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 (MVP) شلی دریچه میترال

 

( اختاللی است که MVP) میترال دریچه شلی

 را دارد نام میترال که شما قلب های یکی از دریچه

 این که افتد می اتفاق زمانی و کند می درگیر

 مقداری بنابراین شود بسته کامالً تواند می دریچه

 .کند می نشت دریچه این از قلبتان درون خون

 شلی دچار آمریکا مردم درصد 2 از بیش کمی

 برابر میزان به مردان و زنان. هستند میترال دریچه

 MVP افراد از بسیاری در. شوند می دچار آن به

 شیوه در تغییری که نیست نیازی و است خطر بی

دارند اگر بیمار  MVP که افرادی بعضی در. دهد نمی کاهش را شما عمر طول بیماری این. شود داده فرد زندگی

 پیشرفت کند، درمان ضروری است.
 

 عالئم و نشانه ها

MVP  اختاللی است که در تمام عمر همراه بیمار است ولی بسیاری از افراد مبتال هیچگاه عالمت و نشانه ای ندارند

اللی در قلبشان وجود داشته است، در . هر گاه تشخیص داده شود، افراد مبتال ممکن است شگفت زده شوند که اخت

در افراد مختلف متفاوت است. این عالئم خفیف  MVP حالیکه عالمت و نشانه ای نداشته اند. عالئم و نشانه های

 هستند و بتدریج پیشرفت می کنند و شامل موارد زیر است:

 ( آریتمی)  نامنظم قلب ضربان -

 سر سبکی احساس ، سرگیجه -

 بدنی فعالیت از پس یا خوابند می باز طاق وقتی اغلب ، نفس تنگی یا تنفس سختی -

 خستگی -

 .نیست همراه کروناری عروق بیماری یا قلبی حمله با که صدری قفسه درد -

 

 علل

و بسته شدن خود  باز با میترال دریچه ، کند می کار درست شما قلب وقتی

جریان خون را بین اتاق باالئی ) دهلیز چپ ( و پائینی سمت چپ ) بطن چپ ( 

تنظیم می کند. ولی در بعضی افراد دریچه میترال بخوبی کار نمی کند و هر بار 

که قلب پمپ می کند و منقبض می شود ، به سمت دهلیز چپ برآمده می شود 

مانع از این می شود که دریچه کامالً  ) دقیقاً مثل یک چتر نجات ( این حالت

بسته شود. در نتیجه بجای اینکه خون در یک مسیر جریان یابد مقداری خون به 

 سمت دهلیز نشت می کند.
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 گوش شما قلب به پزشکی گوشی بوسیله پزشک هرگاه. است کلیک مورمور سندرم میترال دریچه شلی دیگر نام 

به سمت خارج برآمده می شوند صدای کلیکی به گوش رسیده و برگشت خون به دهلیز  لت که آنزمانی دهد، می

 بصورت مورمور شنیده می شود.

سندرم بالونی شدن دریچه  سندرم دریچه شل به کار می برند: سندرم بارلو MVP برای نیز دیگری اسامی پزشکان

 میترال .

ارثی باشد و اغلب در اعضاء خانواده دیده می شود. افرادی که دچار سندرم مارفان  MVP است ممکن افراد بعضی در

 می شوند. MVPیا سایر اختالالت بافت همبند هستند بیشتر دچار 

هستند  MVPدارید لت های دریچه میترال شما ممکن است بزرگ یا ضخیم شوند. زنانی که دچار  MVP شما اگر

اغلب الغر و ستون فقرات خمیده یا اختالل اسکلتی خفیفی در دیواره قفسه صدری دارند. بعضی ممکن است 

ه این وضعیت نقص سپتوم ) دیواره ( سوراخی در دیواره جدا کننده دو اتاق فوقانی دهلیزها داشته باشند که ب

 دهلیزی می گویند.

 

 چه موقع الزم است توصیه های پزشکی را جدی بگیریم؟

را در شما تشخیص  MVP قبالً اگر. بگیرید تماس پزشکتان با باید شدید MVPهای نشانه و عالئم دچار شما گاه هر

 به پزشک مراجعه کنید.داده اند، هر گاه عالئمتان بدتر شد 

 بیماریابی و تشخیص

 دارد وجود زیادی احتمال. یابند می جوان بزرگساالن میان در را میترال دریچه شلی بیماری پزشکان مواقع بیشتر

وجود داشته  MVPرا تشخیص دهد. هرگاه  MVP پزشکی گوشی بوسیله قلب معمول معاینات حین در پزشکتان که

