاه 

 خون تیره و بدون اکسیژن با خون حاوی اکسیژن که قرار است به اندام ها برود مخلوط نمی شود
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عاری از برجستگی، ضایعه ای برجسته  اما اگر در سطح این دریچه های منظم یا دیواره های صاف و

 و زگیل مانند به وجود بیاید، در کارکرد صحیح دریچه ها مشکل ایجاد می شود.

این ضایعات برجسته که به طور معمول هم عفونی هستند، روی دیواره ها یا دریچه ها قرار می گیرند  

 و ما می گوییم فرد به اندوکاریت مبتال است

کاردیت عفونی ممکن است به یک دریچه قلبی )طبیعی یا مصنوعی( صدمه زیادی در برخی افراد، اندو

 بزند.

ها ممکن  عفونی همچنین ممکن است باعث ایجاد نارسایی قلبی شود. همچنین وژتاسیون اندوکاردیت 

 است به کرات جدا شده و در سراسر خون پخش شوند.

چه نیاز به عمل جراحی باشدممکن است برای حذف بافت عفونی و تعمیر یا تعویض دری   

تواند وجود عفونت و  شوند پزشک می های خونی که برای کشت به آزمایشگاه ارسال می از روی نمونه

 نوع میکرب بوجود آورنده عفونت را تشخیص دهد. 

کاذب(.  شوند )منفی های خونی در افراد مبتال به اندوکاردیت عفونی، منفی می تنها تعداد اندکی از کشت

کند. های قلب تایید می ها بر روی دریچه اکوی قلبی تشخیص پزشک را با نشان دادن وژتاسیونیک   
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های آن  های قلب و دریچه دهد که دیواره اکوی قلبی همچنین اندازه قلب شما را نشان داده و نشان می 

کنند چگونه کار می  
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ب روماتیسمی واکنـش بـدن به عفونـت باکتریالی حلق است . پادتـن های تولیـد شده در بدن پس از ت

گردش در جریان خون بـه اشتبـاه بعضی مفاصل و یا دریچـه قلـب زا بـه عنوان عامل بیگانـه تخریب 

یی گلو را جدی بگیریـد و دوره مصرف آنتی بیوتیک را کامل می کنند، بنابـرایـن عفونت های باکتریا

 کنید.

در این بیماری مفاصلی مانند آرنج ، زانو، مچ پا ملتهب می شوند و این تورم از مفصلی به مفصل  

 بعدی منتقل می شود

 بیماری تب رماتیسمی معموال بعد از گلودردهای چرکی درمان نشده ایجاد می شود

آید یماری تب روماتیسمی همان تب است که به دنبال گلودرد چرکی به وجود میبزرگ ترین عالمت ب  

ماند که با ایجاد گلودرد چرکی، عفونت را وارد  به دنبال سرماخوردگی، میکروب در داخل حلق باقی می 

سیلین تزریق   بیوتیک مصرف نکند و یا پنی کند که اگر این عفونت درمان نشود و فرد آنتی حلق می

تواند منجر به تب روماتیسمی شود ، عفونت حاصله مینشود  
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تب رماتیسمی در تمامی سنین می تواند اتفاق بیفتد، اما بیشتر کودکان پنج تا پانزده سال را گرفتار می  

 کند

خوشبختانه تمام موارد گلو درد چرکی استرپتوکوکی سبب تب رماتیسمی نمی شوند، اما اگر چنین  

هفته بعد از گلودرد چرکی ایجاد خواهد شد 4تا  1اتفاقی بیفتد حدود   

 

تب رماتیسمی مسری نیست، اما میکروب استرپتوکوک که از طریق تنفس و عطسه و سرفه در هوا  

پخش می شود، قابل انتقال و سرایت به دیگران است، بنابراین گلودرد چرکی استرپتوکوکی مسری 

ه دیگران را ندارداست، اما بیماری تب رماتیسمی قابلیت سرایت ب  

یک حمله تب رماتیسمی ممکن است پس از چند هفته یا چند ماه فروکش کند، اما آسیب های وارده به 

قلب امکان دارد برای همیشه باقی بماند. به همین دلیل است که پیشگیری از تب رماتیسمی دارای 

 اهمیت بسیاری است

نند محیط های شلوغ و پرجمعیت می تواند بیماری تب رماتیسمی ارثی نیست و شرایط محیطی ما 

 احتمال سرایت عفونت استرپتوکوکی را به دیگران افزایش دهد
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به طور معمول پس از ابتالی دریچه های قلبی به تب حاد روماتیسمی چند سال طول می کشد تا تغییرات 

