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Abstract
Introduction: A wide variety of protozoa and helminthes could influence the heart directly 

or indirectly. The manifestations may lead to different warning signs with the most frequent 
myocardium and pericardium. The parasites related to the heart diseases are reviewed in the 
present study.

Methods and Materials: This review article has been performed by searching cardiac 
disease, helminthes, and protozoa key words in the specific data base of medical sciences 
including ISC, PubMed, Scopus, Elsevier, and google scholar.

Results: Parasites could invade myocardium, pericardium, and vascular tissue that cause 
pericarditis and myocarditis. Furthermore, chronic parasitic infection in immunocompromised 
individual, organ transplant recipients, and AIDS patients could be reactivated and resulted 
systemic disease that finally lead to heart involvement.

Discussion and Conclusion: Nowadays, the parasitic infections may be observed 
anywhere in the world because of the widespread migration and the increase in the number of 
immunocompromised patients. The actual way of heart failure diagnosis in parasitic disease 
is information about the epidemiological risk factors and common clinical manifestations. 
Therefore, the physicians must have enough knowledge about these facts to consider the 
possibility of a parasitic infection in the differential diagnosis.
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چكيد ه
مقدمه: طیف متنوعی از تک یاخته ها و کرم ها می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم قلب را تحت تاثیر قرار دهند. این 

درگیری ها اغلب به شکل های مختلفی همچون اختالل در میوکارد یا پریکارد خود را نشان می دهند. در این مطالعه انگل های 
مرتبط با بیماری های قلبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شامل  پزشکی  حوزه  تخصصی  اطالعاتی  بانکهای  در  باجستجو  که  است  مروری  نوع  از  مطالعه  این  روش ها:  و  مواد 

Elsevier ،SCOPUS ،PubMed ،google Scholar و ISC با کلید واژه های بیماری های قلبی، تک یاخته ها وکرم ها بدست آمده 

است.
نتايج: عوامل انگلی می توانند میوکارد، پریکارد، اندوکارد و عروق واسکولیت را درگیر کنند که منجر به عوارضی نظیر 

پریکاردیت و میوکاردیت می شوند. همچنین عفونت های نهفته انگلی در افراد سرکوب شده سیستم ایمنی، پیوند عضو و یا 
در مبتالیان به ایدز می توانند دوباره فعال شده و بیماری سیستمیک ایجاد کنند و در نهایت باعث درگیری قلب شوند.

بحث و نتيجه گيری: امروزه در نتیجه مهاجرت افراد و افزایش مبتالیان به نقائص سیستم ایمنی، عفونت های انگلی در تمام 

نقاط دنیا یافت می شوند. کلید اصلی تشخیصی درگیری قلبی توسط انگل اطالع از ریسک فاکتورها ی اپیدمیولوژیک و 
شایع ترین شکل تظاهرات بالینی انگل است. پزشکان باید در این مورد اطالعات کافی داشته باشند تا احتمال عفونت انگلی 

را در تشخیص های افتراقی مورد توجه قرار دهند.
کلمات کليدی: بیماریهای قلبی، کرم ها، تک یاخته ها

* )نويسنده مسئول( احمدرضا معمار، گروه انگل شناسی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، تهران، ايران.
nahidjalallou@yahoo.com :آدرس الكترونیكی  

مقدمه
طیف متنوعی از تك ياخته ها و کرمها می توانند به طور مستقیم 
يا غیر مستقیم قلب را تحت تاثیر قرار دهند که اغلب به صورت 
اختالل در میوکارد يا پريكارد مشخص می شود. در اين عارضه 
ممكن است میوکارد، پريكارد، اندوکارد و عروق واسكولیت درگیر 
شوند که منجر به عوارضی نظیر پريكارديت و میوکارديت می شوند. 
همچنین عفونت های نهفته انگلی در افراد سرکوب شده ايمنی يا 
پیوند عضو يا مبتاليان به ايدز، ممكن است دوباره فعال شوند و 

بیماری سیستماتیك ايجاد کنند و در نهايت باعث درگیری قلب 
شوند )1(.

