
قلب نسبت به آنچه که شما روزانه از آن 
استفاده می کنید، قدرت و توان بیشتری دارد. 
لذا اگر قلب آسیب مختصری ببیند می تواند 
کاهش پمپاژ خود را جبران نماید. این امر 
با بزرگ شدن قلب، افزایش توده عضالنی 
قلب و تپش سریع تر قلب صورت می گیرد. 
همچنین بدن سعی می کند از طریق افزایش 
فشارخون و انحراف خون از برخی اندام های 
کمتر حیاتی به منظور حفظ جریان خون 
قلب و مغز، ضعف قلب را جبران نماید. 
ممکن است این مکانیسم های جبرانی شروع 
عالیم نارسایی قلبی را تا مدت ها به تعویق 
افزایش حجم کار قلب،  با  اما  بیاندازند، 
سرانجام عالیم نارسایی قلب بروز می کنند.
نظر  به  قلب  عملکرد  کاهش  است  ممکن 
شما  در  قلب  نارسایی  عالیم  زمانی که  ولی  بیاید  ناگهانی 
تشخیص داده می شود، در حقیقت فعالیت قلب از مدتی قبل 
کاهش یافته است. بسیاری از عالیم نارسایی قلبی مشابه با 
عالیم سایر بیماری ها می باشند، لذا این عالیم لزوما نارسایی 

قلبی را نشان نمی دهند.  
به خصوص اگر در گذشته سابقه بیماری های قلبی و عالیمی 
مانند تنگی تنفس، خستگی غیرطبیعی و تورم را داشته باشید، 
پزشک احتمال حمله قلبی را در شما در نظر می گیرد. پزشک 
وجود  احتمال  می تواند  پزشکی  گوشی  یک  از  استفاده  با 

نارسایی قلبی را ارزیابی نماید. 
بررسی  برای  به قفسه سینه  دادن  از طریق گوش  کار  این 
وجود رال ها یا صداهای خراشنده ای که نشان دهنده وجود 
مایع در ریه  ها می باشند و گوش دادن به قلب برای بررسی 
وجود صدای نشان دهنده مورمور قلبی یا یک ضربان خیلی 

سریع و بسیار نامنظم قلب انجام می گیرد. 
استفاده از ضربات آهسته و پیوسته که پزشک با استفاده از 
دست های خود انجام می دهد، روش دیگری برای تشخیص 
وجود مایع در ریه  ها می باشد. پزشک به دقت به رگهای گردن 
نگاه می کند تا نشانه های افزایش حجم مایعات را ببیند و پاها 
و زانوهای شما را برای تشخیص ادم و تورم فشار می دهد. 
وجود ادم و تورم یکی از نشانه های وجود آب اضافی در 

زیر پوست می باشد. 
پزشک می تواند بررسی های متعددی را به منظور تایید تشخیص 

خود انجام دهد: 
 عکس برداری با استفاده از اشعه ایکس از قفسه سینه. 
ممکن است این عکس قفسه سینه، بزرگ شدن قلب و تجمع 

مایعات در ریه  ها را نشان دهد.
است  ممکن   )ECG یا  )الکتروکاردیوگرام  قلب  نوار   
تغییرات ریتم قلب، افزایش ضخامت قلب و یا نشانه های 

پیشین آسیب قلبی را نشان دهد. 
 اکوکاردیوگرافی، اندازه  قلب و تحرک دیواره قلب در 
طول انقباض و انبساط قلب را اندازه گیری می کند. اکوی قلبی 
همچنین می تواند عملکرد کلی عضله قلب را اندازه گیری کند 

و بیماری های دریچه ای قلب را نشان دهد.
 استرس تست ورزشی  ممکن است به تعیین علت عالیم 

بالینی شما کمک کند.
ارزیابی  برای  است  ممکن  هسته ای  تصویربرداری   

عملکردکلی عضله قلب شما الزم باشد.

و  علت  تشخیص  به  است  ممکن   ،)MRI( ام.آر.آی   
ارزیابی توان کلی قلب کمک کند.

