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  1611دوم اردیبهشت  ی /هفته416 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 01/2/0111تاریخ چاپ:  8/02/0911تاریخ پذیرش:  22/01/0911تاریخ دریافت: 

  
 میترال با کیفیت زندگی کودکان ی ارتباط پروالپس دریچه

 
 4قندی یزدان ،3چایجان یوسفی پارسا ،2فرد شایگان مهران ،2عالقمند آنیتا ،1دادگر زهره

 
 

 دهیچک

حاضر با هدف بررسی تأثیر احتمالی پروالپس  ی میترال با کیفیت زندگی کودکان، مطالعه ی ارتباط پروالپس دریچه ی با توجه به نتایج متناقضی در زمینه :مقدمه

 میترال در کیفیت زندگی کودکان انجام گردید. ی دریچه

بررسی اکوکاردیوگرافی جهت  ،انجام گردید. ابتدا 0911کودک مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر شهر اراک در سال  021مقطعی بر روی  ی این مطالعه :ها روش

 ،یم شدند. سپسمیترال تقس ی کودکان به دو گروه با و بدون پروالپس دریچه ،میترال برای کودکان انجام گردید و بدین صورت ی تشخیص پروالپس دریچه
دهی والد برای  در دو فرم خود ارزیابی توسط کودک و گزارش( Peds QLیا  Pediatric quality of life inventory TMکیفیت زندگی کودکان ) ی نامه پرسش

 ها تکمیل گردید. آن

 39/22 ± 91/02برابر  ترالیم ی چهیدر کودکان مبتال به پروالپس در یبعد عملکرد جسمان نیانگیکودکان، م یابیخود ارز یزندگ تیفیک ی نامه بر اساس پرسش :ها افتهی

 یبعد عملکرد عاطف ی نمره نیانگیم ن،یتوسط والد یده گزارش تیفیک ی نامه بر اساس پرسش ن،ی(. همچنP=  120/1کمتر از کودکان سالم بود ) یدار یبود که به طور معن
 (.P=  112/1از کودکان سالم کمتر بود ) یدار یبود که به طور معن 08/38 ± 11/09برابر  ترالیم ی چهیکودکان مبتال به پروالپس در

باشد و تنها بعد عملکرد جسمانی از  میترال نمی ی ثر از ابتال به پروالپس دریچهأکیفیت زندگی کودکان به طور کلی مت ،حاضر ی بر اساس نتایج مطالعه :یریگ جهینت

ثر بر کاهش عملکرد جسمانی در ؤتوجه به عوامل م از این رو،باشد.  عاطفی از دیدگاه والدین کودکان مبتال نسبت به کودکان سالم کمتر مینظر کودکان و بعد عملکرد 
 .برخوردار است بیشتریمیترال از اهمیت  ی کودکان مبتال به پروالپس دریچه

 ط با سالمتیی میترال؛ کودکان؛ کیفیت زندگی مرتب پروالپس دریچه :یدیکل واژگان

 

 دانشکده مجله .میترال با کیفیت زندگی کودکان ی ارتباط پروالپس دریچه .قندی یزدان چایجان پارسا، یوسفی فرد مهران، شایگان عالقمند آنیتا، دادگر زهره، :ارجاع

 .001-021 (:401) 91 ؛0111 اصفهان پزشکی

 