تك ياخته هايی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در درگیری قلبی 
موثرند شامل تريپانوزوما کروزی، تريپانوزوما بروسه ای رودزينس 
نگلريا  هیستولیتیكا،  انتاموبا  توکسوپالسما گوندی،  گامبینس،  و 
فاولری، ماالريا، و لیشمانیا هستند. کرم هايی که به طور مستقیم و 
غیر مستقیم در درگیری قلبی موثرند شامل: تنیا سولیوم، تريشینال 
اسپیرالیس، توکسوکارا کنیس يا کتی، اکینوکوکوس، شیستوزوما 
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ودايروفیالريا ايمیتیس می باشند. اين مطالعه مروری يك ديد کلی 
درباره رايج ترين عفونت های انگلی شناسايی شده که روی قلب اثر 
می گذارد را ارائه می دهد و برای هر بیماری نحوه ی بیماری زايی، 

تشخیص آزمايشگاهی و درمان را بیان می کند.

مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مروری است که باجستجو در بانكهای اطالعاتی 
 ،SCOPUS ،PubMed ،google Scholar تخصصی حوزه پزشكی شامل
Elsevier و ISC با کلیدواژه های بیماريهای قلبی، تك ياخته ها وکرم ها 

بدست آمده است.

يافته ها
(Chagas disease) بيماری شاگاس

اين بیماری که عامل آن تريپانوزوما کروزی است هنوز يكی از 
شايع ترين بیماری های انگلی در آمريكای التین است و در مناطق 
غیر اندمیك در اثر مهاجرت گسترده به مشكل بهداشتی تبديل شده 
است. فاز آغازين اين بیماری )حاد( ۴ تا ۸ هفته به طول می انجامد 
و معموال بدون عالمت و خود محدود شونده است، اما در کمتر از 
1% موارد ممكن است منجر به مننگوانسفالیت يا میوکارديت کشنده 
شود، به طوری که در مناطق اندمیك، حداقل ۲1۰۰۰ مرگ قلبی در 
بین جوانان در اثر ابتالئ به اين انگل گزارش شده است )۲(. فاز 
ديگر اين بیماری يعنی فاز مزمن ممكن است دهه ها يا کل مدت 
زندگی شخص به طول انجامد که در ۲۰ تا ۴۰ درصد موارد، بیماران 
عالئمی نظیر درگیری قلب، مری، کولون و سیستم عصبی را نشان 
می دهند. مهم ترين فرم بیماری در شاگاس، کارديومیوپاتی است. 
در واقع بیماری قلبی شاگاس به عنوان کارديومیوپاتی آريتموژنیك 
در نظر گرفته شده است که به وسیله آريتمی های دهلیزی و بطنی و 
نقص در سیستم هدايت مشخص می شود و در مطالعات آتوپسی 
انجام شده قريب به اتفاق بیماران دارای میوکارديت حاد بودند 
)۳(. معموال فیبروز نواحی خلفی و راسی بطن چپ موجب تمايز 
بیماری قلبی شاگاس از ديگر کارديومیوپاتی ها می شود. به عالوه 
در کارديومیوپاتی شاگاس پیشرفت بالینی بیشتر و سريعتر و بقا 

کمتر است.
کارديومیوپاتی شاگاس پیچیده است و روند آن به طور کامل شناسايی 

نشده است. بقای انگل و صدمه به میوکارد در اثر واکنش ايمنی 
اصلی ترين مكانیسم ايجاد بیماری قلبی شاگاس بوده که با تعداد 
آماستیگوت ها در ماهیچه کاردياک مرتبط است و می تواند منجر 
به تخريب هیالین فیبرهای ماهیچه، نكروز انعقادی میوسیت ها و 
احاطه بافت قلب و درگیری اپیكارد و پريكارد شود. محصوالت اين 
ضايعات باعث درجات مختلفی از نكروز، آسیب مويرگی، فیبروز 
و آسیب نورون )کمبود مهارکننده ی فعالیت پاراسمپاتیك گره های 
سینوسی و مكانیسم کرونوتروپیك در پاسخ به تغییرات فشار خون 
يا بازگشت وريدی( می شوند. ترومبوز پالکتی انسدادی در اپیكارد و 
عروق کرونر داخلی و افزايش محصوالت سايتوکاين ها و مدياتورها 
که باعث توسعه اسپاسم رگ ها و انعقاد پالکت ها می شوند توسط 