اگرچه تکنیک های کاتترگذاری قلبی  یا تصویربرداری هسته ای  
معموال برای تشخیص نارسایی قلبی الزم نمی باشند، ولی این 
تکنیک ها می توانند اطالعاتی درباره نحوه آسیب دیدن قلب 
فراهم کنند و همچنین پزشکان را قادر می سازند تا آن دسته 
از نارسایی های قلبی را که می توان تصحیح نمود، شناسایی 
نمایند. آزمایش های جدید خونی، غلظتBMP )هورمونی 
که در قلب تولید می شود( یا NT–pro BNP )جز اصلی 
BNP( را اندازه گیری می کنند. هر دوی این موارد نشانگر 
این مواد مبین وجود  قلبی می باشند. میزان زیاد  دیسترس 

نارسایی قلبی و شدت آن است.

نشانه های بالینی نارسایی قلبی 
اگر دچار هر یک از عالیم بالینی زیر شدید، بالفاصله به 

پزشک مراجعه نمایید:
 تنگی نفس، به خصوص هنگام دراز کشیدن و در حین فعالیت

 بیدار شدن از خواب به علت تنگی نفس
 خستگی نامعمول یا خواب آلودگی

 سرفه درهنگام فعالیت و یا درازکشیدن
 خلط صورتی رنگ

 ادم و ورم در ساق ها و مچ پاها
 از دست دادن اشتها و یا احساس عدم هضم غذا.

 ورم شکمی
 ورم ناگهانی، افزایش وزن ناشی از احتباس مایعات 

 تپش قلب

تشخیص نشانه های هشداردهنده سکته مغزی
عوارض و اثرات سکته های مغزی ممکن است خفیف یا 

شدید بوده و موقتی یا دایمی باشند. 
در برخی از انواع سکته های مغزی، مراقبت فوری و سریع 
پزشکی و بازگرداندن سریع خون رسانی به مغز، ممکن است 
آسیب وارده به مغز را به حداقل برساند و بهبودی ناحیه دچار 

سکته مغزی را به حداکثر برساند. 
از وقوع سکته مغزی حیاتی ترین  بعد  سه ساعت نخست 
ساعات هستند، بنابراین باید به سرعت نسبت به عالیم بالینی 

سکته مغزی واکنش نشان داد. 
بیشترین تاخیر در شروع درمان، به علت دیر رسیدن بیماران 
این  بیمارستان رخ می دهند. معموال  به  دچار سکته مغزی 
بیماران مدت زمان زیادی صبر می کنند و سپس با اورژانس 

تماس گرفته و یا به بیمارستان مراجعه می نمایند. 
هرگز خود را معطل نکنید و بالفاصله با اورژانس تماس 

گرفته و یا به بیمارستان مراجعه نمایید.

نشانه ها،علت،تشخیص و درمان بیماری نارسایی قلبی

پزشکچطورمتوجهنارساییقلبیمیشود؟پزشکچطورمتوجهنارساییقلبیمیشود؟
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33کلینیک شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

زمانی که در مورد بیماری های دریچه ای قلب 
از  یکی  که  معناست  این  به  می شود  صحبت 
دریچه های قلب از بدو تولد دچار اختالل است 

یا  طی سال های بعد آسیب دیده باشد.
پیش از پرداختن به این مقوله بهتر است نگاه 
کلی به عملکرد طبیعی قلب داشته باشیم. قلب 
توسط  که  دارد  حفره  چهار  طبیعی  حالت  در 
لتی«  یا »دو  »میترال«  نام  دریچه  به   دو دریچه 
لتی« در سمت  در سمت چپ و دریچه »سه 

راست با هم ارتباط دارند. 
در عین حال دو رگ بزرگ نیز از قلب خارج می شود که »آئورت« 

و »ششی« نام دارند. 
این دو رگ بزرگ نیز دریچه دارند. پس به طور کلی چهار دریچه 
در قلب وجود دارد که دو دریچه داخل قلب است و حفره ها 
ابتدای رگ های  نیز در  ارتباط می دهند و دو دریچه  به هم  را 

آئورت و ششی وجود دارند. 

