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 بیماری های قلبی

 

تحت  یها یماریکند. ب یم فیتوص را دهد یقرار م ریکه قلب شما تحت تاث یطیاز شرا یعیوس فیط یقلب یماریب

( و یتمیقلب )آر تمیمشکالت ری، سرخرگ کرونر یماری، مانند بعروقی یها یماریشامل ب یقلب یماریچرخه ب

 یمدر میان بیماری های مرتبط دیگر  ،قلب( یمادرزاد نارسایی)اید متولد شده آن که شما با  یقلب یها نارسایی

به طور  یعروق یقلب یماری. باستفاده می شود "یعروق یقلب یماریب" جایاغلب به  "یقلب یماریب"اصطالح  باشد.

 ،یتواند منجر به حمله قلب ید که منشو یمسدود م اتنگ شده ی یخون یشود که رگ ها یاطالق م یطیبه شرا یکل

ها  چهیکه عضله قلب، در بیماری هاییمانند  ،یقلب یها یماریب ریسکته شود. سا ای( یصدر نی)آنژ نهیدرد قفسه س

 شوند. یشناخته م یقلب یها یماریب ی ازبه عنوان شکل زیدهند ن یقرار م ریشما را تحت تأثقلب  ضربان تمیر ای

 

 (نییتصلب شرا یماری)ب یخون یدر رگ ها یقلب یماریعالئم ب

احتمال دارد که  شتریمردان و زنان متفاوت باشد. به عنوان مثال، مردان ب درممکن است  یعروق یقلب یماریعالئم ب

نفس،  یمانند تنگ داشته باشند نهیقفسه س یرا همراه با ناراحت یگریزنان عالئم دو داشته باشند.  نهیدرد قفسه س

 عالئم شامل موارد زیر است: .دیشد یحالت تهوع و خستگ

 (نی)آنژ نهیقفسه س یفشار و ناراحت ،یتنگ ،درد 

 تنگی نفس 

 دست  ایدر پاها  یسرد ایضعف  ،یحس یدرد، بدچار عالئمی چون قسمت از بدن تنگ شوند  آن یخون یاگر رگ ها

 ها خواهید شد.
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 درد گردن، چانه، گلو و قسمت غوقانی شکم یا پشت 

 داده صیتشخی شما قلب یماریبرخ ندهد  یقلب یینارسا ایسکته  ن،یآنژ ،یحمله قلب کیکه  یممکن است تا زمان

خود در  معالج را با پزشک موارد نگران کنندهو حیاتی می باشد  یعروق یقلببیماری های عالئم  مراقبت از. نشود

 تشخیص داد. منظم یابیرا با ارز یعروق یقلب یها یماریتوان ب یاوقات م ی. گاهدیبگذار انیم

 

 (یقلب یتمیقلب )آر یعیطب ریغ از ضربان یناش یقلب یماریب عالئم

نامنظم باشد.  ایکند و  یا عیسر بسیارقلب شما ممکن است تپش قلب است.  یعیطب ریغ ضربان همان یقلب یتمیآر

 :باشد ریتواند شامل موارد ز یقلب م یتمیعالئم آر

 )تند تپشی )تاکی کاردی 

 )کند تپشی )برادی کاردی 

 وجود درد یا ناراحتی در قفسه سینه 

 تنگی نفس 

 گیجی و منگی 

 سرگیجه 

 غش )سنکوب( یا عالئم نزدیک به بیهوشی و غش 

 

 

 عالئم بیماری های قلبی ناشی از نارسایی های قلبی

 این نوع بیماری ها معموال به زودی – دیکه با آنها متولد شده ا ییها نارسایی - نارسایی های جدی قلبی مادرزادی 

 است: ریتواند شامل موارد ز یدر کودکان م یشود. عالئم نقص قلب یپس از تولد آشکار م
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 (رقانیکبود ) ای یبآمخاط به رنگ  دهیپوست رنگ پر 

