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 مقدمه 

 

  ت یشده توسط قلب و در واقع نوار فعال دیتول یها  لی پتانس  یشدن نمودار دهی( کش ECGنوار قلب )

 . ندیگو ینوار قلب م  ا ی گرامویقلب را الکتروکارد یکیالکتر

که از   ی مخصوص  ی کاغذ شطرنج ی بر رو وگرافیقلب توسط دستگاه الکتروکارد  ی کیالکتر امواج 

 . شوند یم  م یشده است ترس ل یو درشت تشک ز یمربع ر  یتعداد

متصل    نهیبه اندامها و قفسه س  ن یتکنس ا یکه به کمک پرستار  یفلز یبواسطه الکترودها گنالهایس

ارزشمند در مورد قلب به   ی است، اطالعات یاقدامات  نیتر  و ساده   نیخطرتر ی از ب  یکیکه   شوندی م

 . گرددیو ثبت م افتی که بواسطه دستگاه نوار قلب در  دهد،ی متخصص قلب و عروق و فشار خون م

که ممکن   کندیجدا م  ماری ها را از بدن بالکترود نیتکنس  ایاز انجام تست نوار قلب، پرستار   بعد

  ن یحساس و قرمز شود که اغلب ا  ی ها، پوست در محل آن، کمت بعد از جدا کردن الکترود اس

به   ی براحت تواند یپس از انجام تست نوار قلب م   ماری به درمان ندارد. ب یازیو ن ست ین  یموضوع مهم 

 روزمره خود بازگردد.  یهاتیفعال

  ی ارزش خاص یقلب یهاقلب و سکته  یدردها  یدر بررس   هی و اول نیروت   ی نوار قلب به عنوان اقدام

باشند    یو مشکالت حاد قلب  ی و سکته قلب یصدر  نیکه مشکوک  به آنژ  ی تمام کسان یدارد که برا

 .   شودیو انجام م  هی توص

 

  دیشده  برآ  لی بار تحم  شیافزا یقلب از عهده   نکه یا یرود برا  یباال م  یل یکه فشار خون خ ی هنگام

شود و شاخص   ی م  وگرامیولتاژ در الکتروکارد  شیعمل منجر به افزا   نیشود و ا ی قلب بزرگ م

 کند.  ی از اندازه قلب را فراهم م یم یمستق   ریغ

فشار خون باال،   ی جهت درمان فور  ستیبای بطن چپ باشد، م پرتروفن ی مبتال به ها ی شخص ی وقت

مطلب است که عضله قلب تحت   ن یا انگریعارضه نما  ن ی. چون ااوردی ب ن ییفشار خون خود را پا

فشار خون، خون را به همه نقاط   ی عیطب ریغ  شیقرار دارد تا بتواند همراه با افزا ی دتریفشار شد 

 کند.  تلمبه بدن 
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د شدن سرخرگ  مسدو ا یمانند تنگ شدن   یراتیی نشان دادن تغ   وگرام،یالکتروکارد ا یگرفتن نوار قلب 

شوند   جادیدر سرخرگ ها ا راتیی تغ نیرسانند. اگر ا ی کرونر است که خون را به قلب م یها

درد   نهیس ای  ن یافراد مبتال به آنژ یعارضه در بعض نیآورند که ا ی را به وجود م   یعارضه ا

 شود.  ی م  دهمشاه

که فکر   دینداشته باش  یلیدل چ یه ا یدر شما وجود نداشته باشد و  نیآنژ  یمار ی نشانه ب چیاگر ه  یحت

  رات ییشما تغ یحال ممکن است در نوار قلب ن یدر شما عارض شده است، با ا  ی که سکته قلب دیکن

 . رندی مورد توجه قرار گ  دیمهم بوده و با  ار یبس رات ییتغ ن یمشاهده شود. ا  یسکمیا

 

  میپتاس  زانیقلب بلکه م  ت یاست نه تنها وضع  تی واجد اهم ز یبدن ن   یکل تی وضع ی وار قلب در بررسن

  ردی قرار گ  یصحت آن مورد بررس  د یکه حتماً با گذاردی نوار قلب م   یرو  م یمستق ر یرا که  تأث  ی خون

 . دهدی را نشان م

نوار قلب ممکن   زی ن ی مغز یهاسکته   ی ویر  یهایماریو ب  ییدارو یتهای در مسموم گر ید ی سو از

 آن به عهده متخصص قلب است.   صیرا نشان دهد که تشخ   یخاص رات یی است تغ

  ن یدرمان آن را دارد. ا ای  صیدارد که پزشک قصد تشخ  یماریبه ب  یبستگ ی نوار قلب ج ینتا صحت

  شوند،ی آشکار نم   یاز مشکالت قلب هم در نوار قلب ی در نظر داشت که  برخ ستیباینکته را هم م

 .   گذارندی برجا نم ماریب  ی در نوار قلب یانشانه   چیه های ماری ب  یبرخ را یز

  کی  ر یث نحوه تا یبررس   یاست برا ی بازقلب ضرور یهای تست نوار قلب قبل از انجام جراح انجام

   ا یانجام تست نوار قلب  مار،ی قلب فرد ب  یخاص بر رو ی درمان له یوس  کی  ا یخاص  یدارو

 . دینما ز یرا پزشک متخصص قلب ممکن است تجو  وگرامیالکتروکارد
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 رفتن نوار قلب   گ آماده شدن جهت 

 داشته باشد.  د یشد ی کیزی ف  تیفعال دیقبل از انجام تست نبا مار ی ب 

 بهتر است به دور از استرس باشد.  مار ی ب 

 نکرده باشد.  ل یم  ین یسنگ ییقبل از مراجعه وعده غذا مار ی ب 

 باشد.  ی م  یضرور نه یس یموها دن یتراش  انیدر مورد آقا 
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 آنژین  