وظیفه »دریچه  های قلب« کنترل جریان خون است
وظیفه دریچه های قلب این است که مرتب باز و بسته می شوند 
تا جریان خون را به حالت تعادل دربیاروند و کنترل کنند. از این 
چهار دریچه، سه دریچه دارای سه قسمت یا سه لتی هستند و 

یکی از آنها دو قسمتی یا دو لتی است. 
دریچه نرمال دریچه ای است که به راحتی بتواند باز و کامال بسته 
نشود،  انجام  به درستی  دریچه  بسته شدن  و  بازشدن  اگر  و  شود 
عملکرد دریچه دچار اختالل است و امکان دارد خون به راحتی 

ار قلب خارج نشود یا دوباره درون قلب برگردد.

بیماری های مادرزادی قلب و روماتیسم قلبی شایع ترین 
عامل اختالل دریچه های قلب هستند

علت اختالل در عملکرد دریچه  های قلب در جوامع مختلف، متفاوت 
است. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکایی غالبا به دلیل 
بیماری های مادرزادی قلب است اما در خاورمیانه از جمله ایران 
بیشتر ناشی از روماتیسم های قلبی است. به طور کلی علل بروز 
اختالل دریچه قلب را می توان زمینه مادرزادی، روماتیسم قلبی، 

افزایش سن و عفونت ها دانست.
بیماری   های مادرزادی قلب در کشورهای اروپایی و آمریکایی شایع تر 

هستند و بیشترین موارد ابتال مربوط به این می شود که دریچه 
آئورت به جای اینکه سه قسمتی باشد، دو قسمتی یا دو 

لتی باشد. دریچه های دیگر نیز ممکن است به طور 
مادرزادی درگیر شوند و مثال یک قسمت کم یا 

زیاد باشند، از بدو تولد شکاف داشته باشند 
و... که هر کدام از این موارد ممکن 

است به شکل تنگی یا نشت خون 
از داخل دریچه بروز پیدا کند.

در  نیز  روماتیسم 
کشورهای خاورمیانه 
دارد  باالتری  شیوع 

و معموال به این دلیل 
در  فرد  که  می افتد  اتفاق 

دوران کودکی مبتال به گلودرد 
چرکی می شود و عفونت درمان نشده 

سطح  بر  می شود،  خون  جریان  وارد 
سری  یک  و  می گیرد  جای  قلب  دریچه 

آنتی بادی های ضد این نوع عفونت به تدریج باعث تخریب دریچه 
می شوند. بنابراین در صورت ابتال به عفونت گلو بین سنین 5 تا 15 
سال و مراجعه به موقع به پزشک و درمان صحیح، کامال ضروری 
است تا از بروز چنین عوارضی پیشگیری شود. در حال حاضر 
خوشبختانه به دلیل توجه بهتر خانواده ها و مراجعه سریع به پزشک 
و مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها، شیوع این بیماری ها نسبت به 

گذشته کاهش یافته  اما هنوز وجود دارد.
از دیگر عوامل زمینه  ساز بیماری  های دریچه ای قلب می توان به 
عفونت ها اشاره کرد. هر عاملی مانند بیماری  های لثه و دندان 
و... که عفونت خون به وجود آورد، باعث می شود عفونت 
روی دریچه قلب جای بگیرد و باعث تخریب دریچه 
شود. علت شایع دیگر اعتیاد است. معتادان تزریقی 
نیز  استفاده می کنند  آلوده  از سرنگ های  که 
ممکن است دچار عفونت خون و اختالالت 

دریچه قلب شوند.
افزایش سن را نیز باید در بروز 
اختالالت دریچه ای قلب مؤثر 
دانست. به تدریج که سن 
ممکن  می رود،  باال 
کلسیم  رسوب  است 
روی دریچه ایجاد شود 
و زمینه ساز اختالل عملکرد 
یا  تنگ شدن  به شکل  دریچه 

گشادشدن دریچه باشد. 
و  کنترل  به خوبی  که  باال  خون  فشار 
درمان نشده می تواند به تدریج بر عملکرد 

دریچه های قلب به خصوص دریچه آئورت تاثیر بگذارد و نشت 
خون از دریچه اتفاق بیفتد. 

از دیگر علل درگیری دریچه های قلب می توان به روماتیسم های 
التهابی که در  مفصلی اشاره کرد. روماتیسم  های مفصلی به دلیل 
خون ایجاد می کنند، ممکن است عامل التهاب دریچه  های قلب 

شده وعملکرد دریچه را دچار اختالل کند. 
پرتودرمانی و رادیوتراپی  که برای درمان سرطان های مختلف کاربرد 
دارد، امکان دارد زمینه ساز رسوب کلسیم روی دریچه های قلب و 
اختالل عملکرد آنها شود.  بنابراین باید تاکید کرد که طیف وسیعی 

از بیماری  ها در بروز اختالالت دریچه های قلب نقش دارند. 

درمان اختالل دریچه های قلب به عامل زمینه ای 
بستگی دارد

اختالل دریچه ای قلب در موارد خفیف معموال عالمت بارزی ندارد 
و به طور نصادفی تشخیص داده می شود. اما اگر شدید باشد ممکن 
است بیمار دچار تنگی نفس، خستگی، آریتمی قلبی و کاهش وزن 

و تب )در موارد ابتال به عفونت( باشد. 
برای تشخیص بیماری دریچه ای قلب، پزشک ابتدا معاینه بالینی انجام 
می دهد که در بسیاری موارد مشکل تشخیص داده می شود. البته در 
بعضی موارد نیاز به اقدامات دیگر مانند اکوکاردیوگرافی الزم باشد. 

درمان بیماری دریچه ای قلب در وهله اول به عامل زمینه ای بستگی 
دارد. به عنوان مثال اگر عفونت باشد، باید آنتی بیوتیک مصرف شود. در 
موارد خفیف امکان دارد درمان خاصی نیاز نباشد اما در موارد شدید و 
با عالئم مختلف نیاز به درمان دارد که با توجه به درگیری هر کدام از 
دریچه  ها، شدت اختالل و... روش های درمانی مانند استفاده از بالن یا 

جراحی توسط متخصص قلب و عروق توصیه می شود.

روماتیسمقلبیشایعترینعلتبیماریهایدریچهایقلبدرایراناست

 دکتر آتوسا 
مصطفوی

فوق تخصص 
قلب و عروق،  

عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

  نشانه های هشداردهنده سکته مغزی 
اگر متوجه یک یا چند مورد از عالیم زیر در خودتان یا یکی از اعضای خانواده یا 
دوستان خود شدید، تاخیر نکنید. سریعاً به اورژانس )115( زنگ بزنید و یا بالفاصله 

به بیمارستان مراجعه نمایید:
 بی حسی یا ضعف ناگهانی در صورت، بازوها، یا پاها بویژه در یک سمت از بدن
 گیجی ناگهانی، و یا مشکل ناگهانی در صحبت کردن یا فهمیدن صحبت دیگران

 مشکل ناگهانی در بینایی یک یا هر دو چشم
 مشکل ناگهانی در پیاده روی، سرگیجه، عدم تعادل، عدم شنوایی یا عدم هماهنگی

 سردرد ناگهانی، شدید و بی سابقه و بدون دلیل مشخص، یا تغییر در روند سردردهایی مثل میگرن که 
شما از قبل آنها را داشته اید.

خود را برای اقدامات زیر آماده کنید:
 از هیچ یک از این عالیم غفلت نکنید، حتی اگر از بین رفتند. به خاطر داشته باشید که در هنگام 

سکته مغزی تمام این عالیم با هم رخ نمی دهند و ممکن است عالیم اولیه خیلی شدید نباشند. 
 اگر می توانید زمان شروع این عالیم را یادداشت کنید. کادر درمانی معموال می خواهند بدانند که 

چه زمانی اولین عالیم شروع شدند. 
 اگر نزدیکان شما، عالیم سکته مغزی را نشان داند بالفاصله به اورژانس )115( زنگ بزنید. علیرغم 

اعتراض فرد و یا انکار عالیم از سوی وی،  شما کار خود را انجام بدهید.

