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:تشخیص و درمان بیماریهای دریچه ای قلب   

بررسی های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش خون، نوار 

قلب،اکوکاردیوگرافی،عکسبرداری از قلب و ریه ها با اشعه و 

آنژیوگرافی باشد. برای تصحیح  نقص دریچه ای یا در آوردن 

دریچه آسیب دیده و جایگزین  کرردن آن ببرا دریرچره 

مصنوعی یا دریچه ساخته شده از بافت انسانی یا گراوی یرا 

 دریچه انسانی از یک فرد فوت  شده( جراحی انجام شود. 

 

 

 

 

 

 داروهای مورد استفاده :

 _ داروهای آنتی بیوتیک  برای درمان یا پیشگیری از 

 عفونت باکتریایی دریچه قلب استفاده میشود.

_ داروهای ضد بی نظمی قلب برای کنترل نوعی بی منظمی 

 ها

 _ داروی دیگوکسین برای تقویت یا تنظیم ضربان قلب 

در همه موارد تعویض دریچه مصنوعی با دریچه مکانیکی از _  

داروهای ضد انعقاد پس از عمل جراحی استفاده میشود مرلرل 

 وارفارین 

ماه از داروی وارفاریرن اسرترفراده  3در مورد ترمیم دریچه تا 

 میشود

ماه درمان وارفارین اسرترفراده  6در موارد تعویض بیولوژیک تا 

 میشود

 

 

 

 

 

 

 نکات خودمراقبتی پس از ترخیص:

* در هر مراجعه به هر پزشک یا  دندان پزشک یا متخرصرص 

 بیهوشی  بیماری خود را اطالع  دهید.

 رژیم کم نمک و کم چربی استفاده شود. *

 * در حد توان و تحمل خود فعالیت جسمانی داشته باشید.

*اگر به هنگام درمان دچار عالئم عفونت شامرل  ترب، لررز، 

دردهای عضالنی و سردرد و خستگی و احساس کسالت شدید 

 به پزشک مراجعه کنید.

* در مورد مصرف قرص وارفارین دقت کنید و ترجیها از 

یک شرکت تهیه نمایید و روزانه با دقت مصرف کنریرد و 

طبق نظر پزشک دوره  CBC _ PT _INRآزمایش  

 ای چک کنید.

* دو ساعت قبل و دو ساعت بعد از مصررف وارفراریرن 

غذایی مصرف نشود و بهترین زمان ساعرت پرنرص عصرر 

است .مصرف وارفارین با بسیاری از گیاهان و سبرزی هرا 

 تداخل دارد.

* به پزشک خود برای هر نوع اقدامی مصرف وارفارین را 

اعالم کنید و عالئم خونریزی ملل خلط خونی و کربرودی 

اندامها، خون در ادرار و مدفوع را به پزشک خرود اطرالع 

 دهید.

*در مورد میزان مصرف آب و مایعات با پزشک مشرورت  

  کنید.

 منابع: 

درسنامه داخلی و جراحی برونر و سودارث قلب و عروق ترجمه مالحت 

  3333نیک روان مفرد و همکاران 

 راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل 

  3331فاطمه عالیی _ جامعه نگر 
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 راهنمای آموزش به بیمار

 بیماری دریچه ای قلب 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

 

 

 بیماری دریچه ای قلب چیست؟

بیماری دریچه ای قلب عبارت است از بیماریهایی  کیه 

 دریچه های قلب را تغییر شکل داده و یا تخریب میکنند.

قلب چهار دریچه دارد: درچه های میترال و تریکوسپیید 

که دریچه های اصل  قلب به شمار میروند و کینیتیرل 

جریان خون به درون بطنها را به عهده دارند. عملیکیرد 

درست دریچه ها برای کارآمدی قلب به عنوان یک پمی  

اهمیت حیات  دارد و دریچه های آئورت و دریچه رییوی 

 نیز کنترل خروج جریان خون از قلب را به عهده دارند.

 انواع بیماری دریچه ای قلب چیست؟

 بیماری دریچه ای قلب به دو نوع تقسیم میشود:

(تنگ شدن دریچه که جلوی جریان طبیع  خون را 1  

 میگیرد.

(گشاد شدن دریچه که باعث برگشت خون به عقب و به 2

 درون قلب میشود.

 

م شایع بیماری دریچه قلب شامل:عالئ  

منگ  یا غش  -خستگ  و ضعف  -گاه  بدون عالمت 

باال ییا  -نامنظم  های ضربان قلب  -پرخون  ریه  -

درد قفسه سینه و تینیگی   -پایین بودن فشار خون 

وجیود  -نفس که گاه  فرد را از خواب بیدار میکنید

صداهای غیرطبیع  در قلب که پزشک به کمک گوش  

 میتواند آن را بشنود.

 چه عواملی باعث بیماری دریچه قلب میشوند؟

 -اختالل دریچه های قلب ممکن است در اثیر: ار 

-گلو درد اسیتیرپیتیوکیوکی  -بیماری روماتیسم  

نقص  -فشار خون باال -آترواسکلروز)تصلب شرایین( 

نیدرتیا -آندوکاردیت)عفونت قلب(  -مادر زادی قلب 

 بیماری سفلیس  ایجاد شود.

 عوامل افزایش دهنده خطر در چه افرادی است ؟

 سال  06_ افراد باالی 

 _ سابقه خانوادگ  بیماری دریچه ای قلب 

 _ حاملگ  

 _ سابقه بیماری روماتیسم دریچه قلب  

 _ بیماری مادرزادی 

 _ سابقه تعویض دریچه مصنوع  

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت


