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فوق تخصص ریه

تقریبا نزدیک نوروزســال  ،99کرونا تازه از
راه رسیده بود و وحشت ابتال به این بیماری،
همه را خانهنشــین کرده بود،به گونهای که
آمار مبتالیان و مرگومیر افراد مبتال به این
بیماری ،به شدت پایین آمد اما طی این یک
ســال همه فهمیدیم که نباید به این پایین
آمدن آمار دل خوش کــرد ،چون به محض
بیاحتیاطی ،دوباره حمله را از ســر میگیرد.
اکنون تقریبا با گذشــت یکسال از شیوع این
بیمــاری منحوس با توجه به انجام تحقیقات
گســترده هنوز این بیماری ناشناخته است و
هر روز شاهد جان باختن هموطنان عزیزمان
بــه دلیل ابتال بــه این بیماری هســتیم.به
طورکلی باید گفت که تــب و لرز ،بدن درد
و بیحالی ،ســرفه و عالئم گوارشی از جمله
مهمترین نشانههای ابتال به ویروس کرونا در
افراد اســت.معموالً درگیری ریه در بیماران
مبتــا به کرونا از هفته دوم مبتال شــدن به
این بیماری بــروز مییابد کــه در برخی از
افراد درگیری ریه احتمال پیشــرفت دارد و
در برخــی از افراد نه و بیمار بهبودی مییابد
ولی باید حتماً وضعیــت بیمار تحت رصد و
بررسی پزشک باشــد و اقدامات الزم درمانی
بــرای بیمار صــورت گیرد.مهمترین عالمت
درگیری ریه افت اکســیژن خون است البته
گاهی درگیری ریه حتی بدون عالمت است
و میتواند در مواردی درد قفسه سینه و تنگی
نفس را به همراه داشته باشد بنابراین به طور
کلی فردی که متوجه اطالعی خود به بیماری
کرونا باشد باید اقدامات الزم را در این جهت
بهبود وضعیت آن به صورت کامل انجام داد و
فرد نیز مراقبتهای الزم را از خود انجام دهد.
در مورد اینکه چند درصد از بیماران مبتال به
کرونا گرفتار درگیری ریه میشــوند با توجه
به مطالعات انجام شده ،آماری دقیقی در این
زمینه وجود ندارد ولی معموالً بین  ۳۰تا ۴۰
درصــد بیماران مبتال به کرونا دچار درگیری
ریه میشوند که این مشکل در برخی از افراد
خفیف و در برخی شدید است و میتواند مرگ
و میر مبتالیان را به همراه داشته باشد.طبق
مشــاهدات صورت گرفته نسبت به دو هفته
گذشته که میزان مراجعات کمتر شده بود اما
اخیرا مجددا افزایش آمار مراجعات افراد مبتال
به کرونا را در بیمارستان شاهد هستیم و این
نشــان میدهد که مردم از رعایت پروتکلها
خسته شــدهاند و این موضوع نگران کننده
اســت باید همه افراد در رعایت پروتکلهای
بهداشــتی همچنان دقت داشــته باشند و
اقدامات الزم را جهت پیشگیری از انتقال این
ی ریه به دلیل کرونا
ویروس انجام دهند.درگیر 
در کودکان نیز وجود دارند و کودکان در این
زمینه مستثنی نیستندلذا اینکه گفته میشود
مردان بیشــتر از زنان گرفتار درگیری ریه به
دلیل کرونا میشــوند درست نیست چرا که
زنان و مردانی که گرفتار بیماریهای زمینهای
مانند فشــار خون باال ،دیابــت و اختالالت
سیســتم ایمنی هستند یا معضل چاقی آنها
را درگیر کــرده احتمال گرفتار شــدن ریه
آنها به دلیل کرونا بسیار بیشتر است.از مردم
درخواست دارم که استفاده از ماسک ،فاصله
اجتماعــی و به طور کلی رعایت پروتکلهای
بهداشتی را بسیار جدی بگیرند و تا زمانی که
واکسن ارائه شــود بدانند که کرونا همچنان
کشــنده اســت.افرادی که در تماس با فرد
مبتال به کرونا هستند باید حتماً از ماسکهای
پزشکی و اختصاصی استفاده کنند همچنین
تهویه محل به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
تهویه در حمل و نقــل عمومی باعث انتقال
ویروس کرونا میشــود ولی در وسایل حمل