الگوهای تجربی بیماری شاگاس نشان داده شده اند )۴(.
در اصل اتوايمنی را عامل اتیولوژی میوکارديت مزمن تريپانوزوم 
کروزی می دانند و توجه اصلی روی آنتی بادی هايی که با میوزين 
 ،B13 کاردياک واکنش متقاطع دارند و همچنین روی آنتی ژن
مختص تريپانوزوم کروزی است زيرا آنها در صد در صد بیماران 
مبتال به کارديومیوپاتی شاگاس يافت شده و همچنین کلنی های 
سلول های T مشتق شده از بیماران به طور همزمان با B13 و زنجیره 
سنگین میوزين کاردياک واکنش دارد. در مجموع عوامل دخیل در 
اين عارضه، اختالالت آتونومیك و مويرگی، ايمنی ضد انگلی، 

اتوايمنی، مشخصات ژنتیكی فرد و انگل می باشند )۵(.
نشانه  و  تیپیك  ضايعه  يك  رگ(  )برآمدگی  راسی  آنوريسم 
تشخیصی برای شاگاس است که MRI بهترين روش برای تشخیص 
آن است و اکوکارديوگرافی به علت در دسترس بودن و قیمت 
کمتر کاربردی ترين روش تشخیصی است. برای کند کردن روند 
پیشرفت بیماری قلبی درمان ضد تريپانوزوم پیشنهاد شده است، 
(Nifurtimox or Benznidazole) و در مرحله نارسايی قلبی بايد پیوند 

قلب انجام گیرد )۵(.

(Sleeping sickness) بيماری خواب آفريقايی
اين بیماری که توسط تريپانوزوم بروسه ای رودزينس يا گامبینس 
ايجاد می شود فقط در آفريقا يافت شده و يك مشكل اساسی در 
مناطق اندمیك صحرای آفريقا (sub-Saharan) است. اين بیماری 
دو مرحله دارد، مرحله اول آن (Haemolymphatic) به شكل تب 
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سیستمیك است که انگل از طريق جريان خون و لنف در بدن انتشار 
می يابد و مرحله دوم (Meningoencephalitic) با توسعه ی تظاهرات 
نورولوژيك مشخص می شود. درگیری قلبی بیشتر در مرحله ی 
اول بیماری مشاهده می شود. میوکارديت و گاهی پانكارتیت که به 
آريتمی و ايست قلبی منجر می شود، گزارش شده است. درگیری 
میوکارد با تخريب، نكروز، انفصال و ادم فیبرهای ماهیچه همراه 
است و می تواند وخیم باشد. در مراحل حاد بیماری نفوذ سلولی 
لنفوسیت ها و پالسماسل ها را به اليه های مختلف قلب داريم؛ و به 
دنبال آن نفوذ ماکروفاژها و سلول های چند هسته ای مشاهده می شود.
در مطالعه ای مشخص شد انگل ها به وسیله نفوذ سلولی می توانند 
در هر ۴ دريچه قلب حضور يابند.در مطالعات کالبد شكافی انسانی 
نیز در ۶۷ تا ۸۰ درصد موارد آتوپسی، پانكارديت مزمن مشاهده 
می شد که اين پانكارديت در ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد می تواند حاد 
باشد و منجر به مرگ شود. همچنین اپیكارديت و تغییرات مخرب 
همراه نفوذ سلولی در سیستم هدايت قلب مشاهده شده است 
اما میوکارديت با درجات مختلف وخامت، برجسته ترين حالت 
درگیری قلب است. در ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد آماس کانونی، مزمن 
يا غیرترومبوژنیك دريچه قلب گزارش شده که می تواند روی هر ۴ 
دريچه تاثیر گذارد. ايست قلبی در مراحل آخر آلودگی با تريپانوزوم 

رودزينس مشاهده شده است )۵(.
الكتروکارديوگرافی (Electrocardiography) غیر نرمال نیز شايع است 
که شامل ولتاژ پايین، فرو رفتگی بخش PR، تغییرات غیر معمول 
امواج ST-T و رپالريزيشن در ۳1 تا ۳۴ درصد بیماران می باشد. 
همچنین در بیمارانی که به علت آريتمی کنترل نشده ريسك مرگ 
در آنها باال بود فاصله طوالنی QT نشان داده شده است. تشخیص 
بر اساس مشاهده میكروسكوپی اسمیر خونی و آسپیره گره لنفی يا 
مايع مغزی- نخاعی (CSF) صورت گرفته است. سورامین، پنتامیدين، 
آرسنیك ارگانیك و الفورنیتین داروهای شايع برای درمان هستند 
اما انتخاب آن ها بستگی به اثرات جانبی دارو و درگیری CNS دارد؛ 
به طوری که در مرحله اولیه بیماری )همولنفاتیك( سورامین را 
برای مقابله با تريپانوزوم رودزينس و پنتامیدين يا سورامین را برای 
تريپانوزوم گامبینس پیشنهاد می دهند؛ و در مراحل آخر بیماری 
)عصبی( مالرسوپرول را علیه هر دو گونه و الفورنیتین را فقط علیه 

گامبینس پیشنهاد می دهند )۶(.

(Toxoplasmosis) توکسوپالسموزيس
توکسوپالسما گوندی انگلی داخل سلولی است که در سراسر جهان 
يافت می شود و می تواند از طريق خون و لنف به ارگان های دورتر 
مهاجرت کند. تظاهرات بالینی اين انگل به سطح ايمنی فرد میزبان 
بستگی دارد. در افراد سالم فاز حاد اغلب بدون عالمت بوده اما 
عفونت نهفته که در آن انگل در فاگوزوم ماکروفاژها و سلولهای 
میوکارد ساکن می شود، می تواند تا آخر عمر فرد باقی بماند. در افراد 
با نقص ايمنی ممكن است انسفالیت يا کوريوانسفالیت ايجاد شود.
است.  نهفته  بیماری  عود  در  مهمی  عامل  ايمنی شخص  میزان 
برای کنترل  T، ماکروفاژها و سايتوکاين های تیپ 1  سلول های 
توکسوپالسما ضروری هستند. هر چند در فاز حاد میوکارديت 
به ندرت گزارش شده است ولی پريكارديت انقباضی، آريتمی 
و نارسايی قلبی مشاهده شده است. در افراد مبتال به ايدز، قلب 
شايع ترين ارگان درگیر بعد از مغز است. همچنین در افراد پیوند 
عضو نیز در حالتی که دهنده ی عضو سرم مثبت باشد میوکارديت 

رخ می دهد که می تواند منجر به پس زدن پیوند شود.
تشخیص بر اساس روش سرولوژی و شناسايی تاکی زوئیت ها در 

بافت میوکارد و همچنین PCR است.
و  پريمتامین  يا  سولفاديازين  و  پريمتامین  از  ترکیبی  با  درمان 

کلیندامايسین انجام می گیرد )۵(.