 ایجاد شده در دریچه های قلب به حدی برسند که ایجاد ناراحتی برای بیمار کند

ناراحتی های ایجاد شده توسط بیماری های دریچه های قلب بر حسب نوع ضایعه ایجاد شده )تنگی یا  

 نارسایی( یا نوع دریچه گرفتار متفاوت است

به طور کلی عالیمی از قبیل تنگی نفس هنگام فعالیت، تپش قلب، درد قلب و حالت سنگینی در ناحیه  

ه، تنگی نفس هنگام خوابیدن، سرگیجه، سنکوپ و ورم قلب، احساس خستگی زودرس، درد قفسه سین

 پاها ایجاد خواهد شد

ای در قلب  ترین عارضه تب روماتیسمی روی دریچه میترال است و این دریچه قلب از اهمیت ویژه شایع

 برخوردار است

دهد بیش از هفت درصد از کودکان زیر پنج سال کشور ایران به میکروب  ها نشان می پژوهش

ب وس آنفلوانزای نوعهموفیل دهد تا مسووالن نسبت به آغاز  شوند که این مسأله هشدار می آلوده می 

های ویژه ملی و کشوری واکسیناسیون کودکان زیر پنج سال علیه بیماری مرتبط با این میکروب  طرح

 هر چه زودتر اقدام کنند
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مت راست . دریچه های سمت چپ تا در س 1تا در سمت چپ و  1دریچه داریم ،   4در قلب 

و دریچه های سمت راست شامل : سه لتی و پولموناری است . بیماری های  آئورتی و میترال :شامل

 دریچه ای در سمت چپ شایعتر هستند .

ارسایی و پروالپس درچه می باشد .بیماری های دریچه میترال شامل تنگی ، ن  

دریچه میترال بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است این دریچه دارای دو لت می باشد، در حین 

انقباض دهلیز چپ دریچه باز و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ میشود ولی در حین انقباض بطن چپ 

نگی میترال ، انسداد جریان خون از دهلیز بسته می شود و مانع ورود خون به دهلیزها می گردد. پس ت

 چپ به بطن چپ است .

میزان محدودیت جریان خون از دهلیز به بطن به میزان تنگی دریچه مرتبط می شود. تنگی میترال به  

شرایطی گفته می شود که لتهای دریچه میترال ضخیم شده و کامیشرها همراه با کوتاه وضخیم شدگی 
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ل می شوند . تنگی میترال علت اصلی نارسایی احتمالی قلب در کشورهای در طنابهای وتری، بهم متص

 حال توسعه است

  علل تنگی میترال

علت اصلی تنگی دریچه میترال تب روماتیسمی است: تب روماتیسمی در اثر عفونت استرپتوکوک ایجاد 

گردد. میهفته بعد از گلو درد چرکی به صورت درد مفاصل ظاهر  9یا  1می شود،و پس از   

این آنتی بادی به قسمتهای  بدن برای مقابله با این بیماری آنتی بادی ترشح می کند، در بعضی افراد  

در آن شده و در  مختلف بدن بویژه دریچه میترال حمله کرده و باعث ایجاد التهاب و اسکارفیبروتیک 

به صورت تنگی دریچه میترال نهایت سوراخ دریچه ی میترال باریک شده و در دراز مدت این بیماری 

کند و به طور پیش رونده جریان خون به داخل بطن مسدود می گردد. بروز می  

درمان به موقع گلو دردهای  شود.  و نارسا می گاهی دریچه میترال در اثر این بیماری گشاد  ولی 

ی میترال بسیار موثر است چرکی در پیشگیری از تنگی دریچه  

شایعترهستند شاملدیگر عوامل بسیار نا  

 (رسوب کلسیم و آهکی شدن دریچه ) که گاهی در سالمندان ایجاد میشود  

  مادرزادی قلب بیماری های  
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 آندوکاردیت 

یک بیماری پیشرونده است. پیشرفت بیماری حداقل در گروه عالمتدار یک قانون است .  در بیشتر افراد

  هان مسن تر خود طی می کنند. بیماران جوان تر سیر خوش خیم تری را نسبت به هم گرو

ساله قبل از شروع تنگی نفس طی می شود. قبل از متداول شدن جراحی در این  1۰معموال یک دوره   

 زمینه پیش آگهی بیماری نامطلوب بوده است

سال پس از تب  11-11سالگی) حدود  ۲1تا  11بطور معمول عالیم در سن  :تظاهرات بالینی 

ود که شاملروماتیسمی( شروع می ش  

در هنگام فعالیت به دنبال افزایش فشار خون  اولین عالمت تنگی میترال اغلب به صورت تنگی نفس 

 ورید ریوی عارض می گردد. 

