
 

 (  ACS)سٌذرم حاد کزًٍزی 

 

 هَاد ٍ اکسیژى اس غٌی خَى دائن طَر تِ فزد یک سًذگی سزاسز ٍدر است اًساى تذى اًذام پزکارتزیي قلة

 کِ ایي تزای قلة عضلِ.   رساًذ هی تذى ّای قسوت توام تِ (خَى گزدش ) ّا رگ ضثکِ طزیق اس را غذایی

 ایي ٍ دارد اساکسیژى غٌی خَى تِ ًیاس ًیش خَد دّذ اًجام هٌاسة طَر تِ را تذى تِ خًَزساًی عول تتَاًذ

 تِ خًَزساًی ، کزًٍز ّای ضزیاى در اًسذاد تزٍس صَرت در . ضَد هی تاهیي کزًٍزی ضزیاى سِ تَسط خَى

 .یاتذ هی کاّص قلة عضلِ

 

1ٍاصُ عٌذرم حاد کزًٍزی 
(ACS )  تزای تَضیح هجوَعِ ؽزایط تالیٌی در تیواری ؽزیاى کزًٍز تِ کار هی رٍد کِ اس آًضیي

 ًاپذار تا عکتِ قلثی هتفاٍت هی تاؽذ . 

 :عٌذرم حاد کزًٍزی ؽزایط ًاگْاًی ٍ ؽذیذ  تزای قلة اعت کِ ؽاهل هَارد سیز هیثاؽذ 

: آًضیي فذری تِ دلیل  اًغذاد یا گزفتکی )اعپاعن ( ؽزیاى کزًٍزی کِ هٌجز تِ کاّؼ تحَیل خَى تِ هیَکارد هیؾَد  آًضیي

 ، ایجاد هیؾَد . فقذاى اکغیضى تاعث ایغکوی هیَکاردی هیؾَد کِ تِ فَرت درد قفغِ عیٌِ احغاط هی ؽَد . 

ؽزٍع ٍ ایجاد  –هعوَال فعالیت  –ؾِ تا عَاهل تغزیع کٌٌذُ هؾاتْی : آًضیي پایذار ، قاتل پیؼ تیٌی اعت ٍ ّویآًضیي پایذار 

یاد کٌذ « درد هعول قلثن » هیؾَد . تیوار اس گذؽتِ یک الگَ اس ایي ًَع آًضیي را تجزتِ ًوَدُ ٍ هوکي اعت اس آى تِ عٌَاى 

 دقیقِ ، کٌتزل هیؾَد . 5کِ تا اعتزاحت ٍ ًیتزٍگلیغیزیي سیزستاًی در 

 

 

 

1- Acute Coronary Syndrom   

 



 

 

             

 

آًضیي ًاپایذار هعوَال ؽذیذتز اس آًضیي پایذار اعت ٍ هوکي اعت فزد را اس خَاب تیذار کٌذ یا تزای ًاپایذار : آًضیي 

تغکیي درد تِ اقذاهی تیؼ اس هقزف ًیتزات ّا ًیاس تاؽذ . تغیز در عطح یا تعذاد ًؾاًِ ّا ، ًیاس تِ ارسؽیاتی طثی 

دقیقِ طَل تکؾذ ، ؽذیذتز ؽَد ٍ تا یک قزؿ ًیتزٍگلیغیزیي تغکیي  5فَری دارد . آًضیي ؽذیذی کِ تیؼ اس 

 تواط تگیزًذ .  115َرا تا ف تایذًظ پشؽکی اعت ٍ تیوار یا اعضای خاًَادُ اػ اپیذا ًکٌذ ، یک اٍرص

 

1 اًفارکتَط هیَکارد
(MI) :   ٍاصُ ای اعت کِ تزای تَفیف ًکزٍس غیز قاتل تزگؾت هیَکارد )هزگ علَلی ( ًاؽی

 اس کاّؼ ًاگْاًی یا قطع کلی جزیاى خَى کزًٍزی تِ هٌطقِ خافی اس هیَکار تِ کار هی رٍد . 