 مقدمه

ای قلک  اتکک  که یکی      میترال یک  ییاکیری دریچکه    ی پروالپس دریچه

شکه  در دللیکچ  کر در     طبیعی ضخیم میترال غیر ی جییی دریچه جییه

شود و در  ود ین یی عوارضکی لاکرا  اتکک      طی تیستول مشخص می

لکیی قلبکی یکر روی     ذ ر شه  اتک  که ییاکیری   ،در یرخی از مطیلعیت

  (1) یفیک زنهگی در افراد مبتال تأثیرگذار اتک 

مطیلعیت گونیگونی یه منظور ارزیکییی  یفیکک    ،اخیر ی در  نه دله

لکیی مکچمص رکورت پذیرفتکه و      زنهگی ییایران مبتال یه انکوا  ییاکیری  

نقش مهای در  یفیک زنکهگی   ،لی مشخص گردیه  اتک  ه ایص ییایری

یه طوری  ه یهبکود عالرکرد روزانکه و  یفیکک زنکهگی       ؛ایص افراد دارد

لیی مچمص یه رورت ی  لهف درآمکه  اتکک     ییایران مبتال یه ییایری

یی تغییرات نیمنیت  لاکرا  اتکک     ،لیی مچمص  یفیک زنهگی در ییایری

 ننه  عوارضی  ه ایجید می یلی یه دلیل شرایط خیص و گیل ایص ییایری

  (2-3) زنهگی اثرگذار لستنهیر روی ایعید مختلف  یفیک 

 ،لییی  ه مورد توجه پژولشگران واقع شکه  اتکک   یری از ییایری

لی یی توجه یه شیو  یکیال   ییایریییشه  ایص  روقی میع -لیی قلبی ییایری

, w
h
ich

 p
erm

its u
n

restricted
 u

se, d
istrib

u
tio

n
, an

d
 rep

ro
d
u

ctio
n

 in
 

U
n

p
o

rted
 L

icen
se

 
4

.0
N

o
n

C
o

m
m

ercial 
-

C
reativ

e C
o
m

m
o
n

s A
ttrib

u
tio

n
access article d

istrib
u
ted

 u
n

d
er th

e term
s o

f th
e 

-
T

h
is is an

 o
p
en

an
y

 m
ed

iu
m

, p
ro

v
id

ed
 th

e o
rig

in
al w

o
rk

 is p
ro

p
erly

 cited
.

 

 پژوهشیمقاله 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v39i614.13815
https://orcid.org/0000-0001-7492-5426
https://orcid.org/0000-0002-8825-7163
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران دادگر زهره  کیفیت زندگی کودکان ومیترال  یپروالپس دریچه

 1400دوم اردیبهشت  ی/ هفته614ی شماره/  39 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

115 

تواننه یه طور جکهی   می ،و عوارضی نظیر درد، نیتوانی و از  یر افتیدگی

  (4-5)  یفیک زنهگی را در ایعید مختلف تحک تأثیر قرار دلنه

میتکرال یکر    ی ی تأثیر ایتال یکه پکروالپس دریچکه    مطیلعیت در زمینه

محهود اتک  گچارش شه  اتکک  که  ود کین     ، یفیک زنهگی  ود ین

میترال یه میچان انه ی در امور اجتاکیعی خکود    ی د یر پروالپس دریچه

انه  که   یرخی از مطیلعیت نشین داد  ،  از طرفی(6)د یر اختالل لستنه 

عیطفی ییاکیر   -وضعیک روانی ی تعییص  ننه  ،میترال ی پروالپس دریچه

شکنیختی در ایکص    نیسک و لیچ گونه مهر ی یکرای وجکود عالیکم روان   

  (7)ییایری وجود نهارد 

 ی ارتبکی  پکروالپس دریچکه    ی توجه یه نتییج متنیقضی در زمینکه یی 

میترال یی  یفیک زنهگی  ود ین و یی توجه یه وجکود شکواله مبنکی یکر     

لکیی قلبکی،     یلش  یفیک زنهگی در ییایران یچرگسیل مبتال یه ییاکیری 

 ی حیضر یی لکهف یررتکی تکأثیر احتاکیلی پکروالپس دریچکه       ی مطیلعه

 ی  ود ین انجیم گردیه میترال در  یفیک زنهگ

 

 هاروش

 ییکود  که یکر رو    یفیتور -یلیتحل -یمقطع ی مطیلعه  ی ،حیضر ی مطیلعه

 ریک ر بیام ایرتکتین یمراجعه  ننه  یه درمینگکی  اطفکیل ی   ی تیله 8-12 ود ین 

 ی و پککس از اخککذ  ککه اخککالر یککه شککایر      1311شککهر اراد در تککیل  

IR.ARAKMU.REC.1399.087 ناونه یی توجکه یکه     حجم هیانجیم گرد

در افکراد تکیلم از نظکر     یزنکهگ  کیک فی  صیینگییی م (7)مشییه  ی مطیلعه جینتی

و در نظکر گکرفتص    1/8 یرییی انحراف مع 4/55یرایر  ترالیم ی چهیپروالپس در

درره و یکی اتکتفید     85و توان  55/5 ی، خطی48در گرو  دوم یرایر  صیینگیم

 که   هیک نفکر محیتکبه گرد   15یرایکر   11 ی نسخه STATA یآمیرافچار  از نرم

  یفکی شینفر افچا 125یه  یتوان آمیر شیجهک افچا

میتکرال در  ود کین مراجعکه  ننکه  یکه       ی ارزیییی پروالپس دریچه

و یککی اتککتفید  از اطفککیل قلکک   فککور تخ ککصدرمینگککی  قلکک  توتککط 

 ،ایکص اتکی   انجکیم گردیکه  یکر     GE Vivid S6مهل ا و یردیوگرافی 

میترال تقسیم شهنه   ی یی و یهون پروالپس دریچه ی  ود ین یه دو دتته

الزم یه ذ ر اتک  ه یی توجه یه انتخیب ایص  ود کین از یک  جاعیکک    

ثیرگکذار یکر  یفیکک    أ( تییر عوامل احتایلی تPopulation basedپییه )

ر اجتایعی یه طور تقریبی یرسین در نظک  -زنهگی نظیر عوامل اقت یدی

تکیزی تکص، جکنس و تکط       ییص والهیص لاسکین  ،گرفته شه  لاچنیص

 تح یالت انجیم گردیه 

  ی نیمککه از پرتککش ،یزنککهگ کیککفی  ییییککدر ادامککه و جهککک ارز

Peds QL  (یرا یزنهگ کیفی )هیلر دو گرو  اتتفید  گرد ی ود ین  

 کیک فییکرای تکنجش     یلکیی مختلفک   دارای نسکخه  ،نیمکه  پرتش صیا

اتککتفید  شککه  در  ی نسککخه  اتککک مختلککف صیتککن  ود ککین یزنککهگ

تکیل   8-12 ود کین   یزنکهگ  کیک فییرای تنجش   ،حیضر ی مطیلعه

 فینیمه در ط لیی پرتش نهی  گچاتکتؤال  23شه  و دارای  یطراح

گکذاری   ( ناکر  4 ی )ناکر   شکه ی( تکی لا 5 ی )نار  لرگچ از و ررتیل

 صیک ا یکرای  ی یک مق ریک و  هیر ز ی ل ی نار   ی ک،یشود  در نهی یم

 عالرکرد  ی یک مق ریک ز از عبکیرت   که  هیک آ ینیمه یه دتکک مک   پرتش

 یاجتاکیع  عالررد ی یمق ریز ،یعیطف عالررد ی یمق ریز ،یجساین

 ی یک مق ریک دو ز ص،ی  لاچنک ییشنه یم یلیتح  عالررد ی یمق ریز و

 چیک  کل ن  ی نار   یو  یو تالمک جساین یشنیخت روان تالمک ی ل

 ییکرا  ،نیمکه  پرتکش  صیقییل محیتبه اتک  در ا ،نیمه پرتش صییرای ا

پیتکخ   ی، یکرا 75 یزی م امت یلیپیتخ خ ی، یرا155 یزیپیتخ لرگچ امت

پیتکخ   یو یکرا  25 یزیک پیتکخ اغلک  امت   ی، یرا55 یزیاوقیت امت یگیل

و  یکی روا یا شکود  در مطیلعکه   یرفر در نظر گرفته مک  ی نار  شه،یلا

 صیک ا یکه  مطیلعکه  صیک ختنه  که ا نیمه در  ود ین پردا پرتش صیا ییییپی

ییشه  یدرره م 84نیمه یرایر  پرتش صیا ی ل ییروا  ه هنهیرت جهینت

دررکه محیتکبه    82یرایکر   Cronbach's alpha  یضکر  ص،یو لاچن

  (8)ایچار یود  صیمنیت  ا ییییپی ی دلنه  نشین  ه هیگرد

 نارات صیینگیم ی سهیو مقی اطالعیت لیتحل و هییه منظور تجچ

اتتفید   independent t یاز آزمون آمیر گرو ، دو صینیمه ی پرتش

از مککهل  ،یککه منظککور حککذف اثککر تککص و جککنس ص،ی  لاچنککهیککگرد

در تکط    یآمیر یلی آزمون ی هی   لهیاتتفید  گرد یخط ونیرگرت

 16 ی نسکخه  SPSS یافکچار آمکیر   نکرم  توتط و درره 15 نینیاطا

(version 16, SPSS Inc., Chicago, ILاتتفید  گرد )هی  

 

 ها:افتهی

نفکر   66 ودد مورد یررتی قرار گرفتنه  که   125تعهاد  ،در ایص مطیلعه

میترال و یقیه تیلم یودنکه    ی درره( مبتال یه پروالپس دریچه 55لی ) آن

دررکه    15اطاینین  ی )دامنه 12/15میینگیص تص در  ود ین تیلم یرایر 

میتکرال یرایکر    ی ( و در  ود ین مبتال یه پکروالپس دریچکه  67/15-56/1

( یککه دتککک آمککه  88/1-53/11دررککه   15اطاینککین  ی )دامنککه 46/15

نفر از  ود کین   38درره( و  53/37نفر از  ود ین تیلم ) 25 ،لاچنیص

 ود کین   تییردرره( پسر و  57/57میترال ) ی مبتال یه پروالپس دریچه

 مورد مطیلعه دختر یودنه 

 یفیک زنهگی  ود ین تیلم یکی  ود کین مبکتال یکه      ی نتییج مقییسه

خکود ارزیکییی  کودد     ی نیمه میترال یر اتی  پرتش ی پروالپس دریچه

 لکی   ی میینگیص ناکر   ،نتییج اتک  یر اتی  ایصشه  ه یارا 1در جهول 

مبکتال یکه   از گکرو   ود کین    ییشتر ای  تیلم یفیک زنهگی در  ود ین 

(  ه البته از -12/5یود )اختالف میینگیص یرایر  ی میترال پروالپس دریچه

لکیی   مقیکی   (  در ارزیکییی زیکر  P = 125/5دار نبکود )  نظر آمیری معنی

جسکاینی یکیص دو گکرو     تکالمک   ی تنهی اختالف ناکر   ، یفیک زنهگی

 (  P = 521/5دار یود ) ( معنی-17/1)اختالف میینگیص یرایر 
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کودکان سالم )گروه شاهد( با کودکان  یزندگ یفیتک ی یسه. مقا1جدول 

خود  ی نامه )گروه مورد( بر اساس پرسش یترالم ی یچهمبتال به پروالپس در

 کودک یابیارز
 یفیتابعاد ک

 یزندگ

 موردگروه  شاهدگروه 
 مقدار

P* 
 ± یانگینم

 یارانحراف مع

 ± یانگینم

 یارانحراف مع

 021/0 53/12 ± 34/12 41//11 ± 44/16 یبعد عملکرد جسمان

 013/0 51/66 ± 24/15 33/13 ± 65/13 یبعد عملکرد عاطف

 554/0 90/45 ± 14/10 14/44 ± 10/11 یبعد عملکرد اجتماع

 914/0 30/15 ± 43/9 14/15 ± 92/19 یلیبعد عملکرد تحص

 319/0 90/15 ± 41/10 44/14 ± 66/14 یشناختسالمت روان

 021/0 53/12 ± 34/12 41//11 ± 44/16 یسالمت جسمان

 125/0 14/14 ± 19/10 41/19 ± 35/14 یزندگ یفیتکل ک ی نمره
 اتک  یه محیتبه گرد Independent tدرره و توتط آزمون  15 ینیناطا فیرلهدر  P مقهار*

 

 ود ین تیلم یی  ود ین مبتال یکه   یزنهگ کیفی  ی سهیمقی ص،یلاچن

والکه در   یدلک  گچارش ی نیمه یر اتی  پرتش ترالیم ی چهیپروالپس در

 کیک فی  ی لک  ی ناکر   صیینگیم ج،ینتی صی  یر اتی  ااتک آمه  2جهول 

 پکروالپس  یکه  مبکتال   ود کین  در صیوالکه  یدل یر اتی  گچارش یزنهگ

 صیینگیاز گرو   ود ین تیلم یود )اختالف م شتریی ی ا ترالیم ی چهیدر

(  در P=  348/5دار نبکود )  یمعنک  ی(  ه البته از نظکر آمکیر  -13/3یرایر 

تکالمک   ی تنهکی اخکتالف ناکر     ،یزنهگ کیفی  یلی ی یمق ریز ییییارز

دار یکود   ی( معنک -18/12یرایکر   صیینگیک دو گرو  )اخکتالف م  صیی یعیطف

(557/5  =P ) یکی   ود ین یزنهگ کیفی  ارتبی  ییررت یونیمهل رگرت 

اتکک  یکر اتکی      آمکه   3در جکهول   ترالیم ی چهیدر پروالپس یه ایتال

 ری ود کین تکیث   یزنکهگ  کیک فی  یجهول، تص و جنس یر رو صیا جینتی

 نهارد   یدار یمعن

 

کودکان سالم )گروه شاهد( با کودکان مبتال  یزندگ یفیتک ی یسه. مقا2جدول 

  والد یده گزارش ی نامه )گروه مورد( بر اساس پرسش یترالم ی یچهپروالپس در به

 یزندگ یفیتابعاد ک
 مقدار موردگروه  شاهدگروه 

P* 
 ± یانگینم

 یارانحراف مع
 ± یانگینم

 یارانحراف مع
 499/0 63/63 ± 14/16 23/64 ± 16/20 یبعد عملکرد جسمان

 001/0 14/54 ± 09/13 31/10 ± 31/20 یبعد عملکرد عاطف
 191/0 41/46 ± 04/12 14/90 ± 94/10 یبعد عملکرد اجتماع

 422/0 66/66 ± 54/10 59/61 ± 44/20 یلیبعد عملکرد تحص
 053/0 55/10 ± 62/9 23/16 ± 63/12 یشناختسالمت روان

 499/0 63/63 ± 14/16 23/64 ± 16/20 یسالمت جسمان
 344/0 10/61 ± 91/10 23/10 ± 10/14 یزندگ یفیتکل ک ی نمره

 اتک  یه محیتبه گرد Independent tدرره و توتط آزمون  15 ینیناطا فیرلهدر  P مقهار*

 

 یکه  ایکتال  یکی   ود کین  یزنکهگ  کیک فی  ارتبکی   ییررت یونیمهل رگرت

 صیک ا جیاتکک  یکر اتکی  نتکی     آمکه   3در جکهول   ترالیم ی چهیدر پروالپس

 نهارد    یدار یمعن ری ود ین تیث یزنهگ کیفی  یجهول، تص و جنس یر رو

 

کودکان با ابتال به  یزندگ یفیتارتباط ک یبررس یونی. مدل رگرس3جدول 

 یترالم ی یچهپروالپس در

 P مقدار بتا یبضر یرمتغ

 کودک یابیخود ارز ی نامهپرسش یزندگ یفیتک
 110/0 -216/0 گروه

 151/0 042/0 سن
 699/0 -052/0 جنس

 والد یدهگزارش ی نامهپرسش یزندگ یفیتک
 419/0 -110/0 گروه

 421/0 030/0 سن
 669/0 054/0 جنس

 

یی والهیص در گرو   یفیک زنهگی  ود ین  ی مقییسهلاچنیص، نتییج 

 ارایه شه  اتک  4شیله و مورد در جهول 

 مورد و شاهد های گروه در والدین باکودکان  یزندگ یفیتک ی یسه. مقا4جدول 

 شاهد گروه زندگی کیفیت ابعاد

 *P مقدار

 مورد گروه

 معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین *P مقدار

 والد کودک والد کودک

 001/0 63/63 ± 14/16 53/12 ± 34/12 022/0 23/64 ± 16/20 41//11 ± 44/16 یبعد عملکرد جسمان

 001/0 14/54 ± 09/13 51/66 ± 24/15 056/0 31/10 ± 31/20 33/13 ± 65/13 یبعد عملکرد عاطف

 163/0 41/46 ± 04/12 9/45 ± 14/10 411/0 14/90 ± 94/10 14/44 ± 1/11 یبعد عملکرد اجتماع

 043/0 66/66 ± 54/10 3/15 ± 43/9 044/0 59/61 ± 44/20 14/15 ± 92/19 یلیبعد عملکرد تحص

 042/0 55/10 ± 62/9 90/15 ± 41/10 659/0 23/16 ± 63/12 44/14 ± 66/14 یشناختسالمت روان

 011/0 63/63 ± 14/16 53/12 ± 34/12 001/0 23/64 ± 16/20 41//11 ± 44/16 یسالمت جسمان

 039/0 10/61 ± 91/10 14/14 ± 19/10 043/0 23/10 ± 10/14 41/19 ± 35/14 یزندگ یفیتکل ک ی نمره
 اتک  یه محیتبه گرد Independent tدرره و توتط آزمون  15 ینیندر تط  اطا P مقهار*
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 بحث