(Schistosomyasis) شيستوزوميازيس
اين بیماری توسط ۵ گونه اصلی شیستوزوما ايجاد می شود که 
اصلی ترين آنها شیستوزوما مانسونی، هماتوبیوم و ژاپونیكوم هستند. 
اين انگل ها بعد از سوراخ کردن پوست میزبان اصلی توسط جريان 
خون به کبد می روند و سپس به عروق مزانتريك مهاجرت می کنند. 
تخم ها توسط مدفوع دفع نمی شوند و در ديواره روده و مثانه به دام 
می افتند و ممكن است توسط گردش خون به ديگر ارگانها مهاجرت 
کنند. در عفونت های پايدار و شديد، بزرگی طحال ايجاد می شود که 
در نتیجه ی فیبروز، انسداد جريان خون و فشارخون پورتال است. 
يوروپاتی  دچار  است  ممكن  بیماران  هماتوبیوم  در شیستوزوما 
انسدادی شوند. در مواردی ممكن است تخم ها از کبد خارج شده 
و توسط عروق خونی به ريه مهاجرت کنند و باعث افزايش فشار 
خون ريوی (Pulmonary arterial hypertension) شوند که بر اساس 
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طبقه بندی WHO در گروه يك بیماری ها قرار گرفته است. مكانیسم 
بیماريزايی به طور دقیق مشخص نیست اما گمان می رود انسداد 
مكانیكی عروق ريوی توسط تخم ها و التهاب عروق ريوی در 
پاتوژنز موثر باشند در پاسخ به تخم ها سلول های T کمكی نوع ۲ 
تولید می شود که منجر به تشكیل گرانولوم می شوند. اينترلوکین ۴ 
و 1۳ همراه ديگر مدياتورها باعث التهاب عروق ريوی و توسعه 
 PAH ضايعات آنژيوماتوئید می شوند. ممكن است بیماران مبتال به
افتادگی بطن راست  اکثر آنها از کار  بدون عالمت باشند و در 

مشاهده می شود )۷(.
خصوص  به  تشخیص،  برای  کاربردی  روشی  اکوکارديوگرافی 
تشخیص میزان شدت درگیری بطن راست و عملكرد آن است. 
بوده  کاربردی  منطقه روشی  مهاجران يك  در  روش سرولوژی 
طحال  بزرگی  در  تشخیصی  روش  يك  اولتراسونوگرافی  و 
شیسوزومیازيس است. پرازی کوانتل برای درمان تمامی گونه های 
PAH هنوز در  اما درمان اختصاصی  شیستوزوما تجويز می شود 

دست تحقیق است )۸(.

(Cysticercosis) سيستی سرکوزيس
سیستی سرکوز در اثر بلع تخم های تنیا سولیوم ايجاد می شود. 
انكوسفرها به ديواره روده حمله می کنند و به مغز و ماهیچه های 
صاف و ديگر بافتها نیز انتشار می يابند. تظاهرات بالینی در اثر تخريب 
کیست ايجاد می شود. پاسخ التهابی میوکارد در اثر تشكیل گرانولوما 
يا فیبروزيس ايجاد می شود که منجر به آريتمی يا اختالالت هدايتی 
به طور خود به خودی يا در طول درمان می شوند. به نظر می رسد که 
درگیری قلبی در سیستی سرکوزيس نادر باشد اما مطالعات آتوپسی 
شیوع ۲۰ تا ۲۵ درصدی را نشان می دهند. سیستی سرکوس قلبی 
معموال بدون عالمت بوده و در طول عمل جراحی قلب يا آتوپسی 

مشخص می شود )۵(.
تشخیص بر اساس اپیدمیولوژی يا روش سرولوژی است. آزمايش 
ايمونوالكتروترانسفر وابسته به آنزيم آزمايشی برای تشخیص آنتی 
بادی است. آزمايش های بر پايه PCR نقش اساسی در تحقیقات 
اپیدمیولوژی و تشخیصی سیستس سرکوس دارند. اکوکارديوگرافی 
نیز در تشخیص کیست قلبی می تواند موثر باشد. نقش آلبندازول و 
پرازی کوآنتل و جراحی در درمان هنوز به طور کامل اثبات نشده 

است اما می تواند موثر باشد )۵(.

(Trichinelosis) تريشينلوزيس
تريشینلوز که توسط نماتود تريشینال اسپیرالیس يا ساير گونه های 
تريشینال ايجاد می شود، در سراسر جهان شايع است. میوکارديت 
مرتبط با تريشینال توسط حمله مستقیم الرو به میوکارد ايجاد نمی شود 
بلكه توسط پاسخ ائوزينوفیلیك التهابی القا می شود و تظاهرات 
بالینی با تعداد الرو بلعیده شده ارتباط دارد و در دو حالت روده ای 
و ماهیچه ای می تواند تظاهر يابد. گرايش تريشینال اسپیرالیس به 
ماهیچه مخطط می تواند با احتمال ۲1 تا ۷۵ درصد میوکارد را درگیر 
کند. میوکارديت ايجاد شده توسط الرو مهاجر و پاسخ التهابی به 
طور شاخص در هفته سوم عفونت ايجاد می شود که ممكن است با 
درد قفسه سینه آغاز شود. آريتمی کاردياک اصلی ترين علت مرگ 