را بشنود. این صدای کلیک مشخصاً در  MVPباشد او ممکن است صداهای غیرطبیعی همانند صدای کلیکی ویژه 

که بدنبالش سر و صدای مِرمِر وجود دارد. صدای کلیک بدلیل صاف شدن میانه صدای ضربان قلب شنیده می شود 

دهلیز صدای مِرمِر ایجاد می کند.برای تأیید  لت های دریچه میترال است و حرکت رو به عقب جریان خون به

 اکو کاردیوگرافی که یک روش غیر تهاجمی و ماوراء صوت برای بررسی قلب است نیازمندید.تشخیص به 

 و میترال دریچه شامل که ساختمانهایش و قلب از تصویری کند می استفاده باال فرکانس با صوتی امواج از تست این

عبوری از آن نیز هست را نمایان می سازد میزان خونی که نشت می شود )برمی گردد( نیز قابل اندازه  خون جریان

 گیری است.

 مشخص را و قلبتان های دریچه مورد در بیشتری جزئیات که. نیازمندید بیشتری تستهای به شما موارد بعضی در

تان بگذارند بویژه در مواقعی که بخواهیم سایر اختالالت اختیار در باشند می مؤثر تشخیص به کمک در و کرده

 قلبی را رد کنیم. این تستها عبارتند از :

می دهد که می توان نشانه ای از اندازه و شکل قلب را نشان  Xعکس قفسه سینه بوسیله اشعه  عکس قفسه سینه:

 نارسایی یک دریچه را نیز در آن یافت.

در این تست نوارهایی که بوسیله سیم ) الکترود( به پوستتان وصل می شوند ) الکترو کاردیوگرام (:  ECGب نوار قل

تا ایمپالسهای الکتریکی که توسط قلبتان تولید می شوند را اندازه بگیرند و ایمپالسها بصورت موجهایی روی مانیتور 

 لب شما را نیز نشان می دهد.ریتم ق ECGیا کاغذ ثبت می شوند. عالوه بر این اطالعات 
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با این روش دید نزدیکتری به دریچه میترال خواهیم داشت. مری، لوله ای است که : مری طریق از گرافی اکوکاردیو

 صوتی امواج که ترانسدیوسر معمولی کاردیوگرافی اکو در. دارد قرار قلب کنار در و شود از حلق به معده متصل می

 اکو در. شود می می سازد برروی قفسه سینه حرکت دادهصوتی الزم برای تشکیل قلب ضربان دار را  امواج که الزم

. شود می وصل کوچک ترانسدیوسر یک شده داده قرار مری درون که ای لوله اتهای به مری طریق از کاردیوگرافی

واضح تری از قلب) دریچه میترال و  تصویر ناحیه آن در ترانسدیوسر دادن قرار و است قلب کنار در مری چونکه

 جریان خون از آن ( نشان می دهد.

با اندازه گیری تغییراتی که در فرکانس امواج ماوارء صوت پس از برخورد با گلبولهای قرمز که از سونوگرافی داپلر : 

ره سرعت و مسیر جریان خون قلب یا عروق شما حرکت می کنند بوجود می آیند،این نوع سونوگرافی اطالعاتی دربا

در اختیار ما می گذارد ، این روش در ارزیابی عملکرد دریچه ها مفید است. یک کامپیوتر اطالعات جریان خون 

درون قلب را دسته بندی کرده و بعد بصورت تصویر دو بعدی نشان می دهد و از رنگها برای نشان دادن سرعت و 

 مسیر جریان خو ن استفاده می کند.

در این روش پزشک یک لوله نازک ) کاتتر( را از طریق عروق خونی باز و یا کشاله ران به قلب کاتترازسیون قلبی : 

شما می رساند از طریق کاتتر رنگ را بدرون حفره های قلب و عروق خونی قلب می ریزند. این رنگ همچنان که در 

 با رابطه در زیادی اطالعات و شود می دیده Xشده با اشعه  قلب حرکت می کند پخش می شود ، در تصاویر گرفته

 ها کاتتر این از بعضی.  گذارد می پزشکتان اختیار در آن نشت و خون جریان همچنین و آن های دریچه و قلب

 .بگیرند اندازه چپ بطن مثل قلب های حفره در را خون فشار تواند می که دارند خود نوک در دستگاهی

 نیز تان خانواده یک درجه اعضاء که کند توصیه پزشکتان است ممکن دارید MVPرگاه تشخیص داده شد که شما ه

 .شوند تست
 

 عوارض

دارند هیچ عالمتی نشان نمی دهند اما گاهی عوارض بیشتر در افراد میان سال  MVP که مردمی از بسیاری چه اگر

 عبارتند از :و مسن ظاهر می شوند و 

شایعترین مشکل برگشت دریچه میترال و نارسایی آن است، وضعیتی که در آن دریچه  میترال دریچه برگشت

 بشدت نشت می دهد و مقدار زیادی خون به دهلیز چپ بر می گردد.

