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 حمله قلبی چیست و عالیم و نشانه های آن و علل ایجاد آن چیست؟

 

تا از طرفیی اکسین ن م میواذ یی اای را بیه       بار می تپدهزار  صد ،ساعت 24 طیقلب انسان عضله قوی است که 

جهت حفظ  قلب رساند . عملکرذ مناسببم راه برای ذفع آنها ها سراسر بدن م از طرف ذاگر مواذ زائد را به کلنه 

اان  .تغ اه می کنند آن م شاخه های بنام عرمق کرمنر)تاجی( سه رگ اصلی را زندگی ضرمری است. عضله قلب

رسیانی  را خونعضله قلیب  قسمت قدامی)جلوای(، قسمت خارجی م تحتانی  م سه رگ رمی عضله قلب قرار ذارند

نمی تواند خون قلب خون رسانی به عضله قلب مختل  می شوذ م ، می کنند. اگر اان عرمق تنگ اا مسدمذ شوند

سیکته   .نامنید  میی  ااسیکمی را ب لی کی  خیونی موضیدی ذر عضیله ق     .م مواذ ی اای ذراافت کند حامی اکسن ن

 .اتفاق می افتد ،به عضله قلب حامی اکسن ن م مواذ ی اای  جراان خون بدلنل قطع کامل قلبی)انفارکتوس(

 کرونرعالئم بیماری عروق 

عالیمم ییمر    اتفاق بیفتد (انفارکتوسحمله قلبی)سکته قلبی یا اگر عروق کرونر تنگ و یا مسدود شود و ایسکمی و یا 

 ایجاد می شود:

 ممکن است بجیای ذرذ احسیاس سینگننی، ف یار شیداد       .قفسه سننه احساس می شوذ مدموال ذرذ ذر

رمی سننه احساس  شدن اا احساس سوزش م سوزن سوزن (مثل اانکه فرذی رمی سننه ااستاذه است)

پ یت قفسیه    م بازم م ذست م گرذن، بنن ذمکتی   ذرذ ممکن است به فک تحتانی، شانه ها، هرذم شوذ.

 صدری  ننز احساس شوذ.

  خسیتگی زمذرس  قلبی )ااسکمی ایا سیکته قلبیی( باشید.     احساس تنگی نفس می تواند از عالئ  حمله

 کمتر از اک ماه قبل شرمع شده باشد( از عالئ  ااسکمی حاذ است.  ")تقرابا

 ااین ذرذ ممکین اسیت     دک بذقنقه طول  10فتد م بنش از ااگر ذرذ قفسه صدری ذر استراحت اتفاق بن

 شرمع اک حمله قلبی باشد.

  دده اشتباه می ذرذهای م با" اان ذرذ مدموال ،احساس شوذ )اپنگاستر( ذرذ ممکن است ذر ناحنه سرذل

 .از قلبی افتراق ذاذه شوذ یبهتر است به پزشک مراجده شوذ تا نوع گوارششوذ ل ا 

 ذرذ گاهی بجیای   .مجوذ ذاشته باشد تدراق م اا عالئمی مانند تهوع م استفراغ ،ممکن است همراه با ذرذ

 قفسه صدری بنمار ذچار تنگی نفس می شوذ.
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 :چه اقدامی باید کرد

اانکیه فدالنیت قلیب    رخ ذهید، بیرای   ر ابنمشامل ذرذ قفسه سننه م تنگی نفس بطور ناگهانی ذر عالئ  فوق اگر 

تماس  115فوری با امرژانس . هنچ حرکتی نکندم  نت نن  ن سته قرار گنرذبااد آرام ذر مضدبنمار  .افزااش ننابد

 .نمارستان کمک بگنرذای انتقال به باز ذاگران بررذ، دامجوذ نه امرژانس ذسترسی بگرفته شوذ . اگر 

ذر صورتی که امکان اندازه گنری ف ارخون مجوذ ذارذ، پس از گرفتن ف ارخون بنمار، اگیر ف یار سنسیتول ایا     

 منلی متر جنوه باشد، قرص ژله ای زارزبانی تی ان جی مصرف شوذ. 100ماکزام  بنش از 

بنل منتقل بلکه بااد توسط ذاگران به اتوم ،پاانن بناادها  م از پله بنمار نبااد راه برمذ ،ذر انتقال به مرکز ذرمانی