در ابتال به تريشینلوز قلبی است )9(.
تشخیص بر اساس تست سرولوژی و بیوپسی ماهیچه انجام می گیرد. 
آزمايشات سرولوژی حدود ۳ هفته بعد از عفونت مثبت می شود. 
سطح آنتی بادی ممكن است بیش از يك سال مثبت باقی بماند. در 
بیمارانی که تظاهرات قلبی واضح نیست آزمايش تروپونین را برای 
تشخیص میوکارديت بدون عالمت پیشنهاد می دهند. MRI قلبی نیز 
می تواند درگیری قلبی را تشخیص دهد اما فقط خاص تريشینلوز 
نیست. درمان با آلبندازول يا مبندازول همراه با استروئیدها برای 

موارد شديد آلودگی انجام می گیرد )9(.

انگل هايی که گاهی پريكارد را درگير می کنند
(Entamoeba histolytica) انتاموبا هيستوليتيکا

آمیب هیستولیتیكا شیوع جهانی دارد و پريكارديت آمیبی را باعث 
می شود. درگیری پريكارد بسیار نادر بوده اما از عوارض جدی 
آمیبیازيس است. پريكارديت آمیبی ممكن است به صورت عارضه ای 
در پريكارد با ايجاد تغییرات الكتروکارديوگرافیك ظاهر شود که 
مرتبط با آبسه در لوب چپ قلب است و يا به صورت پريكارديت 
حاد به علت سوراخ شدن پريكارد توسط آبسه ايجاد شود. همچنین 
گزارش شده است که آبسه در لوب راست کبد با پريكارد ارتباط 

دارد. تظاهرات بالینی به دو صورت مشاهده می شود:
1( شروع ناگهانی تامپوناد قلبی با درد قفسه سینه، تنگی نفس و شوک، 
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۲( پیشرفت کند و ايجاد تب، تنگی نفس و درد. پريكارديت آمیبی 
اغلب در کودکان بیشتر است و احتمال ابتال تا ۲۰% می رسد )1۰(.
تشخیص بر اساس تست های سرولوژی است که حساسیت آن به 
9۰% می رسد. درمان آمیبیاز قلبی نیاز به ترکیبی از جراحی و مصرف 

مترونیدازول دارد )۵(.

(Echinococosis) اکينوکوکوزيس
اکینوکوکوس  متاسستود   ۴ از  يكی  به  ابتال  توسط  بیماری  اين 
ايجاد  اولیگارتوس  گرانولوزوس، مولتی لوکوالريس، ووگلی و 
می شود و شیوع جهانی دارد.انسان میزبان واسط اتفاقی است. بعد 
از بلع تخم ها توسط میزبان واسط، انكوسفرها از طريق دريچه ی 
تخم آزاد می شوند، از روده ی کوچك عبور می کنند و در ارگان های 
احشايی مختلف انتشار می يابند. کیست هیداتید می تواند ماه ها يا 
سال ها به رشد خود ادامه دهد بدون اينكه عالمتی ايجاد کند، اما در 
مواردی آنقدر بزرگ می شود که عاليمی را بروز می دهد. کیست ها 
اکثرا« در کبد و ريه مستقر می شوند اما کیست های هیداتید قلبی 
فقط در ۳ تا ۵ درصد موارد گزارش شده اند که تظاهرات بالینی آن 
شامل آريتمی، عفونت میوکارد، تامپوناد قلبی، پريكارديت حاد و 

ايست ناگهانی قلب است.
تشخیص بر اساس تست های سرولوژی و راديوگرافی بوده و درمان 

باآلبندازول يا مبندازول است )۵(.

