
 



اپیدمیولوژی و کنترل بیماری 
قلبدریچه ای مزمن   



 تعریف



عنوان به قلب دریچه چهار از هریک در اختالل یا آسیب هرگونه 
 آئورت و میترال های دریچه .شود می محسوب (قلب دریچه بیماری)

 دریچه بیماری .شوند می بیماری دچار قلب های دریچه سایر از بیشتر
 .کند بروز نارسایی یا و تنگی صورت به است ممکن قلب

سفت حد از بیش ها دریچه که شود می اطالق حالتی به دریچه تنگی 
 .شوند باز کامل بطور توانند نمی و اند چسبیده هم به یا و اند شده

طور به نیست قادر دریچه که شود می اطالق حالتی به دریچه نارسایی 
  چهار هر .گردد می باز عقب سمت به خون این بنابر و شود بسته کامل

  تجمع که است ذکر به الزم .شوند نارسایی دچار توانند می قلب دریچه
 می افزایش را خون شدن لخته احتمال بطن یا دهلیز در خون انباشت و

 .شود می ریوی آمبولی یا قلبی سکته بروز باعث صورت این در که دهد



بیماریشکل بالینی   



 در .دارد بستگی بیماری شدت به قلب دریچه بیماری عالئم
 .باشد نداشته وجود بالینی عالمت هیچ است ممکن خفیف موارد

 منجر قلب احتقانی نارسایی به بیماری شدید موارد که حالی در
 عالئم دهد، رخ حاد صورت به دریچه بیماری اگر .شود می

 چنانچه ولی .کنند می بروز ناگهانی صورت به هم بیماری
 وضعیت با را خود قلب باشد، داشته تدریجی روند دریچه بیماری
 شروع متوجه فرد است ممکن لذا و دهد می تطبیق دریچه
 نارسایی همانند دریچه بیماری عالئم .نشود قلبی نارسایی عالئم
 خس خس فعالیت، حین در نفس تنگی صورت به و است قلبی

 .یابد می تظاهر شکم حتی و ها دست پا، ساق و مچ تورم سینه،

 



 شناسایی و تشخیص

سوفل شنیدن برای قلب سمع و معاینه 

ضربان قلب، الکتریکی فعالیت اختالل تشخیص برای قلب نوار 
 قلب عضالت هیپرتروفی و قلب

کاردیومگالی تشخیص برای سینه قفسه گرافی رادیو 

قلب های دریچه و عضالت عملکرد بررسی برای کاردیوگرافی اکو 

قلب های دریچه نارسایی یا تنگی تشخیص برای آنژیوگرافی 



بیماریاتیولوژی   



 اتیولوژی نوع ضایعه نوع دریچه

 میترال

 تنگی
 تب روماتیسمی، مادرزادی، کلسیفیکاسیون، آرتیت روماتوئید، بیماری لوپوس

  

 نارسایی

 اندوکاریت، پارگی عضالت پاپیالری، تروما: حاد

 تب روماتیسمی، مادرزادی، کلسیفیکاسیون، اندوکاریت، ایسکمی، کاردیومیوپاتی، اشعه: مزمن

 آئورت

 تب روماتیسمی، مادرزادی، کلسیفیکاسیون، اشعه تنگی

 مارفانخون، سندرم  پرفشاری، تروما، سیفیلیس، اندوکاریتتب روماتیسمی، مادرزادی،  نارسایی

تری 

 کوسپید

 تب روماتیسمی، مادرزادی تنگی

 نارسایی
 تب روماتیسمی، مادرزادی، اندوکاریت، اشعه، تروما، آسیب عضالت پاپیالری: اولیه

 دیالتاسیون بطن راست، پیس میکر طوالنی در بطن راست: ثانویه

 پولمونر

 مادرزادی، کارسینوئید تنگی

 مارفانخون ریوی، سندرم  پرفشاری، جراحی دریچه، اندوکاریتمادرزادی،  نارسایی



 اپیدمیولوژی بیماری در جهان



  دیابت و چاقی خون، فشار سکته، کرونر، عروق بیماری از بعد قلب دریچه بیماری
  میر و مرگ و ابتال میزان با که است مطرح بهداشتی عمده مشکل یک عنوان به

  کشور در قلب دریچه بیماری علت ترین عمده روماتیسمی تب .است همراه باالیی
  در هزار صد یک در یک از روماتیسمی تب شیوع .است توسعه حال در های

  های بیماری گسترش .است متفاوت چین در هزار صد یک در 150 تا کاستاریکا
  آمریکای آفریقا، مانند) دارند ضعیفی اقتصاد که مناطقی در روماتیسمی ای دریچه
  عوارض معموال و است پیشرفته های کشور از تر سریع بسیار (خاورمیانه و مرکزی
  عفونت آن دلیل که دارد دنبال به را سال 20 زیر سنین بیماران در ویژه به شدید
  16 حدود در .باشد می استرپتوکوک مهاجم های گونه با نشده کنترل مکرر های