 آنژین از علل آسیب رسان نوار قلب  است 

 

شود.   ی م جادیخون به قلب ا انیاست که در اثر کاهش جر نه یدرد قفسه س  ینوع  ی صدر ن یآنژ

 عروق کرونر است.    یماری عالمت ب کی  ن یآنژ

،   نیگفته شود ، اغلب به عنوان فشار ، فشار ، سنگ  ز ین  یصدر نیکه ممکن است به آنژ ن یآنژ

 دارند ،     ن یالئم آنژکه ع یاز افراد ی شود. برخ ی م  فی شما توص نه یدرد در س  ای  یسفت

احساس   ای نه یدر حال فشردن قفسه سکنند که  ی کنند و احساس م ی م ف ی را توص  نینژآفردی که  

 آنها است.  نهیس  یبر رو ی نیسنگ

  یعود مجدد درد ای توسط پزشک دارد ،   یابیبه ارز  از یباشد که ن   دیدرد جد ک یممکن است    نیآنژ 

 رود.   یم  ن یکه با درمان از ب

 

 شامل:   نیعالئم آنژ

  یم  ف یپر بودن توص  ای، احتماالً به عنوان فشار ، فشار ، سوزش  نه یدر قفسه س  ی ناراحت ا ی درد

 شود  

 است   نه ی کمر همراه با درد قفسه س ایدر بازوها ، گردن ، فک ، شانه  درد

 تهوع   حالت

   یخستگ

 نفس    یتنگ

   قی تعر

 جه یسرگ
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   داریپا  نیآنژ   یها یژگ یو

  د یرو ی از پله ها باال م ای  دیکن  یکه ورزش م  یکند ، مانند زمان  ی قلب شما سخت تر کار م  ی وقت

 کند   ی م  شرفتیپ

است که شما داشته   نه یدرد قفسه س ی به انواع قبل ه یاست و درد معموالً شب ی نیب  ش یقابل پ  معموالً 

   دیا

 کمتر   ا ی قه یپنج دق  دیکشد ، شا یطول م  یزمان کوتاه   مدت

 شود   یم  د ی، زودتر ناپد نیآنژ  یرواستفاده از دا ایصورت استراحت  در

متفاوت ممکن است نشانه خطرناک    ای د یتواند متفاوت باشد. عالئم جد  یم  نی، طول و نوع آنژ شدت

 باشد.   یحمله قلب  ایثبات(    یب  نی)آنژ  نیتر آنژ 

 

 (  ی)اورژانس پزشک  داریناپا  نیآنژ   یها یژگ یو

 افتد   یدر حالت استراحت اتفاق م  یحت

 است   نیآنژ ن یمعمول آنژ یدر الگو ی رییتغ

 منتظره است    ریغ

 باشد   شتریب  ای  قهیدق 30 دی، شا دار یپا ن یتر از آنژ ی است و طوالن دتریشد  معموالً 

 نرود   ن یاز ب  نیآنژ  یاستفاده از داروها  ایاست با استراحت   ممکن

 را نشان دهد  ی حمله قلب کی است  ممکن
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 آریتمی قلبی 

 

 اختالالت آسیب رسان به نوار قلب است آریتمی قلبی از 

 

 

که ضربان قلب   یک یالکتر یکند که تکانه ها ی بروز م یقلب( هنگام   یتمیمشکالت ضربان قلب )آر

کند   ی لی، خ ع یسر  یل یشوند قلب شما خ یکنند ، باعث م  یکار نم ی کنند به درست یشما را هماهنگ م 

 نظم ضرب و شتم شود.   ی ب ای

ضرر باشد. با   ی مسابقه باشد و ممکن است ب  ایقلب لرز  ک یممکن است مانند     ی قلب  یها ی تمیآر

  دیتهد  ی گاه ی حت -کنند   جادیرا ا  یممکن است عالئم و عالئم   یقلب  یها ی تمیاز آر یحال ، برخ  نیا

 .  ی کننده زندگ

 

ببرد. عالوه   ن یاز ب  ا ینامنظم را کنترل  ای، کند    ع یتواند ضربان قلب سر یقلب اغلب م   یتم ی آر درمان

  م یوخ  یقلب  ده ید بیآس ا یضعف  ک یمشکل ساز قلب اغلب با وجود   یها ی تمی، از آنجا که آر ن یبر ا

 سالم از نظر قلب ،   یسبک زندگ  ک یشوند ، ممکن است با اتخاذ  ی م جادی ا ی حت ایو  - شوند  ی تر م

 . د یخود را کاهش ده ی تمیخطر آر

 

)بطن(. ضربان   ن یری( و دو اتاق ز زی )دهل ی دو اتاق فوقان - شده است  لیقلب شما از چهار اتاق تشک

راست کنترل    زی( واقع در دهلنوسی )گره س یع یضربان ساز طب ک یقلب شما به طور معمول توسط 

کند که به طور معمول هر ضربان قلب را    یم  د یتول  یکیالکتر ی تکانه ها نوس ی شود. گره س  یم

 کنند.   ی م  عشرو
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 شوند.   ی و خون در بطن ها م  یزی تکانه ها باعث انقباض عضالت دهل نیا

  AVروند. گره  ی ( مAV)  یزی از سلولها به نام گره دهل یبه خوشه ا ی کیالکتر یتکانه ها سپس

شود بطن ها   یاندک باعث م  ری تاخ ن یکند. ا یرا کند م   ی کیالکتر گنالیقبل از ارسال به بطن ها ، س

شوند   ی رسند ، منقبض م  یبه عضالت بطن ها م  ی کیالکتر یکه تکانه ها ی با خون پر شود. هنگام

