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 شرح بیماری   

ًارسایی للة تِ هعٌای کاّص تَاًایی للة در پوپ کزدى 

ًارسایی للة تِ هعٌای ایست کار للة یا . خَى است

الثتِ افزادی کِ ًارسایی للة دارًذ، )حولِ للثی ًیست 

ِ اًذ ًارسایی . (اغلة ساتمِ حولِ للثی در گذضتِ داضت

احتماى تِ . للة را ًارسایی احتماًی للة ًیش هی ًاهٌذ

هعٌی تجوع هایعات در تذى تِ علت کاّص تَاًایی پوپاص 

 .خَى تَسط للة است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عالئم 

ضذت عالئن در افزادی کِ تِ ایي تیواری هثتال هی ضًَذ 

ی للة در پوپاص خَى تستگی دارد، یتِ هیشاى کاّص تَاًا

تعضی اس افزاد هثتال تِ ًارسایی للة، عالئن کوی  اس خَد 

ضایع تزیي عالئوی  کِ در افزاد هثتال تِ . ًطاى هی دٌّذ

 :ًارسایی للة دیذُ هی ضَد عثارتٌذ اس 

   ضاهل کاّص تَاًایی در ٍرسش )خستگی یا ضعف عوَهی

 (کزدى

 تَرم پا 

  ّا یا )تٌگی ًفس ِ ُ رفتي، تاال رفتي اس پل خػَغا سهاى را

 (فعالیت

 تٌگی ًفس ٌّگام دراس کطیذى 

 کاّص اضتْا 

  تٌگی ًفس ًاگْاًی ضثاًِ کِ تاعث تیذار ضذى اس خَاب

 .هی ضَد

 تَرم ضکن 

 ضزتاى للة سزیع یا ًاهٌظن 

 سزفِ ٍ خس خس سیٌِ تِ  طَر هشهي 

 

 علل شایع 

تعضی اٍلات علت دلیمی . ًارسایی للة علل هختلفی دارد

 . تزای آى یافت ًوی ضَد

 : ضایع تزیي علل ًارسایی عثارتٌذ اس

  در ایي تیواری : (عزٍق للة)تیواری عزٍق کزًٍز

خَى رساًی تِ للة تِ غَرت جشئی یا کاهل هسذٍد 

 هی ضَد، هاًٌذ سکتِ للثی

  (کاردیَهیَپاتی)هطکالت عضلِ للة 

 فطار خَى تاال 

 ّای للة ِ  هطکالت دریچ

  (ًاهٌظوی ضزتاى للة)ریتن غیزطثیعی للة 

 هػزف الکل یا هَاد هخذر 

 تیواری هادرسادی للثی 

 دیاتت 

 تیواری ّای غذُ تیزٍئیذ ٍ ... 

 

  تشخیص 

  جْت تطخیع ًارسایی للثی پشضک پس اس گزفتي ضزح

حال ٍ هعایٌِ هوکي است جْت تطخیع هَارد سیز را 

 :تَغیِ کٌذ

 آسهایص خَى 

 آسهایص ادرار 

  ٌِسی  ِ  عکس لفس

  ( الکتزٍکاردیَگزافی)ًَار للة 

  (اکَکاردیَگزام)اکَی للة  

  ِدر رٍش دیگزی، همذار خیلی کوی  اس هادُ رادیَاکتیَ ت

ایي هادُ تِ سوت للة حزکت . داخل خَى تشریك هی ضَد

ِ  ٍسیلِ دٍرتیي هخػَغی پشضک هی تَاًذ . هی کٌذ ت

هادُ رادیَاکتیَی کِ در ایي . پوپاص للة را هطاّذُ کٌذ

تست استفادُ هی ضَد تی ضزر است ٍ پس اس اتوام تست، 

 . تِ  طَر کاهل اس تذى دفع هی ضَد
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 درمان 

تخطوْویاسدرهاًطاهلثْثَدعَاهالیجادکٌٌذٌّارساییملثاست،هاًي

. دکاّطفطارخًََاغالحذریچْْایملة

.  ّوچٌیي،درهاًطاهلتغییزرٍضشًذگیَهػزفذارًٍیشّستٌذ
 

 داروها 

 تزایکاّطتجوعوایعذرتذًَتَرهاًذام( دیَرتیکْا )دارٍّایادرارآٍر

.  ّاٍدارٍّایذیضیتالثزایتمَیتَتٌظیوضزتاًملثتجَیشهیطَد

 ایضذًاهٌظویضزتاًملثثزایوٌظوکزدًضزتاًملثتجَیشهیطَدٍُدار  .

 دارٍّایگطادکٌٌذّعزٍلثزایکاّطفطارخَى،حتیاگزفطارخًَطثیعی

.  تاضذ

 دٍرّذرهاًزاکاهلَجْتتجَیشهجذددارٍتْپشضکوزاجعْتاتاٍضعیتک

 . ًًَیطوادٍسدارٍراتغییزدّذٍاسهػزفخَدسزاًْوسکٌخَدداریکٌیذ

 

 
 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نماییذ؟ 

  افزادی کِ تِ ًارسایی للثی هثتال هی ضًَذ دراتتذا، ًیاس

است کِ ّز ّفتِ تِ پشضک هزاجعِ کٌٌذ تا هیشاى پاسخ 

پس اس ایٌکِ پشضک . تِ دارٍ در آى ّا تزرسی ضَد

دارٍّای ضوا را تعییي کزد ٍ حال عوَهی  ضوا تْتز ضذ، 

هی تَاًیذ تعذاد هزاجعات را کوتز کٌیذ در ایي خػَظ تا 

 .پشضک خَد هطَرت کٌیذ

  جْت تزرسی ضزایط ٍ استفادُ اس دستَرات دارٍیی 

 تة 

 دردّایعضالًی 

 ئنتذتزضذًعال 

 رٍس 1-2 کیلَگزهذرعزؼ 5/1-2 افشایطَسًثْویشاًحذٍد 

 سزدردٍسزگیجْطذیذٍاستفزاغ 

 ًاهٌظوطذًضزتاًملة 

 ٌِخسخسسی 

 سزفْْوزاّثاسیادضذًخلطیاخلطخًَی 

 تٌگیٌفس 

 (  سزیعاًتْاٍرصاًسوزاجعْکٌیذ) خستگیَتیمزاری

 هٌگزاًکٌٌذُئدرغَرتوطاّذّذیگزعال  .

 

 

 

 


