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ه مطالب موجود در این دانشنام  
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 پروالپس میترال
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 مقدمه

 یدهد. قلب دارا یقلب رخ م یچهدر یماریکار نکند، ب یقلب شما به خوب یچهچند در یا یکاگر 

و آئورت یترالم یه،ر یکوسپید،تر یها یچهاست: در یچهچهار در  

 یدشوند. فلپ ها با یدارند که با هر ضربان قلب باز و بسته م یبافت یها فلپ ها یچهدر این

بدن شما  یهچهار اتاق قلب و بق یقدرست از طر یرخون در مس یانحاصل کنند که جر یناناطم

دارد  یانجر  

 یچهچند در یا یکتواند  یم یطشرا یرسا یامرتبط با سن، عفونت ها  ییراتتغ یمان،زا ینقص ها

تواند قلب  یم یناجازه ندهد خون به اتاق قلب باز گردد. ا یاقلب شما را به طور کامل باز کند و 

بگذارد یرآن در پمپ کردن خون تاث ییکند و بر توانا شما را سخت تر  

قلب(.  یی)دو اتاق باال یزشود که دهل یها پر م یههر ضربان قلب، خون از بدن و ر یدر ابتدا

 یپشت یهاتاق قرار دارند. همانطور که خون در ناح ینا ییندر پا یکوسپیدو تر یترالم یها یچهدر

یابدن یاتر قلب( جر یینشود تا خون به بطن ها )دو اتاق پا یقلب باز م یچهدر ینشود، ا یم یجادا  

 

از مشکالت را داشته باشد یتواند سه نوع اساس یقلب م یچهدر  

یپورت،ر   

یتنگ   

ی آترز   
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افتد. خون به  یاتفاق م یانبرگشت جر یا یتیباشد، رگورگ یکقلب به انسداد نزد یچهدر یک اگر

شود یمنتقل م یانشر یک یاقلب و  یقاز طر داخل اتاقها قرار دارد و   

قلب کامال  یچهشود که در یباعث م ینسفت و محکم، شوند ا یم،ضخ  دریچه یک یفلپ ها اگر

توانند دچار  یاز پمپ ها م ی. بعضیابد ینم یانجر  دریچه یقاز طر یخون کاف یجه،باز شود. در نت

شوند یتنش و مشکالت برگشت  

 

عبور خون باشد  یسوراخ برا یکقلب فاقد  یچهدر یکافتد که  یاتفاق م یزمان آترزی  

شکل  یآئورت است که به درست یا یهر یها یچهقلب معموال شامل در یمادرزاد یها یماریب  

 یانداشته باشند، ممکن است اندازه  یکاف یبافت یقلب ممکن است فلپ ها یچهدر ین. ایرندگ ینم

تواند به  یآن خون م یقکه از طر یا یچهمکن است از باز شدن درآنها م یاشکل اشتباه باشند، 

کنند یریجلوگ یابد، جریان یدرست  

 

تواند  یعفونت ها م یا یسمیمرتبط با سن، تب رومات ییراتتغ یگر،و اختالالت د یقلب یها یماریب

 ی دریچه های یرانعطاف پذ یاشکل  ییرعوامل باعث تغ ینشود. ا یقلب یها یماریموجب بروز ب

شوند یقلب م  

دهد به عنوان قلب شکل  ی. آن قبل از تولد رخ میستشناخته شده ن یمادرزاد یقلب یماریب علت

.یردگ یم  
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رخ دهد  یمادرزاد یقلب یصنقا یگربا انواع د یا ییتواند به تنها یم یمادرزاد یقلب یماریب   

 

کند، یم یشرفتپ یسمیاتاسترپتوکوک که به تب روم یها یعفونت با باکتر یرسا یاگلو درد   

باشددریچه قلبی  یماریتواند ب یم   

قلب ممکن است  یچهچند در یا یکمبارزه کند،  ککند با عفونت استرپتو یبدن تالش م وقتی

دردناک  یب. عالئم آسیرندگ یقرار م یراغلب تحت تاث یترالآئورت و م یها یچه. دریندبب یبآس

شود یظاهر نم یسمیاز تب رومات یقلب معموال تا چند سال پس از بهبود  

 

کند  یجادرا ا یقلب یماریتواند ب یم ینهقفسه س یهبه ناح یپرتودرمان  

شود یسرطان استفاده م یدرمان برا این  

 ادیجممکن است تا چند سال پس از درمان عالئم ا یقلب به علت پرتودرمان یچهدر یها بیماری

 نشود
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 اپیگلوتیت  از اختالالت آسیب رسان دریچه قلب است

 

گلوتیتیاپ  

. دهدیم یرو گلوتی در اپ که درکودکان یزندگ یدکننده و تهد یعفونت ناگهان یکاز  است عبارت 