لیی انجیم شه  در مورد  یفیکک زنکهگی  ود کین مبکتال یکه       در یررتی

لی نیچ مشکخص گردیکه  که از     ی میترال از نگی  واله آن  پروالپس دریچه

لیی مورد یررتکی  یفیکک زنکهگی  ود کین      نگی  واله  ود ین، شیخص

ی عالرکرد عکیطفی    میتکرال تنهکی در حکوز      ی همبتال یه پروالپس دریچک 

توانکه نشکین    نسبک یه  ود ین تیلم تفیوت داشته اتک  ایص ییفتکه، مکی  

ی میتکرال از نظکر    ی آن ییشه  ه  ود ین مبتال یه پروالپس دریچه دلنه 

ییشکنه، امکی در یررتکی میکچان      والهشین در یعه عیطفی د یر مشرل مکی 

چ مشخص گردیکه  که  یفیکک  لکی      یفیک  لی زنهگی ایص  ود ین نی

ی میتکرال یکی  ود کین تکیلم از      زنهگی  ود ین مبتال یه پروالپس دریچه

ی ایکص مسکأله    لی یرسین یود  اتک  ایص ییفته، تأییه  ننکه   نگی  واله آن

ی میتکرال یکی    اتک  ه  یفیک زنهگی  ود ین مبتال یه پکروالپس دریچکه  

ی  والهشکین یرسکین یکود      ود ین تیلم  ه از نظر خودشین و  ه از نگ

توانکه  یفیکک زنکهگی  ود کین      ی میترال، نای اتک و پروالپس دریچه

 گیری  یلش دله  مبتال یه ایص ییایری را یه طور  شم

نتککییج مطیلعککیت منتشککر شککه  نشککین داد  اتککک  ککه  ود ککین یککی  

لیی میدرزادی قلبی، د یر مشرالت مختلکف و  کیلش  یفیکک     ییایری

گیری  ردنه  که   ای نتیجه در مطیلعه ،و لاریران Uzarkزنهگی لستنه  

ی  نفر د یر اختالالت روانکی و   ،لیی قلبی از لر پنج  ودد یی ییایری

حیضر نشکین داد   ی لیی مطیلعه   ییفته(1)شود   یلش  یفیک زنهگی می

ارزیکییی  کودد    ی خود نیمه ی  ل  یفیک زنهگی لم در پرتش  ه نار 

دلی والکهیص یکیص دو گکرو  یکی و یکهون       ی گچارش نیمه و نیچ در پرتش

ی  یفیکک  داری نهاشک  در یررت میترال تفیوت معنی ی  پروالپس دریچه

ی  ارزیییی  ودد، یکیص میکینگیص ناکر     ی خود نیمه زنهگی توتط پرتش

یکه   ؛داری وجود داشکک  یعه عالررد جساینی در دو گرو  تفیوت معنی

ی ایکص یعکه در  ود کین مبکتال یکه پکروالپس        طوری  ه میکینگیص ناکر   

تفکیوت   ، اتر از  ود ین تیلم یود، امی در تکییر ایعکید   ،میترال ی دریچه

یهیص معنی اتک  ،داری ییص دو گرو  مشیله  نگردیه  ایص موضو  معنی

میترال ییشتر یر روی تکالمک   ی پروالپس دریچه ، ه از دیهگی   ود ین

ثیرگذار یود  اتک و ایعید دیگر نظیر عالررد عکیطفی،  ألی ت جساینی آن

ثیر قرار نهاد  اتک  یکی یررتکی  یفیکک    أاجتایعی و تح یلی را تحک ت

مشکخص شکه  که     ،دلی واله ی گچارش نیمه پرتشیی اتتفید  از زنهگی 

ی یعه عالرکرد عکیطفی در  ود کین مبکتال یکه پکروالپس        میینگیص نار 

 داری  اتر از  ود ین تیلم یود    میترال یه طور معنی ی دریچه

 یشککنیخت تککالمک روان ی ناکر   ص،ییککر اتکی  نظککر والککه  ص،یلاچنک 

 اتر از  ود ین تکیلم یکود  که     ترالیم ی چهی ود ین مبتال یه پروالپس در

 یکی  ایعکید  ریتکی  در  یکود  ینینکیی یی و 55/5 از شکتر یآن ی یدار یالبته حه معن

نسکبک یکه    اکیران یدر گکرو  ی  یزنکهگ  کیفی  ی نار  ینسب  یلش وجود

ناکود   ینیتوان ی یم اتی ، صیدار نبود  یر ا یمعن ،تفیوت صیا ، ود ین تیلم

و  ییر تالمک روانک  شتریی ترالیم ی چهیپروالپس در ص،یواله هگی ی ه از د