 تورم در پاها، شکم یا اطراف چشم ها 

  ،او می شود. وزنکم  شیمنجر به افزاکه  دیده می شود هیتغذ در طولنفس  یتنگعالئمی مانند در نوزاد 

شود.  یداده نم صیتشخ یدر دوران بزرگسال ای یاغلب بعد از کودک ی که جدی نیستند.مادرزادی قلبهای  نارسایی

 عبارتند از: ستندین یکننده زندگ دیتهد معموالکه  یمادرزادی قلب نارسایی یعالئم و نشانه ها

 در طول ورزش یا فعالیت به آسانی دچار تنگی نفس شدن 

 در طول ورزش یا فعالیت به احساس خستگی کردن 

  ،پاها و مچ هاتورم در دست ها 

 

 )بیماری ماهیچه و عضالت قلب(قلب  فیضع از عضله یناش یقلب یماریب عالئم

شود، عالئم  یبدتر م تی. همانطور که وضعدیداشته باشن یعالئمشما هیچ ممکن است  یقلب یماریب هیدر مراحل اول

 زیر بروز می کند:

 وقفه تنفسی با فشار یا در حالت استراحت 

 تورم پاها و مج ها 

 خستگی شدید 

 دست می دهد. شلرز اتپش تند یکه احساس  نامنظم قلبهای  ضربان 

  سرگیجه، گیجی و منگی و غش 

 عفونت قلب از یناش یقلب یماریب عالئم

 تب 

 تنگی نفس 
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 احساس خستگی شدید یا ضعف 

 تورم در پاها و شکم 

 تغییر ریتم ضربان قلب 

 سرفه خشک یا مداوم 

  معمولیخارش پوست یا وجود لکه های غیر 

 

 نارسایی دریچه قلب از یناش یقلب یماریب عالئم

هنگام گردش مستقیم خون در  که دریچه سه لختی می باشد و هیر ترال،یآئورت، م چهیدر - چهیچهار در یقلب دارا

(، نشت )اختالل تنگی مجرا) شدگیکه موجب تنگ  یمختلف طیها ممکن است با شرادریچه . قلب باز و بسته می شود

 .نندیبب بیآس می شود، (افتادگی) ناقصبسته شدن  ایکمبود(  ای

 عدم کارکرد کامل دریچه دارد که شامل عالئم زیر است:به  یبستگ یبه طور کل یقلبدریچه های  یماریعالئم ب

 خستگی شدید 

 تنگی نفس 

 تپش نامنظم قلب 

 پاها یا مچ های متورم 

 درد قفسه سینه 

 غش )سنکوپ 

 

 مراجعه کنیمچه زمانی به دکتر 

 اگر عالئم زیر در شما بروز یافته به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه کنید:
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 درد قفسه سینه 

 تنگی نفس 

 غش یا بیهوشی 

سالمت قلب درباره خود  یها ینگران از نیداده شود، راحت تر است، بنابرا صیتشخ لیدر اوا اگر یقلب یماریبدرمان 

با  د،یهست نگرانی و تشویشدچار خود  یقلب یها یماریبباره پیشرفت در اگرهمچنین . دیکن مشورتبا پزشک خود 

. دیکن مشورت دیانجام ده یلبق یها یماریکاهش خطر ابتال به ب یبرا دیتوان یکه م یپزشک خود در مورد اقدامات

 حائز اهمیت است. ،داشته باشید یقلب یماریب یبه خصوص اگر سابقه خانوادگاین موضوع 

 ،در شما بروز یافتهکه  یدیجد یها نشانه ایبر اساس عالئم  د،یداشته باش یقلب یماریممکن است ب دیکنی اگر فکر م

 بگیرید.دکتر خود  مشورت با یبراویزیت  کی

 علل
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 حفره های قلب

قفسه مرکز در سمت چپ  که اندازه مشت شماست ی قلب تقریبا برابراندام عضالن .پمپ است کشما مانند یقلب  

از  یخون غنآمیختگی از  میتقساین . می شود میراست و چپ تقس دو قسمتشما قرار دارد. قلب شما به  نهیس

 خون کم اکسیژن بعد از گردش در بدن به قلب باز می گردد.. دکن یم یریجلوگ با خون کم اکسیژن ژنیاکس

 پمپاژ  یویر های انیشر قیها از طر هیبه ر جمع آوری کرده و بطن راست، خون را زیسمت راست قلب، شامل دهل

 می کند.