و نقل شخصی اینگونه نیست و افراد باید این
موضوع توجه الزم را داشته باشند تا از ابتال به
این بیماری جلوگیری شود.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی
آفتاب یزد درگفت وگو با متخصصان بررسی کرد

راههای درمان بزرگی دریچه قلب
آفتاب یزد – اصغرمنصورکاظمی :قلب یکی از اندامهای کلیدی بدن انسان است و به نظر
میرسد در مرکز تندرستی و کارایی ما قرار دارد .بروز مشکل در قلب میتواند هر فردی را
دچار نگرانی کند زیرا قلب مانند اعضای دیگر بدن نیست كه به آن فرصت دهید تا التیام پیدا
كند و اگر اشتباهی در مورد آن مرتكب شوید به سختی قابل بازگشت است و حتی در برخی
موارد میتواند غیر قابل بارگشت باشد .متاسفانه ،قلب اندامی بسیار آسیبپذیر و شکننده
است لذا افراد اغلب با مشکالت قلبی به دنیا میآیند ،اما احتمال بروز آنها در طول زندگی
نیز وجود دارد یا در موارد نادر ،بدون دلیلی مشخص و ناگهانی ظاهر میشوند .بیماری گشاد
شدن یا بزرگ شدن دریچههای قلب نیز یکی از مشکالت نسبتا شایع قلبی است که میتواند
کیفیت زندگی افراد را بسیار کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با
دکترشهین غفاری،متخصص قلب و عروق و دکترحمید رضا صنعت ،متخصص قلب ،منوچهر
قارونی ،متخصص قلب و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت وگوکرده است .در ابتدا دکتر
غفاری در اینباره میگوید :بیماری گشادی دریچه قلب را به بیان علمی نارسایی دریچههای
قلب نیز میگویند که این بیماری قلبی علل مختلفی دارد.دکتر غفاری ادامه داد :یکی از علل
ابتال افراد به بیماری نارسایی یا گشادی دریچه قلب ،ابتال به بیماریهای مادرزادی است که
برخی از آنها در همان دوران کودکی تشخیص داده میشود و برخی از این نارسایی دریچههای
قلبی نیز در در بزرگسالی ممکن است مشکل ایجاد کرده وتشخیص داده شود .این متخصص
قلب و عروق خاطرنشان کرد :علل نارسایی دریچههای قلب بروز بیماری در نسج هم بند و
بیماریهایی است که منجر به ایجاد تغییردر بافت دریچه میشود و در نتیجه منتهی به بروز
نارسایی دریچه قلب میشود که این دو دسته جزو علل کم شایع ابتال به بیماریهای دریچهای
هســتند.وی بیان کرد :علل دیگر ابتال به بیماری گشادی دریچه قلب ،ابتال به بیماریهای
روماتیسم قلبی است .بیماریهای روماتیسم قلبی که متعاقب ابتال به عفونت استرپتوکوکی
در گلو ایجاد میشود ،بدین صورت که چنانچه کودک در صورت ابتال به این عفونت درمان
مناسب را دریافت نکرده باشد نشانههای عوارض ابتال به این بیماری را در بزرگسالی با ابتال به
بیماری روماتیسم قلبی شاهدخواهیم بود.دکتر غفاری ادامه داد :بیماری عفونت استرپتوکوکی
در گلو یکی از بیماریهای شایع در ناحیه گلو کودکان است که خوشبختانه در سنوات اخیر
یعنی در حدود  20سال اخیر آمار ابتال به بیماریهای روماتیسمهای قلبی به دلیل ابتال به این
بیماری بسیار کاهش یافته است که علت آن افزایش سطح آگاهی مادران ،افزایش خدمات
بهداشتی ،درمانی و پزشکی در سراسر کشور و فراوانی آنتی بیوتیک مورد نیاز برای درمان
آن گلو درد چرکی است .این متخصص قلب و عروق ابراز کرد :ازجمله علل دیگر ابتال افراد
به بیماری نارساییهای دریچه قلب ،ابتال به بیماری عروق قلبی است زیرا تنگی در عروق
قلب میتواند منجر به اختالل در حرکت عضالت پاپلری که از دیوارهای بطن به دریچه قلب
متصل میشوند و حرکات مناسب دریچه را تنظیم میکنند،گردد .وی افزود :عضالت پاپلری
میتوانند متعاقب بیماری در عروق تغذیه کننده عضله قلب که کرونر نامیده میشود ،دچار
