 خستگي ٍ ظعف

یک قلة طثیعی چْار حفزُ ٍ چْار دریچِ دارد.

 درد قفسِ سيٌِ

دٍ حفزُ تاالیی دّلیش ٍ دٍ حفزُ پائیٌی کِ
دريچِ آئَرت

تشرگتزًذ تطي ًام دارًذّ .ز کذام اس ایي حفزُ ّا

ٍرم اًذام ّا

تَسط یک دریچِ اس یکذیگز هجشا شذُ اًذ.
دریچِ دٍلختی یا هیتزال در طزف چپ تیي

 سوع صذاّاي غيزطثيعي در قلة در هعايٌِ

دريچِ دٍلختي

پشضکي

دّلیش ٍ تطي چپ ٍ دریچِ سِ لختی در طزف
راست تیي دّلیش ٍ تطي راست قزار دارد .دریچِ

دريچِ سِ لختي

تطي چپ

تزرسي ّاي تطخيصي عثارتٌذ اس:

 آسهايص خَى

اتتذای ٍریذ ریَی قزار دارد .دریچِ ّا تِ خَى

بیماریهای دریچه ای قلب :

اجاسُ هی دٌّذ تا جزیاًی یک طزفِ داشتِ

در ایي دستِ اس تیواری ّا دریچِ ّا دچار تٌگی یا

تاشٌذ .در هزحلِ اًقثاض قلة ،خَى اس دّلیش

گشادی هی شَد ٍ در ًتیجِ عثَر خَى اس هیاى

چپ ٍ اس طزیق دریچِ دٍ لختی ( هیتزال ) ٍارد

دریچِ ّا دچار هشکل هی شَد تطَریکِ در هَارد

ٍارد آئَرت شذُ ٍ تِ توام تذى پوپ هی شَد.
خَى پوپ شذُ تِ اًذام ّا حاٍی هقادیز سیادی
اکسیژى است .در اًذام ّا تثادالت گاسی تیي

 تاال يا پائيي تَدى فطارخَى
تشخیص

آئَرت در ٍرٍدی آئَرت ٍ دریچِ ریَی در

تطي چپ شذُ سپس اس طزیق دریچِ آئَرت

 عالئن ًاضي اس ًارسايي قلة هثل تٌگي ًفس ٍ

ًَ ار قلة

 اکَکارديَگزافي
 آًضيَگزافي

تٌگی جلَی جزیاى طثیعی خَى را هی گیزد

ٍ در

 کاتتزيسن قلثي

هَارد گشادشذى دریچِ خَى تِ عقة ٍ تِ

درٍى

پیش گیزی

قلة تزگشت غیز طثیعی پیذا هی کٌذ.

در صَرت ٍجَد تيواري ّايي

علل

استزپتَکَکي ،فطارخَى تاال ،آًذٍکارديت ٍ سفليس

هثل گلَدرد

خَى ٍ تافت اًجام هی شَد در ٍاقع خَى

تة رٍهاتيسوي ًاضي اس گلَ درد استزپتَکَکي

کِ تاعث آسية تِ دريچِ هي ضًَذ تايذ در اسزع ٍقت

تصلة ضزاييي

اکسیژى خَد را اس دست هی دّذ ٍ دی اکسیذ

تِ پشضک هزاجعِ ٍ درهاى ضزٍع گزدد.

تاال تَدى فطارخَى

کزتي آى را جذب هی کٌذ .در سهاى استزاحت قلة،

پیش آگهی

ًقايص هادرسادي قلة

پيص آگْي تيواري ّاي دريچِ تستگي تِ تيواري

خًَی کِ اکسیژى خَد را اس دست دادُ است اس

آًذٍکارديت (التْاب اليِ داخلي قلة )

سهيٌِ دارد .تسياري اس عَارض ايي تيواري را هي تَاى تا

توام تذى تِ دّلیش راست تاس هی گزدد ٍ اس
طزیق دریچِ سِ لختی تِ تطي راست ٍارد شذُ
ٍ سپس اس هیاى دریچِ ریَی تِ ریِ ّا پوپ هی
شَد تا اکسیژى کافی دریافت کٌذ.

آًذٍکارديت ًاضي اس تشريق هَاد هخذر در رگ
سيفليس

دارٍ يا جزاحي درهاى کزد.
عوارض احتمالی

عالیم

عفًَت دريچِ ّا

گاّي تذٍى عالهت هي تاضذ اها تطَر کلي

ًارسايي احتقاًي قلة

عالين ضايع عثارتٌذ اس:

درمان

حيي عول جزاحي دريچِ آسية ديذُ تزهين يا تا يک

دستکاری تَسط پششک؛ حتواً پششک را اس

دريچِ هصٌَعي تعَيط هي ضَد .دارٍّايي کِ هوکي

تیواری دریچِ ای خَد هطلع ساسیذ تا در

است تجَيش ضًَذ عثارتٌذ اس:

صَرت لشٍم آًتی تیَتیک یا دارٍی السم دیگز

 ديضٍکسيي جْت درهاى عالئن ًارسايي قلة
 آًتي تيَتيک جْت پيص گيزي يا درهاى
عفًَت دريچِ قلة

 دارٍّاي ظذ اًعقاد هثل ٍارفاريي کِ هعوَالً
پس اس عول جزاحي جْت پيص گيزي اس لختِ
تجَيش هي ضَد.
فعالیت
هعوَالً ًياسي تِ هحذٍد کزدى فعاليت ًيست ٍ تا حذي
کِ فزد تحول کٌذ هي تَاًذ فعاليت ٍ ٍرسش داضتِ
تاضذ.
رژیم غذایی
رصين غذايي تستگي تِ تزٍس عَارض تيواري دارد تطَر

را تزای شوا تجَیش ًوایذ.
 تْذاشت دّاى ٍ دًذاى را جذی تگیزیذ ٍ تا
کَچکتزیي هشکالت دّاى ٍ دًذاى فَراً تِ
دًذاًپششک هزاجعِ ًواییذ.
 تَجِ داشتِ تاشیذ کِ کَچتزیي عفًَت کِ
تذٍى درهاى تاقی تواًذ تاعث عَارض قلثی
شذیذ خَاّذ شذ تٌاتزایي تِ هحض ظَْر عالئن
تیواری ٍ ًاخَشی تایذ تِ پششک هزاجعِ
ًواییذ .

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

بیماری های
دریچه ای قلب

 در صَرتیکِ تزای شوا ٍارفاریي تجَیش شذُ
حتواً تِ کلیٌیک هشاٍرُ ٍارفاریي هزاجعِ کٌیذ

هثال در صَرت تزٍس ًارسايي قلة تايذ رصين غذايي کن

ٍ در صَرت تزٍس عالئن هسوَهیت هثل کثَدی

ًوک استفادُ ضَد.

ٍ خَى هزدگی تِ پششک هزاجعِ ًوائیذ.

هشذارها :

 در صَرت ّز گًَِ اختالل ٍ هشکل تٌفسی ،
تپش قلة یا ًثض ًاهٌظن ٍ ،رم دست ٍ پاّا،
درد قفسِ سیٌِ  ،تة خستگی سٍد رس  ،تی
اشتْایی فَراً تِ
پششک هزاجعِ کٌیذ .
 در صَرتی کِ تِ دًذاپششک ،پششک سًاى ٍ
سایواى هزاجعِ هی کٌیذ ٍ یا ًیاس تِ ّز گًَِ
عول کَچک یا تشرگ دستگاُ تٌاسلی ٍ هجاری
ادرارٍ ،جَد آتسِ پَستی ٍ احتیاج تِ
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