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 قلبی بیماری عالیم

 ٔی لّجی ٞبی ثیٕبری جّٕٝ اس  ثیٕبری سٕبْ در سؾخیـ اثشارٞبی سزیٗ ٟٔٓ اس ثیٕبری  ٞبی ٘ؾب٘ٝ ٚ ػالیٓ

 ٔب٘ٙذ  دبراوّیٙیه  سؾخیقی ٞبی رٚػ اس  اعشفبدٜ ثب ٚ دلیك  ٔؼبیٙٝ ٚ حبَ ؽزح ثٝ سىیٝ  ثب دشؽه ٚ ثبؽذ

 ثبِیٙی ٞبی یبفشٝ  اثجبر ٚ سبئیذ جٟز  … ٚ آ٘ضیٌٛزافی  ٚرسػ سغز ٚ اوٛوبردیٌٛزافی یب  خٛ٘ی ٞبی سغز

 ٞبی ثیٕبری ثٝ  ٔزثٛه ٔیشٛا٘ٙذ وٝ  ػالئٕی سزیٗ ٟٔٓ .وٙذ ٔی اعشفبدٜ  ٘یبس ٔٛرد اىالػبر سىٕیُ یب ٚ

 ٚ ٘یغشٙذ لّجی ٔغبئُ اس ٘بؽی اِشأب  ػالئٓ ایٗ وٝ فزٔبئیذ سٛجٝ أب اعز سیز ٔٛارد ؽبُٔ ثبؽٙذ ٚػزٚق لّت

 .ۺدار٘ذ ثغیبری افشزالی ٞبی سؾخیـ

 عزخزٌی سٍٙی ػالئٓ سزیٗ ٟٔٓ اس یىی اٌزچٝ :درد و ناراحتی در قفسه سینه آنژین قلبی،احساس -۱

 اس ٘بؽی اِشأب عیٙٝ لفغٝ در ٘براحشی ٞزٌٛ٘ٝ أب ثبؽذ ٔی عیٙٝ  لفغٝ در ٘براحشی احغبط لّت ػزٚق

 » افيالحب ثبؽذ، لّت ٞبی عزخزي سٍٙی اس ٘بؽی وٝ فٛرسی در عیٙٝ لفغٝ ٘براحشی  .٘یغز لّجی ٔغبئُ

 ۺایٙغز آٖ ٔؾخقبر ٚ داؽشٝ ٘بْ «فذری لفغٝ آ٘ضیٗ

 قلبی سینه درد

.ثبؽذ ٔی جٙبؽ دؾز ٘بحیٝ در ٚ فؾبر٘ذٜ  ثقٛرر ٔٛارد اغّت در -

 

 دلیم۵ٝاِی۳ ىی در ٘یشزٌّٚیغیزیٗ سیزسثب٘ی ٞبی لزؿ  ٔقزف ثب یب  اعشزاحز ثب ٚ افشایؼ فؼبِیز ثب -

 دادٖ حزوز یب ٚ (٘ؾغشٗ یب خٛاثیذٖ)ثذٖ ٚمؼیز ثب  ارسجبىی ٔؼٕٛال ٚ .ؽٛد ٔی ليغ یب  یبفشٝ   سخفیف

 .٘ذارد  فمزار عشٖٛ یب ٔفبفُ
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.یبثذ ا٘شؾبر (ٔؼذٜ دردٞبی ٔحُ)عزدَ ٘بحیٝ ٚیب فه ٚ ٌزدٖ ثٝ ٌبٞب ٚ چخ دعز  ٚ ثبسٚ ثٝ اعز ٕٔىٗ -

 

 ثٝ یب ٚ ثبؽذ اعشفزاؽ ٚ سٟٛع عزد، سؼزیك ٘ظیز ػالئٕی ثب  ٕٞزاٜ عیٙٝ لفغٝ ؽذیذ درد وٝ فٛرسی در -

 اِشأی اٚرصا٘ظ ثٝ عزیغ ٔزاجؼٝ لّجی حّٕٝ احشٕبَ ثٝ سٛجٝ ثب ثىؾذ ىَٛ (دلیم۳۰ٝ اس ثیؾشز)ىٛال٘ی ٔذر

