
بطن تشکیل شده  2دهلیز و  2قلب از چهار حفره شامل 

بطن چپ قلب وظیفه پمپ کردن و در نتیجه خون  است.

بدن را به عهده دارد. در صورت  رسانی به اندام ها و بافت های

و خون رسانی به اندام ها دچار  ابتال به نارسایی قلب پمپاژ

 اختالل می گردد.

  علل نارسایی قلب

سبب آسیب به قلب شود نارسایی قلب را به هر عاملی که 

 همراه خواهد داشت. شایع ترین این علل عبارتند از:

  پرفشاری خون )باال رفتن فشار خون(؛ در این افراد

به علت باال بودن مقاومت رگ ها قلب باید برای پمپ 

کردن خون متحمل فشار زیادی شود بنابراین در 

می  نارسایی دراز مدت قلب بزرگ و در نهایت دچار

 گردد.

  بیماری های دریچه ای قلب؛ نارسایی دریچه قلب

چه بصورت تنگی و یا برگشت خون باشد باعث 

 افزایش کار قلب و بتدریج نارسایی قلب می شود.

  توسط رگ هایی قلب بیماری های عروق کرونر؛ خود

به نام عروق کرونر مشروب می شود. تنگ شدن این 

سانی به قلب و در عروق سبب اختالل در خون ر

فعالیت  در زمان  نتیجه اختالل در کار قلب به ویژه

می شود همچنین در صورت تنگی کامل عروق و 

بروز سکته قلبی؛ ماهیچه قلب دچار آسیب شدید 

  می شود.

  کاردیومیوپاتی؛ در این بیماری عضالت قلب بزرگ و

 ناکارآمد می شوند.

 عالئم 

 بیشترین عالئم نارسایی قلب مربوط به کاهش خون رسانی 

 

به کلیه و در نتیجه احتباس مایع در اندام های مختلف بدن 

  ه تنگی نفس و در پاها و شکممی شود. احتباس مایع در ری

 . سایر عالئم عبارتند از:ایجاد می کندورم 

 خستگی زودرس 

  سرگیجه 

  عدم تحمل فعالیت 

  هنگام فعالیت، تنگی نفس در تنفسسرفه، کوتاه شدن ،

  دراز کشیدن تنگی نفس در هنگام خواب و یا

 نامنظمی  و افزایش ضربان قلب 

 بی اشتهایی و تهوع 

 تشخیص

صورت می گیرد. توسط پزشک  تشخیص با معاینه فیزیکی

 سایر آزمایشات تشخیصی عبارتند از: 

 نوار قلب؛ جهت تشخیص بی نظمی در ضربان قلب -

ینه؛ جهت بررسی اندازه قلب و وضعیت عکس قفسه س -

 ریه ها

 اکوکاردیوگرافی؛ جهت بررسی دریچه ها و عملکرد قلب  -

  آنژیوگرافی؛ جهت بررسی عروق قلب -

 درمان

هدف این اختالل قابل کنترل می باشد اما درمان قطعی ندارد. 

می  ض                از درمان کاهش عالئم و احتمال بروز عوار

 باشد. شایع ترین عوارض عبارتند از:

 بزرگ و ضعیف شدن عضالت قلب یا کاردیومیوپاتی 

 بی نظمی در ضربان قلب یا کاردیومیوپاتی 

 سکته قلبی 

درمان ترکیبی از دارو درمانی و تغییر در شیوه زندگی و رژیم 

 غذایی می باشد.

 دارو درمانی

استفاده شوند ممکن است داروهایی که درمان نارسایی قلب 

 عبارتند از:

  ادرارآورها مثل فروسماید و اسپرینوالکتون؛ این داروها

 به دفع مایع احتباس شده در بدن کمک می کند.

 می کنند مثل  داروهایی که به پمپ خون از قلب کمک

 کاپتوپریل و لوزارتانکارودیلول، متورال، 

  کننده های خون مثل آسپرین و وارفارین؛ افرادی رقیق

نارسایی قلب همراه با بی نظمی ضربان قلب دارند در  که

معرض خطر ایجاد لخته خون در قلب می باشند و این 

داروها با هدف پیش گیری از ایجاد لخته استفاده می 

 شود.

