
 ندوکاردیتآ
 

 هاییا دریچه حفرات داخلی پوشش) آندوکاردیوم که غیر مسری عفونت از یک است عبارت ندوکاردیتآ

 سازد. ( را درگیر میقلب
 

 :شایع عالیم

 زودهنگام عالیم : 

o و ضعف خستگی 

o زیاد، خصوصاً در شب ، لرز و تعریقتب 

o وزن کاهش 

o مبهم دردهای 

o در قلب غیر طبیعی ایوجود صد  

 دیر هنگام عالیم : 

o باال لرز شدید و تب 

o فعالیت در زمان ابتال به این بیماری در هنگام نفس تنگی 

o پاها و شکم تورم 

o قلب ضربان شدن تند یا نامنظم 

 

 :علل
مثال از دهان از  از بخش دیگری از بدن شماآندوکاردیت زمانی اتفاق می افتد که باکتری یا جرم عفونی، 

ها یا کنند. باکتریمی را عفونی قلب داخلی و پوششطریق خون منتشر شده و به قلب شما متصل می شود 

 است وجود داشته از قبل که آورند یا آسیبیوارد می آسیب قلب داخلی ، و پوششها، عضلهدریچه ها بهقارچ

 کنند. را تشدید می
 

 :عوامل تشدید کننده بیماری
باالی بروز آندکردیت  بروز آندوکاردیت در افراد با قلب سالم غیرشایع است و بیماران قلبی زیر در خطر

 قرار دارند:

 تب رماتیسمی 

 قلب مادرزادی بیماری 

 آندوكاردیت
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 شود: زیر بیشتر می در اثر عوامل ، خطر آندوکاردیتقلب هایدریچه به آسیب از وارد آمدن پس 

o حاملگی 

o مواد مخدر وریدی با تزریق ، مثالً همراهخون به مواد آلوده تزریق 

o الکل سوء مصرف 

o ایمنی کنندهسرکوب از داروهای استفاده 

o در قلب مصنوعی وجود دریچه 

 

 :پیشگیری
 شود: می شما شنیده در قلب غیر طبیعی یا صدای است دیده آسیب قلبتان اگر دریچه

 آن در طی خون ها بهاکتریورود ب امکان که پزشکی اقدام هر گونه از انجام پیش 

 جهت مناسب آنتی بیوتیک دهید و اطالع یا دندانپزشک پزشک وجود دارد به

 کنید.  دریافت از بروز آندوکاردیت گیریپیش

 در  ، و جراحی، زایماندندانپزشکی از کارهای باید قبل خصوص به مسأله این

 مدنظر قرار گیرد.  یا گوارش ادراری دستگاه

 ننوشید.  الکل هیچگاه 

 کنید.  خود مشورت ، با پزشکشدن از حامله قبل 

 نکنید.  مصرف مواد مخدر تزریقی 

 

 :مورد انتظار عواقب
بکشد. اگر  ها طولهفته است ، امابهبود ممکناست معالجه قابل زودهنگام و درمان معموالً با تشخیص

 خواهد داد.  رخ و مرگ قلب احتقانی و نارسایی یافته کاهش قلب فتد، عملکردتأخیر ا به درمان
 

 :احتمالی عوارض
بروز  بروند و باعث شکمی ها، یا احشای کلیه ،مغز به است ممکن که خونی هایلخته تشکیل

 از عوارش آندکاردیت می باشد. قلب ریتم اختالالتو  شوند سکته مغزی ، یاآبسه ،عفونت
 

 :درمان کلی اصول

 نوار قلبخون و کشت خون های سلول باشند از: شمارش عبارت است ممکن تشخیصی اقدامات ، ،

 .اکوکاردیوگرام ، واشعه ایکس ها با ریه و قلب از برداریعکس

 است عالیم رفع برای حمایتی هایمراقبت آوردن ها با دارو، و فراهممیکروب کنی، ریشهدرمان هدف . 
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 را  از بیماران شد، بعضی بیمار با ثبات وضعیت که زمانی :حاد بیماری در مرحله در بیمارستان شدن بستری

 . گرفت پی از آنها را در منزل مراقبت کرد و ادامه ترخیص از بیمارستان توانمی

 از بیماران در بعضی شده عفونی دریچه تعویض برای جراحی 

 اطالع یا دندانپزشک پزشک خود را به ، مشکلپزشکی از هر اقدام ، قبلاست دیده آسیب قلبتان اگر دریچه 

 . وجود خواهد داشت از آندوکاردیت پیشگیری برای بیوتیکاز آنتی استفاده ها، نیاز بهاز موقعیت دهید. در برخی

 شود.  پیشگیری باشید تا از عود بیماری زیر نظر پزشک ، مرتباز آندوکاریت از رهایی پس 

 شما باشد  پزشکی مشکل دهنده نشان که آویز مخصوصبند یا گردندست همیشه

مورد  های آنتی بیوتیک تفهرس کارت یک خود روی پول باشید. در کیف داشته همراه

 کنید.  را یادداشت و پزشکی دندانپزشکی از کارهای پیش مصرف نیاز برای

 

 :هادارو

 ،عفونت با مبارزه برای هفته چندین مدت به. غالباً  آنتی بیوتیک مصرف

 شود. می تجویز قیتزری صورت به بیوتیکآنتی
 

 :فعالیت در زمان ابتال به این بیماری

 خود را  کنید، پاهایمی استراحت در رختخواب که کنید. زمانی استراحت در رختخواب کامل بهبودی تا زمان

 شود.  پا پیشگیری عمقی هایدر سیاهرگ لخته کنید تا از تشکیل و راست خم مرتب

 خود را از سر بگیرید.  عادی  هایفعالیت ،دهد اجازه تانجسمی وضعیت که در صورتی 
 

 :غذایی رژیم

 شود. نمی توصیه خاصی رژیم

 

 درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

 دهد:  رخ از آن یا پس درمان هنگام از موارد زیر به اگر یکی 

o باشد.  تغییر کرده ذاییغ رژیم اینکه بدون بدن وزن افزایش 

o در ادرار وجود خون 

 
o سینه یا درد قفسه نفس تنگی 

 
o ها، یا اندام، تنهصورت در عضالت ناگهانی یا فلج ضعف 
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 دوکاردیتآن

 مارموزش هب بي آ
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