 ثر اتک ؤ ود ین م یعالررد عیطف یزنهگ کیفییه خ وص یعه  

  یک  ریثأانکه تک   ناکود   ینیک ی  که  مطیلعکیت  از ییرخ جییی توجه یه نتی

 جکنس  و یتکن  طیشکرا  یه توجه یی ایرانیی یزنهگ کیفی  یر مچمص یایریی

 کیک فی  صییک  ی رایطکه  ییییک حیضکر ارز  ی لی متفیوت اتکک، در مطیلعکه   آن

 چیک یی حذف اثر تص و جکنس ن  ترالیم ی چهییی ایتال یه پروالپس در یزنهگ

 یزنکهگ  کیک فی  صییک  یلابسکتگ   ینشین داد  ه ضکر  جی  نتیهیانجیم گرد

دررکه   -21یرایر  ترالیم ی چهیدر پروالپس یه ایتال یی  ودد ییییخود ارز

درره یه دتکک   -11واله  یدل گچارش یزنهگ کیفی  یرایطه یرا صیو لا

 تکرال، یم ی چکه یدر پکروالپس  یه ایتال یی  ه اتک صیا ی آمه  ه نشین دلنه 

دار  یمعنک  ریمقید صیلر  نه  ه ا ییه؛ی یدر  ود ین  یلش م یزنهگ کیفی 

 که مشکخص شکه     هیگرد ییییارز چینقش تص و جنس ن ص،ینبودنه  لاچن

 ی مطیلعکه  جییر اتی  نتکی  ص،ینهاشتنه  لاچن یدار یاثر معن رلییمتغ صی ه ا

 ،یدر گرو   ود ین تیلم در ایعید عالرکرد جسکاین   یزنهگ کیفیحیضر،  

 ود ین نسبک یکه   یدل خود گچارش یزنهگ کیفی ل   ی و نار  یلیتح 

در گکرو   ود کین مبکتال     ص،ییود  لاچن شتریی صیواله یدل نارات گچارش

گکچارش شکه  توتکط     یزنکهگ  کیک فی  چیک ن تکرال یم ی چهییه پروالپس در

و  یشکنیخت  روان ،یلیتح ک  ،یعکیطف  ،ی ودد در ایعکید عالرکرد جسکاین   

یکود  که    شکتر یی صیوالکه  یدلک  نسبک یه گچارش یزنهگ کیفی ل   ی نار 

از  ی اتکر  ی نار  ی ود ین یه طور  ل صیاتک  ه واله صیا ی نشین دلنه 

یی توجکه یکه    ص،یلاچن   ننه ی ود ینشین گچارش م یرا یرا یزنهگ کیفی 

و  یدر یعکه عکیطف   یزنکهگ  کیک فی که    رتکه  ییکه نظکر مک    لکی  یفتکه ی صیا

 نشکین یتکر از نظکر واله   یر اتی  نظر خود  ود کین، منیتک    یشنیخت روان

  ییشه یلی م نسبک یه آن

ی ایتال یه پکروالپس   مطیلعیت مختلف نتییج ضه و نقیضی را درییر 

 ردنکه  که البتکه ییشکتر ایکص       هیک میترال یی  یفیکک زنکهگی ارا   ی دریچه

ای  که توتکط    مطیلعیت در ییاکیران یچرگسکیل یکود  اتکک  در مطیلعکه     

Bayer  مشککخص شککه  ککه تفککیوتی در  (7)و لارککیران انجککیم گردیککه

 یفیک زنهگی ییص دو گکرو  ییاکیران یکی و     ،وضعیک روحی و لاچنیص

سکو یکی   میترال وجود نهاشک  ه ایص نتکییج لا  ی یهون پروالپس دریچه

 نکه  که ایکص دو مطیلعکه از نظکر       لکر  ؛ییشکه  حیضر می ی نتییج مطیلعه

حیضکر یکر    ی تنی یی لم قییل مقییسکه نیسکتنه  البتکه در مطیلعکه     ی دامنه

مشکخص شکه  که در     (،7و لارکیران )  Bayer ی خالف نتییج مطیلعکه 

یررتی متغیرلیی  یفیک زنهگی مرتبط یی تکالمک، عالرکرد جسکاینی    

نگی  خودشین و عالررد عیطفی از نگی  والهینشین نسبک  ایص ییایران از

 Amedroای  که توتکط    یه  ود ین تیلم  یلش داشته اتک  در مطیلعه

 یفیککک زنککهگی  ود ککین مبککتال یککه   ،(15)و لارککیران انجککیم گردیککه 

عروقی یررتی و مشکخص شکه  که یعکه      -میدرزادی قلبیلیی  ییایری

تالمک فیچیری )جساینی(  یفیک زنهگی گچارش شه  توتط  ود کین  
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تر از  ود ین تکیلم یکود     عروقی میدرزادی پیییص -مبتال یه ییایری قلبی