 توصیه های مهم

  اگر اضافه وزن دارید یا چاق می باشید تالش کنید وزن

ب خود را به حد متناسب برسانید زیرا کاهش وزن سب

 می شود.  کار قلب و در نتیجه بهبود عالئم کاهش

 فقط دیمدت در تخت اجتناب کن یاز استراحت طوالن .

در صورت شدت عالئم باید استراحت کنید در غیر 

معمول را انجام دهید و چندین  یها اینصورت فعالیت

روز در هفته ورزش های سبک مثل پیاده روی انجام 

 دهید.

 کنید  ی. سعبپرهیزید یزیاد و پر انرژ یها از فعالیت

 فعالیت را به تناوب داشته باشید. استراحت و یدوره ها

 مصرف کنید. اینکار  غذا را در دفعات بیشتر و میزان کم

زیاد جهت هضم غذا ، کاهش  یشود که انرژ یباعث م

 یابد . 

  پس از مشورت با پزشک میزان دریافت مایعات در روز را

میوه، قهوه، ، آب  یمایعات شامل آب ، چا. کاهش دهید



. هر چند که مصرف شود یم، سوپ و ماست ی، بستنشیر

خوب است اما به یاد داشته باشید  یشما خیل یمیوه برا

از مایعات  یقسمتو  می باشند آب حاویکه میوه ها هم 

 د . نشو محسوب می یدریافت

  ذا ، به غذایتان . سر میز غکنیدرا محدود  نمکمصرف

نمک دار مانند  ی. از مصرف غذاهانمک اضافه نکنید

، سوسیس، کالباس، پیتزاجات، ترشی، یکنسرو یغذاها

. مصرف زیاد آماده اجتناب کنید یغذاهایل شور و آج

افزایش شامل   نمک منجر به تجمع زیاد مایع در بدن

نفس، ورم دست و پا و شکم و احساس تهوع  تنگی،  وزن

 شود .  یم

 سر نفس در هنگام استراحت و خواب یکاهش تنگ یبرا ،

، و یا تعداد بالش ها متر باال ببرید یسانت 20-30تخت را 

 را افزایش دهید . 

 ادرارآور مانند  یممکن است بدلیل مصرف دارو

ضعف  ئمی مثلعال ید دچار کاهش پتاسیم خون وفروسما

تان از  یشود در رژیم غذای یتوصیه مشوید.  یعموم

پر پتاسیم استفاده کنید مانند هلو، موز، انجیر،  یغذاها

، آب غال، آب پرتخشک ی، زردآلوچغندر، گریپ فروت

 ، اسفناج ، کشمش ، کدو و هندوانه .یگوجه فرنگ

  قبل از صرف صبحانه و بعد از ادرار کردن خودتان روزانه

 کیلوگرم 1. در صورت اضافه وزن را وزن کنید

 . ع دهیدبه پزشکتان اطال یک روز یدر ط

 ادرارآور مانند فروسماید را در صبح زود و در بعد  یدارو

در  یعصر مصرف کنید تا اختالل 5از ظهر قبل از ساعت 

 خواب شما به وجود نیاورد . 

  . از مصرف الکل و سیگار اجتناب کنید 

 می یاگر احساس بهبود یداروهایتان را مصرف کنید حت 

گاه داروهایتان را ، هیچ قبل از مشورت با پزشک .کنید

 ا میزان مصرف آن را تغییر ندهید .قطع نکنید ی

 در روز مصرف کنید . یداروهایتان را در زمان مشخص 

 :تان مراجعه کنید در صورت بروز عالئم زیر به پزشک

  یا یککیلوگرم در هفته  2افزایش وزن به میزان 

 روز . 1 یکیلوگرم در ط

 درد قفسه سینه -

 زود رس  يخستگ -

 سر گيجه  -

 يتپش قلب ناگهان -

  نفس يتنگ -

 شبانه  تنگي نفس -

 اشتهايي و احساس تهوع  يب -

تجمع مايع در بدن مانند  يافزايش نشانه ها -

بزرگ زک پا ، تنگ شدن لباس ها و ورم در قو

 شکم .  شدن 
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