افتادگی دریچه میترال
) Mitral valve prolapse ( MVP
مقدمه :
اف 22تادگ 22ی دری 22چه م 22یترال ش 22ای 22ع ب 22وده ،ش 22ای 22عتری 22ن ع 22لت ن 22ارس 22ای اول 22یه م 22یترال در ک 22شوره 22ای پیش 22رف 22ته
م2یباش2د و در ت2مام ط2ول زن2دگ2ی ه2مراه ب2یمار اس2ت واغ2لب ب2رای ب2یماران م2شکلی را ای2جاد ن2میکند ول2ی
ع 22لیرغ 22م ای 22ن م 22سئله م 22عموال ن 22گران 22ی ه 22ای را ب 22رای ب 22یماران و وال 22دی 22ن ان 22ها ای 22جاد م 22یکند ،ل 22ذا جه 22ت
راه2نمای بیش2تر م2طال2بی ب2ه زب2ان س2اده ارای2ه م2یگردد.اف2تادگ2ی دری2چه م2یترال ش2ای2عتری2ن اخ2تالل دری2چه
ای م22یباش22د،ای22ن اخ22تالل در دخ22ترب22چه ه22ا ش22ای22عتر از پس22ره22ا م22یباش22د .بیش22تر اف22راد م22بتال از اخ22تالل
دریچه ای خود خبرندارند ولی بعضی از بیماران دچار عالیمی میشوند که توضیح داده خواهد شد.
علت :
م22یدان22یم ک22ه ق22لب از چ22هار دری22چه ت22شکیل ش22ده اس22ت و دری22چه م22یترال ب22ین ده22لیزچ22پ و ب22طن چ22پ ق22رار
دارد و از دو زائ 22ده ن 22ازک ) ( leafletت 22شکیل ش 22ده اس 22ت ،در زم 22ان ان 22قباض ب 22طنی )سیس 22تول (ای 22ن
زائ 22ده 22ا ب 22صورت ن 22رم 22ال بس 22ته م 22یشون 22د و از ب 22ازگش 22ت خ 22ون از ب 22طن ب 22ه ده 22لیز ج 22لوگ 22یری م 22یکنند و در
زم2ان ان2بساط ب2طنی )دی2اس2تول( دری2چه ب2از م2یشود و اج2ازه ورود خ2ون اک2سیژن2ه از ده2لیز ب2ه ب2طن داده
م 22یشود .در اف 22رادی 22که  MVPدارن 22د ک 22الژن ت 22شکیل ده 22نده ای 22ن دری 22چه غ 22یرط 22بیعی ب 22وده و س 22اخ 22تمان
دری2چه ب2صورت غ2یرع2ادی ض2خیم و ب2زرگ م2یباش2د،ب2ناب2رای2ن در زم2ان ان2قباض ب2طنی زائ2ده ه2ای م2عیوب
دری2چه ب2داخ2ل ده2لیز چ2پ اف2تادگ2ی پ2یدا م2یکند و در م2وارد ش2دی2دت2ر ب2اع2ث ب2ازگش2ت م2ختصری از خ2ون
بطن بداخل دهلیز میگردد) .( mitral regurgitation
ارث :
زم2ینه ارث2ی در ای2ن ب2یماران وج2ود دارد  ،ه2ر چ2ند ک2ه ع2لت دق2یق ان م2شخص ن2می ب2اش2د.اف2راد م2بتال در
خ 22ان 22واده م 22مکن اس 22ت ق 22د ب 22لند  ،الغ 22رب 22وده ودارای انگش 22تان و دس 22ت ه 22ای دراز ب 22اش 22ند و م 22مکن اس 22ت
پشت انها صاف باشد.
شیوع :
م 22یزان ش 22یوع در ب 22زرگ 22ساالن  % 2.5م 22ی ب 22اش 22د در ح 22ال 22یکه ش 22یوع دق 22یق ان در ک 22ودک 22ان م 22شخص
نیست.
