 خستگي و ضعف

یک قلب طبیعی چهار حفره و چهار دریچه دارد.

 درد قفسه سينه

دو حفره باالیی دهلیز و دو حفره پائینی که
دريچه آئورو

بزرگترند بطن نام دارند .هر کدام از این حفره ها

ورم اندام ها

توسط یک دریچه از یکدیگر مجزا شده اند.
دریچه دولختی یا میترال در طرف چپ بین

 سمع صداهاي غيرطبيعي در قلب در معاينه

دريچه دولختي

پزشکي

دهلیز و بطن چپ و دریچه سه لختی در طرف
راست بین دهلیز و بطن راست قرار دارد .دریچه

دريچه سه لختي

بطن چپ

آئورت در ورودی آئورت و دریچه ریوی در
ابتدای ورید ریوی قرار دارد .دریچه ها به خون
اجازه می دهند تا جریانی یک طرفه داشته

در این دسته از بیماری ها دریچه ها دچار تنگی یا

باشند .در مرحله انقباض قلب ،خون از دهلیز

گشادی می شود و در نتیجه عبور خون از میان

چپ و از طریق دریچه دو لختی ( میترال ) وارد

دریچه ها دچار مشکل می شود بطوریکه در موارد

وارد آئورت شده و به تمام بدن پمپ می شود.
خون پمپ شده به اندام ها حاوی مقادیر زیادی
اکسیژن است .در اندام ها تبادالت گازی بین

 باال يا پائين بودن فشارخون
تشخیص
بررسي هاي تشخيصي عبارتند از:

بیماریهای دریچه ای قلب :

بطن چپ شده سپس از طریق دریچه آئورت

 عالئم ناشي از نارسايي قلب مثل تنگي نفس و

 آزمايش خون
 نوار قلب

 اکوکارديوگرافي
 آنژيوگرافي

تنگی جلوی جریان طبیعی خون را می گیرد و در

 کاتتريسم قلبي

موارد گشادشدن دریچه خون به عقب و به درون

پیش گیری

قلب برگشت غیر طبیعی پیدا می کند.

در صووورو ودووود بيموواري هووايي مثوول گلووودرد

علل

استرپتوکوکي ،فشارخون باال ،آندوکارديت و سوفليس

خون و بافت انجام می شود در واقع خون

تب روماتيسمي ناشي از گلو درد استرپتوکوکي

که باعث آسيب به دريچه مي شوند بايد در اسرع وقت

تصلب شرايين

اکسیژن خود را از دست می دهد و دی اکسید

به پزشک مرادعه و درمان شروع گردد.

باال بودن فشارخون

کربن آن را جذب می کند .در زمان استراحت قلب،

پیش آگهی

نقايص مادرزادي قلب

پيش آگهي بيماري هاي دريچه بستگي به بيماري

خونی که اکسیژن خود را از دست داده است از

آندوکارديت (التهاب اليه داخلي قلب )

زمينه دارد .بسياري از عوارض اين بيماري را مي توان با

تمام بدن به دهلیز راست باز می گردد و از
طریق دریچه سه لختی به بطن راست وارد شده
و سپس از میان دریچه ریوی به ریه ها پمپ می
شود تا اکسیژن کافی دریافت کند.

آندوکارديت ناشي از تزريق مواد مخدر در رگ
سيفليس

دارو يا دراحي درمان کرد.
عوارض احتمالی

عالیم

عفونت دريچه ها

گاهي بدون عالمت مي باشد اما بطور کلي

نارسايي احتقاني قلب

عاليم شايع عبارتند از:

درمان

حين عمل دراحي دريچه آسيب ديده ترميم يا با يوک

دستکاری توسط پزشک؛ حتماً پزشک را از

دريچه مصنوعي تعويض مي شود .داروهايي که ممکون

بیماری دریچه ای خود مطلع سازید تا در

است تجويز شوند عبارتند از:

صورت لزوم آنتی بیوتیک یا داروی الزم دیگر

 ديژوکسين دهت درمان عالئم نارسايي قلب

 آنتي بيوتيک دهت پويش گيوري يوا درموان
عفونت دريچه قلب

 داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين کوه معمووال
پس از عمل دراحي دهت پيش گيري از لخته
تجويز مي شود.

را برای شما تجویز نماید.
 بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرید و با
کوچکترین مشکالت دهان و دندان فوراً به
دندانپزشک مراجعه نمایید.
 توجه داشته باشید که کوچترین عفونت که
بدون درمان باقی بماند باعث عوارض قلبی

فعالیت
معموال نيازي به محدود کردن فعاليت نيست و تا حدي
که فرد تحمل کند مي توانود فعاليوت و ورزد داشوته
باشد.

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

شدید خواهد شد بنابراین به محض ظهور عالئم
بیماری و ناخوشی باید به پزشک مراجعه
نمایید .

بیماری های
دریچه ای قلب

 در صورتیکه برای شما وارفارین تجویز شده

رژیم غذایی
رژيم غذايي بستگي به بروز عوارض بيماري دارد بطوور
مثال در صورو بروز نارسايي قلب بايد رژيم غذايي کم

حتماً به کلینیک مشاوره وارفارین مراجعه کنید
و در صورت بروز عالئم مسمومیت مثل کبودی
و خون مردگی به پزشک مراجعه نمائید.

نمک استفاده شود.
هشدارها :

 در صورت هر گونه اختالل و مشکل تنفسی ،
تپش قلب یا نبض نامنظم  ،ورم دست و پاها،
درد قفسه سینه  ،تب خستگی زود رس  ،بی
اشتهایی فوراً به
پزشک مراجعه کنید .
 در صورتی که به دنداپزشک ،پزشک زنان و
زایمان مراجعه می کنید و یا نیاز به هر گونه
عمل کوچک یا بزرگ دستگاه تناسلی و مجاری
ادرار ،وجود آبسه
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