اختالل شوند .حال بیماری عروق قلب میتواند منجر به بروزسکتههای قلبی یا آنفالکتوس
قلبی در فرد شده باشد و یا فقط منجر به کاهش خون رسانی به عروق قلب شده باشد که در
نتیجه میتواند منجر به بروز اختالل در حرکت عضله پاپیلری که به زیر دریچهها میچسبند
شده و باید گفت که این مشکل از علل شایع ابتال به بیماری نارسایی دریچه قلب در افراد
است.دکتر غفاری میگوید :یکی دیگر از علل ابتال افراد به بیماری گشادی دریچههای قلب،
ابتال به بیماری فشارخون کنترل نشده است که میتواند باعث بروز نارسایی در دریچه قلب
شود لذا باید متذکر شویم که غربالگری بیماری فشارخون و تشخیص به موقع آن میتواند
ازپیدایش نارسایی دریچه جلوگیری کند لذا از این جهت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این متخصص قلب و عروق مطرح کرد که باید این نکته را متذکر شــویم که بیماریهای
نارسایی دریچه ها ،جزء بیماریهای مزمن محسوب میشود.وی اضافه کرد :بیماری گشادی
یا نارسایی دریچه قلب به مرور زمان و به صورت آهسته در صورت عدم درمام میتواند به عضله
قلب آسیب زده و منجر به کشیدگی تارهای عضله قلب شود که افراد مبتال به نوع شدید
نارسایی دریچه قلب مشاهده میشود .دکتر غفاری اضافه کرد :بیماری نارسایی دریچه قلب،
بیماری است که بسیار آهسته پیش میرود و در ابتدا عالمت هم ندارد و هنگامی که عالمت
دار میشود که به عضله قلب آسیب وارد کرده باشد.این متخصص قلب و عروق اظهار کرد که
خوشبختانه بیماری نارسایی دریچه قلب اگر زود تشخیص داده شود ودرمان مناسب خود را
داشته باشد میتوان از بروز پیشرفت این بیماری جلوگیری کرد وحتی در روند بهبودی آن
نیز تاثیرگذار است.وی میگوید :علی رغم ظاهر ترسناک بیماری گشاد شدن دریچه قلب که
باعث صدمه به عضله قلب شده که میتواند غیر قابل بازگشت باشد اما اگر در مراحل متوسط
و اولیه تشخیص داده شود میتوان با مصرف داروی مناسب امید درمان به صورت کامل را
داشت دکتر غفاری اگر بیماری گشاد شدن دریچه قلب در مراحل اولیه تشخیص داده نشود
و شدت یابد میتواند باعث بروز آسیبهای غیر قابل بازگشت شده در عضله قلب شده وسایز
حفرههای قلب را تغییر دهد .دکتر غفاری بیان کرد :در صورتی که بیماری دریچه قلب در
مراحل اولیه تشخیص داده نشود و بیماری شدت یابد باید برای درمان اقدام به تعویض دریچه
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lدکتر غفاری :بیماری عفونت استرپتوکوکی در گلو یکی از بیماریهای شایع
در ناحیه گلو کودکان است که خوشبختانه در سنوات اخیر یعنی در حدود
 20سال اخیر آمار ابتال به بیماریهای روماتیسمهای قلبی به دلیل ابتال به این
بیماری بسیار کاهش یافته است که علت آن افزایش سطح آگاهی مادران،
افزایش خدمات بهداشتی ،درمانی و پزشکی در سراسر کشور و فراوانی آنتی
بیوتیک مورد نیاز برای درمان آن گلو درد چرکی است
 lیکی دیگر از علل ابتال افراد به بیماری گشادی دریچههای قلب ،ابتال به
بیماری فشارخون کنترل نشده اســت که میتواند باعث بروز نارسایی در
دریچه قلب شــود لذا باید متذکر شویم که غربالگری بیماری فشارخون و
تشخیص به موقع آن میتواند ازپیدایش نارسایی دریچه جلوگیری کند لذا
از این جهت از اهمیت بسیاری برخوردار است
lدکترصنعت :از میان دریچههای قلب ،دریچه میترال یا دریچه دولتی قلب
دارای ســاختار پیچیدهای است که بین دهلیز بطن چپ قرار گرفته است و
عملکرد اصلی آن کمک و تنظیم عبور خون از دهلیز به بطن چپ میباشد و از