. آوردیم عمل به مراقبت ینا یاز ورود که گلو است در عقب کوچک یبافت صفحه یک گلوتیاپ

شودیم دارد اشتباه  یخطر کمتر ( که)کروپ کبا خروس و اغلب است یمسر گلوتیتیاپ  

 راه کامل شدن بسته باعث یماریب از شروع ساعت 12 در عرض است ممکن گلوتیاپ تورم

یرد قرار گ درمان فوراً تحت یدبا یمارب ینشود، بنابرا ییهوا  

شود یم یدهد یشترب یگلوت در چه کسان یعفونت اپ  

  یماریدر معرض خطر ابتال به ب یشترکار نکند، ب یبدن شما به درست یمنیا یستمس اگر

یددار یدزا یماریب یاو  یدکن یم یدرمان یمیمثال اگر ش ید،هست یتگلوت یاپ  
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یتگلوت یاپ یعشا یمعال  

یتگلوت یاپ یجرا ی,گلودردتب و خشونت صدا از نشانه هایتگلوت یاپ یماری, بیتگلوت اپی  

باشد یم   

(تر استخشن یهگر یا)در خروسک صدا  و گرفته خفه یهگر یاصدا  ·   

(است سگ پارس یهو شب یادز سرفه )در خروسک در حد کم  سرفه ·  

 گلو درد  ·

 تب  ·

صدا خشونت ·   

بزاق در بلع مشکل علت به از دهان یزشآبر ·   

یندهفزا یتنفس مشکل ·   

 · باال مانند و با فرکانس یغپر سروصدا، ج دم  

هاو بستر ناخن پوست شدن بنفش  ·   

 

یتگلوت یاپ یماریکننده ب یدعوامل تشد  

باشد داده  را کاهش بدن مقاومت که یماریب یکوجود  -  

یربهداشتیغ یا شلوغ یزندگ یطمح -  
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یتگلوت یاپ  عوارض  

 

بدان معناست  ینهوا را کال ببندد. ا یردرمان نشود، ممکن است مس یعاسر یتگلوت یاپ یماریب اگر

گلوت  یاپ. به ندرت ممکن است عفونت ازیردرسد و فرد ممکن است بم ینم یهبه ر یگرکه هوا د

ها منتشر شود یهبدن از جمله گوش، مغز و قلب و ر یقسمت ها یگربه د  

 

خانه  یککه با او در  یمثال، افراد یگلوت هستند )برا یکه در تماس با فرد مبتال به اپ یبه افراد

بتال قبالً م . اگر کودکتانیابدتا شانس انتقال عفونت کاهش  شودیداده م یوتیکب یآنت یزهستند( ن

 نظارت تحت رماند یو برا یریدبگ ی را جد یتنفس عفونت ، هرگونهاستشده گلوتیتیاپ به

یدکن مراجعه  
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 تب روماتیسمی از اختالالت آسیب رسان دریچه قلب است

 

از اعضاء بدن مثل قلب، مفاصل،  یاریتواند بس یاست که م یالتهاب یماریب یک یسمیتب رومات

شود  یجادا ینتواند در تمام سن یم یسمیکند. اگر چه تب رومات یردو پوست را درگ یعصب یستمس

 یعتردر زنان دو برابر مردان شا یماریشود. ب یم یدهسال د 15تا  6 ینباغلب در کودکان  یول

 است

از اعضاء بدن مثل قلب، مفاصل،  یاریتواند بس یاست که م یالتهاب یماریب یک یسمیرومات تب

شود  یجادا ینتواند در تمام سن یم یسمیکند. اگر چه تب رومات یردو پوست را درگ یعصب یستمس

 یعتردر زنان دو برابر مردان شا یماریشود. ب یم یدهسال د 15تا  6 یناغلب در کودکان ب یول

 است

درمان نشده گلو ظاهر  یمعموالً پنج هفته پس از عفونت استرپتوکوک یسمیعالئم تب رومات  

شوند و تنها درصد  ینم یسمیگلو، دچار تب رومات یموارد عفونت استرپتوکو یشترشوند. ب یم

شوند یم یسمیگلو دارند دچار تب رومات یکه عفونت استرپ یفراداز ا یکم  

( و یسمیرومات یتکند )کارد یم یرقلب را درگ یها یچهدر یسمیاز موارد، تب رومات یاریبس در

گردد.  یخون در قلب م یعیطب یانموجب اختالل در جر  

 یگلو با آنت یعفونت استرپ یوجود ندارد. اما درمان کامل و جد یسمیتب رومات یبرا یدرمان 

،  یستمبه مانند آغاز قرن ب یکادر آمر ماتیسمیقابل انجام است. در حال حاضر تب رو یوتیکهاب

. یستن یعشا یلین،س یپن یوتیکب یقبل از استفاده گسترده آنت  
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همچنان در  یسمیرومات دهد. تب یم یرو یآن بصورت دوره ا یریهایهمه گ ینبا وجود ا

است یعدر حال توسعه شا یکشورها   

 

رسد هرگاه بدن با  یاز افراد به نظر م ی. در معدودیستمشخص ن یسمیتب رومات یعلت اصل

 یها یچهشوند. مثالً در یبدن دچار التهاب م یقسمتها یهکند، بق یگلو مقابله م یعفونت استرپ

شوند. ینم یعفون یاستروپتوکوک یلزوماً با باکتر یقلب  

خاص  یکه توسط گونه ا یژن یبه آنت یمنیم ایستس یعیطب یرپاسخ غ یبر رو یپزشک یقاتتحق 

متمرکز شده است. شود  یم یدتول یاسترپتوکوک یاز باکتر  

دچار التهاب شوند.  یا یدهد یبعفونت آس ینپروسه دفاع بدن در مقابله با ا یتوانند ط یم یول