 بدن برسد.   هی بق  ایها  هی به ر ا یشوند خون  یو باعث م 

 

بطن( بلکه سرعت ضربان قلب آنها   ای  زیکه منشأ دارند )دهل یی را نه تنها در جا ی تمیپزشکان آر 

 شود:   ی م جادیا

  100از  شتر یضربان قلب در حال استراحت ب  - است  ع یمربوط به ضربان قلب سر  ن یا یکارد یتاک

 .  قهیضربان در دق

  60ضربان قلب در حالت استراحت کمتر از   - به ضربان قلب آهسته اشاره دارد  ن یا یکاردیبراد

 . قهیضربان در دق

 

 باشد:    ر یممکن است شامل موارد ز  ی تمیعالئم قابل توجه آر 

 شما   نهیدر س یبلغم

 (  یکارد  ی قلب مسابقه )تاک ضربان

 (  یکارد یقلب آهسته )براد ضربان

   نه ی قفسه س  درد

 نفس   یتنگ
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 عوامل خطر 

 شامل:   ن یدهد. ا شیرا افزا  یتم ی به آر خاص ممکن است خطر ابتال  طیشرا

 عروق کرونر   ی ماریب

 خون باال.   فشار

 .  ی مادرزاد  یقلب  ی ماریب

   د یروئیت  مشکالت

   ابتید

 .  یخواب انسداد آپنه 

 . تیتعادل الکترول عدم
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 درد قفسه سینه 

 

 الت آسیب رسان نوار قلب استدرد قفسه سینه از اختال

 

درد کسل کننده.   کی گرفته تا  ز یضربه ت  ک یشود ، از  یبه اشکال مختلف ظاهر م  نه ی درد قفسه س

  یکند. در موارد خاص ، درد تا باال ی سوزش م ایاحساس خرد شدن  نهیاوقات درد قفسه س یگاه

 شود.   یم  دهی تاب  یهر دو بازو  ای ک ی نیی پا ایکند و سپس به پشت    ی گردن ، به فک حرکت م

شامل   ی کننده زندگ دیتهد  ن یشتریشود. ب نه ی تواند باعث درد قفسه س ی لف ماز مشکالت مخت یاریبس

 را نشان دهد ، بدنبال   ی مشکل جد  ک یتواند  ی م  نهیها است. از آنجا که درد قفسه س   هی ر  ایقلب 

 است.  ی پزشک  یکمک فور

 

   نه ی درد قفسه س

  یماریاز افراد مبتال به ب  ی اریهمراه است ، بس  یقلب  یها ی ماری غالباً با ب نه یدرد قفسه س  اگرچه

  ی کنند که لزوماً به عنوان درد مشخص نم یرا تجربه م ی مبهم  ی که آنها ناراحت ند یگو یم  ی قلب یها

است   نممک گری د ی مشکل قلب  ای ی مربوط به حمله قلب نه ی قفسه س  ی، ناراحت یشوند. به طور کل

 شرح داده شود:   ر یچند مورد از موارد ز  ای ک یتوسط  

   نه ی در س ی سفت ای، پر بودن ، سوزش   فشار

 ده یشما تاب  یهر دو بازو ا ی ک یه ها و که به پشت ، گردن ، فک ، شان ی درد درد ا یکردن  خرد

 شود   ی م 
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 رود و بر  یم   نیشود ، از ب ی بدتر م تی به طول انجامد ، با فعال قهیاز چند دق  شیکه ب  یدرد

 شدت آن متفاوت است   ای،  گردد یم

 نفس    یتنگ

 سرد   عرق 

 ضعف   ای جه یسرگ

 استفراغ ایتهوع  حالت

 

 عبارتند از:   نهیدل درد در قفسه س لی از دال یی نمونه ها

 .  ی قلب  حمله

   ن یآنژ

 آئورت    برش

   تی کاردیپر

 

،   عی ، ضربان قلب سر ع ی، ضربان قلب سر  نه ی همراه با درد قفسه س دیاز ترس شد  ییگر دوره هاا

 ، ممکن است دچار حمله   د یو ترس از مرگ دار جه ینفس ، حالت تهوع ، سرگ  ی ، تنگ ادیز  قی تعر

 . دیهراس شو
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 نارسایی قلبی مادرزادی 

 

 اختالالت آسیب رسان به نوار قلب است. نارسایی قلبی مادرزادی از

در ساختار قلب شما است که با   یچند ناهنجار  ای  کی قلب(  یقلب )نقص مادرزاد  یمادرزاد ی ماریب

تواند نحوه گردش خون در قلب شما را   ی هنگام تولد م صینقا نیتر  جی را  نی. اد یآمده ا ایآن به دن 

  د توان  یاست و م  ده یچیباشد ، پ  یمشکل چی ، که ممکن است بدون ه  ی از عاد ص یدهد. نقا ر ییتغ

 کند.   جادیا یزندگ  یبرا  یعوارض خطرناک

از   قلب  یمادرزاد ی ماریدر اثر ب  ی است که روز ی نوزادان یو درمان به معنا ص یدر تشخ شرفتیپ

  ن یا یحال ، عالئم و نشانه ها نیمانند. با ا یزنده م  ی به خوب ی در بزرگسال دست میرفتند و اکنون 

 نمایان شود   رتر یممکن است در بزرگساالن د ی ماریب

 

 باشد:   ر یشما ممکن است در بزرگساالن شامل موارد ز یمادرزاد یقلب  یمادرزاد  یماری عالئم ب

 (  یتمی)آر ی عیطب  ری قلب غ ضربان

 (  انوزیبه پوست ، لب و ناخن ها )س   یبه آب   لی ما رنگ 

 نفس    یتنگ

 سرعت در حال خاموش شدن   به

 اندام ها )ادم( ایبافت بدن  تورم 
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ممکن است در بروز نقص قلب شما نقش داشته باشند ، از    ی کیو ژنت یطی از عوامل خطر مح ی برخ

 جمله:  

تواند بر رشد   ی دچار سرخجه بوده است و م ی)سرخچه(. مادر شما در هنگام باردار  ی آلمان سرخک 

 بگذارد.    ری تأثقلب شما 

است ممکن است در رشد قلب شما دخالت کرده   2نوع  ا ی 1نوع    ابتی. مادر شما که مبتال به دابتید

 دهد.   ینم ش یخطر ابتال به نقص قلب را افزا ی به طور کل ی حاملگ ابتیباشد. د

قلب و    یتواند باعث بروز مادرزاد یم  یباردار  نیخاص در ح یاز داروها یمصرف برخ   داروها

   هنگام تولد شود. صینقا

از سندرم   یاریدر خانواده ها وجود دارد و با بس  یقلب  یمادرزاد یماریرسد ب  ی به نظر م وراثت 

  ی قلب ص ینقا یهمراه است. به عنوان مثال ، کودکان مبتال به سندرم داون اغلب دارا ی کیژنت یها

  صیاختالالت را در دوران رشد کودک تشخ ری تواند سندرم داون و سا یم   یکیژنت   ش یهستند. آزما

 دهد.  

  ی فرزند به نقص مادرزاد ی کشد خطر ابتال یم  گاریس  یکه در دوران باردار ی. مادردن یکش گاریس

 دهد.  ی م  ش یقلب را افزا
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 بیماری عروق کرونر  

 

 یب رسان نوار قلب است بیماری عروق کرونر از اختالالت آس 

 

و مواد    ژنیکه خون ، اکس یاصل ی خون یشود که رگ ها یم  جادیا  یعروق کرونر هنگام ی ماریب

  یشوند. رسوبات حاو ی م  ماری ب  ای ده ید بی کند )عروق کرونر( آس  یم  ن یقلب شما را تأم یمغذ

 عروق کرونر است.   ی ماریکلسترول )پالک( در عروق و التهاب شما معموالً مقصر ب 

 

 خون را به قلب شما کاهش   انیکند و جر  یم  ک یکرونر شما را بار   یانهایپالک ، شر جادیا با

  اینفس    یتنگ( ، نی )آنژ  نه یخون ممکن است باعث درد قفسه س  انی، کاهش جر ت یدهد. در نها  یم

 شود.   ی تواند باعث حمله قلب ی عروق کرونر شود. انسداد کامل م یمار ی عالئم و عالئم ب ریسا

کند ، ممکن است متوجه مشکل   ی ده ها سال بروز م ی عروق کرونر غالباً ط یماری آنجا که ب از

وجود دارد که   یدایز  ار ی. اما اقدامات بسدیشو  ی حمله قلب ایدچار انسداد قابل توجه  نکهی تا ا د ینشو

 سالم   ی سبک زندگ کی . دیعروق کرونر انجام ده  یماریو درمان ب   ی ریشگیپ  یبرا دیتوان   یم

 بگذارد.  ی بزرگ ر ی تواند تأث  یم

 

  نه ی س یرو ی کس یی، گو دیکن  نه ی در س ی سفت ای(. ممکن است احساس فشار نی)آنژ نه ی درد قفسه س

چپ   ای ی انیشود ، معموالً در قسمت م  ی( گفته م angina)  نی، که به آنژ درد  نیاست. ا ستادهیشما ا

 شود.   ی م  ختهیبرانگ یعاطف ا ی ی توسط استرس جسم  یبه طور کل  ن یافتد. آنژ یاتفاق م  نه یس

  ی رود. در بعض  یم  نیاز ب  قه یاسترس زا معموالً در عرض چند دق  تیپس از متوقف کردن فعال درد

پشت   ا یباشد و در گردن ، بازو   زی ت ا یدرد ممکن است زودگذر  نیاز افراد بخصوص خانمها ا 

 احساس شود.  
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بدن شما پمپ کند ، ممکن است   ی ازهاین  نیتأم یرا برا  ی نفس. اگر قلب شما نتواند خون کاف  یتنگ

 شود.   جادیا  دیشد ی خستگ اینفس   ی تنگ د یبا فشار شد

  یخواهد شد. عالئم و نشانه ها ی الً مسدود شده باعث حمله قلب. شریان كرونر كامی قلب  حمله

  ی اوقات با تنگ یبازو ، گاه  ایو درد در شانه   نه یشامل فشار خرد در قفسه س ی حمله قلب کیکالس

 است.   قی نفس و تعر

  ا یمانند درد گردن  ی از حمله قلب یاز مردان احتمال دارد عالئم و عالئم کمتر شتریب  یتا حدود زنان

 دهد.   ی رخ م ی عالئم ظاهر ایبدون عالئم  ی اوقات حمله قلب یفک را تجربه کنند. گاه 

 

 است:   ر یعروق کرونر شامل موارد ز  یماری عوامل خطر ب

 دهد.    ی م ش یرا افزا  کی و بار دهید ب یآس  یها انیشدن ، خطر شر ر یپ  ی. به سادگسن

عروق کرونر قرار دارند. با   ی ماریاز ب  یشتری در معرض خطر ب ی . مردان به طور کلیجنس  ارتباط

 .  ابد ی ی م  شیافزا یائسگ یحال ، خطر زنان پس از  نیا

عروق کرونر   یمار ی در ابتال به ب یشتریب با خطر   یقلب  یماریب  ی. سابقه خانوادگیخانوادگ سابقه

  یقلب  ی ماریمبتال به ب   نییپا نیدر سن  ک ینزد  کی نزد شاوند یخو کی همراه است ، به خصوص اگر 