تپش قلب نیز شایع است. گاهی درد سینه ) آنژین صدری(بدلیل کاهش خون در شریان کرونررخ میدهد 

تواند به علت ایسکمی بطن راست یا ثانویه به  اترواسکلروز کرونری درد قفسه سینه می عالوه بر 

 آمبولی کرونری هم ایجاد شود . 

سرفه در وضیت خوابیده ) سرفه شبانه ( بعلت احتقان  بیماران مبتال به تنگی میترال بتدریج دچار  

به دلیل کاهش برون ده قلب می شوند. ریوی، خستگی پیش رونده فعالیتی   
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کاهی   ونی )هموپتزی ( ،سرفه و عفونت های مکرر تنفسی شوند .آنها ممکن است دارای خلط خ  

  ترومبوآمبولیسم می تواند اولین عالمت

 باشد 
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افراد  یافته است که بیشتر  ای قلب در کشورهای توسعه ترین بیماری دریچه آئورت مهم دریچه   تنگی

سازد سال را مبتال می ۰۲باالی  ترین علت تعویض  ( شایعهاى شدیداً کلسیفیه تنگى دژنراتیو )دریچه ..

 دریچٔه آئورت در بزرگساالن است.

عروقی همزمان نظیر فشار ـ  های قلبی عالمت آئورت، مبتال به بیماری بسیاری از بیماران دچار تنگی بی 

خون باال، فیبریالسیون دهلیزی و بیماری شریان کرونر نیز هستند که این موارد را هم باید با دقت 

د.ارزیابی و درمان کر  

ای قلب  های دریچه عوارض و مرگ و میر بیشتری نسبت به دیگر بیماری تنگی دریچه آئورت با  

 همراه است
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بنابراین تمام عوامل  است  شناسی تنگی آئورت شامل فرآیندهایی شبیه به آترواسکلروز عروقی  آسیب

 خطر بیماری عروقی قلب، جز عوامل خطر بیماری تنگی آئورت محسوب می شوند.

سیر طبیعی تنگی آئورت شامل یک دوره نهفته طوالنی است که طی آن تشدید پیشرونده انسداد خروجی 

شود. بطن چپ منجر به تغییرات هیپرتروفیک در بطن چپ می  

توجهی بین بطن  با کاهش سطح دریچه آئورت به کمتر از نصف اندازه طبیعی آن، اختالف فشار قابل 

گیری مستقیم حین کاتتریزاسیون قلبی( ایجاد   وگرافی یا اندازهچپ و آئورت صعودی )در اکوکاردی

شود. این تغییر بیانگر افزایش جبرانی فشارهای بطن چپ است که به حفظ فشار سیستمیک مناسب  می

کند. یکی از پیامدهای این وضعیت، بروز هیپرتروفی ) افزایش ضخامت عضله قلبی( بطن چپ  کمک می

ستولی و افزایش مقاومت در برابر پر شدن بطن چپ است.و سپس اختالل کارکرد دیا  

ای کافی، باید  بنابراین، برای پرشدگی کافی بطن چپ در دیاستول و کمک به برقراری حجم ضربه 

با قدرت انجام گیرد. انقباض دهلیز چپ   

د افزایش قدرت انقباض کلی میوکارد و تقویت پیش بار با افزایش انقباض دهلیزی سبب حفظ کارکر 

ماند. عالمت باقی می شود و در واقع بیمار در وضعیت بی سیستولی بطن چپ می  

 

تواند متنوع باشد.  تظاهرات بیماری می  
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 عالیم کالسیک تنگی آئورت شامل عالیم

 سنکوپ و مثل  تنگی نفس فعالیتی،  آنژین نارسایی قلب 

 است. 