 یچهدر یها ینپروتئ ی،استرپتوکوک یژنها یآنت ینشباهت ب یلاست که بدل ینا یعلت احتمال یک

دهد یم یاتفاق رو ینعضله قلب ا یقلب و سلولها  

 

گلو  یاکشد  یساعت طول م 24از  یشکه ب یدشو یم یکه بدنبالش دچار تب یددار یاگر گلو درد

که عفونت یفرد اگر مدتها با یژهبو ید،و تب داشت یبدون عالئم سرماخوردگ یدیدرد شد  

دچار  یاکه آ یندتا بب یدبه پزشک خود مراجعه کن یدداشته است، در تماس بوده ا توککیاسترپ 

گلو منجر به تب  یمواقع عفونت استرپ یشتر،اگر چه در ب یر؟خ یا یدشده ا وگل یعفونت استرپ

آن  یجادگلو درد خود مانع از ا یوتیکیب یبا درمان آنت یدتوان یشود، شما م ینم یسمیرومات

.یدشو  
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به  یدشد یدرد قفسه صدر یانفس  یهر گاه دچار گلودرد و تب باال و بدنبالش تنگ ینهمچن 

نیدپزشک خود مراجعه ک  

 

 التهاب قلب

 

 یشواهد یداست بلکه با یدیکل یوجود عالئم و نشانه ها یازمندنه تنها ن یسمیتب رومات یصتشخ

وجود داشته باشد. یزن یراخ یدال بر عفونت استرپ  

استرپتوکوک  یباکتر یهعل یباد یتا وجود آنت یردبگ یپزشکتان ممکن است از شما نمونه خون 

 یاسترپ منف یکشت حلق برا ید،کن یم راجعهشما به پزشک م یکند. اغلب موارد وقت یرا بررس

 است. 

دچار گلودرد به همراه تب  یراً اخ ییداست که به دکترتان بگو ینموارد تنها نشانه استرپ ا یندر ا

ید شده ا  

 عوارض

 یشهالتهاب هم ینا یشوند ول یاز افراد دچار التهاب قلب م یمین یسمیحمله تب رومات یناول در

شود.  یمنجر نم یدارپا یببه آس  

 ی. در بعض یابند یمدارند پس از شش هفته بطور کامل بهبود  یسمیکه تب رومات یافراد یشترب

شوند.  یم یرقلب درگ یچهچند در یا یکموارد،   
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 یشترشود. در ب یم یدهنام -قلب  یسمیرومات یماریب - یسمیاز تب رومات یقلب ناش یدارپا یبآس

شود یم یافتسالها بعد  یقلب یبموارد آس  

 

کند  یراعضاء بدنتان را درگ ینتواند ا یم یسمیتب رومات  

 

شوند یم یو گرم یشده و دچار تورم دردناک و قرمز  یرمفصل درگ نی: اغلب چند مفاصل  

 

کند عدم تعادل و حرکات کنترل نشده اندمها و صورت  یرحاد مغز را درگ یسمی: اگر تب رومات مغز

به نام رقص کره  یونانی یشود که از کلمه ا یحرکات " ُکره " گفته م ینشود. به ا یم یجادا

 یز( ن یتوسرقص سنت و یا یسمی) کره رمات یزن یدنهامُکره س یحرکات گاه ینگرفته شده است . ا

 یشوند. کره معموالً ط ینفر دچار ُکره م یک یسمیمورد تب رومات 10شود. از هر  یم یدهنام

شود یهفته ها تا ماه ها برطرف م  

 

تا قرمز کم رنگ گرد و نامنظم در   یصورت ینواح یا یعوس یپوست یلکه ها یماریب ین: ا پوست

شود یدهپوست به ظاهر سالم د یرممکن است ز یزندول ن یا یکند برآمدگ یم یجادپوست شما ا  

واکسن مؤثر  یک یکهو تا زمان یم،واکسن هست یازمندن یاز عفونت استرپتوکوک یریجلوگ یبرا

 یدرمان عفونت استرپتوکوک یسمیاز تب رومات یریجلوگ یشود تنها راه شناخته شده برا یدتول

است یوتیکب یحلق با آنت  
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شود. اغلب گلو  ینم یسمی، علت گلو درد است که موجب تب رومات یروسمواقع و یشترب در

کشد.  یساعت طول م 24از  یشهمراه تب که ب یدردها  

که عفونت  یاز افراد یباشد تنها درصد کم یپتوکوکتواند نشاندهنده عفونت استر یم

شوند. یم یسمیحلق )درمان نشده ( دارند، دچار تب رومات یاسترپتوکوک  

 یماریب یجادا یتواند جلو یمناسب تب م یوتیکب یحلق با آنت یو کامل عفونت استرپ یقدرمان دق

یردرا بگ یسمیتب رومات  
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 تمپوناد قلبی از اختالالت آسیب رسان دریچه قلبی است

 