(Naegleriafowleri) نگلريا فاولری
آمیب آزاد نگلريا فاولری غالبا ايجاد کننده ی مننگوانسفالیت آمیبی 
اما  است.   (Primary amoebic meningoencephalitis = PAM) اولیه 
برخی مدارک و شواهد حاکی از عفونت منتشر هستند. بسیاری از 
نويسندگان درباره ی تشخیص پاتولوژيك PAM مرتبط با میوکارديت 
گزارش های  موارد  در  داده اند.  توضیحاتی  مرکزی  يا  منتشر 
میوکارديت، تظاهرات بالینی قلبی تقريبا وجود نداشته و از طرفی 
آمیب در بافت قلب يافت نشده است. اين مسئله جای تامل دارد 
که آيا گزارشات حاکی از میوکارديت دال بر ارتباط آن با اين آمیب 
است يا خیر؟ برای تشخیص از روش PCR استفاده می شود. درمان 
PAM به علت پیشرفت سريع نادر است اما اگر امكان پذير باشد، 

آمفوتريسین B جزئی از درمان است )۵(.

(Malaria) ماالريا
ماالريای حاد بیماری خاصی است که می تواند ارگان های مختلف 
بدن را تحت تاثیر قرار دهد. مكانیسم درگیری قلبی در اين بیماری 
مربوط به اختالل در پارامترهای گردشی قلب يا در نتیجه ی اختالل 
خود به خودی میوکارد است. تخلیه ی مايع درون عروقی با ماالريای 
شديد مرتبط است که منجر به اختالل در گردش می شود و حجم 

بیرون ده قلبی را کاهش می دهد.
گلبول های قرمز سالم و ناسالم آلوده به ماالريای فالسیپاروم به 
نهايت  در  و  می شوند  متصل  محیطی  کوچك  عروق  اندوتلیوم 
توکسین های انگل يا مدياتورهای ايمنی میزبان يا هر دوی اين 
فاکتورها با هم روی عملكرد میوکارد قلب اثر مهاری ايجاد می کنند.
تظاهرات بالینی شامل میوکارديت، تغییرات الكتروکارديوگرافی، 

نقص در سیستم هدايتی قلب، آريتمی
تاکی برادی و کاهش برون ده قلبی است. اختالل طوالنی مدت 
قلب در ماالريا نادر است و بیشتر اين عاليم در فاز حاد ماالريا 
 ECG رخ می دهد، به طوری که در بیشتر بیماران بعد از بهبود که با
و اکوکارديوگرافی ۲ بعدی بررسی شدند عاليم قلبی آنها نرمال 
بود. هنوز با وجود تمام اين مطالعات میزان شیوع درگیری قلبی در 
پالسموديوم فالسیپاروم به علت شدت و سرعت پیشرفت بیماری 

غیر قابل پیش بینی و شناخت است )11(.

(Leishmaniasis) لیشمانیازيس
اين بیماری با جنس لیشمانیا ايجاد می شود. درگیری قلبی در لیشمانیا 
به ندرت گزارش شده و شامل میوکارديت و پريكارديت است. 
 QT و فاصله طوالنی T شامل وارونگی موج ECG بیشترين تغییرات
  SbV (Pentavalentو B است. مهمترين داروهای درمانی، آمفوتريسین

(antimonials هستند )۷(.

نتيجه گيری
امروزه در نتیجه ی مهاجرت افراد و افزايش افراد مبتال به نقايص 
می شوند.  يافت  نقاط جهان  تمام  در  انگلی  عفونت های  ايمنی، 
کلید اصلی تشخیص درگیری قلبی توسط انگل، اطالع از ريسك 
فاکتورهای اپیدمیولوژيكی و شايع ترين شكل تظاهرات بالینی انگل 
است. بنابراين پزشكان بايد از اطالعات و آگاهی کافی در اين 
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زمینه برخوردار باشند تا احتمال عفونت انگلی را در تشخیص های 
گوناگون مورد توجه قرار دهند. مديريت درمان، نیازمند مهارت در 

تست های تشخیصی و داروهای خاص بیماری است.
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