 .اعز

 ٞبی حّٕٝ ثزٚس احشٕبَ  ؽٛد ٔی ایجبد اعشزاحز حبِز در ٚ ٔشٙبٚة ثقٛرر آ٘ضیٙی درد وٝ فٛرسی در -

 .ؽٛد ٔی سٛفیٝ اٚرصا٘ظ ثٝ فٛری ٔزاجؼٝ ٚ ثٛدٜ سیبد لّجی

 ثب ارسجبىی عیٙٝ لفغٝ درد وٝ فٛرسی در ۺ(دردٞبی غیزآ٘ضیٙی لفغٝ عیٙٝ )سؾخیـ افشزالی درد عیٙٝ 

 ثٛدٖ لّجی احشٕبَ ایٙقٛرر در ؽٛد سؾذیذ  ٚمؼیز سغییز یب ٚ عزفٝ ٚ سٙفظ ثب ٚ ثبؽذ،  ٘ذاؽشٝ فؼبِیز

 درد .ثبؽذ ٔی ٔيزح اعشخٛا٘ی ٔغبئُ ٚ ػنال٘ی اعذبعٓ ٘ظیز  غیزلّجی ػبُٔ ٚ ثبؽذ ٔی وٓ ثیٕبر درد

 ٔشٜ سغییز ثب ٚ ؽذٜ سؾذیذ ؽذٖ خٓ ٚ خٛاثیذٖ ثب ٚ ؽذٜ ایجبد غذا ٔقزف اس  ثؼذ وٝ جٙبؽ دؾز عٛسؽی

 یبثذ  ٔی وبٞؼ را٘یشیذیٗ ٘ظیز ٞبیی لزؿ یب ٚ مذاعیذی ٞبی ؽزثز ٔقزف ثب ٚ سزػ ثقٛرر دٞبٖ

 ؽذٜ سؾذیذ سٙفظ ثب وٝ عیٙٝ لفغٝ درد  .ثبؽذ ٔی (ٔزی ثٝ ٔؼذٜ ٔحشٛیبر ثزٌؾز) رفالوظ وٙٙذٜ ٔيزح

 سؾذیذ دراسوؼ ٚمؼیز ثب وٝ فٛرسی در ٔخقٛفب ، ثبؽذ  …ٚ ٘فظ ،سٍٙی عزٔبخٛردٌی ػالئٓ ثب ٕٞزاٜ ٚ

 ٘فظ سٍٙی ثب  ٕٞزاٜ عیٙٝ لفغٝ درد .ثبؽذ (لّت ٞبی دزدٜ اِشٟبة) دزیىبردیز ٘بؽی اعز ٕٔىٗ یبثذ ٔی

 ریٝ آٔجِٛی اس ٘بؽی اعز ٕٔىٗ ىٛال٘ی  حزوشی ثی یب ثغشزی ٞبی دٚرٜ یب  جزاحی اس ثؼذ ثٛیضٜ  ؽذیذ

 .ؽٛد ٔی سٛفیٝ حشٕب ٔشخقـ  دشؽه ثٝ  فٛری ٔزاجؼٝ ٔٛارد ایٗ در ٚ ثبؽذ

 غیزلّجی ٚ لّجی ٞبی ثیٕبری اس ثغیبری در ؽبیغ ػالئٓ اس یىی : ضعف و خستگی پذیزی سودرس  -۲

 ٘برعبیی ػزٚلی، ٔؾىالر ثز ػالٜٚ  .ثبؽذ ٔی رٚا٘ی ٚٔغبئُ ریٛی ٔشبثِٛیغٕی،  ٚ غذدی ٞبی ثیٕبری ٘ظیز
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 خغشٍی ٚ مؼف ثب (٘برعبیی یب سٍٙی )لّت ای دریچٝ ٔؾىالر ٚ  (لّت دبییٗ مزثبٖ)ثزادیىبردی لّت،

 وٕشز مزثبٖ) وبردی ثزادی عزفٝ، ٘فظ، سٍٙی لجیُ اس ٕٞزاٜ ػالئٓ  ٚجٛد .ثبؽٙذ ٔی ٕٞزاٜ سٚدرط دذیزی