شما   اهرخو ایمادر    ایمبتال شده باشند  ی قلب یمار ی به ب یسالگ 55برادرتان قبل از  ایباشد. اگر پدر  

 است.   شتر یداده باشند ، خطر شما ب صیآن را تشخ  یسالگ 65قبل از 

  ی قابل توجه زانی به م ی قلب  یها ی ماریکشند خطر ابتال به ب  یم  گاریکه س ی. افراددن یکش گاریس

  یماریدر معرض دود دست دوم ، خطر ابتال به ب گرانیاست. قرار گرفتن در معرض د افتهی  شیافزا

 دهد.   یم  شی افزا ز یعروق کرونر را ن 

  انیشدن شر میتواند منجر به سخت شدن و ضخ  ی شار خون باال کنترل نشده مخون باال. ف فشار

 .  ابد ی انیآن خون جر  قی کند که از طر ک یشما شود و کانال را بار یها

پالك و تصلب    جادیتواند خطر ا ی کلسترول خون باال است. كلسترول باال در خون شما م سطح

 دهد.   ش یرا افزا  نییشرا
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  یماری و ب 2نوع   ابتیعروق کرونر همراه است. د یماری خطر ابتال به ب ش یبا افزا ابت ی. دابتید

 و فشار خون باال دارند.    یمانند چاق  ی عروق کرونر عوامل خطر مشابه

 کند.   ی عوامل خطر را بدتر م ر یاز حد معموالً سا شی. وزن بی چاق ایوزن   اضافه

  ز ی از عوامل خطر آن ن ی عروق کرونر و برخ یماری عدم ورزش با ب نی . همچنی تحرک جسم عدم

 ارتباط دارد.  

 برساند و   ب یشما آس یانهایشما ممکن است به شر ی اعتماد در زندگ رقابلی باال استرس غ  استرس

 عروق کرونر را بدتر کند.  یماری ب یعوامل خطرزا ر یسا ن یهمچن

 

 گیری از بیماری عروق کرونر  روشهای جلو

 

 را ترک کن   دن یکش گاریس

   دیرا کنترل کن   ابتیکنترل مانند فشار خون باال ، کلسترول باال و د  طیشرا

   د یفعال باش ی نظر جسم از

 و غالت کامل باشد   جات ی، سبز وه یکه سرشار از م  د یکم چرب و کم نمک بخور ییغذا میرژ   کی

   دی سالم خود را حفظ کن وزن

 د یکن تی ری را کاهش و مد  استرس
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 آترواسکلروز  

 

 ز آسیب نوار قلب است آترواسکلروز از اختالالت زمینه سا

را از قلب شما به    یو مواد مغذ ژنی که اکس  ی خون یافتد که رگها ی تفاق ما یزمان   نییتصلب شرا

خون را به   انیاوقات جر ی گاه - و سفت شوند   میکنند ، ضخ  ی ها( منتقل م انیبدن شما )شر  ه یبق

با   اهستند ، ام  کیو االست  ر یسالم انعطاف پذ ی ها انیکنند. شر یخود محدود م  یاندام ها و بافت ها

که معموالً سخت   ی طیشوند ، شرا ی شما سخت م یها انیموجود در شر   یها واره یگذشت زمان ، د 

 شود.    ی م  دهیها نام  انیشدن شر

 

اصطالحات به صورت   نیاوقات ا ی است ، اما بعض نییاز تصلب شرا ینوع خاص آترواسکلروز 

مواد    ر ی، کلسترول و سا ها ی . آترواسکلروز به تجمع چربرند ی گ ی متناوب مورد استفاده قرار م

 خون را محدود کند.   ان یتواند جر  یشما )پالک( اشاره دارد که م  انیشر وارهیداخل د

لخته خون شود. اگرچه آترواسکلروز اغلب به   جادیتواند پشت سر بگذارد و باعث ا ی م  پالک

ه از بدن شما  ها را در هر نقط  انیتواند شر یشود ، اما م  یدر نظر گرفته م  ی مشکل قلب  کی عنوان 

 باشد و قابل درمان است  یریشگیقرار دهد. آترواسکلروز ممکن است قابل پ  ر یتحت تأث 

 

 ندارد.    ی عالمت چیمعموالً ه  ف یشود. آترواسکلروز خف ی م جادیا ج یآترواسکلروز به تدر

را به اندامها و    ی نشده باشد ، نتواند خون کاف ی گرفتگ ا یآنقدر تنگ  انیکه شر ی تا زمان  معموالً 

لخته خون به طور   کی اوقات  یداشت. گاه  دیشما وارد کند ، عالئم آترواسکلروز را نخواه یبافتها

سکته   ای ی تواند باعث حمله قلب ی شکند و م یاز هم م  ی حت ایکند ،   یخون را مسدود م  انیکامل جر

 شود.  یمغز
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شروع شود. اگرچه    یاست که ممکن است از همان کودک  ی آهسته و مترق  ی ماریب  ک یآترواسکلروز 

  یداخل هی به ال یدگ ید ب یآس  ای ب یآن ناشناخته است ، ممکن است آترواسکلروز با آس قی علت دق

 شروع شود. خسارت ممکن است در اثر:   انیشر

 خون باال   فشار

 باال   کلسترول 

 ( در خون شما  د یپی)ل ی چرب  ی باال ، نوع د یریس یگل یتر

   ات یمنابع دخان ر یو سا دن یکش گاریس

 ابت ید  ای ی، چاق  نیبه انسول مقاومت

 

 دهد عبارتند از:   ی م  شیکه خطر آترواسکلروز را افزا  یعوامل

 خون باال   فشار

 باال   کلسترول 

   ابتید

   یچاق

   اتیموارد مصرف دخان  ر یو سا دن یکش گاریس

   ی زودرس قلب یماریب  یخانوادگ سابقه

 ورزش   عدم

 ناسالم  میرژ   کی
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از آن   یریبه جلوگ  نیدرمان آترواسکلروز همچن  یشده برا ه یتوص  ی سبک زندگ رات ییهمان تغ 

 شامل:   نیکند. ا ی کمک م

   گار یس ترک

 سالم   یغذاها خوردن

   دیطور منظم ورزش کن به

 وزن سالم حفظ
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 نارسایی قلبی 

 نارسایی قلبی از اختالالت آسیب رسان نوار قلب است 

 

اتفاق   یط یشود ، در شرا ی شناخته م ز یقلب ن   یاحتقان  یی، که بعضاً به عنوان نارسا ی قلب  یینارسا

تنگ در قلب   یها  انیمانند شر  یخاص طیکند. شرا ی افتد که عضله قلب شما خون را پمپ نم یم

  ندک ی سفت م ای  فیضع  اریقلب شما را بس  جیفشار خون باال ، به تدر  ایعروق کرونر(  ی ماریشما )ب 

 کامل پر و پمپ شود.   تا به طور

 

توانند عالئم   ی ، اما درمان ها م ستیشود قابل برگشت ن ی م  یقلب  ییکه منجر به نارسا یطیشرا همه 

سبک   ر ییتر کمک کنند. تغ ی طوالن یرا بهبود ببخشند و به شما در زندگ  ی قلب  یینارسا یو نشانه ها

  اندتو یم  - استرس و کاهش وزن  ت یری ، مد  یی غذا م یدر رژ م یمانند ورزش ، کاهش سد  - ی زندگ

 شما را بهبود بخشد.   یزندگ  ت یفیک

   یم  ی قلب  ییکه باعث نارسا یطیو کنترل شرا  ی ریجلوگ ی قلب  ییاز نارسا  یری جلوگ یاز راه ها یکی

 . ی چاق ا ی ابتیعروق کرونر ، فشار خون باال ، د  ی ماری شوند مانند ب

 

)حاد(   ی شما به طور ناگهان تیممکن است وضع  ایتواند مداوم باشد )مزمن( ،    یم  ی قلب  یینارسا

 شروع شود.  

 باشد:   ر یممکن است شامل موارد ز   یقلب  یینارسا  یو نشانه ها عالئم

   دنیراز کشهنگام د اینفس( هنگام ورزش   ی نفس )تنگ  یتنگ

 و ضعف   یخستگ

 )ورم( در پاها ، مچ پا و پا   تورم 

 نامنظم    ای ع یقلب سر  ضربان
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 ورزش    ییتوانا کاهش

 ی صورت   ای  دیسف  یخس خس کردن با خلط خون  ایمداوم    سرفه

 

  جادیشده است ، ا فی ضع ایرسانده   بیقلب شما را آس  گر ید  طیشرا نکهیاغلب بعد از ا ی قلب  یینارسا

  ی لیاگر قلب خ نی. همچنستیبه ضعف قلب ن  یاز ین  یقلب  یی نارسا جادیا ی، برا حال  نیشود. با ا  یم

 تواند رخ دهد.    یسفت شود م

پمپاژ قلب شما )بطن( ممکن است سفت شود و به طور مناسب   یاصل ی، اتاق ها  ی قلب یی نارسا در

و   ده ید ب یقلب شما آس  چهی، ممکن است ماه یقلب  یی موارد نارسا ی ضربان ها پر نشود. در برخ نیب

  ر تواند خون را به طو  یکه قلب نم  ییشوند )گشاد شوند( تا جا دهیکش یشود و بطن ها تا حد فیضع

 مؤثر در بدن بدست آورد. 

 

 عبارتند از:    د یکمک کن ی قلب یی از نارسا یری جلوگ یبرا دیتوان   یشما م ی سبک زندگ رات ییتغ

   ستین دن یکش گاریس

   ابتی و د خاص مانند فشار خون باال طیشرا کنترل 

   د یفعال باش ی نظر جسم از

 سالم   یغذاها خوردن

 وزن سالم   حفظ

 استرس  ت یری و مد کاهش
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 آسیب دریچه قلبی 

 آسیب دریچه قلبی از اختالالت آسیب رسان دریچه قلبی است 

 

  ای  کی موارد ،  یدهد. در بعض  ی م  انیجر حی دارد که خون را در جهت صح  چه یقلب شما چهار در 

خون از قلب شما به   انیتواند باعث شود جر   ی م  نیشوند. ا ی بسته نم ای باز  ی به درست چه یچند در 

 بدن شما مختل شود.  

 

دارد.   چهیدر یمار ی ع و شدت بقلب مبتال و نو چه یبه در  یقلب شما بستگ  چه یدر یماریب  درمان

 دارد.   ی به عمل جراح از یقلب ن چه یدر ضی تعو ای  میترم  یقلب برا  چهیدر  یماریاوقات ب  یبعض

 

 عالئم

قلب ممکن است سالها عالئم را تجربه نکنند. عالئم و نشانه   چه یدر  یماری از افراد مبتال به ب ی برخ

 باشد:    ر یقلب ممکن است شامل موارد ز   چه یدر یماری ب یها

  کی که پزشک در حال گوش دادن به ضربان قلب با  ی زوزه قلب( هنگام  ی )صدا یعاد ریغ یصدا

 استتوسکوپ است  

   یخستگ

   دیکش یهنگام خواب دراز م  ای د یفعال بوده ا ار یکه بس یهنگام ژهی نفس ، به و  یتنگ

 مچ پا و پاها   تورم 

   جه یسرگ

   غش

 قلب نامنظم  ضربان
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ممکن است در    نی( وجود داشته باشد. همچنیقلب ممکن است در بدو تولد )مادرزاد چه یدر  ی ماریب

