
 

 

 

 

 ( Myocardial Infarction)ا٘فاروتٛط لّثی

 

٘اؽی اس واٞؼ ٘اٌٟا٘ی یا لغع ( ٔزي عِّٛی )ا٘فاروتٛط لّثی ٚاصٜ ای اعت وٝ تزای تٛفیف ٘ىزٚس غیز لاتُ تزٌؾت ٔیٛوارد 

دوازده  ECGدر  STدر رابطه با باالرفتن قطعه  MI .خزیاٖ خٖٛ وزٚ٘زی تٝ ٔٙغمٝ خافی اس ٔیٛوارد تٝ وار ٔی رٚد 

 STحاد با باال رفتن  MIیا   STحاد بدون باالرفتن  MIاشتقاقی تشخیصی توصیف می شود ، بنابراین ممکن است به صورت 

 نامیده شود 

 :سه مکانیزمی که شریان کرونری را مسدود نموده و باعث کاهش تحویل اکسیژن به میوکارد می شوند شامل موارد زیر است 

 پارٜ ؽذٖ پالن  -1

 تزٚٔثٛس خذیذ ؽزیاٖ وزٚ٘زی  -2

 .اعپاعٓ ؽزیاٖ وزٚ٘زی در ٘شدیه پالن پارٜ ؽذٜ -3

 عالیٓ تاِیٙی ا٘فاروتٛط ٔیٛوارد 

 درد لفغٝ عیٙٝ -1

 تعزیك -2

 تٟٛع ٚ اعتفزاغ -3

 تٍٙی ٘فظ -4

 غؼ وزدٖ  -5

 تؾٙح -6

 عایىٛس -7

 ضعف ٚتی حاَ ٘اٌٟا٘ی -8

 



 

 الذأات در ٔا٘ی اٚرصا٘ظ در ا٘فاروتٛط لّثی 

 :وٙتزَ درد اس عزیك چٟار الذاْ سیز فٛرت ٔی ٌیزد  ،تغىیٗ درد تیٕار ( اِف 

 TNGا٘فٛسیٖٛ ٚریذی   -3تدٛیش اوغیضٖ  -2اعتزاحت ٔغّك  -1

 تدٛیش ِیذٚوائیٗ  -3وٙتزَ عالیٓ حیاتی  -2ٔا٘تٛریًٙ دائٓ لّة  -1اس عزیك : خٌّٛیزی اس تزٚس آریتٕی ( ب

 الذأات درٔا٘ی اٚرصا٘ظ در ا٘فاروتٛط فٛق حاد ٔیٛوارد 

 عِٛفات ٔٙیشیْٛ ( تتا تّٛوزٞا د( ج TNG( ب تزٚٔثِٛتیه تدٛیش (  اِف

 : تیٕارعتاٖ اس تزخیـ ٚ ٘غثی تٟثٛدی اس تعذآٔٛسػ خٛدٔزالثتی 

 . تاؽیذ ٘ذاؽتٝ سیادی تحزن ضزٚری ٔٛارد اس غیز ٚ وٙیذ اعتزاحت تزخیـ اس پظ ٞفتٝ یه حذالُ -1

 تز ٌذؽتٝ ٞای فعاِیت ٌیزی عز اس تا ٚ اعت عثیعی ایاْ ایٗ در خٛاتی پز ٚ ٔفزط خغتٍی ٚ افغزدٌی احغاط -2

  .ؽذ  خٛاٞذ عزف

 را ٔیشاٖ ایٗ ٞفتٝ دٚ یا یه عی ٚ وٙیذ ؽزٚع را ٔٙشَ یا حیاط ٔحٛعٝ در سدٖ لذْ تذریح تٝ رٚس 3-4تعذ اس  -3

 ٞا پّٝ اس رفتٗ تاال ٍٞٙاْ ٔعٕٛالً .تذٞیذ واٞؼ تحُٕ عذْ فٛرت در ٚ دٞیذ افشایؼ رٚسا٘ٝ تیؾتز یا ٔتز 400تٝ

 . تزٚیذ تاال ٔىزر ٞای ٔىث تا ٚ آٞغتٍی تٝ فٛرت ایٗ در دارد، ٚخٛد ٘فظ تٍٙی احغاط

  . ٞیشیذ تپز حٕاْ فضای ٚ آب سیاد وزدٖ ٌزْ اس ِٚی ٘ذارد اؽىاِی اعتحٕاْ -4

 . وٙیذ خٛدداری خذا اِىُ ٚ عیٍار ٔقزف اس -5

 . تاؽیذ خٛد ٚسٖ اضافٝ ٔزالة ٚ تاؽیذ داؽتٝ چزتی وٓ ٚ ٕ٘ه وٓ رصیٓ -6

 . تپزٞیشیذ اتٛٔثیُ دادٖ ُٞ ٚ عخت ٚرسؽٟای عٍٙیٗ، اخغاْ حُٕ ٔثُ ؽذیذ ٞای فعاِیت ٚ اضغزاب اعتزط، اس -7

 .خٛد اعتفادٜ وٙیذ  پشؽه دعتٛر عثك وأُ ٚ درعتی تٝ ؽذٜ تدٛیش دارٚٞای -8

 . وٙیذ رسرٚ ٞٓ را تعذی ٘ٛتت ٚلت ٚ وٙیذ ٔاللات را خٛد پشؽه ٚلت چٙذ ٞز -9

 



 

 

 فعاِیت تیٕار ؽزایظ تٝ تٛخٝ تا 5-8اس ٞفتٝ . تاؽیذ  ٘ذاؽتٝ خٙغی فعاِیت تزخیـ اس پظ ٞفتٝ 4-5در فافّٝ  -10

 اس پزٞیش ، ستا٘ی سیز ٌّیغیزیٗ ٘یتزٚ اس اعتفادٜ ِشْٚ فٛرت در ، وافی اعتزاحت داؽتٗ .اعت پذیز أىاٖ خٙغی

 لفغٝ در فؾار ٚ درد ٚلٛع فٛرت در  .وٙذ ٔی وٕه درد اس پیؾٍیزی تٝ خٛری پز عذْ ٚ اِىّی ٔؾزٚتات عیٍار،

 . ٕ٘اییذ لغع را فعاِیت ٘فظ تٍٙی ٚ عیٙٝ

  . تاؽیذ داؽتٝ ٕٞزاٜ رً٘ تیزٜ ؽیؾٝ در را ستا٘ی سیز ٘یتزٌّٚیغیزیٗ لزؿ ٕٞیؾٝ -11

 ٔزاخعٝ فٛرت در ٚ وٙیذ ٍٟ٘ذاری )پٛؽٝ(ٔؾخقی ٔىاٖ در را خٛد آسٔایؾات ٚ لّة ٘ٛار ٚ ٔذارن ٚ پزٚ٘ذٜ خالفٝ -12

 .تاؽیذ  داؽتٝ ٕٞزاٜ حتٕاً ٔدذد