طرفی از برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ جلوگیری میکند

قلــب کرد.این متخصص قلب و عروق بیان کرد که به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که
درسالمت قلب ،پیشگیری جای بسیار مهمی دارد لذا توصیه میشودکه چنانچه کوچکترین
نشانه ابتال به بیماری قلبی دارید حتما به پزشک مراجعه کنید و بیماری فشارخون را کامل
درمان کنید.وی گفت :چنانچه در صورت مراجعه ،پزشک معالج تشخیص داد که به بیماری
نارسایی دریچه قلب مبتال هستید باید توصیههای آن را دقیق انجام دهید و ممکن است انجام
اکو هر سه ماه یکبار برای بررسی پیشرفت مشکل دریچه الزم باشد اما باید بدانیم که به طور
کلی نارسایی دریچه قلب ،چنانچه به موقع تشخیص داده شود میتوان با درمان دارویی بدون
نیاز به جراحی ،فرد بهبودی کامل یابد.
 nقلب انسان به طور کلی دارای چهار دریچه است

در ادامه نیز دکتر صنعت در اینباره میگوید :قلب انسان به طور کلی دارای چهار دریچه است
که بین حفرههای قلبی و یا بین حفرهها و عروق قرار گرفته اند .وی ادامه داد که این دریچهها
اجازه عبور از یک حفره به حفره یا عروق اصلی را در قلب میدهد ،در حالی که مانع برگشت
خون بین این فضاها نیزمی شوند.این متخصص قلب و عروق بیان کرد :به طور کلی دریچههای
قلب عبارتند از دریچه آئورت ،دریچه میترال ،دریچه سه لتی قلب یا تریکوسپید ودریچه ریوی.
وی عنوان کرد :اختالل رایج موجود در این دریچهها مشتمل بر تنگی ،گشادی ( نارسایی )
می باشــد که در صورت ابتال به بیماریهای متنوعی در افراد رخ میدهند و برحسب علت
زمینهای و نوع اختالل منجر به بروز تظاهرات بالینی بسیار متنوعی میشوند.
دکتر صنعت میگویدکه از میان دریچههای قلب ،دریچه میترال یا دریچه دولتی قلب دارای
ساختار پیچیدهای است که بین دهلیز بطن چپ قرار گرفته است و عملکرد اصلی آن کمک
و تنظیم عبور خون از دهلیز به بطن چپ میباشد و از طرفی از برگشت خون از بطن چپ به
دهلیز چپ جلوگیری میکند.این متخصص قلب و عروق بیان کرد :شایعترین اختالل دریچه
میترال قلب ،نارسایی دریچه میترال میباشد که دارای علل مختلفی از جمله پروالپس دریچه
میترال ،گشادی بطن چپ ،بیماریهای عروق کرونر و عفونتهای دریچهای و ...میباشد.وی
مطرح کرد که عالیم بالینی بروز نارسایی قلب در افراد بسیار متنوع است.بیمارانی که نارسایی
خفیف تا متوسط دریچه میترال قلب را دارند معموال بیعالمت هستند ،در حالی که گروهی از
مبتالیان به نارسایی شدید دریچه دارای عالیمی نارسایی قلبی مانند تنگی تنفس و ...هستند
و به پزشک مراجعه میکنند.دکتر صنعت ابراز کرد :برحسب شدت نارسایی و علت آن درمان
الزم توسط پزشک متخصص انتخاب میشود که میتواند درمان دارویی و یا سرانجام ترمیم یا
تعویض دریچه میترال و ...میباشد .این متخصص قلب و عروق میگوید :امروزه تنگی دریچه
میترال قلب شیوع کمتری دارد زیرا تقریبا در حدود 99درصد موارد علت تنگی دریچه میترال
قلب ،درگیری روماتیسمی ناشی از ابتال به عفونت استرپتوککی در دوران کودکی است.وی
ادامه داد:خوشبختانه امروزه با بهبود سطح بهداشت و ارتقاء آگاهی والدین و در دسترس بودن
آنتی بیوتیکهای مناسب برای این عفونتها شیوع تنگی روماتیسمی دریچه میترال بسیار
کاهش یافته است .دکتر صنعت گفت :برحسب شدت تنگی دریچه میترال ممکن است افراد
تحت درمان دارویی قرار بگیرند اما برخی از مبتالیان با اســتفاده از بالون درمان شود و در
مواردی نیز نیاز به تعویض دریچه میترال برای درمان بیماران میباشد.
