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 یقلب یتست ها

 ای کیداشته اند، ممکن است  یحمله قلب کیکه  یکسان ایو  نیمانند آنژ ،یقلب یها یماریمبتال به ب مارانیب 

 :داشته باشند ازیرا ن ریز شیچند آزما

 آزمایش خون  .1

 الکتروکاردیوگرام .2

 اکوکاردیوگرام .3

 تست استرس ورزشی)تست تردمیل( .4

 اسکن هسته ای قلب .5

 یا کاتتریت قلبآنژیوگرافی کرونری  .6

 آزمایش خون 

 

به  نه،یمانند درد قفسه س ،یباشد. اگر با عالئم حمله قلب دیمف یحمله قلب صیتواند در تشخ یخون م شیآزما

 یبه دنبال شواهد شگاهیسپس خون شما در آزما شود . یخون از شما گرفته م شیآزما د،یمراجعه کن مارستانیب

 خون ممکن است تکرار شوند. یها شیآزما نیشود. ا یم شیآزما یاز حمله قلب

 الکتروکاردیوگرام

 

 (EKG/ECG)الکتروکاردیوگرام چیست؟ 
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ECG / EKG قلب است.  یکیالکتر تیثبت فعال کیECG / EKG را با  یبهداشت یمجموعه از مراقبت ها

 دهد:  یشما قرار م اریدر اخت ریاطالعات ز

 منظم است؟ ریضربانش غ ایتپد  یقلب به طور منظم م ایآ            :      الف( ضربان قلب

 است؟ عیسر یلیخ ایآهسته  یلیضربان قلب خ ایآ                                       

در  یحمله قلب ایاست  یفرد دچا حمله قلب ایتواند نشان دهد که آ یم EKGی :         قلب بیشواهد آسب( 

 ریخ ایگذشته داشته است 

 

خاص بزرگ  یقلب یاز ساختارها یبرخ ایتواند نشان دهد که آ یم ECG کساختار قلب :                 یج( 

   شده اند.

 

 

 شود؟ ی( چگونه انجام مEKG / ECG) وگرامیالکتروکارد

EKG / ECG یکه شما به آرام یکشد. در حال یطول م قهیدق 5خطر و بدون درد است که حدود  یب یشیآزما 

 یشما قرار م یبازوها و پاها نه،یس یمختلف رو یالکترود کوچک در مکان ها 11 د،یا دهیتخت دراز کش یرو

ل و ثبت کاغذ منتق کی یقلب شما را رو یکیالکتر تیدستگاه متصل اند که فعال کیالکترود ها به  نیا .رندیگ

 ندارد. یخاص یبه آماده ساز ازین شیآزما نیکند. ا یم

 اکوکاردیوگرام
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چیست؟ اکوکاردیوگرام آزمایشی است که از امواج اولتراسونیک سوند برای  (ECHO)اکوکاردیوگرام 

حرکات ساختار های متفاوت تصویربرداری از قلب استفاده می کند. اکوکاردیوگرام ها اطالعاتی از اندازه، شکل و 

 قلب ، مانند دریچه ها ، ماهیچه و گردش خون را فراهم می کند.

دقیقه تا کامل  45گرام چگونه انجام می شود؟ اکو یک آزمایش بی خطر و بدون درد است که تقریبا اکوکاردیو

شدن طول می کشد. برای انجام این آزمایش از شما درخواست می شود که پیراهن یا بلوز خود را درآورید و گان 

ژل و یک مبدل)یک دستگاه  بیمارستان را تن کنید. هنگامی که روی تخت دراز کشیده اید، تکنسین مقداری

گاهی اوقات تکنسین ممکن است مبدل را محکم فشار پالستیکی( را روی سمت چپ سینه شما قرار می دهد.

 دهد یا از شما بخواهد که نفس خود را جهت بهتر شدن کیفیت تصویربرداری، حبس کنید.

 لطفا اگر احساس ناراحتی می کنید به تکنسین اطالع دهید.

 آماده سازی خاصی نیاز ندارد. این آزایش به

 شخصی که در حال گرفتن اکوکاردیوگرام در سمت راست دیده می شود:

 

  تست استرس ورزشی )تست تردمیل(

تست استرس ورزشی )تست تردمیل( چیست؟ آزمایشی است که پاسخ قلب شما به فعالیت های بدنی را ارزیابی 

تا چه اندازه  هنگام فعالیت ون اینکه جریان خون به قلب شمامی کند. این آزمایش می تواند اطالعاتی پیرام

 وارد می شود.خوب 

 ضربان قلب ، فشار خون و ریتم قلب شما در طول انجام آزمایش روی مانیتور ثبت می شود.

