
 بیماری نارسایی قلب 

. نامند نیز می (CHF) قلب را نارسایی احتقانی قلب نارسایی
متفاوتی دارد و گاهی اوقات علت  بیماری نارسایی قلب علل
به نارسایی  بعضی از افراد مبتال. اصلی آن یافت نمی شود

 .دهند قلب، عالئم کمی از خود نشان می

 نارسایی قلب چیست؟

پمپ کردن خون  نارسایی قلب به معنای بی کفایتی قلب در
نارسایی قلب به معنای ایست کار قلب یا حمله قلبی . است

البته افرادی که مبتال به نارسایی قلب هستند، اغلب ) نیست
 (.اند گذشته داشته سابقه حمله قلبی در

احتقان . نامند ز مینی نارسایی قلب را نارسایی احتقانی قلب
پمپاژ  به معنی تجمع مایعات در بدن به علت کاهش توانایی

عالیم نارسایی قلبی در طول هفته ها . خون توسط قلب است
متعاقب ضعیف تر شدن قلب و توانایی کمتر آن  و ماه ها

. نیازهای بدن ایجاد می شوند برای پمپ کردن خون براساس
( چپ بطن)گ شدن قلب نارسایی قلب اغلب منجر به بزر

 .می شود

 نارسایی قلب معموال در سمت چپ قلب رخ می دهد 

راست یا  نارسایی قلب ممکن است در اثر اختالل سمت
معموال نارسایی . سمت چپ و یا هر دو سمت قلب رخ دهد

سمت چپ قلب . دهد قلب رخ می قلب در سمت چپ
دهلیز  .کند می قدرتمندتر بوده و خون را به سراسر بدن پمپ

ها تحویل گرفته و آن را به بطن   چپ قلب، خون را از ریه
فرستد و از آنجا خون وارد گردش خون عمومی بدن  می چپ
ضعیف شود و نتواند خون  اگر بطن چپ قلب،. شود می

 دریافتی را کامال به جلو پمپ نماید، خون به سمت عقب و
 .زند ها پس می  به داخل ریه

شود، نارسایی  وقتی که بطن چپ نتواند به درستی منقبض 
در نارسایی سیستولی قلب، با . دهد سیستولی قلب روی می

قلب مقادیرکافی خون به سراسر بدن پمپ  هرضربان
شوند و  قلب سفت می های عضالنی وقتی که دیواره. شود نمی
 شوند، نارسایی( ریلکس)توانند به حد کافی شل  نمی

در نارسایی دیاستولی، قلب سفت شده . دهد می دیاستولی رخ
 .انقباضات از خون کافی پر شود تواند در بین و نمی

( دیاستولی نارسایی سیستولی و نارسایی)در هر دو حالت 
خون وارده شده به سمت چپ قلب به سمت عقب یعنی به 

های  وقتی که تجمع خون در رگ. زند پس می داخل بافت ریه
بحرانی رسید، خون به  به نقطه( ها ویرگم)ها  کوچک ریه
ریوی  نشت کرده و احتقان( آلوئولها)های هوایی  داخل کیسه

" ریوی ادم"این تجمع خون که موسوم به . شود ایجاد می
 .کند دشوار می باشد، تنفس را می

 علت نارسایی قلب چیست؟ 

گاهی . بیماری نارسایی احتقانی قلب علل متفاوتی دارد
شایعترین علت . اوقات علت اصلی آن یافت نمی شود
 :نارسایی قلب در زیر لیست می شود

تنگی )نارسایی قلب گاهی به علت بیماری شریان کرونری  •
رخ می دهد، اغلب افرادی که  (عروق خون دهنده به قلب

 .اند حمله قلبی شده نارسایی قلب دارند قبالً دچار

نیز از علل ( کاردیومایوپاتی)مشکالت عضله قلب  •
 نارسایی قلب است

نیز می تواند منجر به ( هیپرتانسیون)فشار خون باال  •
 نارسایی قلب شود

مشکالت هرکدام از دریچه های قلب نیز باعث بیماری  •
 نارسایی قلب می شود

ی قلب نارسایی قلب گاهی به علت ضربان غیرطبیع •
 رخ می دهد( آریتمی)

نیز یکی از علل نارسایی ( مثل مصرف الکل)مواد سمی  •
 قلب است

مشکل قلبی که از بدو تولد وجود )بیماری مادرزادی قلبی  •
 (داشته است

دیابت و یا مشکالت تیروئیدی نیز  نارسایی قلب به علت •
 رخ می دهد

 عالیم نارسایی قلب چیست؟ 

 عالیم کمی از خود بعضی از افراد مبتال به نارسایی قلب،
در زیر عالئمی که ممکن است در افراد . دهند نشان می