 وٕه لّجی ٔغبئُ سؾخیـ در عزٌیجٝ ٚ عزد سؼزیك (غؼ) عٙىٛح حٕالر  ،(دلیمٝ در ثبر۶۰ اس

 ،(لّت ٘ٛار) لّجی اِىشزٌٚزاْ ِشْٚ فٛرر در ٚ دشؽه سٛعو دلیك ٚٔؼبیٙٝ حبَ ؽزح .اعز  وٙٙذٜ

 .ؽٛد ٔی لّجی ٔغبئُ عزیغ سؾخیـ ثٝ ٔٙجز ٔؼٕٛال خٖٛ آسٔبیؼ ٚ عیٙٝ لفغٝ ػىظ  اوٛوبردیٌٛزافی،

 ٞبی ثیٕبری جٕٝ اس غیزلّجی ٚیب لّجی ػُّ اس ٘بؽی سٛا٘ذ ٔی سٙفظ در دؽٛاری احغبط : تنگی نفس -۳

 ٘ؾغشٝ حبِز  ثٝ ٘غجز خٛاثیذٜ حبِز در ؽذٜ سؾذیذ فؼبِیز ثب ٘فظ سٍٙی وٝ فٛرسی در .ثبؽذ   ریٛی

 ثیذار ثٝ ٔٙجز)ؽجب٘ٝ ٘فظ سٍٙی حٕالر  ثب ٕٞزاٜ ٚ دبٞب سٛرْ ٕٞزاٜ وٝ فٛرسی در ٔخقٛفب ٚ یبثذ افشایؼ

 اوٛوبردیٌٛزافی ثب ٚ ثٛدٜ ٔيزح  ای دریچٝ ٔؾىالر ٚ لّت ٘برعبیی ٘ظیز لّجی ػُّ ثبؽذ،  (ثیٕبر ؽذٖ

 سٍٙی ؽبیغ ػُّ اس  (آٔفیشْ ٚ ثزٚ٘ؾیز)ریٛی ا٘غذادی ٞبی ثیٕبری ٚ آعٓ .اعز سؾخیـ لبثُ ثزاحشی

 .ؽٛد ٔی دیذٜ ؽبیغ ثقٛرر عیٙٝ خظ خظ احغبط ٚ فزاٚاٖ خّو ٚ عزفٝ  ٔٛارد ایٗ در .ثبؽٙذ ٔی ٘فظ

 ٘فظ سٍٙی  .اعز ٕٞزاٜ ٔشٔٗ ثزٚ٘ؾیز ٚ آٔفیشْ احشٕبَ ثب دخب٘یبر ٔذر ىٛال٘ی ٔقزف حبَ  ؽزح

 ىٛال٘ی ٔذر ثٝ فزد وٝ درفٛرسی ثٛیضٜ ثبؽذ ریٝ آٔجِٛی لجیُ اس خيز٘بن ػُّ اس ٘بؽی اعز ٕٔىٗ ٘بٌٟب٘ی

 لزار ثزرعی ٔٛرد فٛرا ثبیذ ٚ ثٛدٜ ٔيزح ریٝ آٔجِٛی  ثبؽذ ثٛدٜ ثغشزی ثیٕبرعشبٖ در یب ٚ ثٛدٜ حزوز ثی

 (لّت مزثبٖ افشایؼ) وبردی سبوی یب ٚ  (لّت مزثبٖ وبٞؼ) ثزادیىبردی  ثقٛرر لّجی ٞبی آریشٕی .ٌیزد

 ٘برعبیی  .ثبؽذ ٔی سؾخیـ لبثُ  لّت ٘ٛار یب ثیٕبر ٘جل ٌزفشٗ  ثب وٝ ؽٛد ٔی ٘فظ سٍٙی ثٝ ٔٙجز ٘یش

 عبِٕٙذاٖ در ٌبٞی .ثبؽٙذ ٕٞزاٜ ٘فظ سٍٙی ثب سٛا٘ٙذ ٔی ٘یش ٔشبثِٛیه ٞبی ثیٕبری ٚ رٚا٘ی ٔغبئُ  وّیٛی،