( باعث اعمال فشار بر قلب شود، یکاردیپر یوژن)اف یکاردپر یدر فضا یعکه تجمع ما یهنگام

.دهدیم یرو یتامپوناد قلب  

که تحت  یحفرات ین. اولشودیم یجادا یحفرات قلب یپرشدگ ییدر اثر نارسا ینامیکاختالل همود 

 یکاردی شتر در فشار پریب یشراست و بطن راست هستند و با افزا یزدهل گیرند،یقرار م یرتأث

. گیرندی تحت فشار قرار م یزحفرات سمت چپ ن  

 ی. فعال شدن جبرانمایدنیافت م یستمیکو فشار خون س یافتهقلب کاهش  یاحجم ضربه یجه،درنت

. یابند یشافزا یستمیکتا ضربان قلب، و مقاومت عروق س شودیباعث م یک،آدرنرژ یستمس

 یتجاد تامپوناد به سرعت تجمع آن وابسته است. بعالوه، وضعیا یالزم برا یکاردپر یعمقدار ما

مثال در  ی)برا یافتهبار کاهش  یشخواهند داشت ـ پ یرحجم داخل عروق بر عالئم تأث

 یاثرات فشارها یافته یشافزا باریشور نموده و پرا شعله ینامیکهمود ییرات( تغیدارتاسیونده

کندیباال را متعادل م یکاردیپر  
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روبرو است.  یتاتساع بطن راست با محدود یکارد،پر یعما یبه علت اثر فشار ی،در تامپوناد قلب

به داخل بطن  یبطن ینب یواربطن راست، د به یجادادن اضافه حجم خون ورود یبرا یجه،درنت

 یجهبطن چپ دارد و درنت یکاهش پرشدگ یبر رو یمضاعف یرامر تأث ین. اشودیچپ برجسته م

.یابندیکاهش م یستولیبطن چپ و فشار س ایحجم ضربه  

 یهبه مقدار اول یستمیکبه خط وسط بازگشته و فشار س یبطن ینب  یوارهبازدم، د یدر ط 

 یگرید هاییماریو ممکن است در ب یستن یبض متناقض مختص تامپوناد قلبن گرددویبرم

 یو در برخ یه،ر آمبولیقلب،  یاحتقان یدشد ییآسم، نارسا یه،مزمن ر یانسداد یماریهمچون ب

دهد  یفشارنده رو یکاردیتموارد، در پر  

دارد. اقدامات موقت شامل  یبه درمان فور یازو ن شودیم یتلق یاورژانس طب یک یتامپوناد قلب

 باشندی م یحجم داخل عروق  یفور یشدارد. اقدامات موقت شامل افزا یدرمان فور  یفور یشافزا

خواهد  یدرمان موقت یناثر ا یول کندیکمک م یبه پر شدن حفرات قلب باریشدادن پ یشکه با افزا

 بود. 

 یداضرورت پ یستمیکاز فشار خون س یتماح یممکن است برا یمنقبض کننده عروق یداروها

 کنند.
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منتشر  یکاردو در سرتاسر پر یادز یوژناست که معموالً اگر حجم اف یکادیوسنتزپر یدرمان قطع 

یموضع یوژن. اگر افبخشدیرا بهبود م یمارب ینامیکباشد، انجام آن به سرعت وضع همود  

ضرورت  یت داشته باشد، ممکن است عمل جراحضرور یراجعه باشد، ممکن است عمل جراحیا

است یضرور یزشده ن یکاردپر یوژناف یلکه باعث تشک ایینهداشته باشد. درمان عامل زم  

یتامپوناد قلب یوعدرصد ش  

که مشکالت و  یرخ دهد. افراد یهر کس یبرا تواندیاما م یست،ن یعشا یماریب یک یقلب تامپوناد

کنندیرا تجربه م یتامپوناد قلب یاز افراد عاد یشتردارند، ب یخاص یپزشک یطشرا  

 

هستند ینگونها یرمبتال به مشکالت ز افراد  

یو یآ اچ  

یویکل هاییماریاز ب یاریبس یینها مرحله  

یقلب یینارسا سابقه  

سل بیماری  
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یگرد یمنیخودا هاییماریب یو برخ لوپوس  

یمبدخ هایتومور  

ینهس جراحات  
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 آندوکاردیت از اختالالت آسیب رسان دریچه قلب است

 

 یچهقلب و در یمحفظه ها یاست که همان پوشش داخل یزعفونت غدد درون ر یک یتاندوکارد

استقلب شما  یها  

 یگرد یها یکروبم یاها ، قارچ ها  یافتد که باکتر یاتفاق م یوقت یبه طور کل یزدرون ر غدد

در   یدهد یبآس یخون شما پخش شده و به نواح یاناز بدن مانند دهان شما در جر یگریقسمت د

 قلب شما وصل شود.

از  یا ساندهر یبآسقلب شما را  یها یچهتواند در یم یتاگر به سرعت درمان نشود ، اندوکارد 

شود  یزندگ یبرا یتواند منجر به عوارض خطرناک یببرد و م ینب  

 

عبارتند از یتاندوکارد یعشا یعالئم و نشانه ها  

 عالئم آنفلوانزا مانند تب و لرز

شود یم یقلب است که توسط خون در قلب شما جار ی، که صداها یافته ییرتغ یا یدقلب جد سوفل  

 خستگی

www.takbook.com



P a g e  28 | 61 

 

ها یچهو ماه مفاصل  

 عرق شب

نفس تنگی  

یدنهنگام نفس کش ینهس درد  

شکم یادر پاها ، پاها  تورم  

 

 علل

خون شما شوند ، به قلب شما سفر  یانها وارد جر یکروبدهد که م یرخ م یهنگام یتاندوکارد

از  یمتصل شوند. انواع خاص یدهد یبآس یبافت قلب یا یعیطب یرغ یقلب یها یچهکنند و به در

ممکن است  یزها ن یکروارگانیسمم یرسا یاشوند ، اما قارچ ها  یموارد م یشترها باعث ب یباکتر

 مسئول باشند

 یانشود که آن را وارد جر یمضر م یها یرفتن باکتر ینبدن باعث از ب یمنیا یستمس معموالً 

عفونت از آن  یجادها به قلب شما برسند ، ممکن است بدون ا یاگر باکتر یکند. حت یخون م

 عبور کنند.
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 یابدن شما مانند پوست شما  یقسمت ها یرسا یاکه در دهان ، گلو  ییها یوجود باکتر ینبا ا 

مانند  یجد یباعث عفونت ها یمناسب گاه یطکنند ، ممکن است در شرا یم یروده شما زندگ

شوند یتاندوکارد  

 

کمتر است ، اگرچه هنوز هم ممکن  یتاگر قلب شما سالم باشد ، احتماالً احتمال ابتال به اندوکارد

 یا یدهد یبآس یقلب یها یچهدر یتوانند رو یشوند ، م یکه باعث عفونت م ییها یکروباست. م

شوند یرو تکث یدهکه سطح خشن دارند چسب یوماندوکارد یرو یا یجراح  

 

هستند که یهستند ، افراد یتدر معرض خطر اندوکارد یشترکه ب افرادی  

 

)پروتز( وصل  یقلب مصنوع یچهبه در یادها به احتمال ز یکروب. میمصنوع یقلب یها دریچه

یعیقلب طب یچهدر یکشوند تا  یم  

 یها یچهدر یامانند قلب نامنظم  یقلب یصاز نقا یقلب. اگر شما با انواع خاص یمادرزاد نقایص

، ممکن است قلب شما مستعد ابتال به عفونت باشد یدآمده ا یاقلب به دن یعیطب یرغ  
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وارد کند و خطر ابتال به  یبها آس یچهو درتواند به بافت قلب  یم یتاندوکارد یتاندوکارد سابقه

دهد یم یشرا افزا یندهدر آ یعفونت قلب  

 

 عوارض

شوند.  یم یلو قطعات سلول در قلب شما در محل عفونت تشک یباکتر ی، توده ها یتدر اندوکارد

 یه، کل یشکم یها ، اندام ها یهتوانند شل شده و به مغز ، ر یم یاهیتوده ها به نام پوشش گ ینا

عارضه عمده از جمله ینتواند چند یم یت، اندوکارد یجهاندام شما سفر کنند. در نت یاها   

 

یقلب ییقلب و نارسا یچهدر یبمانند سوفل قلب ، آس یقلب مشکالت  

یمغز سکته  

 تصرف

از بدن شما )فلج( یحرکت بخش ییدست رفتن توانا از  

 یم یجاداندام ها ا یرها و سا یه، مغز ، ر شده )آبسه ها( که در قلب یجمع آور یچرکها جیب

 شوند

کند یرا مسدود م یهر یانرود و شر یها م یهکه به ر یآلوده ا یاهیپوشش گ - یویر آمبولی  

www.takbook.com



P a g e  31 | 61 

 

یهکل آسیب  

 طحال بزرگ شده 

خون شما  یانها وارد جر یممکن است باعث شود باکتر یو پزشک یاز اقدامات دندانپزشک یبرخ

، مصرف  یمارب یا یدهد یبآس یقلب یها یچهدر یا یقلب یماریبه ب یاناز مبتال یبرخ یشوند. برا

مضر ممکن  یها یکنترل باکتر یابردن  ینتواند به از ب یروش ها م ینها قبل از ا یوتیکب یآنت

روشها  ینافراد بعد از انجام ا یناست که ا ینامر ا ینا یلشود. دل یتمنجر به اندوکارد ستا

هستند یتدر معرض ابتال به اندوکارد یشترب  
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 پروالپس میترال از اختالالت آسیب رسان دریچه قلبی است

 

قلب  یترالم یچهدر یافتد که تپه ها )جزوات( برآمدگ یاتفاق م یهنگام یترالم یچهپروالپس در

وندچپ( منقبض ش یزسمت چپ قلب )دهل ی)پروالپس( مانند چتر نجات به داخل اتاق فوقان  

یترالم یچهدر پروالپس  

مجدد  ییربه نام تغ یطیشود ، شرا یچپ م یزمنجر به نشت خون به سمت عقب در دهل یگاه 

یترالم یچهدر افراد ، پروالپس یشترب در یترالم یچهدر  

ندارد.  یازن یدر سبک زندگ ییرتغ یاو به درمان  یستن یکننده زندگ یدتهد  

به درمان دارند یازن یترالم یچه از افراد با پروالپس در یحال ، برخ ینبا ا  

 