 :به نارسایی قلب دیده شود، ذکر شده است مبتال

ها یا  رفتن، باال رفتن از پله خصوصا زمان راه)تنگی نفس  √
 (فعالیت

تنگی نفس هنگام درازکشیدن نیز از نشانه های نارسایی  √
 قلب است

 کاهش اشتها √

تنگی نفس ناگهانی شبانه که باعث بیدار شدن از خواب  √
 .شود می

شامل کاهش توانایی در ورزش )خستگی یا ضعف عمومی  √
نیز می تواند یکی از عالئم بیماری نارسایی قلب ( کردن
 .باشد

 تورم پا √

 تورم شکم یا احساس پری در شکم √

 ضربان قلب سریع یا نامنظم √

صد یا یک کیلوگرم در روز در 5)افزایش وزن ناگهانی  √
 (روز پیاپی 3برای 

طور مزمن نیز می تواند یکی از  خس سینه به سرفه و خس √
 .نشانه های نارسایی قلب باشد

 تهوع √



در صورت بروز هر یک از این عالیم مربوط به بیماری 
نارسایی قلب به پزشک مراجعه کنید، خصوصاً اگر سابقه 

 .بیماری قلبی دارید

 ماری نارسایی قلبتشخیص بی

سابقه پزشکی از  الیم بیماری وپزشک سواالتی در مورد ع
 کند و ممکن است سپس بیمار را معاینه می. پرسد بیمار می

 :ها و آزمایشات زیر را درخواست کند تست

 نوار قلب-سینه عکس قفسه-آزمایش ادرار -آزمایش خون -
(ECG)- رادیونوکلید ونتریکولوگرافی -اکوکاردیوگرام قلب 

نوار قلب  یکی از راههای تشخیص نارسایی قلب، گرفتن 
در واقع نوار قلب فعالیت الکتریکی قلب را ضبط . است
توان مشکالت ریتم قلب یا  وسیله نوار قلب می  به. کند می

در . قلبی را تشخیص داد برخی از آسیبها و نارسایی های
صوتی  تواند به وسیله امواج اکوکاردیوگرام قلب، پزشک می

تواند چگونگی  در این تست پزشک می. کل قلب را ببیندش
دریچه های قلبی و برخی دیگر از  پمپاژ قلب وضعیت

رادیونوکلید ونتریکولوگرافی .مشخصات قلب را بررسی کند
خیلی کمی از  در رادیونوکلید ونتریکولوگرافی، مقدار. است

این ماده به . شود اخل خون تزریق میماده رادیواکتیو به د
وسیله دوربین مخصوصی  به. کند قلب حرکت می سمت

ماده رادیواکتیوی . مشاهده کند تواند پمپاژ قلب را پزشک می
پس از  ضرر است و شود بی که در این تست استفاده می

 .شود طور کامل از بدن دفع می اتمام تست، به

 درمان نارسایی قلب 

كردن علل  سایی قلب اولین قدم، برطرفدر درمان نار
اولیه  كنترل فشار خون باال در مراحل . زمینه ای است
اصالح دریچه . به برگشت نارسایی قلب شود میتواند منجر

قابل برگشت قلبی  كه عارضه غیر های قلب در هنگامی 
 ایجاد نشده باشد اغلب منجر به بهبود كامل بیماری نارسایی

 .قلب می شود

  

پیشگیری از سكته های  بیماران مبتال به سكته های قلبی، در 
 تخریب بیشتر عضالنی مجدد از تشدید نارسایی قلبی و 

كنترل عوامل خطر ساز در این زمینه . جلوگیری می نماید
  .اهمیت می باشد حائز 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه کنیم؟

هرگاه تنگی نفس داشتید یا در پاها و قوزکها دچار تورم  ¤
همچنین اگر در طول . پزشکتان تماس بگیرید شدید باید با

( گرم است 054معادل  هر پوند) پوند  3-5یک تا دو روز 
 .وزن اضاف کردید باید با او تماس بگیرید

برای اینکه وزن خود را مرتب چک کنید الزم است تا  ¤ 
هر روز صبح قبل از ادرار کردن و پس از اینکه چیزی 

 .خوردید خود را وزن کنید

شما باید هر گاه سؤالی در مورد بیماری نارسایی قلب و  ¤
  .ن دارید با پزشکتان تماس بگیریدوضعیت خود یا داروهایتا
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