 درد ثذٖٚ یب خفیف درد ثب لّجی حّٕٝ دیٍز، افزاد ثزخی ٘یش ٚ ٔخذر ٔٛاد ثٝ ٔؼشبد ثیٕبراٖ ٚ دیبثشی افزاد ٚ

 .اعز اِشأی  اٚرصا٘ظ ثٝ ثیٕبراٖ ایٗ فٛری ارجبع ثٙبثزایٗ .ثبؽذ ٔی ػالٔز سٟٙب ٘بٌٟب٘ی ٘فظ سٍٙی  ٚ ثٛدٜ

 ػقجی، ، لّجی ػُّ اس ٘بؽی سٛا٘ذ ٔی وٝ اعز  ثیٕبراٖ در ؽبیغ ػالئٓ اس یىی عزٌیجٝ :سزگیجه- ۴

 سؼزیك ثب ٕٞزاٜ اٌز ٔخقٛفب  سؼبدَ ػذْ ٚ دیذ سبری عز، عجىی احغبط .ثبؽذ رٚا٘ی ٔغبئُ یب ٚ ٔشبثِٛیه

 (وبردی سبوی یب وبردی ثزادی) لّت  ثبالی خیّی یب دبییٗ مزثبٖ لّجی، آریشٕی اس ٘بؽی سٛا٘ذ ٔی ثبؽذ عزد
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 یب ٚ سؼزیك ثب ٕٞزاٞی فٛرر در ٔخقٛفب  ٔذر وٛسبٜ فٛرر ثٝ عزٌیجٝ حٕالر .ثبؽذ خٖٛ فؾبر افز یب ٚ

 حبِز اس ٚمؼیز سغییز ٍٞٙبْ فزد وٝ فٛرسی در .ثبؽذ ٔی  لّجی ٞبی آریشٕی وٙٙذٜ ٔيزح لّت ىذؼ

 ٚ آثی وٓ  فؾبرخٖٛ، دارٚٞبی اس ٘بؽی  (اسٛاعشبسیه فؾبرخٖٛ افز) ؽٛد عزٌیجٝ دچبر ایغشبدٜ ثٝ  ٘ؾغشٝ

 ایغشبدٜ ٚ خٛاثیذٜ حبِز  در فؾبرخٖٛ ٌیزی ا٘ذاسٜ ثب ٚ ثٛدٜ ٔيزح عبِٕٙذاٖ در اسْٛ٘ٛ  اػقبة اخشالَ یب

 ثبؽذ ٔی اىزاف  حزوز یب ٚ ٔحیو در چزخؼ احغبط ثقٛرر عزٌیجٝ وٝ فٛرسی در .ؽٛد ٔی ثزرعی

 ٚ ثٛدٜ ػقجی ػُّ وٙٙذٜ ٔيزح ٌٛػ  ٚسٚس ٚ اعشفزاؽ ٚ سٟٛع ٘ظیز ػالئٕی ثب ٕٞزاٞی فٛرر در ٔخقٛفب

 ا٘غِٛیٗ ثب درٔبٖ سحز وٝ دیبثز ثٝ ٔجشال ثیٕبر وٝ فٛرسی در  .ؽٛد ٔی سٛفیٝ اػقبة ٔشخقـ ثٝ ٔزاجؼٝ

 یب ٚ ٞٛؽیبری عيح وبٞؼ  عز، عزٌیجٝ،عجىی دچبر ثبؽذ، ٔی لٙذخٖٛ آٚر٘ذٜ  دبییٗ ٞبی لزؿ یب ٚ

 سٛفیٝ ٔٛارد  ایٗ در .ؽٛد ٔی سٛفیٝ اٚرصا٘ظ ثٝ ٔزاجؼٝ ٚ ثٛدٜ ٔيزح لٙذخٖٛ وبٞؼ احشٕبَ  ؽٛد سؼزیك

 .ؽٛد ٔقزف …ٚ ؽىالر لٙذ، لجیُ اس لٙذی ٔٛاد اٚرصا٘ظ ثٝ رعیذٖ اس لجُ سب ؽٛد ٔی

 اس ٘بؽی یب ٚ ثبؽذ لّجی آریشٕی  یب لّجی ٘برعبیی ثؼّز اعز ٕٔىٗ لّت ىذؼ احغبط :طپش قلب-۵