بی شوند. این مشکل بویژه در دارند ممکن است دچار ریتم های نامنظم قل MVPافرادی که  قلب ریتم مشکالت

 MVPدهلیزها بوجود می آید ولی تهدید کننده حیات نیست. پزشکان مواردی از مرگ ناگهانی قلبی را بدنبال 
 گزارش کرده اند به هر حال این موارد بسیار نادر هستند و حتماً بدلیل مشکالت دریچه ای نمی باشند..

ترال دارند و یا دریچه به شدت تغییر شکل یافته است به ایجاد مشکالت ریتم می دریچه شدید برگشت که افرادی

 غیر طبیعی مستعدتر هستند.

 

 درمان

 .ندارند نیاز درمان به ندارند عالمتی هیچ که آنها بویژه دارند میترال دریچه شلی که افرادی بیشتر

را  MVPدار شدید ممکن است پزشکتان دارویی تجویز کند تا درد قفسه سینه یا آریتمی ناشی از  عالمت شما اگر
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بهبود بخشد . برا ی مثال پزشکان گاهی دارویی به نام مسدود کننده بتا را برای ضربان قلب باال یا ناراحتی در قفسه 

 گاه بدون مشورت با پزشکتان این داروها را قطع یا کم و زیاد نکنید.صدری تجویز می کنند. هیچ 

 تمیز حتی یا و شود می لثه خونریزی به منجر که دارید خود دندان روی کار به نیاز اگر: دهید اطالع نیز دیگران به

ه صفرا، یا پروستات به جراح کیس لوزه، برداشتن چون جراحی اعمال از قبل همچنین.  معمولی گیری جرم و کردن

هستید. ممکن است نیاز به مصرف دوره ای از آنتی بیوتیکها قبل از عمل جراحی  MVPخود اطالع دهید که دچار 

داشته باشید تا احتمال عفونت را کم کند. استفاده پیشگیرانه آنتی بیوتیکها، بسیاری از باکتری ها که ممکن است 

ن برده و جلوی عفونت دریچه قلب را می گیرد. آموکسی سیلین یکی از شایعترین وارد گردش خون شوند را از بی

داروهایی است که بدین منظور تجویز می شود. ولی اگر شما به داروهای خانواده پنی سیلین ) آمپی سیلین ( 

ین یا حساسیت دارید . پزشکتان می تواند از آنتی بیوتیکهای دیگر مانند کلیندومایسین ، کالریترومایس

 آزیترومایسین استفاده کند.

دارید و حامله هستید شانس داشتن یک دوره بارداری خوب در شما  MVP اگر:  حاملگی زمان در الزم احتیاطهای

باالست . با این وجود پزشکان گاهی اگر عفونتی وجود داشته باشد که سیستم گردش خون را درگیر کند در هنگام 

 دون عارضه و موفق ( آنتی بیوتیک تجویز می کنند.زایمان ) ب

ندارید و هیچ داروئی برای آن مصرف نمی کنید ممکن است پزشکتان  MVP همراه به ای نشانه و عالئم اگر حتی

سال دوباره بررسی شوید تا اگر به سمت برگشت و نارسایی دریچه میترال پیشرفت کرده  5یا  3توصیه کند که هر 

 د مشخص شود.ای

 

 پیشگیری

 عفونت مثل را آن عوارض و ایجاد جلوی توانید می ولی. بگیرید را میترال دریچه شلی ایجاد جلوی توانید نمی شما

 شما به باشد الزم گاه هر. بگیرید جراحی، اعمال از پیش دندانپزشکتان و جراح دادن قرار جریان در با باکتریایی،

تیک داده می شود. هر گاه دچار عالئم و نشانه های عفونت باکتریایی مثل تب، لرز یا سردرد و یا دچار بیو آنتی

 تنگی نفس شدید حتماً به پزشکتان اطالع دهید.

 

 مراقبت از خود

کان توصیه نمی دارند دارای یک زندگی طبیعی، فعال و بدون مشکل هستند . عمدتاً پزش MVP که افرادی از بسیار

 .کنند که شیوه زندگی خود را تغییر دهید و یا محدودیتی در انجام فعالیتهای بدنی و رژیم غذایی خود قائل شوید