 عالئم

عارضه   یناز افراد مبتال به ا یاری اختالل مادام العمر است ، اما بس  یک معموالً    یترالم  یچه اگرچه پروالپس در 

شگفت زده   یب قل یماریب  یادگیریداده شد ، ممکن است افراد از  یصکه تشخ  یندارند. هنگام یعالئم  یچگاهه

 شوند 

به عقب   یچهدر یقباشد که خون از طر یل دل ین دهد ، ممکن است به ا ی که عالئم و نشانه ها رخ م هنگامی 

  یلمتفاوت باشد. آنها تما یگر شخص د یک از   یادیتواند تا حد ز   یم  یترال م یچه کند. عالئم پروالپس در ی نشت م

. یابند ی توسعه م یج دارند و به تدر یف به خف  
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باشد  یرز  ردم ممکن است شامل مواعالئ   

 

( یتمینامنظم )آر   یاقلب مسابقه  ضربان   

یجهسرگ یا سرگیجه    

یدنهنگام تخت خواب  یا  یبدن  یتنفس ، غالباً در هنگام فعال ی تنگ  یادر تنفس  مشکل   

 خستگی

 

 علل

که قلب شما   یکند. هنگام یسمت چپ قلب کنترل م یو تحتان ی فوقان  یاتاقها ین خون را ب یانجر یترالم  یچه در

شود و مانع از بازگشت   ی شود کامالً بسته م ی که قلب پمپ م یهنگام  یترال م  یچهکند ، در  یکار م یبه درست 

شود یچپ( م یزسمت چپ )دهل ی خون در محفظه فوقان   

  یبافت اضاف یدارا یترالم  یچهدر  هر دو جزوه  یا  یکدارند ،  یترال م یچه از افراد که پروالپس در یدر برخ  اما

چتر نجات داخل   یکشود هر بار که قلب منقبض شود ، مانند  ی از حد نرمال هستند ، که باعث م یشکشش ب یا

چپ برآمد  یزدهل  

  یق موارد ، خون ممکن است از طر ی محکم بسته نشود. در بعض یچه ممکن است باعث شود از در  شکاف

(یترال م  یچهمجدد دربه عقب نشت کند )برگشت   یچه در  

  یچهدر یدتر نکند. تنفس شد یجادمشکل ا  ینچپ برگردد ، ممکن است ا یز خون به دهل ی تنها مقدار کم اگر

شود  ی سبک یا  ینفس ، خستگ ی از جمله تنگ یتواند باعث عالئم ی م  یترالم  
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که پزشک با استفاده از استتوسکوپ به   یسوفو است. هنگام -یکسندرم کل یترالم  یچهپروالپس در یگر د نام

در حال رشد به پشت   یچه در یرا به عنوان برگ ها  یککل  یصدا یدهد ، ممکن است صدا یقلب شما گوش م 

رود   یم  یز دهل ل زوزه( حاصل از بازگشت خون به داخ ی)صدا یی صدا یخود بشنود ، و به دنبال آن صدا  
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 پنومونی  از اختالالت زمینه ساز آسیب دریچه قلب است

 

هوا  یها یسهکند. ک یفرو م یههر دو ر یا یکهوا را در  یها یسهاست که ک یعفون یپنومون

چرک ، تب ، لرز و  یا( پر شود و باعث سرفه با خلط یچرک )ماده چرک یا یعاتممکن است با ما

 یها و قارچ ها ، م یروسها ، و یها ، از جمله باکتر یسممشکل در تنفس شود. انواع ارگان

شوند یهذات الر عثتوانند با  

نوزادان و  یبرا یماریب ینباشد. ا یرمتغ یکننده زندگ یدتا تهد یفتواند از شدت خف یپهلو م سینه

 یستمس یا یمشکالت سالمت یکه دارا  یال و افرادس 65کودکان خردسال ، افراد مسن تر از 

است ینتر یهستند ، جد یفضع یمنیا  

 

باشد یرممکن است شامل موارد ز یهذات الر یعالئم و نشانه ها  

سرفه یاهنگام تنفس  ینهس درد  

ساله و باالتر( 65)در بزرگساالن  یذهن یدر آگاه ییرتغ یا سردرگمی  

کند یجاد، که ممکن است خلط ا سرفه  

 خستگی

لرز یدن، عرق کردن و لرز تب  
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 یمنیا یستمکه س یسال و افراد 65بدن )در بزرگساالن بزرگتر از  یمعمول یتر از دما پایین

دارند( یفیضع  

اسهال یاتهوع ، استفراغ  حالت  

نفس تنگی  

 

 علل

ها و  یآنها باکتر ینتر یعشوند. شا یهذات الر یماریتوانند باعث ب یها م یکروباز م یاریبس

شما  یها یهبه ر یکروبم ینماست. بدن شما معموالً از آلوده شدن ا یتنفس یها در هوا یروسو

 ،بدن شما غلبه کنند  یمنیا یستمتوانند بر س یم یکروبهام یناوقات ا یکند. اما گاه یم یریجلوگ