 فزد وٝ فٛرسی در  .ؽٛد ٔی دیذٜ ٘زٔبَ افزاد  در ٚرسؽی فؼبِیز اس ثؼذ لّت ىذؼ .ثبؽذ اعشزط ٚ اميزاة

 لّجی ٞبی ثزرعی ِشْٚ فٛرر در ٚ لّجی ٔؼبیٙٝ ٚ دشؽه ثٝ ٔزاجؼٝ ؽٛد لّت ىذؼ دچبر وٓ فؼبِیز ثب

 چٙذ اس دظ ٚ ؽذٜ لّت ىذؼ دچبر ٘بٌٟب٘ی ثقٛرر اعشزاحز حبِز  در فزد وٝ فٛرسی در .ؽٛد ٔی سٛفیٝ

 آریشٕی  ٘ٛػی احشٕبَ سىزارؽٛد ٔىزر ٔؾىُ ٚایٗ ؽٛد ليغ خٛدثخٛد ثقٛرر  لّت ىذؼ دلیمٝ

 لّت ىذؼ ػّز سؾخیـ در لّت مزثبٖ ؽٕبرػ ٚ ٘جل ٌزفشٗ ٔٛارد  ایٗ در .دارد ٚجٛد لّجی ثبسچزخؾی

 لّت اِىشزٌٚزاْ ثجز ٚ دشؽىی ٔزوش ثٝ فٛری ٔزاجؼٝ أىبٖ وٝ فٛرسی در .اعز  وٙٙذٜ وٕه ثغیبر

 دچبر ٌبٞب فزد  اعز ٕٔىٗ .ؽٛد ٔی آعبٖ ثغیبر لّجی آریشٕی سؾخیـ ثبؽذ داؽشٝ ٚجٛد ىذؼ ٍٞٙبْ  در

 مزثبٖ یه اعز ٕٔىٗ ٔٛارد  ایٗ در .ٕ٘بیذ لٛی مزثبٖ یه احغبط یب ٚ عیٙٝ لفغٝ داخُ ریشػ احغبط

 .ثبؽذ داؽشٝ ٚجٛد (   PVC  ،PAC)لّجی ٘بثجبی

 سؾخیـ لبثُ (٘ٛار  ثجز ٍٞٙبْ در ٚجٛد فٛرر در)لّجی اِىشزٌٚزاْ سٛعو ثزاحشی ٘بثجب ٞبی مزثبٖ ایٗ

 ای دریچٝ ٔؾىالر یب ٚ لّت ٘برعبیی  ٘ظیز لّجی اخشالالر ثٝ ٔجشالیبٖ در لّت ىذؼ حٕالر .ثبؽٙذ ٔی
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 ػٛارك ثٝ سٛجٝ ثب ٚ ثٛدٜ ثيٙی وبردی سبوی یب ٚ دّٞیشی  فّٛسز ،   AFلجیُ اس ٞبیی آریشٕی وٙٙذٜ ٔيزح

 لّت ىذؼ احغبط ٍٞٙبْ در فزد ٌبٞب .اعز اِشأی ٔٙبعت درٔبٖ ٚ دلیك  ثزرعی ٞب آریشٕی ایٗ ٟٔٓ

 ثیٕبر  ثٝ ثخؾی اىٕیٙبٖ ٔٛارد ایٗ در (اِىشزٌٚزاْ یب ٚ ٔؼبیٙٝ سٛعو ؽذٜ سبییذ)٘ذارد آریشٕی  ٞیچٍٛ٘ٝ

 ٘ٛار )لّجی اِىشزٌٚزاْ  ثجز یب ٚ ٔؼبیٙٝ أىبٖ لّت ىذؼ حٕالر ٍٞٙبْ در وٝ فٛرسی در .اعز وبفی

 رٚػ ایٗ  سٛعو ثبؽذ ٔی لّت عبػشٝ ۲۴ ٔٛ٘یشٛریًٙ ِٞٛشز سؾخیـ ٞبی رٚػ اس یىی ٘جبؽذ  (لّت

