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

تا از طرفی اکسیژن و مواد غذایی را به سراسر  بار می تپدهزار  ساعت صد 42قلب انسان عضله قوی است که در 

جهت حفظ زندگی  قلب رسااند   عللررد مااسبب ا به کلیه و ریه برای دفع آنها بدن و از طرف دیگر مواد زائد ر

تغذیه می کااد این سه رگ  آن و شاخه های باام عروق کرونر)تاجی( سه رگ اصلی را ضروری است  عضله قلب

روی عضله قلب قرار دارند قسلت قدامی)جلویی(، قسلت خارجی و تحتانی را خون رسانی می کااد  اگر این که 

و مواد   می شود و نلی تواند خون حاوی اکسیژنخون رسانی به عضله قلب مختل   عروق تاگ یا مسادود شوند

ع سرته قلبی)انفارکتوس(بدلیل قط  ناماد میرا  ب )ایسرلی(لغذایی دریافت کاد کم خونی موضایی در عضله ق

 به عضله قلب اتفاق می افتد حاوی اکسیژن و مواد غذایی  جریان خون کامل

 عالئم بیماری عروق کرونر

 عالیم زیر ایجاد می شود. مسدود شود و ایسکمی و یا انفارکتوس اتفاق بیفتداگر عروق کرونر تنگ و یا 

قفسه سیاه احساس می شود، ملرن است بجای درد احساس ساگیای، فشار شدید  میلوال درد در -

روی سیاه  شدن مثل  ایاره فردی روی سایاه ایساتادا اسات یا احسااس ساوزو و سوزن سوزن

 احساس شود 

قلبی )ایساارلی یا ساارته قلبی( احساااس تاگی نفی یا خسااتگی زودرس می تواند از عحئم حلله  -

ه پشت قفس ،باشد  درد ملرن است به فک تحتانی، شانه ها، هردوبازو و دست و گردن، بین دوکتف

 احساس شود صدری  نیز 

ین درد ملرن ا درشاابدقیقه طول  01فتد و بیش از ااگر درد قفسااه صاادری در اسااتراحت اتفاق بی -

 است شروع یک حلله قلبی باشد 

دردهای میدا اشتباا می  بادرد ملرن است در ناحیه سردل)اپیگاستر(احساس شود این درد میلوال  -

شاود و در صور  احساس درد در ناحیه اپیگاستر یا سردل بهتر است به پزشک مراجیه شود تا نوع 

 گوارو از قلبی افتراق دادا شود

وجود  و یا عحئلی ماناد تهوع و اسااتفرا  با درد تیریق نیز وجود داشااته باشاادملرن اساات هلراا  -

 گاهی بجای قفسه صدری بیلار دچار تاگی نفی می شود  داشته باشد

ش رای ایاره فیالیت قلب افزاییت نیم نشسته قرار گیرد بر باید آرام در وضیابا وجود عحئم فوق بیل

ه اورژانی دسترسی نداشت بتلاس گرفته شود   اگر  001نیابد هیچ حرکتی نراد فوری با اورژانی 

 از دیگران برای انتقال به بیلارستان کلک بگیرید 



ها پایین بیاید بلره باید توسااای دیگران به  و از پله در انتقاال به مرکز درمانی بیلار نباید راا برود

اتوموبیل ماتقل و به مرکز درمانی انتقال یابد قبل از رساایدن به بیلارسااتان اگر به قرپ آسااپرین 

میلی با هم جویدا شود در غیر ایاصور  برای تهیه قرپ  01دساترسی  وجود دارد دو عدد قرپ 

 جابجا نشود زیرا کلترین فیالیت در شرایی حلله قلبی آسیب جدی به هلراا دارد 

میلی متر جیوا است  011ش از یسایساتول یا ماکزیلم بفشاار رفتن فشاارخون اگر بیلار پی از گ

 قرپ ژله ای زیرزبانی تی ان جی مصرف شود 

 

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

قسلت میانی از عروق کرونر ماناد لوله های خالی هساتاد دیوارا آنها از سه الیه تشریل شدا است 

 )داخل فضای عروق کرونر(را  عضاح  بسایار کوچک و رشته های ارتجاعی تشریل شدا و روی آن

می پوشاند   این الیه سلولی از تلاس قسلت میانی رگ با خونی که  لیک الیه سالول باام آندوتلیا

 در رگ جاری است، ملانیت میراد 

رسوب رگه هایی از چربی در جدار رگ اتفاق می افتد بیلاری عروق کرونر از کودکی آغاز می شود و 

 ایمواد دیگری مثل کلسیم رگ آسیب می زند عحوا برچربی  و بتدریج بیشاتر می شود و به دیوارا

را پحک  که در جدار رگ رسوب می کااد این مواد اد ارگ رسوب می ک در جدارسلولهای التهابی 

می کااد سااطا این و بتدریج به داخل رگ پیشااروی  می گویاد اندازا این پحک ها متفاو  اساات

و ملرن اساات ترک بخورد یا پارا شااود و  اساات سااخت و شااراادا ،پحک ها در داخل رگ ساافت

درنتیجه قساالت میانی رگ با خون داخل مجرای رگ تلاس پیدا می کااد و پحکت ها که عااصاار 

جدار رگ جلع می شااوند و گی ا از خون هسااتاد در محل ترک خوردگی و یا پارا شااد کوچری

ح مسدود می سازند و بدین ترتیب ا متشاریل لخته می دهاد و مجرای رگ را تاگ تر میرااد یا ک

 رلی یا سرته قلبی رخ می دهدسخونرسانی به عضله قلب کاهش می یابد و یا قطع می شود و ای

 

       علل زمینه ساز بیماری عروق کرونر:

 نامیدا می شود    روزلدر جدار رگ آترواسر له چربی)پحک(مراحل تشریل رسوب مواد از جل

مساایر ایجاد آترواساارلروز با وجود موارد زیرتسااریع می شااودخ مصاارف دخانیا  ، فشااارخون یاال، 

       کلساااترول باال، کم تحرکی، دیابت، چاقی و اضاااافه وزن و ساااابقه خانوادگی بیلاری عروق کرونر

سال مبتح به سرته قلبی یا ایسرلی قلبی 51 از لترمادر و خواهرکساال و  11)پدر و برادرکلتر از 

   شدا باشاد(



  خوزرله قلب(و کاد کردن سیر آرترواسرلپیشگیری از بیلاری عروق کرونر)عروق تغذیه کاادا عض

 ترک مصرف دخانیا  -1

مااسااب مصاارف میوا و ساابزیجا ، کاهش مصاارف چربی به خصااوپ چربیهای مقدار تغذیه  -2

ی این گروا از مواد غذایی الفادا از آجیل)با توجه به کالری بامصرف شیریای و استاشباع،کاهش 

 به اندازا کافی مصرف شود (

با توجه به ایاره چاقی و اضاافه وزن از عوامل زمیاه ساز بیلاریهای قلبی عروقی و  خکاترل وزن -3

 ریزی شود  عوامل خطری ماناد فشارخون باال و دیابت است باید برای کاهش وزن برنامه

فیالیت بدنی مااساب روزانه حداقل نیم سااعت فیالیت بدنی متوساای، پیادا روی نسبتا سریع  -2

 011) ، اما بتوان با هلراا خود براحتی صحبت کردطوری که تیداد تافی و ضاربان زیاد شاود

 در هفته با شد  متوسی تا شدید(فیالیت بدنی دقیقه 

 کاترل قادخون و فشارخون -5

                                                                                                                                                                               کاترل استرس -6