و در این شرایط باید لزوم تعویض دریچه  مالحظة آئورت بوده  دهنده تنگی قابل ظهور این عالیم ، نشان

را مد نظر قرار داد. برخی از بیماران مبتال به تنگی شدید آئورت )به ویژه سالمندان(، ممکن است با 

فعالیت بدون مشخص بودن  عالیم مبهمی مراجعه کنند و در ابتدا تنها عالیمی به صورت کاهش تحمل

 عالیم کالسیک بیماری را بروز دهند

 تشخیص:

یابنده  کاهشـ  یابنده یک یافته فیزیکی کالسیک در تنگی آئورت، سوفل سیستولی خشن افزایش   :معاینه

شود و به سمت  ای سمت راست سمع می دنده است که با بیشترین شدت روی دومین فضای بین

یابد. یز انتشار میهای کاروتید ن  شریان  

شدن ضربة نوک قلب و محو شدن  تواند با کاهش قدرت و تاخیر در نبض کاروتید، طوالنی این یافته می 

پیدا کردن صدای دوم آئورت همراه باشد. با این همه، در سالمندان ممکن است سوفل از شدت   یا کاهش

 کمتری برخوردار باشد. 
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پرفشاری خون در سالمندان، تغییرات کالسیک ایجاد شده در  همچنین با افزایش بروز آترواسکلروز و

های معاینه بالینی به تنهایی قادر به رد کردن تنگی  نبض کاروتید ممکن است از نظر دور بمانند. یافته

 آئورت نیستند.

به عنوان روش مطمئن و دقیق برای بیماران دچار عالیم کالسیک تنگی    :اکوکاردیوگرافی داپلر 

شود. این روش برای برآورد سطح دریچه آئورت، حداکثر و میانگین اختالف فشار  آئورت توصیه می

 دو سوی دریچه و حداکثر سرعت جریان آئورت مفید است.

طن چپ، فشار پرشدگی بطن چپ و همچنین اکوکاردیوگرافی اطالعات خوبی را در زمینه کارکرد ب

کند. های دیگر فراهم می اختالالت همزمان دریچه  

تست ورزش برای ارزیابی بیماری عروق کرونر همزمان ) که با توجه به ریس فاکتور  : تست ورزش

های مشابه شایع نیز می باشد( یا تعیین میزان تحمل فعالیت در بیماران دچار تنگی خفیف تا متوسط 

عالمت هستند از کسانی که سطح فعالیت معمول  جام می شود. افتراق بین بیمارانی که واقعا بیآئورت ان

یافته، حایز اهمیت است. آنها به کمتر از آستانه ایجاد عالیم کاهش  

بینی شده  حداکثر ضربان قلب پیش 81در صورتی که بیمار با رسیدن به کمتر از  در طی تست ورزش  

خ فشار خون وی غیرطبیعی باشد، عمل تعویض دریچه آئورت را باید مد نظر دچار عالمت شود یا پاس
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توجه آئورت مبتال هستند  قابل  در کسانی که به تنگی  گاهی از انجام این آزمون  قرار داد. با این وجود

زیرا خطر مرگ هنگام انجام آزمون وجود دارد. خودداری باید کرد   

اهی زیاد درگیری عروق کرونری با تنگی آئورت، آنژیوگرافی : با توجه به همرآنژیوگرافی کرونری

 تشخیصی قبل آز جراحی دریچه در بماران بزرگسال توصیه می شود.

در بیماران عالمت دار:   پس از عالمت دار شدن تنگی آئورت، میزان مرگ به شدت افزایش می یابد. 

سال است. با این  1-9ل جراحی، حدود دار بدون انجام عم متوسط میزان بقای کلی در بیماران عالمت

های  کننده تنگی متوسط آئورت باشند، به آزمون های اکوکاردیوگرافی تنها مطرح همه، اگر یافته

تشخیصی بیشتری )مانند آنژیوگرافی کرونری، آزمون ارزیابی کارکرد ریه و بررسی آریتمی( نیاز 

 است.

 در بیماران بی عالمت:  تعویض دریچه آئورت برای بیماران بی عالمت مبتال به تنگی شدید آئورت به 

شود و تعویض دریچه  همراه اختالل سیستولی بطن چپ در زمینه تنگی شدید آئورت نیز توصیه می

  بخشد. آئورت می تواند و کارکرد بطن چپ را بهبود 
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   است نسبتاً شایع  اختالل  یک  میترال  دریچه  پروالپس

دریچه میترال دو پره یا لیف لت  دارد و بین حفرات سمت چپ قلب یعنی دهلیز چپ و بطن چپ   .است  

 قرار دارد. 

ن انقباض در حین انقباض دهلیز چپ دریچه باز و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ میشود ولی در حی

 بطن چپ بسته می شود و مانع ورود خون به دهلیزها می گردد.