nدریچههایقلبباهرانقباضقلب،بازوبستهمیشوند

در ادامه نیز دکتر قارونی در اینباره میگوید :همان طور که از نام بیماری گشادی یا نارسایی
دریچههای قلب مشخص است ،دریچه قلب ،افراد درگیر این بیماری هستند .وی اظهار کرد:
دریچههای قلب با هر انقباض قلب ،باز و بسته میشوند و خون در حفرههای باال و پایین قلب
و همچنین تمام ارگانهای بدن جریان پیدا میکند .حفرههای باالیی قلب ،دهلیز و حفرههای
پایینی ،بطن نام دارند.این متخصص قلب و عروق عنوان کرد :به طور کلی قلب از چهار دریچه
تشکیل شده است که عبارتند از دریچه سه لتی ،دریچه ریوی ،دریچه میترال و دریچه آئورت.

موارد ابتال به نارسایی قلبی در جهان  ۲برابر شده است

محققان دریافتند تعداد موارد ابتال به نارســایی قلبی از سال  ۱۹۹۰میالدی تا سال ۲۰۱۷
میالدی در سراسر جهان تقریبا  ۲برابر شده است.به گزارش ایرنا ،بر اساس این تحقیقات
که با اســتفاده از دادههای به دســت آمده در مطالعهای موسوم به Global Burden of
 Disease Studyدر  ۱۹۰کشــور جهان انجام شــده ،تعداد موارد ابتال به این عارضه از
 ۳۳.۵میلیون نفر در سال  ۱۹۹۰میالدی به  ۶۴.۳میلیون نفر در سال  ۲۰۱۹میالدی رسیده
است.استانداردســازی دادهها بر اساس سن ،یک سیر نزولی آهسته در شیوع این عارضه
را نشــان میدهد که به اعتقاد محققان موید اثرگذاری پیری و رشد جمعیت بر افزایش
شیوع نارسایی قلبی است.نارسایی قلبی یا نارسایی مزمن قلب زمانی رخ میدهد که قلب
نمیتواند جریان خون کافی در اختیار اعضای بدن قرار دهد .با توجه به شــیوع چاقی و
زندگی کمتحرک ،تعداد افراد مبتال به نارسایی قلبی رو به افزایش است و متخصصان همواره
به دنبال اســتراتژیهای جدید برای کاهش این عارضه هستند و بر ترک سیگار ،مدیریت
فشار خون ،کاهش وزن و رژیم غذایی سالم تکیه دارند.عوامل ویروسی ،سمی ،فشار خون
و حمله قلبی میتوانند منجر به نارسایی قلبی شوند .در نارسایی قلبی ماهیچههای قلب
آسیب میبینند و به اصطالح سلولها میمیرند .محققان همواره به دنبال روشهایی برای
افزایش قابلیت بازسازی سلولهای قلب هستند.

 lبرحسب شــدت نارسایی دریچه میترال ممکن است افراد تحت درمان
دارویی قرار بگیرند اما برخی از مبتالیان با اســتفاده از بالون درمان شود و
در مواردی نیز نیاز به تعویض دریچه میترال برای درمان بیماران میباشد
دکتر قارونی :زمانی دریچه قلب گشاد میشود که خون به جای حرکت رو
به جلو ،به عقب حرکت کند و به سمت قلب برگردد .این بیماری ممکن است
ارثی باشد و میتوان از این اختالل به عنوان نارسایی بیماری قلبی مادرزادی
نیز یاد کرد
lتوصیه ما این است که در صورت مشاهده عالئمی از قبیل درد قفسه سینه،
سرفهویاتنگینفسحتمابهیکمتخصصقلبوعروقمراجعهکنیدتادرمان
موثرتری در نظر گرفته شود و از بروز آسیبهای بعدی به قلب نیز پیشگیری
به عمل آید
وی با بیان این نکته که " اختالالت دریچه قلب میتواند بر روی هر یک از دریچههای قلب
شما تأثیر بگذارد " ،اظهار کرد ":زمانی دریچه قلب گشاد میشود که خون به جای حرکت رو
به جلو ،به عقب حرکت کند و به سمت قلب برگردد .این بیماری ممکن است ارثی باشد و
میتوان از این اختالل به عنوان نارسایی بیماری قلبی مادرزادی نیز یاد کرد.
