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 درد قفسه سینه 

كنيم، ناگهان احساس درد كوچكي در قفسه سينه ما را به خود ميهاي خود دست و پنجه نرم هاي روزانه، وقتي با دل مشغولينگام فعاليّته

ايم؟. ولي هر چه كه هست بسياري از افراد به راحتي از آورد. دردي كه معلوم نيست منشأ آن كجاست؟. كي و چه وقت به آن مبتال شدهمي

 .سپارندگذرند و با محو شدن عوارض درد همه چيز را به گرد فراموشي ميكنارش مي

 بیش ترین مراجعات اورژانس

هاي اورژانس معرفي شده اند. بروز اين درد و ترين موارد ابتال در سطح جامعه و مراجعات به بخشدردهاي ناشي از قفسه سينه، از شايع

و  نه، شامل؛ اختالالتهاي موجود در قفسه سينه و شكم است. علل ناراحتي و درد در قفسه سيناراحتي، در ناحيه قفسه سينه از اختالالت اندام

هاي قلبي، ريوي، گوارشي، ترين علل درد در اين ناحيه مربوط به بيماريكند. شايعهايي است كه ديواره قفسه سينه را گرفتار ميبيماري

 .ها استاسكلتي، اختالالت عاطفي و رواني، عفوني و بدخيمي عروقي، عضالني 

  قلب با آسیب به عضله قلب بیماری

از  كند ناشيهاي درد قفسه سينه است. اين عدم هماهنگي كه ديواره قفسه سينه را گرفتار ميي*و آسيب به عضله قلب از بيماريايسكم

وسيله  هاي كرونر قلب بهساز ايسكمي قلبي انسداد رگرساني، افزايش تقاضا براي اكسيژن يا هر دو است. بارز ترين علّت زمينهكاهش اكسيژن

يزيكي و هاي فهاي ايسكمي گذرا به واسطه افزايش تقاضا براي اكسيژن به دنبال فعاليّتاست كه با وجود چنين انسدادي دورهتصلّب شرائين 

 .آيدافزايش ضربان قلب به وجود مي

 هاي قلبیدلیل به وجود آمدن بیماري

خوني، كاهش فشار خون و ... دانسته اند. به دليل كمرساني هاي رواني، تب، مصرف غذاي زياد، كاهش اكسيژنداليل وقوع ايسكمي را استرس

دقيقه 01دقيقه و كمتر از 2محلّ درد پشت جناغ سينه است، ولي ممكن است به گردن، فك، بازوها و شانه ها هم انتشار يابد. اين درد بيش از 

دقيقه است. هم چنين از ديگر علل قلبي بايد 01ش از انجامد. در صورت بروز سكته قلبي اين زمان متغيّر و گاهي در اغلب اوقات بيبه طول مي

 .اي قلب همانند پارگي رگ آئورت اشاره كردهاي عروق بزرگ و دريچهبه بيماري

 عوارض عفونت ها و التهابات در ریه ها 

ونت و رساند، عفآسيب مي ها(ريه ها و پرده جنب )پرده نازك بين جدار قفسه سينه و پوشانندهاز داليل بروز ناراحتي در قفسه سينه كه به ريه

ها يا ساير عوامل اين درد است. به طور غالب اين گونه دردها به ها، باكتريهاي دستگاه تنفسّي به علّت ويروسالتهابات اين اعضا است. عفونت

هاي شود. پارگي ناگهاني كيسهمي صورت يك طرفه و موضعي، همراه با عالئمي نظير تنگي نفس، سرفه، تب و صداهاي غير عادي تنفسي ايجاد

هوايي و ايجاد هوا در قفسه سينه به صورت غير طبيعي نيز موجب بروز دردهاي ناگهاني در طرف در گير قفسه سينه شده كه تنگي نفس را 

 .ودها، سرفه يا عطسه شديد ناگهاني و... ايجاد شنيز به دنبال دارد. ممكن است به علّت ضربه به قفسه سينه، عفونت

 های و اختالالت گوارشیعوارض بیماری

اين اختالالت شامل بازگشت اسيد معده به مري و ترش  .ها و اختالالت گوارشي استاز علل بروز احساس ناراحتي در قفسه سينه، بيماري

انند سنگ كيسه صفراست. هاي كيسه صفرا و مجاري صفراوي همعشر، بيماريهاي معده و اثنيكردن، اختالالت عضالت حركتي مري، زخم

شود. دو حالت ؛ درازكش يا هنگامي برگشت اسيد به طور معمول باعث درد سوزشي عميق در ناحيه زير جناغ سينه و قسمت باالي شكم مي

آسپرين تشديد كه معده خالي از غذاست، از علل شدّت اين درد مي باشد. بايد توجّه داشت اين درد با مصرف بعضي از غذاها يا داروها، نظير؛ 
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شود. علّت بروز دردهاي پشت جناغ سينه، اختالالت عضالني مري به صورت گرفتگي عضالت حركتي آن، آسيب به جدار مري به واسطه بلع مي

 .هاي فيزيكي هيچ ارتباطي نداردهاي شديد و مكرر يا عوامل فشارنده خارجي است و با فعاليّتمواد سوزاننده، تهوّع

 اسکلتی -ی بافت عضالنی هاعوارض بیماری

كنند، موجب بروز درد و ناراحتي در قفسه هاي مختلفي كه بافت عضالني و اسكلتي را در ناحيه قفسه سينه و اطراف آن در گير ميبيماري

 عضالني،  سكلتياي به دليل ضربه و عوامل عفوني از جمله عوامل اهاي دندههاي عفوني نظير؛ زونا، التهاب غضروفشود. بيماريسينه مي

هاي ستون فقرات و پوكي استخوان در اين هاي گردن است. آرتروز شانه و مهرهمهره ديسك همانند پشتي و گردني فقرات ستون هايبيماري

  .شودنواحي، گاهي اين گونه دردها را موجب مي

 و روانی های عاطفیعوارض اختالالت و بیماری

از افرادي كه به واسطه %01شود. عاطفي نيز )افسردگي، اضطراب، ترس و...( موجب درد در ناحيه قفسه سينه ميها يا اختالالت رواني و بيماري

كنند از مبتاليان به اختالالت رواني عاطفي هستند. عوامل درد قفسه سينه با هدف تشخيص و بررسي درد قفسه سينه به پزشك مراجعه مي

  .پذيردوي صورت مي پروتكل درماني، توسط پزشك و مراجعه به

خون غني از اكسيژن بيشتر است. اين  دهد كه قلب كار بيشتر دارد و نياز آن بهآنژين صدري اصوالً در هنگام فعاليت يا لحظات هيجان روي مي

 .شوددچار گرفتگي مي وقتي پا ساق ٔدرد پيامي از قلب براي اعالم احتياج به اكسيژن است، درست مثل درد ماهيچه

 .كنندهاي اكليلي را تشديد و امكان درد را بيشتر ميل ديگري مثل سيگار كشيدن، تنش رواني، و كمي فعاليت نيز تنگي رگعوام

اي خون آن را كامالً ها بسيار باريك شود يا لختهآنژين صدري يك حالت اورژانس نيست، اما يك زنگ خطر است. فرض كنيد يكي از اين رگ

 .ميردمي قلبي ي از ماهيچهببندد. در اين صورت بخش

دهد. درد حاصل شبيه به آنژين لبي نام دارد و در بيشتر موارد قلب خود درد اخطار را به شما اطالع ميق یروي دادن چنين حالتي حمله

منتظر خوب شدن  اگر اين عالئم را ديديد، .تر، شديدتر و اغلب همراه سرگيجه، تهوع، تنگي نفس، و عرق كردن استصدري است، اما طوالني

 .آن ننشينيد. فوراً به اورژانس پزشكي مراجعه كنيد تا از تخريب بيشتر قلب جلوگيري كنند

كند هاي اكليلي نيست. مثالً التهاب شايع بافت دور قلب كه معموالً ويروسي است، درد شديدي ايجاد ميعلت بيماري رگدرد قلب هميشه به

 ٔهمه و. دكننمي ايجاد سينه ٔاي قلب نيز درد قفسههاي دريچههاي قلب يا بيماريديدگي رگشود. آسيبكه با تنفس يا دراز كشيدن بدتر مي

 .دارند تفاوت قلبي یحمله درد يا صدري آنژين با معموالً اينها

آنها عصبي هستند. حمالت اضطراب و تنش رواني كششي در  از بسياري. ندارند قلبي منشأ كه دهندمي روي سينه یدردهائي نيز در قفسه

شوند. بيماران مضطرب اغلب فشار خوب هم دارند و تنفس سريع آنها به كنند يا باعث ضربان نامنظم قلب ميهاي سينه ايجاد ميماهيچه

 .شودها و دست و پا منجر ميلب كرختي و گزگز نيز و سينه یناراحتي در قفسه

خيم گوارشي، مثل نفخ، سوزش سردل، فتق مري، يا برگشت اسيد معده است. اين نوع درد اد، درد ناشي از علل نسبتاً خوشدر بسياري افر

 .دارد مبهم درد تا سوزش احساس از انواعي و است سينه يپائين قفسه معموالً در قسمت

اشد. هاي ريوي بها( يا ناشي از سينه پهلو يا ديگر بيماريدور ريهتواند به علت التهاب جنب )پوشش اي كه با دم نشديد شود ميهر درد برنده

 .ديدگي و شكستگي دنده استهاي سينه يا ضربها يا غضروفهاي مختلف مثل كشيدگي ماهيچهاحتمال ديگر آسيب
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 اگر دچار درد قفسه سینه شدیم چه کاری انجام دهیم:

 .يابد. اگر درد بدتر شد، نزد پزشك برويددقيقه استراحت تسكين مي . آنژين صدري با چندراه نروید وراً بنشینیدف-1

 يعني ت،اس هارگ یكند. اين دارو گشادكنندهزير زباني نيتروگليسيرين درد را آرام مي نيتروگليسيرين استفاده كنيد. استفاده از قرص-2

هاي پوستي نيتروگليسيرين هم وجود دارد، اما بسياري شود. امروزه چسبكرده و باعث عبور خون بيشتري از آنها مي شل را هارگی ديواره

وان تهاي طوالني اثر آن هم وجود دارد كه روزي دو تا چهار قرص آن را با تجويز پزشك مييابند. قرصتأثير ميآنها را بعد از مدتي استفاده بي

 .خورد

صدري و ديگر دردهاي قلب عبارتند از  آنژين كردن آرام براي هارگ ی ديگر داروهاي گشادكننده رو بخواهید.از پزشک دا-2

ل آتنولول هاي بتا )مثگيرنده یكند و داروهاي مسدودكنندههاي كانال كلسيم )مثل نايفديپين( كه تأمين اكسيژن قلب را زياد ميمسدودكننده

 .كنندب نياز آن را به اكسيژن كم ميو پروپرانول( كه با كاهش بار قل

ديدگي و نيز التهاب دور قلب است. همچنين در افراد مبتال . آسپيرين مسكن بسيار خوبي براي دردهاي ناشي از آسيبآسپیرین بخورید-4

 كاهش را قلبي ی هخطر حمل (يا نصف قرص آسپيرين بزرگساالن )با تجويز پزشك بچه آسپيرين قرص يك یبه آنژني صدري، خوردن روزانه

 .كندقرص آن تا رسيدن به بيمارستان از لخته شدن بيشتر خون جلوگيري مي يك خوردن شد، قلبي ی حمله دچار فردي اگر و دهدمي

مواظب معده خود باشيد. براي تسكين سوزش سر دل يك قرص با يك قاشق شربت ضداسيد، كمي آب، و يك بيسكويت بخوريد. از خوردن 

 .كنند اجتناب كنيددستگاه گوارش شما را ناراحت ميغذاهائي كه 

ادبانه به حساب آيد، ولي درد آروغ بزنيد. ممكن است بي تا بگذاريد باز را دهانتان و بخوريد معدني آب بزرگی. يك جرعهآروغی بزنید-5

 .دهدناشي از گاز معده يا غذاي پرحجم را كاهش مي

الش شوند. گذاشتن چند ببا دراز كشيدن تشديد مي قلب، دور التهاب درد مثل سينه، یاي قفسهبعضي دردهبالش خود را بلندتر کنید. -6

 .كنديا باال آوردن زير سري درد را كمتري مي

 ينهسی هاي اجتماعي شركت كنيد. تنش رواني و اضطراب ايجاد درد قفسهراحت باشيد. مسافرت كنيد. در فعاليتخود را محدود نکنید. -7

 .كنداضطراب را بيشتر مي و تنش نيز درد خود كه كندمي

هائي مثل دويدن يا برف پارو كردن . گرچه ورزش براي سالمتي بسيار مهم است، فعاليتشود کنار بگذاریدکارهائی را که باعث درد می-8

 .روي يا شنا انجام دهيدتري مثل پيادههاي سبكممكن است باعث آنژين صدري شوند. ورزش

رف چند كنند ظكند. كساني كه سيگار را ترك ميهاي خوني را منقبض كرده و كار قلب را بيشتر ميسيگار كشيدن رگسیگار نکشید. -9

 .كنندسينه را احساس مي یهفته كاهش دردهاي قفسه

 .شودمي سينه، ٔهاي قلبي، از جمله درد قفسهمصرف زياد الكل باعث بسياري ناراحتي الکل ننوشید.-11

 .دار را كم كنيدهاي كافئينمصرف قهوه، كوكاكوال، و ديگر نوشابهکمتر قهوه بخورید. -11

 

 چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟ –

 .دهید اطالع پزشک به را سینه یهر درد قفسه –

کردن، تهوع یا تنگی شود، یا همراه با سرگیجه، غش، عرق منتشر می ها یا آروارهها، گردن، دستشانه اگر درد شدید است و به –

 .نفس است، آن را یک مورد اورژانس بدانید

 .دارد وجود عروقی و قلبی هايبیماري خانوادگیی سابقه –

 .درد باالي پشت بدون دلیل مشخص است –
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 :راه های تشخیص علت درد قفسه سینه

 :کندپزشک متخصص با کمک روش هاي زیر، علت اصلی ایجاد درد در قفسه سینه را تعیین می 

    الکتروکاردیوگرافی-

 نوار قلب-

 خون   آزمایش-

 عکسبرداري با اشعه ایکس-

 سی تی اسکن -

 ام آر آي-

 تست استرس -

 

 


