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 مقدمه 

و  یکه شامل حمالت قلب یعروق کرونر یماریب صیتشخ یبرا یبهداشت یمراقبت ها میاست که توسط ت یدیعبارت جد یسندرم حاد کرونر

 شود. یاستفاده م ناست،یآنژ

 ،یقلب یها یماریاز نحوه عملکرد قلب خود، عوامل خطرناک مرتبط با ب یمرور کل کیکند تا  یکتاب به شما و خانواده تان کمک م نیا 

 .دیخود را بدست آور یبهبود یدرمان ها و دستورالعمل ها ،یفعل شاتیآزما

از سواالت شما پاسخ داده شود و از در طول  یکرده اند که به برخ هیته دیام نیکتابچه را به ا نیا Sunnybrookکارکنان مرکز بهداشت 

 کند. یم ییشما را راهنما یبهبود

 قلب شما

 کند. یعضله است که خون را در سراسر بدن پمپ م کیقلب شما 

را جذب کند. سمت چپ قلب، خون شما  ژنیکند تا اکس یها منتقل م هیخون را به ر نیو ا افتیشما در یسمت راست قلب ، خون را از رگها 

خون توسط  ژنیفرستد. اکس یبدن م یت هاها به تمام قسم انیشر قیها  گرفته و آن را از طر هیاست، از ر ژنیرا، که در حال حاضر پر از اکس

 گردد. یتوسط بدن، خون شما به سمت راست قلب بازم ژنیشود. پس از استفاده از اکس یانجام کار استفاده م یرابدن شما ب

 

 

 یعروق کرونر

 قیکه از طر یبه قلب شما توسط خون ژنیدارد. اکس ازین  ظیغل ژنیاز اکس یعضله قلب شما به منظور انجام عملکرد خود به منبع خون غن 

 قلب شما قرار دارند. یرونیب وارید یشود . عروق کرونر بر رو یکند،  منتقل م یحرکت م یکرونر یرگ ها



2 
 

 

 عبارتند از:  یکرونر یاصل یها انیشر

 دو شاخه است: یسمت چپ  که دارا یاصل انی. شر1

 چپ یقدام یآورنده  نییپا ینزول انیشرالف(

 یشعاع یطیمح عروقب(      

 سمت راست: یکرونر عروق. 2

 کنند. یباال به یک شبکه عروق کوچکتر تقسیم می شوند تا عضله قلب شما را اکسیژن رسان یکرونر عروق

 

 

 یسندرم حاد کرونر

 ندیراف نیشوند. ا یم (  تنگیکلسترول )چرب یجیساخت و تجمع تدر ی لهیشود  که عروق کرونر به وس یم جادیا یعروق کرونر زمان یماریب 

 شود. یشناخته م سیعروق به عنوان آترواسکلروز یها وارهیدر داخل د یچرب دیتول

تفاق ا نی. اابدی یخون به عضله قلب شما کاهش م انیمسدود شود، جر ایتنگ  اریداخل عروق بس یبرسد که فضا یبه نقطه ا یچرب جادیاگر ا

 ژنیاز اکس یاز خون غن یکاف زانیکه قلب م یشود. هنگام یم لیتشک یون درون عروق کرونرلخته خ کیافتد که  یاتفاق م یزمان نیهمچن

 یماریاز ب یحاد ناش ی. سندرم کرونردیرا تجربه کن یحمله قلب کی ای نیمانند آنژ یسندرم حاد کرونر کیممکن است  ،کند ینم افتیدر

 عروق کرونر است.
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ANGINA 

 ایاد، فشار و سوزش، انسد نه،یقفسه س ینیاحساسات مانند سنگ فیتوص یاصطالح  برا کی نیاست. آنژ یعروق یقلب یمارینشانه ب کی نیآنژ 

ت در ممکن اس نیاست. همچن نهیپشت استخوان س نه،یدر قفسه س نیآنژ یناراحت یمحل برا نیتر عیاست. شا دیتا شد فیسوء هاضمه از خف

 شانه احساس شود. یها غهیت نیب ایو  فکبازوها، گردن، 
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تحت  ایو  دیکن یکه ورزش م یشود که قلب شما در معرض استرس است، مانند زمان یاحساس م یبار هنگام نیاول نیبه طور معمول، آنژ

دارد. اگر عروق با ساخت  یشتریب ژنیبه اکس ازیکند و ن یاسترس زا، قلب شما سخت تر کار م طی. در شرادیقرار دار یاحساس یفشار ها

 شود. یاحساس م نیعالئم آنژ جهیتواند به قلب شما برسد. در نت ینم ژنیاز اکس یغن ونکلسترول تنگ شوند، خ

 

 

 ( یوکاردی)انفارکتوس م یحمله قلب

خته خون ل کی یعلت حمله قلب نیعتریبه عضله قلب است. شا بیآس فیتوص ی( اصطالح مورد استفاده براوکاردی)انفارکتوس م یقلب حمله

دود مس انیاز عضله قلب که خون را از شر یکند. بخش یریخون به عضله قلب جلوگ دنیاز رس یاست. لخته شدن خون ممکن است بطور کل

باشد،  هدید بیاز قلب دائما آس یبرگشت باشد اگر قسمت رقابلیممکن است غ بیآس نیشود. ا یم بیدچار آس ادامهکند، در  یم افتیشده در

 قبل پمپ کند. یقلب ممکن است نتواند خون را  به خوب
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 یو حمله قلب نایعالئم آنژ

 عبارتند از:  یو حمله قلب نیعالئم آنژ 

 نهیس ینیسنگ 

 یتنگ احساس 

 فشار 

 که تجربه سوء هاضمه دارند(  ی)همانند کسان سوزش 

 ممکن است شامل : گرینکنند. عالئم د تیممکن است سرا ایکنند  تیپشت شما سرا ایباال ممکن است  به فک، دست چپ  عالئم

 نفس  یتنگ 

  استفراغ  ایتهوع و 

 کردن  عرق 

 یجیگ ای جهیسرگ  

 و مرطوب شدن  یسرد 

. رندیبگ هدیعالئم آن را ناد ای رندیدر نطربگ یگریهستند، اما زنان ممکن است عالئم خود را به عنوان عالئم د هیمردان و زنان شب یباال برا عالئم

شد،   مکه الز یتا زمان دیده صیکرده و تشخ ییرا شناسا نیدنبال درمان هستند. مهم است که عالئم آنژ به ریزنان اغلب با تاخ لیدل نیبه هم

 .دیبه پزشک مراجعه کن

 ...  دیخود احساس کرد ی نهیدر قفسه س یاگر ناراحت

 !!  دینیرا متوقف کرده و بنش دیده یآنچه انجام م 

 .دیخود را مصرف کن نیریسیتروگلیاز ن یاسپر کی

 .دیخود را مصرف کن نیریسیتروگلیدوم از ن یاز زمان، اگر درد هنوز وجود دارد، اسپر قهیدر گذشت پنج دق 

نشد،  دیناپد. اگر تمام عالئم به طور کامل دیخود رامصرف کن نیریسیتروگلیسوم از  ن یاگر درد هنوز وجود دارد،اسپر ،یبعد قهیدر پنج دق 

 سوم یاسپر افتیپس از در

 .دیریتماس بگ 111با  و  دییبگو یخود را به کس تیوضع 
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  یقلب یماریعوامل خطرزا در ب

 .دیعوامل خطر به حداقل برسان دیتوان یکه م ییهستند. مهم است که تا جا یقلب یها یماریکننده ب ینیب شیخطر پ عوامل

 ریطرغخ ی. فاکتورهادیده رییتغ دیتوان یخطر قابل کنترل را شما م یقابل کنترل . فاکتورها ریقابل کنترل و غ نوع عامل خطر وجود دارد، 2 

 کند. یعوامل خطر در مورد شما صدق م نیاز ا کیکه کدام  دیکن یبررس ری. در جدول زدیده رییتغ دیتوان یقابل کنترل را شما نم

 بله                            خیر                قابل کنترل ریخطرغ یفاکتورها

 سابقه خانوادگی 

  سال  11مردان باالی 

 زنان بعد از یائسگی 

 خاص  یقوم یگروه ها یبرا یقلب یماریب یباال ینرخ ها

 یایاز تبار آس یو افراد ی)به عنوان مثال زنان بوم

 (یجنوب

                  

                                                   

  

 

  خطر قابل کنترل یفاکتورها

 قرار گرفتن در معرض دود ایو  دنیکش گاریس 

  فشار خون باال 

  کلسترول باال 

  ورزش منظم انجامعدم 

 استرس 

  کیلو( 11اضافه وزن) بیشتر از 

 )اضافه وزن در اطراف شکم )میانی 

  (دیابت کنترل نشدهHbA,C over 7% ) 

                 

  

  

  

  

  

  

 

 

 اولین فاکتور خطری که سعی دارید آنرا تغییر دهید را شناسایی کنید:

1. ............................................................................................................................................................. 

 خطر قابل کنترل یفاکتورها

 سیگار در معرض دود داشتنقرار  ایو  دنیکش گاریس

و  کشند یم گاریکه س یمضاعف زنان یهستند.خطر یدر معرض حمله قلب یگاریس ریاز افراد غ شتریبرابر ب 1-1ها  یگاریسسیگار کشیدن: 

 کند. یم دیو پنج سال، تهد یاز س شیکنند را در سن ب یمصرف م  یخوراک یضد باردار یداروها

ننده، ک کیدود نه تنها بد بو و تحر نی. امیکن یاستنشاق م میهست یگاریفرد س کیما همراه  یاست که وقت یدود -قرار گرفتن در معرض دود

 شود. یاستنشاق م یگاریاست که توسط فرد س یهست. در واقع، خطرناک تر از دود زیبلکه خطرناک ن

 :/ استنشاق دود دست دوم دنیکش گاریس

 دهد یم شیضربان قلب شما را افزا 

 شود. یدر خون شما م ژنیاکس زانیباعث کاهش م 

 آترواسکلروز( . رندیشکل بگ یبه راحت یشود تا رسوبات چرب یباعث م رسانده و بیآس یشریان یها وارهیبه  پوشش صاف د( 

 دهد یم شیرا افزا یعروق خون انسداد 
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سال خطر  11 یال 1. در حدود ابدی یکاهش م یقابل مالحظه ا زانیبه م یقلب یها یماریخطر ابتال به ب د،یکن یرا ترک م گاریکه س یهنگام

 .ابدی یکاهش م یگاریس ریدر افراد غ یماریب نیابتال به ا

 فشار خون باال

 دهد.  یم شیبرابر افزا 4تا  2را  یقلب یماریتنشن( خطر ابتال به ب پریفشار خون باال )ها 

 خون باال:  فشار

 شود که قلب شما سخت ترکار کند یم باعث. 

 رندیشکل بگ یبه راحت یشود تا رسوبات چرب یرسانده و باعث م بیآس یشریان یها وارهدی صاف پوشش  به  

، کنترل  زشدهیتجو یورزش منظم و مصرف داروها ،یکم نمک میاز حد الکل، رژ شیتواند با کاهش وزن، کاهش مصرف ب یخون باال م فشار

 شود. 

 گاریس ترک 

 استراحت . یدر روز برا قهیدق 21حداقل  اختصاص 

 که فشار خون شمارا چک کنند. دیپرستار خود بخواه ایپزشک ساالنه از  دیدر بازد 

 کلسترول باال 

شود.  یممکن است باعث انسداد رگ خون نیشود. ا یم یشریان یها وارهیدر د افتهیکلسترول تجمع  شیخون  باعث افزا یسطح کلسترول باال

طح را در کنترل موثر س یکننده ا نییتواند نقش تع یم یممکن است سطح کلسترول را بهبود ندهد. سابقه خانوادگ ییبه  تنها ییغذا میرژ

(. دینیرا بب هیمصرف شده باشد )بخش تغذ یغذا زانینوع و م ریتحت تأث یباشد. سطح کلسترول ممکن است تا حد اشتهکلسترول شما د

 شود. یم دهیمول کاهش کلسترول در بخش دارو دمع  یسطح کلسترول با داروها یدرمان تهاجم

  

 

 یچاق

عامل  کی زی.  شکل اندام ندیهست یقلب یماریدر معرض خطر ابتال به ب شتری( باشد. با  وجود اضافه وزن، شما بلویک 11پوند ) 11از  شیاگر ب 

 کند. یم جادیشما ا یرا نسبت به اضافه وزن کل یشتریبدن )کمر و شکم( خطر ب یانیاز حد در اطراف بخش م شیمهم است. وزن ب
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                                                                                                       یچاق

 را افزایش می دهد. فشار خون شما                                                                                                                                    

 .تری گلیسرید و کلسترول خون شما را افزایش می دهد 

 .حجم کاری قلب شما را افزایش می دهد                                                  

 .کنترل میزان قند خون را سخت تر می کند                         

 به وزن مناسب کمک کند. یابیتواند به شما در دست یهمراه با ورزش مناسب م ییتعادل در عادات غذا

 

                                     استرس

وش و ر دیده صیاسترس زا را تشخ یها تیموقع دیکن یدهد. سع شیرا افزا یمقابله با استرس ممکن است خطر ابتال به حمله قلب یدشوار

 ریغ ای یاز افراد، مشاوره رسم یبرخ یبدن شما را کاهش دهد. برا یممکن است اثرات مضر رو نی. ادیاموزیآنها را ب تیریموثردر مد یها

 .دینیباشد. بخش استرس را بب دیاسترس ممکن است مف تیریمد یریادگی یبرا   یرسم

 دیابت                                            

 کند. یفرآور یتواند قند را به درست یاست که  در آن بدن نم یماریب کی ابتید

 هستند. ابتیبه دنبال د ،یقلب یهایماریازابتال به ب ییخطر باال یکنترل نشده دارا ابتیافراد مبتال به د 

 کند یم تیپالک را تقو لیماند، تشک یم یکه قند خون باال باق یهنگام

 دهد . یم شیخون شما را افزا دیریسیگل یتر 
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 کمک کند. یقلب یماریشما به ب یممکن است به کاهش خطر ابتال یزیتجو یدرست و مصرف داروها هیقند خون  با تغذ کنترل

            قابل کنترل ریعوامل خطرساز غ

 

 ( یخانوادگ خچهیوراثت )تار 

 یقلب یماریسکته در معرض گسترش خطر ابتال به ب ای نیآنژ ،یسال( به حمله قلب 11زودرس ) کمتر از سن  یابتال یبا سابقه خانوادگ افراد

 هستند.

 سن

 است. شتریب یدر افراد مسن تر، خطر ابتال به حمله قلب

  تیجنس

 از زنان است.  شتریعروق کرونر در مردان ب یماریب

است که استروژن به  زنان   یبه خاطر حفاظت نیدهند. ا یعروق کرونر را در ده سال زودتر از بانوان نشان م یماریمردان اثرات ب یطور کل به

 شیزاعروق کرونر اف یماریو خطر ابتال به ب ابدی یاستروژن کاهش م رند،یقرار بگ یائسگیکه زنان در معرض  یدهد. هنگام یم یائسگیقبل از 

 .ابدی یم

ها  مانند هورمون یکیزیف یقلب و عروق کرونر زنان کوچکتر است. تفاوت ها نکهیاست به جز ا کسانیساختار و عملکرد قلب در زنان و مردان 

 در زنان وجود دارد، منجر شود. یو عروق یقلب یها یماریکه در ب ییبدن ممکن است به تفاوت ها یو اندازه ها

 یقلب یها یماریعوامل خطر ممکن است احتمال ابتال به ب گریدر د رییتغ  جادیداد، ا رییتوان تغ یعامل خطر باال را نم 3اگر چه 

 همراه کند. شرفتیممکن است بهبود شما را با پ زیاصالح عوامل خطر ن د،یبر یرنج م یرا کاهش دهد. اگر از حمله قلب

 دهد. یم شیشما را افزا تیمتفاوت و به صورت جداگانه، شانس موفق یهرعامل خطر در زمان ها یکار بر رو 

 