خوب باشد یشما به طور کل یاگر سالمت یحت  

 

بدن  یمنیا یستمضعف س یامزمن  یمشکالت سالمت  یدر افراد دارا یشترب ینوع پنومون ینقارچ. ا

 ییشود. قارچ ها یم یدهد یشترکنند ، ب یها را استنشاق م یسمارگان یادیز یرکه مقاد یو در افراد

 هشوند و بسته ب یافتپرنده  یپرنده ها یاتوانند در خاک  یشوند ، م یآن م یجادکه باعث ا

آن متفاوت است یاییجغراف یتموقع  

توانند باعث  یشوند م یو آنفوالنزا م یکه باعث سرماخوردگ ییها یروساز و یها برخ ویروس

سال است.  5در کودکان کمتر از  یهذات الر یماریعلت ب ینتر یعها شا یروسشوند. و یهذات الر

شود یجد یارموارد ممکن است بس یاست. اما در بعض یفمعموالً خف یروسیو یومونپن  
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 عوامل خطر

خطر را دارند یشترینکه ب یقرار دهد. اما دو گروه سن یررا تحت تأث یتواند هر کس یم یپنومون  

جوان تر هستند یاسال  2که  کودکانی   

دارند  یشترسال و ب 65که  افرادی  
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 پنوموتوراکس  از اختالالت آسیب رسان دریچه قلب است

 

 پنوموتوراکس

و  یهر ینب یهوا به فضا دهد که یرخ م یاست. پنوموتوراکس هنگام یختهفرو ر یهر یک 

آن  یآورد و باعث فروپاش یشما فشار م یهر یرونهوا به ب ینشما نشت کند. ا ینهس یوارهد  

باشد یهاز ر یتنها بخش یفروپاش یا یهکامل ر یفروپاش یکتواند  یشود. پنوموتوراکس م یم  

 یبآس یا یاقدامات پزشک ی، برخ ینهضعف در قفسه س یاتواند در اثر صدمه  یم نوموتوراكسپ

رخ دهد.  یواضح یلدل یچممکن است بدون ه یاشود.  یجادا یویر یماریاز ب یناش  

 یهر یکمواقع ،  ینفس است. در بعض یو تنگ ینهقفسه س یعالئم معموالً شامل درد ناگهان 

باشد یزندگ یخطرناک برا  رویداد یکتواند  یشده م یمتالش   

 یناز ب یدنده ها برا یندر ب ینهلوله س یاامل قرار دادن سوزن پنوموتوراکس معموالً ش درمان

خود  یپنوموتوراکس کوچک به خود یکحال ، ممکن است  یناست. با ا یاضاف یبردن هوا

یابدبهبود   
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 علل

از یپنوموتوراکس ناش  

 یشود. برخ یهر یزشتواند باعث ر یم ینهنافذ قفسه س یا یندهرگونه صدمه ناخوشا ینهس آسیب

که  ی، در حال یفتداتفاق ب یلتصادف اتومب یا یاز صدمات ممکن است در هنگام ضرب و شتم بدن

 یککه شامل وارد کردن  یفتنداتفاق ب یاقدامات پزشک یممکن است ناخواسته در ط یگرد یبرخ

است ینهسوزن به س  

تواند در  یم یهر یها یبآسرود.  یم یناز ب یادبه احتمال ز یدهد یبآس یهبافت ر یهر بیماری

یویانسداد مزمن ر یماری، از جمله ب یا ینهزم یماریهایاز ب یاریبس و ذات  یستیکک یبروزف 

شود یجادا یهالر  

  

 ینشوند. ا یم یجادها ا یهر ی( در باالیکوچک هوا )برآمدگ ی. تاول هایهوا پارگ یها تاول

ها نشت کند یهاطراف ر یدهد تا هوا به فضا یامکان را م ینا - یزندر یها گاه به هم م یبرآمدگ   

 یازن یکیتنفس به کمک مکان یکه برا یپنوموتوراکس در افراد یدنوع شد یک. یکیمکان تهویه

کند.  یجادا ینهتواند عدم تعادل فشار هوا را در درون س یتواند رخ دهد. هواکش م یدارند م

برود ینکامالً از ب یهممکن است ر  

پنوموتوراکس عبارتند از یمل خطر براعوا  

  یزمبدون آمف ی، حت یدود یگارهایشدن زمان و تعداد س ی. خطر با طوالنیدنکش سیگار

یابد یم یشافزا  
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از پنوموتوراکس در خانواده ها وجود دارد  یرسد انواع خاص یبه نظر م ژنتیک  

یویانسداد مزمن ر یماریب یژهبه و - یهر یا ینهزم یماریب یکابتال به  یهر بیماری  یهر یزشر 

کند یم یشتررا ب   

در   یشتردارند ، ب یاجاحت یکیمکان یهکمک به تنفس خود به تهو یکه برا ی. افراد یکیمکان تهویه

 معرض خطر پنوموتوراکس قرار دارند 

است یگریعرض خطر دپنوموتوراکس داشته باشد در م یککه  ی. هرکسیقبل پنوموتوراکس  
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 پلی میوزیت  از اختالالت آسیب رسان دریچه قلب است