روانکی ایکص  ود کین از نظکر      -یعه تالمک فیچیری و روحی ،لاچنیص

یکه نتکییج   ؤم ،لکی  یکود  ایکص ییفتکه   لی  اتر از  ود کین تکیلم    والهیص آن

 (15و لارکیران )  Amedroی   نه  ه مطیلعکه  لر ؛حیضر یود ی مطیلعه

 ی یر روی ییایری میدرزادی قلبی انجیم شه  یکود  که یکی نتکییج مطیلعکه     

تفیوتی ییص دختر  ،و لاریران Janiec ی متفیوت یود  در مطیلعه ،حیضر

ال یر  یفیکک زنکهگی وجکود    میتر ی ثیر پروالپس دریچهأو پسر از نظر ت

  (6)ییشه  حیضر می ی لیی مطیلعه لاسو یی ییفته ،نهاشک  ه ایص نتییج

 صیک ا ییییک لاریران، نشین داد  شه  ه خکود ارز  و Bayer ی در مطیلعه

 ریتکی  در و یکود    اتر تیلم  ود ین از یجساین تالمک یعه در تنهی  ود ین

طکور   یکه  ج،ینتی صیانه  ه ا داشته تیلم  ود ین یی یرسینی یزنهگ کیفی  ایعید،

 ینیک ی ص،یشک ی  در مطیلعیت پ(7)ییشه  یحیضر م ی مطیلعه یلی یفتهی هیؤ یمل م

درد  ص،یلاچکون تکرطین و لاچنک    ییلکی  یایریاز ی یشه  اتک  ه درد نیش

در  یزنکهگ  کیفیمنجر یه  یلش   نهیت ی در قفسه یقلب یلی یایریاز ی ینیش

پکروالپس   یارل یتیاز شری یری ،ی  از طرف(11-14)گردد  یایعید مختلف م

رو، درد  صیک ا از  (15)ییشه  یم نهیت ی درد قفسه ،در  ود ین ترالیم ی چهیدر

 یجسکاین  تکالمک  و عالرکرد   کیلش  عوامل از یریتوانه  یم نهیت ی قفسه

 یحیضکر، در ارزیکیی   ی   یکر اتکی  مطیلعکه   ییشه مطیلعه صیا در شه  مشیله 

از نگی   ود ین مشخص گردیه  که در  هکیر یعکه عالرکرد      ی یفیک زنهگ

و  یو یعککه تککالمک جسککاین  یو عککیطف یتح ککیل ،یاجتاککیع ،یجسککاین

لکیی   در شکیخص  تکرال یم ی چکه ی ود ین مبتال یه پروالپس در ،یشنیخت روان

خکود را نسکبک یکه     ی یفیک زنکهگ  یعالرردی تنهی در یعه عالررد جساین

  که  اتکک  آن ی دلنکه   نشین نتیجه، ایص  نها  رد  گچارش  اتر تیلم  ود ین

  که  یحکیل  در یودنه؛ خود یجساین ییایری وضعیک تأثیر تحک  ود ین ایص

 گکچارش  را یمشییه یزنهگ  یفیک گرو  دو لر در  ود ین لی، حوز  ریتی در

 ی چکه یدر پکروالپس  یکه  مبکتال   ود کین  در یزنهگ  یفیک میچان امی انه،  رد 

 ایکص   اتکک  یود  یرسین خودشین نگی  از ی ل طور یه تیلم  ود ین و ترالیم

 یکر  تکأثیر  وجکود  یکی  تکرال یم ی چکه یدر پکروالپس   که  دلکه  یمک  نشکین  ییفته

 را  ود کین  ایکص  یزنهگ ی ل  یفیک ییایران، یجساین تالمک لیی شیخص

  دله ینا  یلش
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ثر از أمتک  ی ود ین یه طور  ل یزنهگ کیفی  ،حیضر ی مطیلعه جییر اتی  نتی

از  یییشه و تنهی یعکه عالرکرد جسکاین    ینا ترالیم ی چهیایتال یه پروالپس در

 ود ین مبتال نسبک یکه   صیواله هگی یاز د ینظر  ود ین و یعه عالررد عیطف

در  یتوجه یه  کیلش عالرکرد جسکاین    رو، صیا از  اتک ود ین تیلم  اتر 

 اتک  کیالا یدارا ترالیم ی چهی ود ین مبتال یه پروالپس در
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Abstract 

Background: Due to the conflicting results in the relationship between mitral valve prolapse (MVP) and quality 

of life (QOL) in children, and the evidence of reduced QOL in adult patients with heart disease, the present study 

aimed to investigate the possible effect of MVP on QOL in children. 

Methods: This cross-sectional study was performed on 120 children referred to Amir-Kabir hospital in Arak, 

Iran, in 2020. First, echocardiography was performed to diagnose MVP in children, and then the children were 

divided into two groups with and without MVP. Then, the pediatrics QOL questionnaire (Peds QL) was 

completed in two forms of self-assessment by the child and parent reporting. 

Findings: According to the self-assessment questionnaire of children, the average dimension of physical 

function in children with MVP was 72.53 ± 12.34, which was significantly lower than healthy children  

(P = 0.021). Moreover, according to the questionnaire reported by parents, the mean score of the emotional 

dimension of children with MVP was 58.18 ± 13.09, which was significantly lower than healthy children  

(P = 0.007). 

Conclusion: Based on our results, children’s QOL is generally not affected by MVP, and only the physical 

function dimension in children and the emotional function dimension from the parent’s perspective was lower 

than healthy children. Therefore, it is important to pay attention to the factors affecting the reduction of physical 

function in children with MVP. 
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