و   یا بافت نرمتر داشته بوده در برخی افراد یکی از این پره ها یا هر دوی آن ها بزرگتر 

هنگامی که بطن چپ منقبض می شود و دریچه ها بسته می شوند ، پره های دریچه بجای  بنابراین 

خمیده مانند یک چتر نجات به داخل به سمت عقب و به درون دهلیز چپ  ،قیفی شکل نرمال گرفتن شکل

افتادگی یا پروالپس  می شوند  
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   شایع  عالیم

.اما فرمی از بیماری در تر از اقایان است شایع  تا میانسال  جوان  های در خانم  اختالل  این   

سال دیده می شود و این مردان نسبت به زنان و جوانترها سه برابر بیشتر در  ۲1مردان باالی  

   معرض خطر(MR) نارسایی میترال

  شدید هستند 

  قلبی خاص   صدای  یک  میترال  دریچه  وجود ندارد و لی پروالپس  موارد عالمتی  در اغلب

کند  ایجاد می  میان سیستولیک و گاهی یک سوفل قلبی انتهای سیستولیک در صورت پس زدن خون(  

گردد.پس  می  کشف  معمول  معاینه  یک  در طی  اختالل  شود و معموال این  شنیده  پزشکی  که با گوشی

موارد شکایتی وجود ندارد ، اما گاهی عالئم زیر را می دهد  اغلب  

 درد سینه   

 قلب  تپش   

 یا خوابیده  نشسته  از حالت  برخاستن  سر هنگام  سبکی  احساس  

 خستگی و تنگی نفس 
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  روش های پاراکلینیک برای تشخیص

  الکتروکاریوگرام MVP اگرچه در بیماران مبتال به : الکتروکاردیوگرام

 ممکن است اطالعات نسبتاً 

ارزشمندی فراهم کند اما بیماران معموالً    ECG 

طبیعی دارند. الکتروکاردیوگرام ها ممکن است در اثبات آریتمی ها در بیمارانی که ط+پش قلب دارند  

 سودمند باشد

  اکوکاردیوگرافی یک : اکوکاردیوگرام

 مفید ترین آزمون غیر تهاجمی برای تشخیص

است. این روش در شناسایی وضعیت غیرطبیعی و پروالپس لت های دریچه میترال موثر است. 

اکوکاردیوگرام ها در تعیین اندازه دهلیز چپ، اندازه و عملکرد بطن چپ نیز سودمند است. 

میکند اکوکاردیوگرام در تعیین میزان پس زدن خون از میترال کمک   
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 پیش آگهی برای فرد مبتال به

عالی است.  خفیف بدون نارسایی آئورت )پس زدن خون از دریچه(    

یچه میترال طیف وسیعی دارد. اغلب بیماران مبتال به این بیماری بدون عالمت هستند شدت پروالپس در

 در حالی که برخی دیگر عالیمی دارند که کیفیت زندگی آنان را تغییر می دهد.

کند و پیش آگهی دراز مدت این  نمی  را مختل  طبیعی  زندگی  که  است  خیم خوش  اختالل  در کل معموالً یک 

  نارسایی  لی است اما زیرمجموعه کوچکی از بیماران عوارضی شدیدی نشان می دهند مثل:بیماری عا

،   قلب  احتقانی  زیر: نارسایی  بروز عوارض  ندرت  ( و به میترال  دریچه  از طریق  خون  زدن  )پس  میترال

  عفونی  ، آندوکاردیت  مغزی  سکته

 بیماران بدون عالمت

هبیشتر بیماران مبتال ب   

 بدون عالمت بوده و در معرض خطر باالی بروز عوارض جدی قرار ندارند. 

سال از نظر بالینی  ۲تا  9بیماران بدون عالمت با پس زدن خفیف یا عاری از آن را می توان هر  

 ارزیابی کرد. اکوکاردیوگرام های متوالی الزم نیست مگر عالیم قلبی عروقی بروز کند یا پزشک
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فتمشکوک به پیشر    

 شود.  

 بیماران باید تشویق شوند که یک شیوه زندگی سالم را انتخاب کرده و به طور منظم ورزش کنند

 بیماران :بیماران عالمت دار

که طپش قلب مرتبط با تاکی کاردی، افزایش عالیم آدرنرژیک، درد قفسه سینه، اضطراب یا خستگی  

مسدودکننده بتا خوب پاسخ می دهند.  دارند اغلب به درمان با دوز پایین داروهای  

عالیم مرتبط با تغییرات ارتواستاتیک مانند افت فشارخون وضعیتی با افازیش مصرف مایعات و نمک 

درمان می شود. اگر بیماران عالیم ارتواستاتیک شدیدی را تجربه کردند، درمان با 

 مینرالوکورتیکوئیدها ممکن است الزم شود.
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http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mitral-valve-prolapse/basics/definition/con-20024748
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