  ناشی مرگ .برند می رنج قلب روماتیسمی بیماری از جهان سراسر در نفر میلیون
  نفر هزار صد یک در 5/5 جهان در 2000 سال در قلب روماتیسمی بیماری از
  به مربوط میر و مرگ ترین بیش که است شده برآورد (نفر 332000 حدود یعنی)

 .است بوده نفر هزار صد یک در 7/6 میزان به آسیا شرق جنوب

 



  شده کنترل روماتیسمی تب که پیشرفته های کشور در
 غالب علت کهولت، دوران دژنراتیو های بیماری است،

  به منجر ها بیماری این .باشند می قلب دریچه بیماری
  اختالل نتیجه در و شدن کلسیفیه شدن، ضخیم التهاب،
 ها کشور این در .شوند می قلب های دریچه عملکرد

  ،یابد می افزایش سن افزایش با قلب دریچه بیماری شیوع
  سالگی 4-14 سنین در بیماری این شیوع ای گونه به

 باالی سنین در که حالی در است درصد 0/3-0/7 حدود
 .رسد می درصد 12-13 حدود به سالگی 75

 



 جراحی تمام درصد 10-20 حدود قلب دریچه بیماری
  سوم دو حدود آئورت دریچه .است آمریکا در قلب های
  که شود می شامل را قلب دریچه های جراحی تمام

  های جراحی .است بوده دریچه تنگی دلیل به عمدتا
  نارسایی ترمیم منظور به عمدتا میترال های دریچه
 .شود می انجام دریچه

 



 که است افزایش حال در عفونی اندوکاردیت بروز میزان
 داخل تجهیزات عروق، پیوند سن، افزایش آن عمده علت

 شیوع افزایش و مقاوم های میکروارگانیسم ظهور قلبی،
  عمده علل از یکی عفونی اندوکاردیت .است دیابت

  افراد درصد 0/5-1/4 حدود .باشد می ای دریچه نارسایی
 مبتال های بچه .باشند می مبتال آئورت دریچه بیماری به
  نقص به بعد های سال در قلب مادرزادی بیماری به

 که شود می بینی پیش .شوند می مبتال قلب دریچه
 .باشد می افزایش به رو جهان در قلب دریچه بیماری

 



اپیدمیولوژی بیماری در 
 ایران



 ای دریچه های بیماری اپیدمیولوژی با ارتباط در معدودی های مطالعه
 در 2010 سال در که ای مطالعه در .است گرفته انجام ایران در قلب
 اهواز و کرمانشاه شیراز، مشهد، تبریز، تهران، شامل کشور استان شش
 نشان گرفت انجام قلب ای دریچه بیماری به مبتال بیمار 3418 روی
 بیماران درصد47/3 حدود .بود سال 44 بیماران سنی میانگین که داد
 مربوط ابتال موارد بیشترین .بودند داده تشکیل زنان را بقیه و مردان را
 شده گزارش بیماران درصد 46 در که بود میترال دریچه درگیری به

  روماتیسمی تب دلیل به بیماران از (درصد 50/9) ای عمده بخش .بود
  5/6 اندوکاریت، علت به درصد 4/4 ایسکمی، سبب به درصد 21/9 و

 بیماری سبب به درصد 17/1 و مادرزادی های بیماری دلیل به درصد
 .بودند شده مبتال قلب دریچه بیماری به کهولت و دژنراتیو های

 



 اقدامات کلی و پیشگیری سطح اول



 در های کشور در قلب دریچه بیماری غالب علت اینکه به توجه با
  استرپتوکوکی فارنژیت از ناشی روماتیسمی تب بیماری توسعه، حال
 ساعت 48 ظرف در مناسب بیوتیک آنتی با صحیح درمان لذا .است

 به ابتال از جلوگیری برای گیرانه پیش اقدام ترین مهم نخست
 و کهولت پیشرفته، های کشور در .باشد می قلب دریچه بیماری
  تشکیل را قلب دریچه های بیماری غالب علت مزمن های بیماری

 پر خطر عوامل کنترل زندگی، سبک اصالح بنابراین .دهند می
 بروز کاهش به تواند می قلبی حمالت و آترواسکلروز خون، فشاری
   .نماید کمک قلب دریچه بیماری



 خالصه اقدامات الزم

 استرپتوکوکیدرمان سریع و مناسب گلودرد چرکی 

عدم مصرف سیگار 

رژیم غذایی کم چرب و کم نمک 

عدم مصرف الکل 

کنترل قند خون 

فعالیت ورزشی 

تعادل وزن 
 



 پیشگیری سطح دوم



  عالیم نسبی بهبود بر عالوه توان می زیر کنترلی اقدامات انجام با
  احتمال یا نمود جلوگیری آن پیشرفت از قلب، دریچه بیماری
 :داد کاهش را عوارض رخداد

بیماری موارد در بیوتیک آنتی مدت طوالنی درمان 
 قلب روماتیسمی

وارفارین و آسپرین مانند انعقاد ضد های دارو مصرف 

دریچه تنگی نمودن باز منظور به بالون زدن 

دریچه تعویض یا ترمیم منظور به جراحی 

 



 خداقوت


