
 که عفونت غیر مسری از یک است عبارت آندوکاردیت

یا  حفرات اخلید ، و پوششقلب های، دریچهقلب عضله

 سازد.را درگیر می قلب هایدریچه

 

 علل عفونت قلب

ها یا شوند. باکتریمیوارد خون  که هاییها یا قارچباکتری

 آسیب قلب داخلی ها، عضله و پوششدریچهها به قارچ

 است وجود داشتهاز قبل  را که کنند یا آسیبیوارد می

 ،قلب مادرزادی بیماریتب روماتیسمی،   .کنندتشدید می

 جریانداخل  به مواد آلوده ، تزریققلب هایدریچه آسیب

و وجود  ایمنی کنندهمختل از داروهای ، استفادهخون

از عوامل تشدیدکننده بیماری  در قلب مصنوعی دریچه

 .روندشمار میبه

 

عفونت قلب عالئم  

درد  ف،و ضع توان به خستگیمی زودهنگام از عالئم

خصوص در شب، کاهش به زیاد تعریق، لرز و تبماهیچه، 

در قلب  غیرطبیعی مبهم و وجود صدای دردهای وزن،

  .اشاره کرد

 نفس تنگیباال، توان لرز شدید و تبمی دیرهنگام از عالئم

و  پاهاورم فعالیت در زمان ابتال به این بیماری، در هنگام 

 .را نام برد قلب ضربان شدن نامنظمشکم، و تند یا 

 

 عوامل خطر عفونت قلب

برخی از شرایط یا بیماری های قلبی که فرد را در معرض 

 : خطر ابتال به عفونت قلب قرار می دهند عبارتند از

  دریچه قلبی مصنوعی 

 سابقه قبلی ابتال به اندوکاردیت 

 یا  روماتیسمی تبیچه های قلبی در اثر بیماری آسیب در

 سایر بیماری ها

 برخی از نقایص مادرزادی قلبی 

  بزرگ شدن قلب 

  پیوند قلب و متعاقب آن ابتال به یک اختالل دریچه ای

 قلب

 

 

  تشخیص عفونت قلب

معاینه پزشک و گوش شامل است ممکن  تشخیصی اقدامات

، خونهای خون و کشتسلول شمارشدادن به صدای قلب، 

ها با اشعه ایکس و از قلب و ریه ، عکسبردارینوار قلب

  .اکوکاردیوگرام باشد

 

 
 

 درمان

 ها با دارو، و فراهممیکروب کنی، ریشهدرماناز  هدف

 .است عالیم رفع برای حمایتی هایمراقبت آوردن

ممکن است بیمار در بیمارستان  حاد بیماری مرحلهدر 

از  شد، بعضی بیمار با ثبات وضعیت که . زمانیبستری شود

 کرد و ادامه ترخیص از بیمارستان توانرا می بیماران

 .گرفت پی از آنها را در منزل مراقبت

 ز آنتی بیوتیک می یکی از روشهای درمان استفاده ا

باشد که پزشک برای چند هفته و اغلب به صورت تزریقی 

 برای بیمار تجویز می کند.

 استفاده از استامینوفن برای کاهش درد 

 مایع درمانی در صورت داشتن تب 

  روش دیگر جراحی است که در موارد زیر ممکن است

 انجام شود:

 عفونت قلب با قارچ 

 تشکیل آبسه در قلب 

  ساعت بعد از شروع آنتی بیوتیک 72ادامه تب 

 لخته شدن مکرر خون 

 افزایش احتمال نارسایی قلب 

 
 پیشگیری:

بیماری آندوکاردیت یک بیماری خطرناکی است بنابراین 

 پیشگیری بسیار مهم می باشد.
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بنابراین در افراد پر خطر که سابقه آندوکاردیت، سابقه  

لب یا تعویض دریچه قلب بیماریهای مادرزادی قلب، پیوند ق

 توصیه می شود  را دارند

 در  ، و جراحی، زایماندندانپزشکی از کارهای قبل

مدنظر مصرف آنتی بیوتیک را  یا گوارش ادراری دستگاه

 .دهندقرار 

 الکل ننوشید. هیچگاه 

 نکنید. مصرف مواد مخدر تزریقی 

 نخ دندانزده و  مسواکهای خود را روزانه دندان 

هایتان به بکشید و به طور منظم برای معاینه دندان

 .دندانپزشک خود مراجعه کنید

  خود مشورت کنید برای پیشگیری از بارداری با پزشک

 و از وسایل داخل رحمی ) آ یو دی( استفاده نکنید.

 

 توصیه های مهم:

 .هنگامی که تب دارید مایعات بیشتر مصرف کنید 

 .از آسپرین برای کنترل درد استفاده نکنید 

  در دوره حاد بیماری بهتر است در رختخواب

استراحت کنید اما پس از بهبودی نسبی به تدریج 

 ا به سطح قبل برسانید.فعالیت خود ر

 زیر نظر پزشک ، مرتباز آندوکاریت از رهایی پس 

 شود. پیشگیری باشید تا از عود بیماری

 نشان که آویز مخصوصبند یا گردندست همیشه 

 داشته شما باشد همراه پزشکی مشکل دهنده

 فهرست کارت یک خود روی پول باشید. در کیف

از  پیش مصرف مورد نیاز برای ایآنتی بیوتیک ه

 کنید را یادداشت و پزشکی دندانپزشکی کارهای

 

 درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

 آندوکاردیت عالیم خانواده تان از اعضای اگر شما یا یکی 

 را دارید.

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

 دهد:

 تغییر کرده غذایی رژیم اینکه بدون بدن وزن افزایش 

 باشد.

 در ادرار وجود خون 

 سینه یا درد قفسه نفس تنگی 

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