عالیم بالینی :
ع 22الی 22م ب 22ال 22ینی ای 22ن ب 22یماری از ف 22ردی ب 22ه ف 22رد دی 22گر ب 22سیار م 22تفاوت م 22ی ب 22اش 22د.درح 22ال 22یکه اغ 22لب ب 22یماران
عالمتی را ندارند بعضی از انها ممکن است یکی یا چند تا از عالیم زیر را داشته باشند:
خس22تگی ی22ک ن22اراح22تی ش22ای22ع در ای22ن ب22یماران م22یباش22د.ب22یماران م22بتال ب22ه  mvpم22مکن اس22ت اخ22تالل در
سیس 22تم ات 22ون 22وم داش 22ته ب 22اش 22ند ک 22ه آن ب 22اع 22ث اخ 22تالل در ت 22نظیم ض 22رب 22ان ق 22لب و ت 22نفس ش 22ده و در ح 22ین
ورزش اک 22سیژن ک 22اف 22ی ب 22ه ع 22ضالت ن 22رس 22یده و ب 22اع 22ث خس 22تگی م 22یشود .ط 22پش ق 22لب در اغ 22لب ب 22یماران

پ2روالپ2س م2یترال ط2پش ق2لب خ2یلی ن2اراح2ت ک2ننده نیس2ت ول2ی ب2ندرت م2مکن اس2ت ش2دی2د ب2اش2د و ن2یاز ب2ه
اق22دام درم22ان22ی داش22ته ب22اش22د .درد ق22فسه س22ینه در ب22عضی از ب22یماران درد ق22فسه س22ینه ت22یز م22مکن اس22ت
وج2ود داش2ته ب2اش2د و ط2ول بکش2د ول2ی ب2ر خ2الف درد ن2اش2ی از اخ2تالل خ2ون2رس2ان2ی ق2لب م2عموال ه2مزم2ان
ی 22ا ب 22الف 22اص 22له ب 22عد از ورزش نیس 22ت و ب 22ه ن 22یتروگلیس 22ری 22ن ج 22واب ن 22می ده 22د .ع 22الی 22می م 22ثل اض 22طراب ،
ح 22مالت ت 22رس  ،س 22رگ 22یجه و اح 22ساس س 22بکی س 22ر  ،افس 22ردگ 22ی و س 22ردرد م 22یگرن 22ی م 22مکن اس 22ت در ای 22ن
بیماران وجود داشته باشد.
تشخیص :
در م2عای2نه ب2ال2ینی ای2ن ب2یماران ص2داه2ای غ2یرط2یبعی ق2لب ب2ا گ2وش2ی ش2نیده م2یشود ) ک2لیک و ی2ا س2وف2ل
سیس2تول2یک ن2اش2ی از  . ( MRاک2وک2اردی2وگ2راف2ی م2فیدت2ری2ن و دق2یق ت2ری2ن روش ت2شخیصی ای2ن ب2یماران
م2یباش2د .در ح2ین ای2نکه ای2ن روش ه2یچ ع2ارض2ه ای ب2رای ب2یمار ن2دارد ول2ی ب2دق2ت م2یتوان2د ش2دت درگ2یری
دریچه و نارسایی احتمالی همراه با دریچه را نشان دهد.
پیشگیری :
خ22ود ب22یماری ق22اب22ل پ22یشگیری نیس22ت  ،ول22ی ای22ن ب22یماران نس22بت ب22ه ج22معیت ع22موم22ی اس22تعداد بیش22تری
ب2رای ع2فون2ت ق2لب ) ان2دوک2اردی2ت ( دارن2د  ،ب2ه ای2ن م2عنی ک2ه ع2فون2ت ه2ای س2اده ده2ان و دن2دان ب2راح2تی
م2یتوان2ند روی س2طح غ2یر ط2بیعی دری2چه ب2شینند و ب2اع2ث ع2فون2ت ق2لب ش2ون2د  .ب2ناب2رای2ن به2داش2ت ده2ان و
دن2دان و ح2تی خ2ودداری از ج2وی2دن ادام2س در ای2ن ب2یماران ت2وص2یه م2یشود .ق2بال ب2رای ب2یماران MVP
ه 22مراه ب 22ا ن 22ارس 22ای 22ی دری 22چه م 22یترال ق 22بل از اق 22دام 22ات ت 22شخیصی و درم 22ان 22ی دان 22دان 22پزش 22کی و س 22ای 22ر
ج22راح22ی ه22ا آن22تی ب22یوت22یک جه22ت پ22یشگیری از ع22فون22ت ق22لب داده میش22د ول22ی ام22روزه اغ22لب ن22یاز ب22ه ان22تی
ب22یوت22یک وج22ود ن22دارد م22گر در م22وارد خ22اص م22ثل ت22عوی22ض دری22چه م22یترال ب22ا دری22چه ف22لزی ک22ه ب22ایس22تی ب22ا
نظر پزشک مربوطه تعیین شود.
ورزش :
م2عموال ن2یاز ب2ه مح2دود ک2ردن ف2عال2یت ورزش2ی وج2ود ن2دارد و ح2تی ان2جام ورزش ه2ای ه2وازی م2نظم م2فید
ن 22یز م 22ی ب 22اش 22د  ،م 22گر در م 22وارد  MVPه 22مراه ب 22ا ن 22ارس 22ای 22ی ش 22دی 22د دری 22چه م 22یترال ک 22ه در ای 22ن م 22ورد
م2خصوص2ا از ان2جام ورزش2های ای2زوم2تری2ک م2ثل کش2تی  ،وزن2ه ب2رداری و  ...ب2ای2د اج2تناب گ2ردد.ش2رک2ت
در م2ساب2قات ورزش2ی در م2وارد ن2ارس2ای م2توس2ط و ش2دی2د دری2چه م2یترال ،گ2شادی ب2طن چ2پ ی2ا ه2مراه2ی
با سندرم مارفان توصیه نمی شود.