 

 رٍػ ّای تؾخیـ عٌذرٍم ّای کزًٍزی چیغت ؟ 

 

 ؽزح حال ٍ هعایٌِ تالیٌی 

 ECGًَار قلة یا 

 CKMBاًجام تغت آسهایؾگاّی آًشین ّای قلثی هاًٌذ تزٍپًَیي ٍ 

 اکَکاردیَگزافی

 تغت ٍرسػ  

CT  آًضیَگزافی 

 آًضیَگزافی کزًٍز 

 گاها اعکي 

 

1-Myocardial  Infarction 

 

 



 

 

 

 

 عوامل خطر بیماری شریان کرونر 

 عي ، جٌظ، عاتقِ خاًَادگی، ًضاد :  عَاهل غیز قاتل تعذیل 

  چزتی ّای تاالی عزم ، ّیپزتاًغیَى ، عیگار کؾیذى ، پیؼ دیاتت یا دیاتت هلیتَط ، رصین :  تعذیلقاتل عَاهل

  عذم تحزک ، هقزف ؽذیذ الکلغذایی غٌی اس چزتی ّای اؽثاع ؽذُ ، کلغتزٍل ٍ کالزی ، 

 

 نشانه ها و عالیم یک بیماری قلبی چیست ؟

 احغاط ًاراحتی ، فؾار یا درد در هزکش قفغِ عیٌِ کِ تیؼ اس چٌذ دقیقِ تِ طَل اًجاهیذُ یا رفع ؽذُ ٍ دٍتارُ تزگزدد . 

 احغاط درد یا ًاراحتی در یک یا ّز دٍ تاسٍ ، پؾت گزدى ، فک یا هعذُ  

 تٌگی ًفظ تا یا تذٍى احغاط ًاراحتی در قفغِ عیٌِ 

 عف ٍ تی حالی ٍ افت فؾار خَى ، ضعز ، طپؼ قلة  عثکیدرد ، تَْع ، یا عایز عالین هاًٌذ : تعزیق ، عز

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 اقذاهات درهاًی

 

 . است عَارض اس پیطگیزی ٍ آى عولکزد حفظ ، قلة عضلِ آسیة رساًذى حذاقل تِ درهاى اس ّذف

 :ضَد هی اًجام سیز اقذاهات هٌظَر ایي تِ

 ِضذُ آٍردُ تاال تخت سز کِ درحالتی ساعت 12تا21اقل حذ تستز در استزاحت تِ تَصی 

 . است

 اکسیژى تجَیش 

 دارٍّا تجَیش : 

 آسپیزیي 

 زیيیًیتزٍگلیس 

 (اکسیژى تِ قلة ًیاس ٍکاّص خَى فطار آٍردى پاییي تزای ) کاپتَپزیل هاًٌذ دارٍّایی 

 (قلة کار ٍ اضطزاب ، درد کاّص تزای ) هَرفیي 

 ّپاریي هاًٌذ اًعقاد ضذ دارٍّای 

 ( ّا تزٍهثَلیتیک ) لختِ کٌٌذُ حل دارٍّای 

 دادى قزار یا آًژیَپالستی ًظیز کزًٍزی ّای ضزیاى اًسذاد کزدى تزطزف تزای فَری اقذاهات 

 ضزیاى داضتي ًگِ تاس تزای استٌت

 جزاحی 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 آهَسػ تِ تیوار قلثی

 

 کٌتزل دیاتت در فَرتی کِ تیوار دیاتتی ّغتیذ 

 mg/dl07تِ سیز   LDLکاّؼ کلغتزٍل

 هیلی گزم در دعی لیتز  077کاّؼ کلغتزٍل کلی عزم تِ هیشاى کوتز اس 

 کٌتزل فؾار خَى 

 رعیذى تِ ٍسى ایذُ ال تذى در فَرت اضافِ ٍسى 

 تزک عیگار 

 دریافت ًوک کن 

 آًْا  ، دٍس ٍ طزیقِ هقزف عَاسؿ جاًثی ،اطالع داؽتي اس دارٍّای تجَیش ؽذُ 

 افشایؼ فعالیت جغوی 

 

 

 اقذاهاتی در هَاجِْ تا عالین  حولِ قلثی تایذ اًجام ؽَد ؟چِ 

 

 افزادی کِ عالین یک حولِ قلثی را تجزتِ هی کٌٌذ تایذ هَارد سیز را اًجام دٌّذ :  

 عذم تحزک ٍ اعتزاحت کاهل  -1

 جَیذى یک عذد آعپزیي تچِ  -0

 5یزستاًی ٍ تکزار آى ّز عپظ تزای تیواراى آًضیٌی خَردى یک دٍس قزؿ ًیتزٍ گلیغیزیي س 115تواط تا   -3

 دٍس . 3دقیقِ تا 

 دٍس ًیتزٍگلیغیزیي ٌَّس ّن درد اداهِ داؽت ، هزاجعِ تا اٍرصاًظ قلة . 3اگز پظ اس خَردى  -4
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 ( ACS)سٌذرم حاد کزًٍزی 

 

 

 

 

 

 


