مقدمه
سندرم حاد کرونری عبارت جدیدی است که توسط تیم مراقبت های بهداشتی برای تشخیص بیماری عروق کرونری که شامل حمالت قلبی و
آنژیناست ،استفاده می شود.
این کتاب به شما و خانواده تان کمک می کند تا یک مرور کلی از نحوه عملکرد قلب خود ،عوامل خطرناک مرتبط با بیماری های قلبی،
آزمایشات فعلی ،درمان ها و دستورالعمل های بهبودی خود را بدست آورید.
کارکنان مرکز بهداشت  Sunnybrookاین کتابچه را به این امید تهیه کرده اند که به برخی از سواالت شما پاسخ داده شود و از در طول
بهبودی شما را راهنمایی می کند.
قلب شما
قلب شما یک عضله است که خون را در سراسر بدن پمپ می کند.
سمت راست قلب  ،خون را از رگهای شما دریافت و این خون را به ریه ها منتقل می کند تا اکسیژن را جذب کند .سمت چپ قلب ،خون شما
را ،که در حال حاضر پر از اکسیژن است ،از ریه ها گرفته و آن را از طریق شریان ها به تمام قسمت های بدن می فرستد .اکسیژن خون توسط
بدن شما برای انجام کار استفاده می شود .پس از استفاده از اکسیژن توسط بدن ،خون شما به سمت راست قلب بازمی گردد.

عروق کرونری
عضله قلب شما به منظور انجام عملکرد خود به منبع خون غنی از اکسیژن غلیظ نیاز دارد .اکسیژن به قلب شما توسط خونی که از طریق
رگ های کرونری حرکت می کند ،منتقل می شود  .عروق کرونر بر روی دیوار بیرونی قلب شما قرار دارند.
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شریان های اصلی کرونری عبارتند از:
 .1شریان اصلی سمت چپ که دارای دو شاخه است:
الف)شریان نزولی پایین آورنده ی قدامی چپ
ب)عروق محیطی شعاعی
 .2عروق کرونری سمت راست:
عروق کرونری باال به یک شبکه عروق کوچکتر تقسیم می شوند تا عضله قلب شما را اکسیژن رسانی کنند.

سندرم حاد کرونری
بیماری عروق کرونر زمانی ایجاد می شود که عروق کرونر به وسیله ی ساخت و تجمع تدریجی کلسترول (چربی) تنگ می شوند .این فرایند
تولید چربی در داخل دیواره های عروق به عنوان آترواسکلروزیس شناخته می شود.
اگر ایجاد چربی به نقطه ای برسد که فضای داخل عروق بسیار تنگ یا مسدود شود ،جریان خون به عضله قلب شما کاهش می یابد .این اتفاق
همچنین زمانی اتفاق می افتد که یک لخته خون درون عروق کرونری تشکیل می شود .هنگامی که قلب میزان کافی از خون غنی از اکسیژن
دریافت نمی کند ،ممکن است یک سندرم حاد کرونری مانند آنژین یا یک حمله قلبی را تجربه کنید .سندرم کرونری حاد ناشی از بیماری
عروق کرونر است.
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ANGINA
آنژین یک نشانه بیماری قلبی عروقی است .آنژین یک اصطالح برای توصیف احساسات مانند سنگینی قفسه سینه ،سوزش ،انسداد ،فشار و یا
سوء هاضمه از خفیف تا شدید است .شایع ترین محل برای ناراحتی آنژین در قفسه سینه ،پشت استخوان سینه است .همچنین ممکن است در
بازوها ،گردن ،فک و یا بین تیغه های شانه احساس شود.
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به طور معمول ،آنژین اولین بار هنگامی احساس می شود که قلب شما در معرض استرس است ،مانند زمانی که ورزش می کنید و یا تحت
فشار های احساسی قرار دارید .در شرایط استرس زا ،قلب شما سخت تر کار می کند و نیاز به اکسیژن بیشتری دارد .اگر عروق با ساخت
کلسترول تنگ شوند ،خون غنی از اکسیژن نمی تواند به قلب شما برسد .در نتیجه عالئم آنژین احساس می شود.