 بروز کند.   یقلب  یها  یماری ب ر یمانند عفونت ها و سا  یادیز طی و شرا ل یبزرگساالن به دال 

 باشد:   ر یقلب ممکن است شامل موارد ز چه یدر مشکالت

شوند خون در قلب   یشوند و باعث م  ی بسته نم  ی به درست  چهیدر یها چهی ، در طیشرا نیدر ا اءیاح

افتد ،   یاتفاق م  چهیدر یفلپ ها  یدگیپوس  لی حالت معموالً به دل نی نشت کند. ا  رونیشما به ب

 به نام پروالپس.   ی تیوضع

  وزیشوند و ممکن است با هم ف  ی سفت م ای  میضخ چه یدر  یرهای، ش چهیدر  ی مجرا. در تنگ  یتنگ

 شود.    یم  چه یخون در در  انیو کاهش جر  کی بار  چهیمنجر به باز شدن در  نیشوند. ا

محفظه    نیخون ب ان یورق جامد از بافت جر ک یشود و   ینم   لیتشک  چهی ، در ط یشرا ن یدر ا یآترز

 کند.  یقلب را مسدود م  یها

 

 عوامل خطر 

 دهد ، از جمله:   ش یقلب را افزا  چه یدر یماری تواند خطر ابتال به ب ی م  ی عوامل مختلف

 باالتر   سن

 بگذارند   ر ی قلب تأث ی توانند رو ی که م ییاز عفونت ها ی برخ خچه یتار

   یحمله قلب  ا ی یقلب  ی ماریاز ب یاشکال خاص خچه یتار

   یقلب  یها  یماری ب ی عوامل خطرزا ری و سا  ابتین باال ، کلسترول باال ، د خو فشار

 (قلب یمادرزاد  یماری موجود در بدو تولد )ب  یقلب  طیشرا
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 کند ، از جمله:   جادیا یادیتواند عوارض ز  یقلب م  چه یدر  ی ماریب

   ی قلب  یینارسا

   ی مغز  سکته

 شدن خون   لخته

 قلب    تمی ر  یها یناهنجار

 مرگ 
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 میوکاردیت  

 میوکاردیت از اختالالت زمینه ساز آسیب رسان نوار قلبی است 

 

  ستم یعضله قلب و س یتواند بر رو یم  ت یوکاردی( است. م وکاردیالتهاب عضله قلب )م  ت یوکارد یم

  تم یر  جادیقلب شما در پمپاژ را کاهش داده و باعث ا یی بگذارد ، توانا  ری قلب شما تأث یکیالکتر

 ( شود.  یتمیقلب )آر  ی عیطب ر یغ  ای ع یسر

دارو   کی از واکنش به  یتواند ناش ی شود ، اما م ی م  ت یوکاردی معموالً باعث م  یروس یعفونت و  کی

،   نه ی تر باشد. عالئم و نشانه ها شامل درد قفسه س ی عموم یالتهاب یمار ی ب ک ی از  یبخش  ایباشد 

 نفس و ورم مفاصل است.  ی ، تنگ یخستگ

 

 است:   ری شامل موارد ز تیوکاردی عالئم و عالئم معمول م

   نه ی قفسه س  درد

 قلب )ورم مفاصل(   ی عیطب ری غ ای  عیسر  تم یر

   یبدن  تیهنگام فعال ا ینفس ، در حالت استراحت   یتنگ

 با تورم پاها ، مچ پا و پا   عات یما احتباس

   یخستگ

  ایمانند سردرد ، درد بدن ، درد مفاصل ، تب ، گلودرد   ی روسی عفونت و  گر ید  یو نشانه ها عالئم

 اسهال  

 در کودکان   ت یوکارد یم
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 از جمله:   ی شوند ، ممکن است عالئم و عالئم یمبتال م  تیوکاردی که کودکان به م ی هنگام

   تب

   غش

   ی تنفس مشکالت

   ی در پ یو پ   عی سر تنفس

 قلب )ورم مفاصل(  ی عیطب ری غ ای  عیسر  تم یر

 

،   لوکوکوسی، از جمله استاف تیوکاردیتوانند باعث م ی م  یشمار یب  یها ی باکتر ها یباکتر

را   م یال ی ماری ب تیاز کنه باشند که مسئول یناش ی و باکتر ی فتریکننده د جادیا ی استرپتوکوک ، باکتر

 بر عهده دارند.  

و توکسوپالسما وجود دارد ، از    یکروز پانوزوما یمانند تر  یی موارد ، انگل ها ن یها از جمله ا انگل

   یماری به نام ب ی طیتوانند شرا ی شوند و م یاز آنها که توسط حشرات منتقل م  ی جمله بعض

  وعیمتحده ش  االتیاز ا شتریب  اریبس  ی و جنوب  یمرکز یکایدر آمر  یماری ب  نیکنند. ا جادیچاگاس ا

 تواند در مسافران و مهاجران از آن قسمت از جهان بروز کند.    یدارد ، اما م 

مانند   گری د ی. قارچهالوسی. قالب ، مانند آسپرژدا یمخمر ، مانند کاند  ی. عفونت هاقارچ 

توانند باعث    ی اوقات م یشوند ، گاه یپرنده مشاهده م   یکه اغلب در قطره ها ستوپالسمایه

 دارند.  فی ضع یمن یا ستم یکه س یدر افراد ژه ی شوند ، به و ت یوکارد یم

 

  یری جلوگ یاقدامات برا نیحال ، انجام ا ن یوجود ندارد. با ا ت یوکاردی م یبرا   یخاص ی ریشگیپ  چیه

 از عفونت ممکن است کمک کند:  

  افتهیکه بهبود ن  یآنفلوانزا مبتال هستند ، تا زمان  یماری ب  ای ی روسی و  یماریکه به ب ی افراد از

  گران یاز قرار گرفتن در معرض د دی کن ی، سع دیمبتال هست   ی روسی . اگر به عالئم ودیکن  یخوددار

 .  دیکن  یخوددار
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 کمک کند.   یماری ب وعیاز ش یری تواند به جلوگ  ی. شستن منظم با دست م د یخوب را دنبال کن بهداشت

،   HIVوابسته به  وکارد ی کاهش احتمال ابتال به عفونت م ی. برادیکن  یخوددار پرخطر یرفتارها از

 .  د یاستفاده نکن یرقانونیغ یو از داروها دیداشته باش من یا ی رابطه جنس

. اگر وقت خود را در مناطق آلوده به کنه گذرانده  د یگرفتن در معرض کنه را به حداقل برسان قرار 

تا حد ممکن پوست شما را بپوشاند. مواد دافع   د یبلند و شلوار بلند بپوش  نیآست یها راهن ی، پ  دیا

 .  دیاست ، اعمال کن DEET یحشرات را که حاو ا یحشرات 

که در برابر   ی واردشده ، از جمله م هی توص ی. در مورد واکسن هاد یکن افتیخود را در یها واکسن

  تی وکاردی توانند باعث م ی که م ییها یماری ب  - د یکنند ، به روز باش یسرخچه و آنفوالنزا محافظت م 

 شوند. 
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 پریکاردیت  قلبی 

 دیت قلبی از اختاللت زمینه ساز آسیب به نوار قلب است پریکار

 

  ت یکاردینازک مانند قلب شما. پر  سه یک یغشا ی عنیاست ،   کاردیتورم و سوزش پر   تی کاردیپر

همراه با   نه ی قفسه س  دیشود. درد شد  ی م  گریاوقات عالئم د  ی و برخ  نهیاغلب باعث درد قفسه س

 شوند.   ده یمال گری کدیدر برابر  کارد یکننده پر کی تحر یها ه یدهد که ال   ی رخ م  یزمان   تی کاردیپر

 

که عالئم   یماند )حاد(. هنگام   ینم ی شود اما طوالن ی شروع م ی معموالً به طور ناگهان  تی کاردیپر

 شود.   یمزمن محسوب م   تیکاردی، پر  ابدیتداوم  ا ی جیبه تدر 

ممکن است   دتر ی. درمان موارد شدابدی  یخود بهبود م یاست و معموالً به خود فی موارد خف  شتریب

زودرس و درمان ممکن است به کاهش خطر    صیباشد. تشخ یشامل داروها و به ندرت جراح

 کمک کند.  تیکاردیمدت پر ی عوارض طوالن

 

حاد   ت یکاردیدارد. پر  یانواع مختلف طبقه بند ت ی کاردیعالئم ، پر یعالئم و ماندگار یبسته به الگو

  یاز حد حدود چهار تا شش هفته طول م  شی ب  تی کاردیکشد. پر ی معموالً کمتر از سه هفته طول م

 کشد اما کمتر از سه ماه و مداوم است.  

از   یحاد با فاصله عار ت یکاردیقسمت از پر کی اگر در حدود چهار تا شش هفته پس از  تی کاردیپر

از سه ماه   ش یشود. اگر عالئم ب یم  ف یرخ دهد ، به عنوان عود کننده توص  نیعالمت در فاصله ب 

 شود.   یم  ی مزمن تلق ت یکارد یطول بکشد ، پر

در پشت   نه ی در س  ی ، ضربات چرب زی عالمت آن ت نیعتر ی، شا د یحاد مبتال هست ت یکارد یبه پر اگر

  تی کاردیاز افراد مبتال به پر ی حال ، برخ نی است. با ا نهیدر سمت چپ قفسه س ای  نهیاستخوان س

  ت مانند فشار ، و با شدت متفاو  ایخود را به صورت کسل کننده ، دردناک  نهیحاد ، درد قفسه س 

 کنند.   ی م  فی توص

حاد ممکن است به شانه و گردن چپ شما منتقل شود. غالباً هنگام سرفه ، دراز   تیکارد یپر درد

 .  ابد ی ی ، شدت م قی استنشاق عم ای دنیکش
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درد   صیمواقع ، تشخ  ی هد. در بعضتواند درد را کاهش د ی نشستن و خم شدن به جلو ، اغلب م

 ممکن است دشوار باشد.  ی از حمله قلب ی از درد ناش کارد یپر

 

 باشد:    ری ممکن است شامل موارد ز ت یکاردیپر   یبسته به نوع ، عالئم و نشانه ها

  د ی، که عموماً هنگام تنفس شد نهیسمت چپ قفسه س  ای ی در قسمت مرکز نه ی ، سوراخ س ز یت  درد

 است  

 نفس هنگام جوانه زدن   یتنگ

 قلب    تپش

 کم درجه   تب

   یماریاحساس ب ای یضعف ، خستگ یکل احساس

 کردن   سرفه

 پا  ا یشکم  تورم 

 

 عبارتند از:   ت یکاردیپر  ل یدال  ریسا

 باشد.   د یروماتوئ ت یممکن است شامل لوپوس و آرتر نها ی. اکی ستمیس ی التهاب اختالالت

تصادف   ا ی یموتور ه ی نقل له یشما ممکن است در اثر وس نه یقفسه س   ایبه قلب  یدگ ید ب ی. آسضربه 

 رخ دهد.    گرید

 ، سل و سرطان باشد.   دز ی، ا هی کل ییموارد ممکن است شامل نارسا ن ی. ای اختالالت سالمت ریسا

  ر یامر غ  ک ی ن یشوند ، اگرچه ا تیکاردی توانند باعث پر ی از داروها م یخاص. برخ یداروها

 معمول است. 
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