دکتر قارونی اظهار کرد که دریچههای میترال و آئورت ،معموالً تحت تأثیر نارســایی قرار
میگیرند ،اما ممکن است برای هر یک از دریچههای قلب نیز این اتفاق بیفتد .برای برخی
از افراد ،نارســایی دریچه ،طی چند دهه و به آرامی ایجاد میشــود .برای برخی دیگر ،این
اتفاق سریع و غیرمنتظره میافتد.این متخصص قلب و عروق بیان کرد :گشادی دریچه قلبی
میتواند ناشی از چند بیماری باشد .نقصهای موجود از بدو تولد ،گاهی اوقات دلیل این امر
هستند .وی افزود :گشــادی دریچه را میتوان در برخی موارد دیگر از جمله ابتال به نقص
مادرزادی ،آندوکاردیت عفونی ،التهاب بافت قلب ،تب روماتیسمی ،یک بیماری التهابی است
که در اثر عفونت باکتریهای استرپتوکوک ایجاد میشود ،تغییرات مربوط به سن ،حمله قلبی،
بیماری عروق کرونر ،فشار خون باال و ...مشاهده کرد.دکتر قارونی بیان کرد :کودکان در سن
 7الی  15سالگی میتواند دچار عفونت باکتریهای استرپتوکوک در گلو شوند که باعث بروز
تب روماتیسمی میگردد اگر به موقع درمان نشود و دریچه میترال قلب را درگیرنماید.این
متخصص قلب و عروق مطرح کرد :یکی دیگر از بیماریهای شایع ،پروالپس دریچه میترال
قلب است که ارثی میباشدو در خانمها بیشتر از آقایان مشاهده میشود و افتادگی و شلی
دریچه میترال قلب نیز میتواند باعث بروز نارســایی دریچه قلب در افراد گردد.وی توضیح
داد :پزشــک معموالً گشــادی دریچه قلب را از طریق مواردی مانند گوش دادن به قلب با
استتوسکوپ و شنیدن صداهای غیرطبیعی مانند سوفل قلب ،مشاهده نتایج سونوگرافی قلب،
که اکوکاردیوگرام نیز نامیده میشود و نیز با توصیف عالئم در فرد همراه با معاینه فیزیکی و
اکوکاردیوگرافی قلب میتوانند میزان جدی بودن گشادی دریچه قلب را تشخیص دهند.دکتر
قارونی بیان کرد :درمان بیماریهای دریچه قلب با توجه به شدت عالئم و اختالل در نظر
گرفته میشود .پزشکان ترجیح میدهند درمان را با روشهای سادهتر آغاز کنند .درمانهایی
شامل قرار گرفتن تحت نظر پزشک ،ترک سیگار ،حفظ رژیم غذایی سالم ومصرف داروهای
گشادی دریچه قلب و مسدود کنندههای بتا و مسدود کنندههای کانال کلسیم که به کنترل
ضربان قلب و جریان خون کمک میکنند و ...است.این متخصص قلب و عروق ادامه داد :در
صورت شدت عالئم بیماری نارسایی دریچه قلب ممکن است فرد برای درمان نیاز به جراحی
داشته باشید .که شامل ترمیم دریچه قلب یا تعویض دریچه قلب باشد .وی در پایان گفت:
توصیه ما این است که در صورت مشاهده عالئمی از قبیل درد قفسه سینه ،سرفه و یا تنگی
نفس حتما به یک متخصص قلب و عروق مراجعه کنید تا درمان موثرتری در نظر گرفته شود
و از بروز آسیبهای بعدی به قلب نیز پیشگیری به عمل آید.

