
 
 

  در بارداري تشخیص و مراقبت از کاردیومیوپاتی
  

  شکلی از کاردیو میوپاتی احتقانی peripartum cardiomyopathyپري پارتوم کاردیو میوپاتی 
 )dilated cardiomyopathy  (.است   
ومانند دیگر موارد  این بیماري معموال در ماه آخر حاملگی تا پنج ماه بعد از زایمان اتفاق می افتد 

بطن چپ وآریتمی   ejection fractionعملکرد سیستولیک وکاهش با اختالل کاردیومیوپاتی احتقانی
مرگ ناگهانی در این بیماري زیاد است. علت این بیماري  مبولی وآامکان  دهلیزي یا بطنی همراه است.
آن باشد: چاقی، سابقه خانوادگی میوکاردیت، مصرف سیگار  زمینه سازتواند  می  ناشناخته است و موارد زیر

  سال 30سن باالي  تغذیه، دوقلوزایی،ءهاي متعدد، سو و الکل، حاملگی
خستگی، طپش قلب، ادرار شبانه به طور مکرر، تنگی نفس ، ادم وتورم، ارتوپنه (تنگی نفس در حال عالیم: 

در هفته، درد  گرمافزایش وزن بیش از یک تا دو کیلودراز کشیده)، سرفه اي که توجیهی براي آن نیست، 
  .قفسه صدري

  
  براي یافتن زود هنگام عالیم نارسایی قلب در آخرین ماه حاملگی PPCM جدول اسکرین

  دراز کشیده) در حالت(مشکل تنفسی  ارتوپنه
  ب: دارد                امتیاز 0الف: ندارد=

  امتیاز 1=  لند باشد تا تنگی نفس پیدا نکنددر هنگام دراز کشیدن زیر سرش باید ب - 
  امتیاز 2=  باشد تا دچارتنگی نفس نشود دبیشتر بلن درجه و45زاویه  زیر سرشبها باید  - 

  تنگی نفس
  ب: دارد           امتیاز 0الف: ندارد= 

  امتیاز 1=  کند تنگی نفس پیدا می ،رودی باال م بیشتر وقتی از هشت پله و - 
  امتیاز 2=  کند تنگی نفس پیدا می ،رود وقتی در سطح صاف راه می - 

  سرفه غیرقابل توجیه
  ب:دارد           امتیاز 0الف: ندارد= 

  امتیاز 1کند=  سرفه می ،در هنگام شب ودر حالت دراز کشیده -
  امتیاز 2کند=  روز سرفه می درطول شب و -
  



 
 

  ادم و تورم اندام تحتانی
  ب: دارد        امتیاز 0 الف: ندارد=

  امتیاز 1ادم تا زیر زانو است=  -
  امتیاز 2یا در صورت=  ادم باالي زانو و -

  افزایش وزن در طول ماه آخر بارداري:
  ب: دارد               امتیاز 0در هفته:  گرمگرم تا یک کیلو 900الف: ندارد و یا زیر 

  امتیاز 1در هفته:  گرمیک تا دو کیلو -
  امتیاز 2در هفته:  گرمبیش از دو کیلو -

  (احساس ضربان قلب یا احساس نامنظمی در ضربان قلب): طپش قلب
  ب: دارد                               امتیاز 0الف: ندارد: 

  امتیاز 1این احساس را دارد:  ،وقتی در هنگام شب دراز کشیده است -
  امتیاز 2شب و روز این احساس را دارد:  -

  امتیازدهی و اقدام
  ، تحت نظر متخصص زنان و قلب باشد: خطر بسیار کمامتیاز 2تا  0
باال باشد،  CRP  و BNP که و درصورتیCRP و BNP: خطر خفیف، اندازه گیري امتیاز 4تا  3

  اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب
  قلبو اکوکاردیوگرافی توسط متخصص  CRP و  BNP: خطر باال،امتیاز یا بیشتر 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  کاردیومیوپاتی فرم غربالگري

  

  ري:نام و نام خانوادگی مادر:                                      سن مادر :                                              سن باردا

  سوتغذیه        حاملگی هاي متعدد                   سابقه خانوادگی میوکاردیت        مصرف سیگار و الکل            چاقی عوامل زمینه ساز:

              سال 30دوقلوزایی                    سن باالي                          

  تنگی نفس         ادم و تورم         ارتوپنه(تنگی نفس در حال دراز کشیده)                 خستگی        طپش قلب        ادرار شبانه به طور مکرر عالئم خطر:

 سرفه اي که توجیهی براي آن نیست       

  درد قفسه صدري                   افزایش وزن بیش از یک تا دو کیلوگرم در هفته          

  یافتن زود هنگام عالیم نارسایی قلب در آخرین ماه حاملگی توسط پزشک) براي PPCM جدول غربالگري کاردیومیوپاتی (

  امتیاز کسب شده موارد مورد ارزیابی
 ارتوپنه

  (مشکل تنفسی در حالت دراز کشیده)   -
                  امتیاز 0ندارد=  

  امتیاز 1در هنگام دراز کشیدن زیر سرش باید بلند باشد تا تنگی نفس پیدا نکند =  -
  امتیاز 2درجه و بیشتر بلند باشد تا دچارتنگی نفس نشود = 45باید شبها زیر سر زاویه  -

 
 
 

  

  تنگی نفس             
             امتیاز 0ندارد=  -  

  امتیاز 1وقتی از هشت پله و بیشتر باال می رود، تنگی نفس پیدا می کند =  -
  امتیاز 2کند =  وقتی در سطح صاف راه می رود، تنگی نفس پیدا می -

 
 
 

  

   سرفه غیرقابل توجیه       
             امتیاز 0ندارد=  -

  امتیاز 1در هنگام شب و در حالت دراز کشیده، سرفه می کند=  -
 امتیاز 2درطول شب و روز سرفه می کند=  -

 
 
 

 

  ادم و تورم اندام تحتانی
          امتیاز 0 ندارد=  -

  امتیاز 1ادم تا زیر زانو است=  -
  امتیاز 2ادم باالي زانو و یا در صورت=  -

 
 
 

  

  افزایش وزن در طول ماه آخر بارداري:
                امتیاز 0گرم تا یک کیلوگرم در هفته:  900ندارد و یا زیر  -

  امتیاز 1یک تا دو کیلوگرم در هفته:  - 
  امتیاز 2بیش از دو کیلوگرم در هفته:  - 

 
 
 

  

  (احساس ضربان قلب یا احساس نامنظمی در ضربان قلب): طپش قلب
                                امتیاز 0ندارد:   -

  امتیاز 1وقتی در هنگام شب دراز کشیده است، این احساس را دارد:  - 
  امتیاز 2شب و روز این احساس را دارد:  - 

 
 
 

  

   جمع امتیاز



 
 

  امتیازدهی و اقدام

  خطر بسیار کم، تحت نظر متخصص زنان و قلب باشد: امتیاز 2تا  1

  باال باشد، اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب CRP  و BNP و درصورتی کهCRP و BNP: خطر خفیف، اندازه گیري امتیاز 4تا  3

  و اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب CRP و  BNP: خطر باال،امتیاز یا بیشتر 5

 
    مهر و امضا:                                تاریخ تکمیل:                                                                        نام و نام خانوادگی پزشک:                 

  