 بازدم می کنند. را اضافیماده  همانکربن،  دیاکس ید نیکنند. همچن یخون را تازه م ژن،یاکس تامینها با  هیر 

 .سپس خون غنی از اکسیژن وارد قسمت چپ قلب شما می شود و دهلیز و بطن چپ را در بر می گیرد 

 فراهم کند. را بدن تمام یو مواد مغذ ژنیکند تا اکس یآئورت پمپاژ م قیقسمت چپ قلب، خون را از طر  

 

 دریچه های قلب

 ی داشتن. برامی کنند هدایتخون را به سمت راست  هست ازینکه  یو تنها زمان از یک طرفقلب، فقط  چهیچهار در

. ایجاد نشود یمحکم بسته شود تا نشتتمام راه را باز کند و  شکل گرفته باشد، یبه درست دیبا دریچهدرست،  یکارکرد

 عبارتند از: چهیچهار در

 دریچه سه لختی 

 میترال 

 ریوی 

 آئورتی 

 

 

http://www.tarjomefa.com/
https://tarjomefa.com/heart+text


 

 

Www.TarjomeFa.Com                                 تهیه شده توسط سایت ترجمه فا 

 ی به همراه ترجمه فارسیمتون انگلیس  - - - - - - - - - - -   ترجمه فا 

 تپش های قلب

 

 

 برنامه کار قلب شما

 کند. یاستراحت م وستهیچرخه پ کیو در قلب تپنده منقبض می شود 

  های ریه و بدن ارسال می کند.در طول انقباض )سیستول(، بطن های شما منقبض شده و با فشار، خون را به رگ 

 .در طول استراحت )دیاستول(، بطن ها با خونی که از حفره های باالیی )دهلیز چپ و راست( می آید، پر می شوند 

 

 سیستم الکتریکی

 ژنیاکسکم با خون  ژنیاز اکس یخون غن وستهیدارد، که تبادل پ ینگه م در حالت تپشآن را  شما برق قلب میستس

 .دارد یتبادل شما را زنده نگه م نیکند. ا یرا کنترل م

 حرکت بطن ها سمت به  خاص یرهایمس قیشوند و از طر یراست شروع م زیدهل باال و دردر  یکیالکتر یضربه ها

 تا پمپاژ کند. رسانند یقلب م به را  گنالیساز این طریق و  می کنند

 یدارد، که گردش خون را حفظ م ینگه م معمولیو  شده هماهنگ تمیر کدر یضربان قلب شما را  ت،یهدا ستمیس 

 .کند
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 لل گوناگون بیماری قلبیع

 دالیل بیماری قلبی بستگی به نوع بیماری دارد.

 

 علل بیماری قلبی عروقی

اصطالح اغلب  نی، امرتبط باشد یخون یرگ ها ایمشکالت مختلف قلب  باتواند  یم یعروق یقلب یماریکه ب یدر حال

 می باشد. ها انیدر شر یچرب های پالک جادیاو  نییتوسط تصلب شرا یعروق خون ایرساندن به قلب  بیآس یبه معن

 انیشر قیخون از طر انیجرمانع تواند  یکه مسرخرگ شود  وارهیشدن و سفت شدن د میضخباعث  ایجاد شده پالک

 های شما شود.ها به اندام ها و بافت 

 

 تواند به علت مشکالت قابل اصالح یم ی های قلبی عروقی است. دلیل این امریکی از دالیل رایج بیمار نییتصلب شرا

 .دنیکش گاریاضافه وزن و س ،ورزش کم، سالمنا ییغذا می، مانند رژباشد
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