 ٔثال)ثبؽذ فزاٚاٖ لّت ىذؼ  حٕالر وٝ فٛرسی در ٚ داؽشٝ ٚجٛد عبػز۴۸سب۲۴ ثزای لّت ٘ٛار ثجز أىبٖ

 آریشٕی ثٝ دشؽه ثبِیٙی ؽه ٌبٞب  .دارد ٚجٛد  لّت ىذؼ ٍٞٙبْ در اِىشزٌٚزاْ ثجز أىبٖ (ثبر یه رٚسی

 فٛرر در ٚ  (EPS)اِىشزٚفیشیِٛٛصی ٔيبِؼٝ آریشٕی  ؽذٖ ثزىزف ثٝ ثیٕبر سٕبیُ فٛرر در ٚ ثٛدٜ سیبد

 .ؽٛد ٔی سٛفیٝ  Ablation  آریشٕی  اِمبئ

 ٚ ثزادیىبردی ٞب، آریشٕی لّجی، عىشٝ یب لّجی  ایغىٕی حٕالر ؽبیغ ػالئٓ اس یىی عزد سؼزیك :تعزیق-۶

 .ؽٛد ٔی دیذٜ ػالئٓ عبیز ٕٞزاٜ ٔٛارد اغّت در اِجشٝ وٝ ثبؽذ  ٔی لّت ٘برعبیی

 ٘ظز ٔذ لّجی حّٕٝ احشٕبَ  ثبیذ ٕٞیؾٝ ثبؽذ عیٙٝ لفغٝ آ٘ضیٙی درد ٕٞزاٜ  عزد سؼزیك وٝ فٛرسی در

 ٞبی آریشٕی احشٕبَ ثبؽذ، ثیحبِی ٚ مؼف عزٌیجٝ، لّت، ىذؼ ٕٞزاٜ عزد سؼزیك  وٝ فٛرسی در  .ثبؽذ

 .ؽٛد ٔی ایجبد  خغشٍی احغبط ٚ ٘فظ سٍٙی ٕٞزاٜ عزد سؼزیك لّجی ؽذیذ ٘برعبیی در .اعز ٔيزح  لّجی

 ٔؼٕٛال ٔٛارد ایٗ در وٝ ثبؽذ درٔبٖ  سحز دیبثشی افزاد در لٙذخٖٛ وبٞؼ اس ٘بؽی عزد سؼزیك اعز ٕٔىٗ

 ثٝ عزد سؼزیك حٕالر اعز ٕٔىٗ ٘بدر ٔٛارد در .ثبؽذ  ٕٞزاٜ ػالئٓ اس ٌیجی ٚ ٞٛؽیبری عيح وبٞؼ

 ٚ عبِٕٙذاٖ در ٔخقٛفب ٔغئّٝ ایٗ  وٝ ثبؽذ  (لّجی عىشٝ) لّجی حّٕٝ اس ٘بؽی  عیٙٝ درد ثذٖٚ ٚ سٟٙبیی

 .عبسد ٔی ٘ؾبٖ راخبىز افزاد ایٗ در ٘ؾب٘ٝ ایٗ ثٝ ٚیضٜ سٛجٝ ِشْٚ ٚ ؽٛد ٔی دیذٜ دیبثز ثٝ ٔجشالیبٖ

 ٞٓ دیٍزی ػُّ اعز ٕٔىٗ ٚ ٘یغز لّجی ٘براحشی ٘ؾب٘ٝ ٕٞیؾٝ اِجشٝ وٝ  :کزدن ضعف یا و غش -۷

 .ثبؽذ داؽشٝ
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 وٙذ جّٜٛ ٔؼِٕٛی خیّی اعز ٕٔىٗ ؽىٓ یب ٚ ریٝ دبٞب،  وزدٖ دف یب ٚ آة حذ اس ثیؼ ؽذٖ جٕغ  ۺادْ -۸

 .اعز خيز٘بن أب

 .ثبؽذ ثبفشٟب در اوغیضٖ وٕجٛد اثز در سٛا٘ذ ٔی وٝ ٘بخٟٙب ٚ ِت اىزاف ؽذٖ وجٛد  ۺعیب٘ٛس -۹

 