 

Polymyositis  

شود.  یمعمول است که باعث ضعف عضالت در هر دو طرف بدن شما م یرغ یالتهاب یماریب یک

 یاصعود از پله ها ، باال آمدن از حالت نشسته ، بلند کردن اجسام  یدتوان یم یطشرا ینبا داشتن ا

یدرا دشوار کن ییبه سرباال یدنرس   

از   یشترپوستان ب یاهمبتال است. در س 50 یا 40،  30در بزرگساالن در دهه  یشترب یوزیتمت پلی

نشانه ها معموالً شوند. عالئم و  یاز مردان به آن مبتال م یشتراست و زنان ب یعپوستان شا یدسف

کنند یبروز م یجماه به تدر یاچند هفته  یط  

 

 - یزیوتراپیاز داروها گرفته تا ف -وجود ندارد ، درمان  یوزیتمت یپل یبرا یکه درمان یحال در

تواند قدرت و عملکرد عضالت شما را بهبود بخشد یم  

 

 عالئم

 دوق عقب مانند عضالت باسن به صن یکشامل عضالت نزد یوزیتمت یمرتبط با پل یضعف عضالن

شود. ضعف در هر دو طرف چپ و راست بدن شما  یران ، شانه ها ، بازوها و گردن شما م

شود یبدتر م یجگذارد و به تدر یم یرتأث  
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 عوارض

است یرشامل موارد ز یوزیتمت یپل یعوارض احتمال  

( دچار یسفاژیباشد ، ممکن است در بلع )د یدهد یبشما آس یمر یها یچهمشکل. اگر ماه بلع

شود یه، که به نوبه خود ممکن است باعث کاهش وزن و سوء تغذ یدمشکل شو  

 یا ییممکن است باعث شود که شما مواد غذا ینمشکل همچن یدن. بلعیراسیونآسپ پنومونی

تواند منجر به  یم( ، که یراسیون)آسپ یدخود تنفس کن یها یهاز جمله بزاق را به درون ر یعاتما

شود یهذات الر  

مبتال هستند ، ممکن است دچار   یماریب ینشما به ا ینهقفسه س یها یچه. اگر ماهیتنفس مشکالت

یدشو یتنفس یینارسا یددر موارد شد یانفس  یمانند تنگ یمشکالت تنفس  
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 آسیب دریچه تریکوسپید از اختالالت دریچه قلبی است

 

دو اتاق قلب راست )بطن راست و  ینب یچهاست که در یطیشرا یکوسپیدتر یچهبرگشت مجدد در

دهد تا به داخل  ینقص عملکرد خون اجازه م یچهشود. در یبسته نم یراست( به درست یزدهل

راست( بازگردد  یزقلب راست قلب )دهل یقسمت فوقان  

تری کوسپید  یچهمجدد در برگشت   

ممکن  یاقلب(  یمادرزاد یماری)ب یدآمده ا یاباشد که شما با آن به دن یتیوضع یجهتواند نت یم

باشد یطشرا یراز سا یناش یچهدر یها یناهنجار یلاست به دل  

. یدبه درمان نداشته باش یازیاست ، ممکن است ن یفشما خف یتوضع اگر  

تری کوسپید عالئم  نارسایی دریچه   

  خستگی

ورزش یتظرف کاهش   

در گردن شما یرگها یادر شکم ، پاها  تورم   

یعیطب یرقلب غ ضربان   

  ضربان در گردن شما

یتنفس با فعال تنگی  
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شوند پزشک ممکن  یاختالل م ینکه منجر به ا ییها یماریداشتن ب یادر صورت داشتن عالئم و 

کند یکوسپیدتر ییست شک به نارسا  

سوفل  یدنشن یقلب برا یآغاز خواهد شد. پزشک به صدا یزیکیف ینهمعا یکپزشک با  ویزیت

 یچهو به عقب خون از درتواند نشانگر حرکت ر یم یرطبیعیغ یصدا ینگوش خواهد کرد. ا یقلب

 قلب باشد

 

به  یهک توصپزش یست،ن یدشد یتبه درمان ندارد. اگر وضع یازن یشههم یکوسپیدتر ییارسان

کند ینم یشرفتپ یتکه وضع یدکند تا مطمئن شو یمنظم م یکنترل قلب در طول زمان ها  

که  یکوسپیدتر ییکند. نارسا یزپزشک ممکن است دارو تجو ید،ضربان قلب نامنظم داشته باش اگر

کنند، درمان  یم یتکه ضربان قلب را تقو ییاست ممکن است با داروها یقلب ییبه علت نارسا

 شود. 

شود که ممکن است  یریجلوگ یعاترفتن ما ینها درمان کرد تا از ب یورتیکتوان با د یادم را م

 ییمانند فشار خون باال کمک کند تا عالئم مرتبط با نارسا یا ینهزم یها یماریبه درمان ب

را کاهش دهد. یکوسپیدیتر  

توانند  یم یندارد. جراحان همچن یجراح یمبه ترم یازن یکوسپیدتر ییموارد، نارسا یدر بعض 

کنند یضرا تعو یکوسپیدتر یچهدر  
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