عوارض :
ع22فون22ت ق22لب ) ان22دوک22اردی22ت (  ،پیش22رف22ت ن22ارس22ای22ی م22یترال و ای22جاد ن22ارس22ای22ی ق22لبی  ،ن22ام22نظمی ض22رب22ان
قلب ) آریتمی(
درمان :

اغ2لب ب2یماران ن2یاز ب2ه درم2ان ن2دارن2د و دادن اط2مینان ک2اف2ی از ای2نکه ب2یماری ان2ها خ2وش خ2یم م2ی ب2اش2د
ب 22سیاری از ن 22اراح 22تی ان 22ها را ب 22رط 22رف م 22یکند.ب 22سیاری از ب 22یماران ن 22یزاز ت 22غییر ش 22یوه زن 22دگ 22ی از ج 22مله
ان2جام ورزش ه2ای ه2وازی ،خ2وداری از م2صرف مح2رک ه2ا از ج2مله ک2اف2ین و ال2کل و پ2ره2یز از خس2تگی
ب 22ی م 22ورد و اس 22ترس س 22ود م 22ی ب 22رن 22د  ،ول 22ی ب 22یماران ب 22ا پ 22روالپ 22س ش 22دی 22د  ،ض 22رب 22ان غ 22یر ط 22بیعی ق 22لب ،
ح22مالت س22نکوپ  ،ط22پش ق22لب ش22دی22د  ،درد ق22فسه س22ینه و اض22طراب م22مکن اس22ت ن22یاز ب22ه درم22ان داش22ته
ب2اش2ند .ب2تا ب2لوک2ره2ا م2ثل م2توپ2رول2ول و پ2روپ2ران2ول2ول داروه2ای ان2تخاب2ی هس2تند  .در م2واردی ک2ه ب2یمار ب2تا
ب 22لوک 22ره 22ا را خ 22وب تح 22مل ن 22می ک 22ند م 22ی ت 22وان از وراپ 22ام 22یل ی 22ا دی 22لتیازم اس 22تفاده ک 22رد  .در م 22وارد MVP
ه2مراه ب2ا ن2ارس2ای2ی دری2چه م2یترال م2عموال داروه2ای بیش2تری الزم م2ی ب2اش2د و ح2تی در م2وارد ن2ارس2ای2ی
شدید دریچه میترال ممکن است تعویض دریچه میترال نیز ضروری باشد .
پیگیری :
در ب2یماران ب2دون ع2الم2ت و ب2دون ن2ارس2ای م2یترال م2عموال وی2زی2ت ه2ر دو ت2ا پ2نج س2ال ک2اف2ی م2یباش2د  ،در
ح22ال22یکه در ب22یماران22یکه ع22الم22ت دارن22د ی22ا ن22ارس22ای دری22چه م22یترال دارن22د ب22ا ت22وج22ه ب22ه وض22یعت ب22یمار ب22ای22د
وی2زی2ت پ2زش2ک زودت2ر ان2جام ش2ود .ب2ا در ن2ظر گ2رف2نت ای2نکه  MVPی2ک ب2یماری ب2ا زم2ینه ارث2ی م2ی ب2اش2د
ان 22جام اک 22وک 22اردی 22وگ 22راف 22ی از بس 22تگان درج 22ه ی 22ک الزم م 22ی ب 22اش 22د .ه 22مچنین اف 22تادگ 22ی دری 22چه م 22یترال در
ب2یماری2های ب2اف2ت ه2مبند ش2ای2عتر م2ی ب2اش2د ل2ذا ارزی2اب2ی ای2ن ب2یماران از ن2ظر م2ارف2ان  ،اه2لردان2لوس الزم
میباشد.
پیش آگهی :
اغ 22لب ب 22یماران م 22بتال پ 22یش اگ 22هی ع 22ال 22ی دارن 22د  ،اگ 22رچ 22ه در ب 22عضی از ای 22ن ب 22یماران ن 22ارس 22ای 22ی دری 22چه
م2یترال وج2ود دارد ک2ه در دراز م2دت م2یتوان2د ب2اع2ث ب2زرگ2ی ق2لب  ،ن2ارس2ای2ی ق2لبی و ن2ام2نظمی ق2لب گ2ردد
ک 22ه در ای 22ن ب 22یماران م 22عای 22نات بیش 22تر و درم 22ان م 22عموال الزم خ 22واه 22د ب 22ود.م 22رگ ن 22اگ 22هان 22ی ب 22ندرت در ای 22ن
بیماران گزارش شده است ولی میزان شیوع و علت دقیق ان مشخص نشده است .

