
 جهت ارجاع مادران باردار  بیماری قلبی در بارداری دهنذهعالیم هشذار

 به پسشک متخصص قلب

یغک ّن بزای هادر ٍجَد دارد کِ باػج افشایش ر بیواری للبی ػزٍلی ، درصذ اس حاهلگی ّا 2تمزیباً در 

تَاًٌذ حاهلِ واری ػزٍلی درصَرت هزالبت هٌاعب هی هادر ٍ ّن بزای جٌیي هی شَد. اغلب سًاى با بی

گی شًَذ اها ارسیابی دلیمی لبل اس حاهلگی ًیاس اعت. بیواری للبی گاّی هی تَاًذ بزای اٍلیي بار در حاهل

اهیک هوکي اعت رسرٍ للبی هحذٍد شذُ را هختل ًوایذ. بز ػکظ ػالئن ٍ تظاّز کٌذ سیزا تغییزات ّوَدیٌ

 .تملیذ کٌذًشاًِ ّای حاهلگی ًزهال هوکي اعت حضَر بیواری للبی را 

ی ًزهال دیذُ هی کَپ، اغلب در هغیز حاهلگٌتی عزگیجِ، کَتاّی تٌفظ،ادم هحیطی ٍ حعبکی عز، ع

حاهلِ هْن رْن هؼایٌِ للبی ًزهال بیوافٍ یک پششک کن تجزبِ هوکي اعت بِ بیواری للبی شک کٌذ.  شًَذ

 اعت.

ت هادراى در حال در حال حاضز با تَجِ بِ کاّش بزٍس بیواری رٍهاتیغوی للبی در کشَر ،اغلب هشکال 

یچِ تزٍفیک، بیواری دریچِ ای هثل دریالتِ ٍ ّیپزادی للب هی باشذ. کاردیَهیَپاتی دسحاضز بیوار هادر

غ شاهل ّایپزتٌشي کوتز شای هشکالت هشکالت دیگز ّغتٌذ.آئَرت دٍلتی ٍ پزٍالپظ دریچِ هیتزال اس

 هی باشذ.بِ ًذرت بیواری ػزٍق کزًٍز یَی ٍر

هشاٍرُ بارداری جْت آگاّی هٌاعب هادر دربارُ حاهلگی ٍ بحج در هَرد خطزات حاهلگی بزای هادر ٍ  

 جٌیي هْن هی باشذ.

اکَ  ایي بیواراى بایذ درٍاحذّای ردُ باالی حاهلگی ٍیشیت شًَذ ٍ هؼایٌِ بالیٌی الکتزٍ کاردیَگزام ٍ

کاردیَ گزافی داشتِ باشٌذ. بحج کافی در هَرد ریغک جٌیي ٍ هادر بایذ در سهاى هشاٍرُ حاهلگی اًجام 

اعتزاتضی بایذ شاهل پیگیزی هکزر با کاردیَ لَصیغت بَدُ ٍ طزح  اگز هادر اصزار بز حاهلگی دارد ، شَد ٍ

 سایواى  ٍ ضغ حول هشخص باشذ.

 شاهل: یي کٌٌذُ حَادث للبی هادریچْار تؼی

ا هغشی لبل اس حاهلگی( ی ا عکتِ( یTIAِ ایغکویک گذرا)حَادث للبی لبلی )ًارعائی للبی، حول-1

 آریتوی ّا

NYHA-2  کالط بیش تز اسII ا عیاًَسب 

 یا1/5cm2یچِ آئَرت کوتز اس ریا عطح د 2cm2اًغذاد عوت چپ للب)عطح دریچِ هیتزال کوتز اس -3

 در اکَکاردیَ گزافی( mmHg 30بیشتز اسپیک هغیز خزٍجی بطي چپ گزادیاى 

MVA<2cm2 

AVA<1/5cm2 



LVOT gradient> 30mmHg 

 (>EF%40درصذ ) 40کغز جْشی بطي چپ کوتز اس -4

درحاهلگی بِ صَرت سیز  ّزیک اس هَارد فَق یک اهتیاس دریافت هی کٌٌذ ٍ ریغک تخویٌی حَادث للبی

 هی باشذ :

 درصذ  5صفز اهتیاس :

 درصذ 27یک اهتیاس :

 درصذ 75:بیش اسیک اهتیاس  

 بیوارعتاًْای ػوَهی سایواى کٌٌذ.هی تَاًٌذ با اهٌیت در  صفر امتیازآًْایی با 

یایذ در هزاکش ریفزال سایواى کٌٌذ ٍ در طی حاهلگی یک رٍیکزد تیوی   بیشتز ٍ هغاٍی یک اهتیاسهَارد  

 تَصیِ هی شَد.

یوغتز اٍل شزٍع هی شَد کِ در اٍایل تزاٍ  هی باشذ سیاددیتاهیک  در طی حاهلگی خیلی تغییزات ّوَ

کاّش هماٍهت هحیطی ٍ کاّش ،( %20افشایش ضزباى للب ) ،(%50-40 )پالعوا شاهل افشایش حجن

% سًاى 80در اًذاهْای تحتاًی کِ تَصیِ کٌٌذُ ایي اعت کِ چزا تمزیباً ٍریذی  فشارخَى ٍ افشایش فشار

 حاهلِ عالن ّن ادم پا دارًذ.

ایي تغییزات ّوَدیتاهیک فَق در سًاى حاهلِ با بیواری للبی هی تَاًذ باػج بزٍس هشکالت جذی گزدد. بِ 

ّویي دلیل بایذ درصَرت شک بِ هشکل للبی هادرباردار  بِ پششک هتخصص للب جْت ٍیشیت دلیك تز 

 ارجاع گزدد.

باردار کِ هی تَاًذ دال بز  بیواری للبی هادر رٍیت ّز یک اس ػالئن سیز در بایذ در صَرت  بِ ّویي دلیل

 باشذ بیوار ارجاع گزدد.

 (IIبیشتز ٍ یا هغاٍی  NYHA)کالط  تٌگی تٌفظ شذیذ ٍ پیشزًٍذُ .1

 )++( ٍ یا ادم پیشزًٍذُ باالتز اس ساًَ ٍ با ادم صَرت2Plusاس  بیش ار سیز ساًَگَدُ گذادم  .2

 ذٌّذُ ّیپَکغوی هی باشذ.ٍجَد عیاًَس کِ ًشاً .3

3غتَلی با شذت بیش اس یع ٍ یا عَفل شذت تَلی با ّزعدیا عَفلشٌیذى  .4
6

 

 ، ّپاتَهگالی(JVP ال ریَی،عوغ رفشار ٍریذی )شَاّذی اس افشایش شذیذ  .5

 (R R >30)پٌِ  تاکی .6

 پٌِ ٍ باعزفِ غیز لابل تَجیٍِجَد ارتَ .7

 ًبض ًاهٌظن ٍ آریتوی در الکتزٍکاردیَگزام .8

 BP>140/90فشارخَى باال .9

 (Typical anginaعیٌِ هطزح کٌٌذُ آًضیي للبی باشذ)ٍجَد درد لفغِ  .10



در صورت رویت هریک از عالئم و نشانه های دهگانه رکر شذه در یک مادر باردار توسط پسشکان 

مرکس تخصصی ارجاع  ی، بایذ مادر باردار جهت ویسیت  بهخانواده و یا پسشکان در مراکس بهذاشت

 .گردد
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