خود را برای اقدامات اورژانسی آماده کنید:
 لیستی از شماره های خدمات اورژانسی را نزدیک تلفن یا کیف جیبی یا کیف دستی خود بگذارید.
 تحقیق کنید که کدام بیمارستان در حوالی شما خدمات 24 ساعته به بیماران مبتال به سکته مغزی 
تلفن ها  فهرست  زیر  در  را  بیمارستان  و  درمانی  مرکز  نزدیکترین  آدرس  ارایه می دهد و همچنین 

یادداشت نمایید.

حمله های گذرای کاهش خون رسانی 
حمله گذرای کاهش خون رسانی )TIA(، سکته مغزی کوچک یا سکته مغزی هشداردهنده نیز نامیده 
می شود. TIA زمانی رخ می دهد که یک لخته خونی موقتا جریان خون به سمت مغز را متوقف می کند 
ولی قبل از اینکه آسیب جدی به مغز برسد، آنرا ترک می کند.  TIAممکن است چند دقیقه تا 24 ساعت 
طول بکشد، ولی سپس این عالیم بالینی از بین می روند و ایجاد آسیب دایمی نمی کنند. TIA باعث 
وقوع عالیمی مانند سکته مغزی می شود، ولی سبب آسیب دایمی نمی شود. با این حال، TIA یک 
شاخص بسیار مهمی برای سکته مغزی محسوب می شود: از هر سه نفری که به TIA دچار می شوند، 

یک نفر در آینده دچار سکته مغزی خواهد شد. 
اما TIA هیچ اطالعاتی درباره زمان بروز سکته مغزی ناتوان کننده و یا کشنده بعدی نمی دهد. سکته مغزی 
ناتوان کننده و یا کشنده بعدی ممکن است روزها و یا شاید سال ها بعد اتفاق بیافتد. تنها تفاوت بین 
TIA و سکته مغزی دوره کوتاه عالیم و این حقیقت است که عوارض ناشی از TIA دایمی نیستند. اما 
مراجعه سریع به نزد پزشک و دریافت مراقبت های پزشکی الزم پراهمیت است. پزشک ابتدا باید بررسی 
کرده و مشخص نماید که آیا شما به TIA دچار شده اید یا به سکته مغزی، یا اینکه به بیماری های مرتبط 

دیگری )مانند تشنج، سنکوپ، سردرد میگرنی یا سایر بیماری های قلبی( مبتال شده اید. 

TIA عالیم هشداردهنده
اگر متوجه یک یا چند مورد از عالیم زیر در خود یا فرد دیگری شدید، تاخیر نکنید. بالفاصله با اورژانس 
)115( تماس بگیرید یا به بیمارستان مراجعه نمایید، مهم نیست که این عالیم چقدر مبهم می باشند و 

یا اینکه چقدر طول کشیده اند:
 بی حسی، ضعف یا کرختی ناگهانی 
در بازو یا پا به ویژه در یک سمت بدن
 بی حسی، ضعف یا کج شدن ناگهانی 

صورت، احتماالً در یک طرف بدن
 گیجی، مشکل در تکلم یا مشکل در 
فهمیدن صحبت دیگران بصورت ناگهانی
 مشکل ناگهانی در دید یک یا هردو 
چشم؛ این حالت ممکن است شامل 
دید  یا  چشم  شدن  بسته  دیدن،  تار 

خاکستری باشد.
 مشکل در راه رفتن، سرگیجه، عدم 
تعادل، یا عدم هماهنگی به صورت 

ناگهانی
بدون  شدید  و  ناگهانی  سردرد   

علت مشخص.

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

دریچهمیترال
روماتیسمی

دریچهمیترال
نرمال

 دکتر معصومه 
ابراهیمی توانی

دکترای تخصصی 
آموزش بهداشت و 

ارتقای سالمت- عضو 
هیات علمی )استادیار( 
مرکز مدیریت شبکه 

معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی


