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 درد قفسه سینه

 
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

Ff    (س)و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه  بیمارستان 

همراه درد قفسه سینه، حداقل یکی از این      اگر به

ها ظاهر شده است، ضروری است با اورژانس  نشانه

 :تماس بگیرید( ۱۱۱)

در زیر استخوان جناغ سینه، دردی شبیه به این مووارد      -

سنگینی و وارد آمدن فشار بر سینه و یوا    : بروز کرده است

احساسی شبیه به اینکه نواری تنگ و محکم سینه را فشار 

 .دهد می

درد قفسه سینه به سمت بازوی چپ، فک و همچونویون      -

 .یابد پشت نیز گسترش می

درد ناگهانی، شدید و تیز بوده، با تنگی نفو  هوموراه        -

ویژه اگر بروز درد زمانی باشد که مدت طووننوی    است، به

مثال به دلیل مسافورت طووننوی یوا         ) اید  حرکت بوده بی

 (.بارداری و زایمان

احساس تهوع، گیجی و عدم تعادل، تپش شدید قلب و   -

، احساس سردرگوموی،   ( نف  نف  زدن) یا تنف  شدید 

 ..پریده بودن، و همچنین تعرق شدید رنگ

 : درمان 

درمان درد در قفسه سینه، به شناسایی علت درد بستگوی  

های غیرتهاجوموی،    دارودرمانی، انجام عمل.  خواهد داشت

عونووان      توانند بوه    جراحی و یا ترکیبی از موارد فوق، می

 .راهکارهای درمانی، مورد توجه قرار گیرند
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اگر به دنبال خم شدن مثال جهت گره زدن کفش و یابه  -01

دنبال چرخش بدن مثال در رختخواب درد شدید وناگهانی 

در این شرایط .ایجاد شود معمون این درد غیر قلبی است

بیمار سعی می کند نف  خود راکوتاه نگه دا رد تا شدت درد 

 .کمتر شود

درد در محل اتصال دنده ها به جناغ که بالم  بدتر می  -00

 .شود به علت التهاب دردناک غضروف دنده ای می باشد

درد عضالت جدار قفسه سینه ودرد عضالت زیرپستان  -01

 .بسیار شایع است وموجب اشتباه در تشخیص می شوند

درد بیشتر در استراحت :درد خوش خیم در افراد جوان -01

بروز می کند درد خصوصیت خنجری وتیز می باشد معمون 

 درد در ناحیه جلوی قلب است گاها همراه با تپش می باشد

ممکن است تکرار شونده باشد معاینه بالینی ونوار قلب 

 .نرمال است

معمون درافراد میان سال دیده : بیماری شانه درد ناک  -01

حرکات .درد هنگام شب واستراحت تشدید میابد.می شود

شانه موجب تشدید درد می شود علل این بیماری شامل 

مشکالت دیافراگم،کیسه صفرا،تومور ریه،بیماری های 

اسکلتی وعضالنی اطراف شانه،وبا شیوع کمتر بیماری های 

 .قلبی،بیماری های سیستمیک مانند دیابت
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 :چگونگی تشخیص  نوع درد 

مهمترین نکته این است که تشخیص علت درد حتما بوایود   

 .توسط پزشک انجام شود

 :خصوصیات دردهای غیر قلبی

معموال اگر بیمار محل درد رابا یک انگشت نشان دهد  -0

 .علت درد غیر قلبی است

دردهایی که پایین تر از ناف ویا بان تراز فک تحتانی  -1

 ..علل غیر قلبی دارند معموال می باشند

دردهایی که تنها محدود به شانه،کتف ودست چپ  -5

 .علل غیر قلبی دارند معموالهستند 

علل معموال  اگر دردی برای فقط چند ثانیه طول بکشد -6

 .ان غیرقلبی است

اگر دردی برای ساعت های متمادی و یا برای روز ها  -7

 .غیر قلبی استمعموال ثابت و پایدار باشد 

موقع استراحت ویا موقع دراز معموال اگر دردی  -8

 .کشیدن،ایجاد شود معمون قلبی نیست

دردی که باحرکت دست ها،باخم وراست شدن  -9

بدن،بانف  عمیق ویا باسرفه ویا باحرکت گردن شدید 

 .قلبی نیست  معموالترمی شود 

 :درد قفسه سینه انواع مختلفی دارد 

کند شبیه به  درد تیز، درد شدید که ناگهانی بروز می .0

 احساس بریده شدن

ای نیست،  درد خفیف، مداوم و مبهم، محل درد نقطه .1

 .شود درد در یک محدوده احساس می

 احساس سوزش قلب .1

 درد پیوسته و مداوم، شبیه به گرفتگی عضله .1

های شدید و ناگهانی، شبیه  درد خنجری، با مشخصه .5

 به سوزن، با احساس فرو رفتن

احساس سنگینی بر سینه وجود دارد، انگار جسمی  .6

آورد یا شبیه  روی سینه قرار گرفته، بر سینه فشار می

به اینکه، نواری محکم و تنگ، دور سینه بسته شده 

 .است

 :علل 

 ریوی/    قلبی    

 عروقی/   گوارشی   

 عفونی/     اسکلتی      عضالنی 

 بدخیمی ها/      اختالنت روانی و عاطفی     

کنی؛؟ دردی تیز و  ات احساس می درد عجیبی در قفسه سینه

 !!!کند؟ آید و فروکش می کشدار که ناگهان سراغت می

معمون از آنجایی که چنین دردی فقط برخی اوقات بروز 

شود، اما چنین دردی ممکن  اهمیت تصور می کند، کم می

اما جالب است بدانید شایعترین . آفرین باشد است فاجعه

 .علت درد قفسه سینه ، عوامل غیر قلبی است

  را برای درد قفسٔهتری  علت  خطرناکگرچه همیشه باید 

 . سینه در نظر داشت

درد قفسه سینه درد زمانی ااست که در ناحیه گردن تا بانی 

، احساس ناراحتی یا درد (آخرین دنده قفسه سینه)شکم 

 .وجود دارد

های درد بسیار مهم  در این گونه موارد، توصیف مشخصه

هستند، آیا درد، زمان استراحت هم وجود دارد یا فقط زمان 

های خاصی  کند؟ آیا ممکن است در وضعیت فعالیت بروز می

از نحوه قرارگیری بدن، درد تشدید شده یا اینکه برطرف 

 شود؟