م عیدذ  ذ ،ذارذبنمار به قرص آسیپران ذسترسیی   قبل از رسندن به بنمارستان اگر  .م به مرکز ذرمانی انتقال اابد

زایرا کمتیران فدالنیت ذر     .ذر ینر اانصورت برای تهنه قرص جابجا ن یوذ  ،ذبجوبا ه  گرمی را منلی  80قرص 

 ه قلبی آسنب جدی به همراه ذارذ.شرااط حمل

 

      می شود:  چه عواملی موجب تنگی عروق کرونر )عروق تغذیه کننده عضله قلب(

 .ت یکنل شیده اسیت   ذاخلی، منیانی م خیارجی   ذاواره آنها از سه الاه  .عرمق کرمنر مانند لوله های خالی هستند

)ذاخیل فضیای عیرمق    را  قسمت منانی از عضالت بسنار کوچک م رشته های ارتجاعی ت یکنل شیده م رمی آن  

منانی رگ با خونی که مجرای . اان الاه سلولی از تماس قسمت می پوشاند لاک الاه سلول بنام آندمتلنا کرمنر(

  کند. ذر رگ جاری است، مماندت می

 بتدراج شرمع مرسوب رگه هاای از چربی ذر جدار رگ  ری کهوبط ،شوذبنماری عرمق کرمنر از کوذکی آیاز می 

ذر ااسیلولهای التهیابی   مواذ ذاگری مثیل کلسین    عالمه برچربی  .رگ آسنب می زند بن تر می شوذ م به ذاواره

انیدازه ااین پیالا هیا متفیامت اسیت م        .می گواندپالک  شده،سوب ر اان مواذبه ند م نجداررگ رسوب می ک

م ممکن است سخت م شکننده  ،سطح اان پالا ها ذر ذاخل رگ سفت .می کنندبتدراج به ذاخل رگ پن رمی 

است ترا بخورذ اا پاره شوذ م ذرنتنجه قسمت منانی رگ با خون ذاخل مجرای رگ تمیاس پنیدا میی کننید م     

گیی جیدار رگ جمیع میی     ه حل ترا خورذگی م اا پاره شید ذر م ،از خون هستند پالکت ها که عناصر کوچکی

مسدمذ می سازند م بدان ترتنب خونرسانی به  "الا مشوند م ت کنل لخته می ذهند م مجرای رگ را تنگ تر اا ک

 .کمی اا سکته قلبی رخ می ذهدسعضله قلب کاهش می اابد م اا قطع می شوذ م اا
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       علل یمینه سای بیماری عروق کرونر:

ذ مسنر ااجاذ آترماسیکلرمز بیا مجیوذ میوار     نامنده می شوذ .  آترواسکروی ،ذر جدار رگ ت کنل رسوب )پالا(

اال، کلسترمل باال، کی  تحرکیی، ذاابیت، چیاقی م اضیافه مزن م      زارتسراع می شوذ: مصرف ذخاننات، ف ارخون ب

سیال   65 از مترسیال م میاذر م خیواهرک    55پدر م براذرکمتر از  )زمذرس  سابقه خانواذگی بنماری عرمق کرمنر

   (.مبتال به سکته قلبی اا ااسکمی قلبی شده باشند

 

  و کند کردن سیر آرترواسکلروی پیشگیری ای بیماری عروق کرونرهای راه 

 ذخاننات ترا استدمال 

  : هیای   مصرف منوه م سبزاجات، کاهش مصرف چربی بیه خصیوص چربیی   پنرمی از الگوی ی اای سال

ی اان گرمه از مواذ ی اای به اندازه )با توجه به کالری باال آجنلمصرف کاهش مصرف شنرانی م  اشباع،

 ( .کافی مصرف شوذ

 های قلبی عرمقی م عوامل  که چاقی م اضافه مزن از عوامل زمننه ساز بنماری کنترل مزن با توجه به اان

 امه رازی شوذ.بااد برای کاهش مزن برن ،خطری مانند ف ارخون باال م ذاابت است

 سیراع   اًپناذه رمی نسیبت  ) متوسطبا شدت  فدالنت بدنی مناسب رمزانه حداقل نن  ساعت فدالنت بدنی

 .(، اما بتوان با همراه خوذ براحتی صحبت کرذطوری که تدداذ تنفس م ضربان زااذ شوذ

 کنترل قندخون م ف ارخون 

 کنترل استرس                         

 

 کنترل بیماری های غیر واگیرگروه پیشگیری و 