حمله قلبی (انفارکتوس میوکاردی)
حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد) اصطالح مورد استفاده برای توصیف آسیب به عضله قلب است .شایعترین علت حمله قلبی یک لخته خون
است .لخته شدن خون ممکن است بطور کلی از رسیدن خون به عضله قلب جلوگیری کند .بخشی از عضله قلب که خون را از شریان مسدود
شده دریافت می کند ،در ادامه دچار آسیب می شود .این آسیب ممکن است غیرقابل برگشت باشد اگر قسمتی از قلب دائما آسیب دیده باشد،
قلب ممکن است نتواند خون را به خوبی قبل پمپ کند.
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عالئم آنژینا و حمله قلبی
عالئم آنژین و حمله قلبی عبارتند از:


سنگینی سینه



احساس تنگی



فشار



سوزش (همانند کسانی که تجربه سوء هاضمه دارند)

عالئم باال ممکن است به فک ،دست چپ یا پشت شما سرایت کنند یا ممکن است سرایت نکنند .عالئم دیگر ممکن است شامل :


تنگی نفس



تهوع و یا استفراغ



عرق کردن



سرگیجه یا گیجی



سردی و مرطوب شدن

عالئم باال برای مردان و زنان شبیه هستند ،اما زنان ممکن است عالئم خود را به عنوان عالئم دیگری در نطربگیرند یا عالئم آن را نادیده بگیرند.
به همین دلیل زنان اغلب با تاخیر به دنبال درمان هستند .مهم است که عالئم آنژین را شناسایی کرده و تشخیص دهید تا زمانی که الزم شد،
به پزشک مراجعه کنید.
اگر ناراحتی در قفسه سینه ی خود احساس کردید ...
آنچه انجام می دهید را متوقف کرده و بنشینید !!
یک اسپری از نیتروگلیسیرین خود را مصرف کنید.
در گذشت پنج دقیقه از زمان ،اگر درد هنوز وجود دارد ،اسپری دوم از نیتروگلیسیرین خود را مصرف کنید.
در پنج دقیقه بعدی ،اگر درد هنوز وجود دارد،اسپری سوم از نیتروگلیسیرین خود رامصرف کنید .اگر تمام عالئم به طور کامل ناپدید نشد،
پس از دریافت اسپری سوم
وضعیت خود را به کسی بگویید و با  111تماس بگیرید.
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عوامل خطرزا در بیماری قلبی
عوامل خطر پیش بینی کننده بیماری های قلبی هستند .مهم است که تا جایی که می توانید عوامل خطر به حداقل برسانید.
 2نوع عامل خطر وجود دارد ،قابل کنترل و غیر قابل کنترل  .فاکتورهای خطر قابل کنترل را شما می توانید تغییر دهید .فاکتورهای خطرغیر
قابل کنترل را شما نمی توانید تغییر دهید .در جدول زیر بررسی کنید که کدام یک از این عوامل خطر در مورد شما صدق می کند.
فاکتورهای خطرغیر قابل کنترل





بله

خیر

سابقه خانوادگی
مردان باالی  11سال
زنان بعد از یائسگی
نرخ های باالی بیماری قلبی برای گروه های قومی خاص
(به عنوان مثال زنان بومی و افرادی از تبار آسیای
جنوبی)
فاکتورهای خطر قابل کنترل










سیگار کشیدن و یا قرار گرفتن در معرض دود
فشار خون باال
کلسترول باال
عدم انجام ورزش منظم
استرس
اضافه وزن( بیشتر از  11کیلو)
اضافه وزن در اطراف شکم (میانی)
دیابت کنترل نشده( ) HbA,C over 7%

اولین فاکتور خطری که سعی دارید آنرا تغییر دهید را شناسایی کنید:
............................................................................................................................................................. .1
فاکتورهای خطر قابل کنترل
سیگار کشیدن و یا قرار داشتن در معرض دود سیگار
سیگار کشیدن :سیگاری ها  1-1برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض حمله قلبی هستند.خطری مضاعف زنانی که سیگار می کشند و
داروهای ضد بارداری خوراکی مصرف می کنند را در سن بیش از سی و پنج سال ،تهدید می کند.
قرار گرفتن در معرض دود -دودی است که وقتی ما همراه یک فرد سیگاری هستیم استنشاق می کنیم .این دود نه تنها بد بو و تحریک کننده،
بلکه خطرناک نیز هست .در واقع ،خطرناک تر از دودی است که توسط فرد سیگاری استنشاق می شود.
سیگار کشیدن  /استنشاق دود دست دوم:





ضربان قلب شما را افزایش می دهد
باعث کاهش میزان اکسیژن در خون شما می شود.
به پوشش صاف دیواره های شریانی آسیب رسانده و باعث می شود تا رسوبات چربی به راحتی شکل بگیرند (آترواسکلروز) .
انسداد عروق خونی را افزایش می دهد
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هنگامی که سیگار را ترک می کنید ،خطر ابتال به بیماری های قلبی به میزان قابل مالحظه ای کاهش می یابد .در حدود  1الی  11سال خطر
ابتال به این بیماری در افراد غیر سیگاری کاهش می یابد.
فشار خون باال
فشار خون باال (هایپر تنشن) خطر ابتال به بیماری قلبی را  2تا  4برابر افزایش می دهد.
فشار خون باال:


باعث می شود که قلب شما سخت ترکار کند.



به پوشش صاف دیواره های شریانی آسیب رسانده و باعث می شود تا رسوبات چربی به راحتی شکل بگیرند

فشار خون باال می تواند با کاهش وزن ،کاهش مصرف بیش از حد الکل ،رژیم کم نمکی ،ورزش منظم و مصرف داروهای تجویزشده  ،کنترل
شود.


ترک سیگار



اختصاص حداقل  21دقیقه در روز برای استراحت .



در بازدید ساالنه از پزشک یا پرستار خود بخواهید که فشار خون شمارا چک کنند.

کلسترول باال
سطح کلسترول باالی خون باعث افزایش کلسترول تجمع یافته در دیواره های شریانی می شود .این ممکن است باعث انسداد رگ خونی شود.
رژیم غذایی به تنهایی ممکن است سطح کلسترول را بهبود ندهد .سابقه خانوادگی می تواند نقش تعیین کننده ای را در کنترل موثر سطح
کلسترول شما داشته باشد .سطح کلسترول ممکن است تا حدی تحت تأثیر نوع و میزان غذای مصرف شده باشد (بخش تغذیه را ببینید).
درمان تهاجمی سطح کلسترول با داروهای معمول کاهش کلسترول در بخش دارو دیده می شود.

چاقی
اگر بیش از  11پوند ( 11کیلو) باشد .با وجود اضافه وزن ،شما بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری قلبی هستید .شکل اندام نیز یک عامل
مهم است .وزن بیش از حد در اطراف بخش میانی بدن (کمر و شکم) خطر بیشتری را نسبت به اضافه وزن کلی شما ایجاد می کند.
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چاقی


فشار خون شما را افزایش می دهد.



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.

تعادل در عادات غذایی همراه با ورزش مناسب می تواند به شما در دستیابی به وزن مناسب کمک کند.

استرس
دشواری مقابله با استرس ممکن است خطر ابتال به حمله قلبی را افزایش دهد .سعی کنید موقعیت های استرس زا را تشخیص دهید و روش
های موثردر مدیریت آنها را بیاموزید .این ممکن است اثرات مضر روی بدن شما را کاهش دهد .برای برخی از افراد ،مشاوره رسمی یا غیر
رسمی برای یادگیری مدیریت استرس ممکن است مفید باشد .بخش استرس را ببینید.

دیابت
دیابت یک بیماری است که در آن بدن نمی تواند قند را به درستی فرآوری کند.
افراد مبتال به دیابت کنترل نشده دارای خطر باالیی ازابتال به بیماریهای قلبی ،به دنبال دیابت هستند.
هنگامی که قند خون باال باقی می ماند ،تشکیل پالک را تقویت می کند
تری گلیسیرید خون شما را افزایش می دهد .
8

کنترل قند خون با تغذیه درست و مصرف داروهای تجویزی ممکن است به کاهش خطر ابتالی شما به بیماری قلبی کمک کند.
عوامل خطرساز غیر قابل کنترل

وراثت (تاریخچه خانوادگی)
افراد با سابقه خانوادگی ابتالی زودرس ( کمتر از سن  11سال) به حمله قلبی ،آنژین یا سکته در معرض گسترش خطر ابتال به بیماری قلبی
هستند.
سن
در افراد مسن تر ،خطر ابتال به حمله قلبی بیشتر است.
جنسیت
بیماری عروق کرونر در مردان بیشتر از زنان است.
به طور کلی مردان اثرات بیماری عروق کرونر را در ده سال زودتر از بانوان نشان می دهند .این به خاطر حفاظتی است که استروژن به زنان
قبل از یائسگی می دهد .هنگامی که زنان در معرض یائسگی قرار بگیرند ،استروژن کاهش می یابد و خطر ابتال به بیماری عروق کرونر افزایش
می یابد.
ساختار و عملکرد قلب در زنان و مردان یکسان است به جز اینکه قلب و عروق کرونر زنان کوچکتر است .تفاوت های فیزیکی مانند هورمون ها
و اندازه های بدن ممکن است به تفاوت هایی که در بیماری های قلبی و عروقی در زنان وجود دارد ،منجر شود.

اگر چه  3عامل خطر باال را نمی توان تغییر داد ،ایجاد تغییر در دیگر عوامل خطر ممکن است احتمال ابتال به بیماری های قلبی
را کاهش دهد .اگر از حمله قلبی رنج می برید ،اصالح عوامل خطر نیز ممکن است بهبود شما را با پیشرفت همراه کند.
کار بر روی هرعامل خطر در زمان های متفاوت و به صورت جداگانه ،شانس موفقیت شما را افزایش می دهد.
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