در طول این آزمایش تست استرس ورزشی )تست تردمیل( چگونه انجام می شود؟ در طول انجام این آزمایش 

پس  شود. یمتصل م تانیاز بازوها یکیو دستبند فشار خون به  دستگاه الکتروکاردیوگرام وصل می شویدشما به 

که در حال  ی. هنگامدیشود که راه برو یو از شما خواسته م دیرو یم لیتردم کی یکوتاه، شما رو یاز استراحت

ورد که به هدف م ی. تست  تا زمانبدای یم شیافزا جیهردو( به تدر ای) لیتردم بیش ایسرعت  د،یراه رفتن هست
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 ایار خون فش راتییتغ اینفس  یتنگ ،یتگخس لیاز قب یاگر عالئم ای،  دینظر توسط متخصص قلب خود برس

 .افتیشود ،ادامه خواهد  جادیشما ا ECG یضربان قلب بر رو

دوباره  ECGو ضربان قلب، فشار خون و  د،یاز شما خواسته خواهد شد که دراز بکش ش،یپس از اتمام آزما

 شود. یم یبررس

 

 اسکن هسته ای قلب

 فتنای انیجر یچگونگ یابیارز یاست که برا شیآزما کیقلب  یاسکن هسته ااسکن هسته ای قلب چیست؟ 

 دهد که فاقد یاز قلب ارائه م ییدر مورد قسمتها یتست اطالعات نیشده است. ا یخون به عضله قلب شما طراح

، Cardioliteشود:  دهینام ریز یاز نام ها یکیقلب ممکن است  به یهسته ا  یخون هستند. اسکن ها انیجر

Thallium Exercise ،Persantine Thallium ،Hexa-Mibi ،Persantine-Mibi 

آزمونها  نیشود. ا یانجام م یهسته ا یولوژیها در بخش راد شیآزما نیشود؟ ا یچگونه انجام م یاسکن هسته ا

 لیتحمل تست تردم ایحال، اگر شما قادر به راه رفتن  نیهمراه است . با ا یآزمون استرس ورزش کیمعموال با 

 شود. یداده م یبدن تیفعالپاسخ قلب به  دیبه منظور تقل persantineمانند  ییدارو د،یستین

  خاص نیدورب کیشود.  یم قیبه داخل رگ در دست شما تزر میمانند تال ویواکتیاز مواد راد یسپس مقدار کم

ود. در ش یدر عضله قلب شما پخش م وچگونهیواکتیکند که مواد راد نییتا تع ردیگ یرا از قلب شما م یریتصاو

در  یبردار ری. تصودیشود که دراز بکش یاز شما درخواست م رد،یگ یاز قلب شما را م یریتصاو نیکه دورب یحال

 انجام خواهد شد. دو جلسه
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 آنژیوگرافی کرونری یا کاتتریت قلب

در  ایکه  آ ندیکند تا بب یاستفاده م کسیاشعه ا یاست که از رنگ ها شیآزما کی  ست؟یکرونر چ یوگرافیآنژ

 وگرام،یژآن نیهمچن یوگرافیآنژ'وجود دارد.   یگرفتگ ای یرسانند، تنگ یکه خون را به عضله قلب م ییها تیآرتر

heart cath  وcardac cath شود. یخوانده م زین  

کشاله ران راست قرار داده  انیلوله کوچک )غالف( به داخل شر کی ماران،یب شتریشود؟ در ب یچگونه انجام م

کند که در آنجا  یکند و آن ها را به قلب منتقل م یغالف وارد م قیلوله مناسب را از طر کیشود. دکتر  یم

 شود. یم قیعروق کرونر تزر یها انیبه داخل شر کسیرنگ اشعه ا

نشان دادن  یبرا کسیما از رنگ اشعه ا نیشوند، بنابرا ینم انینما کسیاشعه ا یمعموال بر رو یعروق خون

به  کسیدستگاه اشعه ا کیانسداد توسط  ای ی. هر گونه گرفتگمیکن یها استفاده م انیشر قیخون از طر انیجر

بت مختلف ث یها تیدر موقع یوگرافیراد نیمختلف با حرکت دورب یشود. نما ها یمتحرک ثبت م ریعنوان تصو

 .شودی م

پمپ  ییدر مورد قدرت و توانا یتواند از فشار داخل قلب گرفته شود. که اطالعات یم نیها همچن یریاندازه گ

 کی ش،یمکن است قبل از شروع آزمااست، اما م داریب یوگرافیدر طول آنژ ماریدهد. ب یکردن قلب را به دست م

 به او داده شود. میآرامبخش مال

  یوگرافیپس از آنژ

. دکتر غالف را از کشاله دیگرد یتخت خود بازگرم یشود، به اتاق خود بر رو یکه آزمون تان کامل م یهنگام

 کیدهد. سپس  یمحل ورود غالف قرار م یرو رهیگ کی ،یزیاز خونر یریجلوگ یران شما خارج کرده و برا

 دیشود. شما با یریجلوگ یزیونرشود تا از خ یکشاله ران قرار داده م یساعت ررو 2به مدت  یماسه ا ی سهیک

ل کند و مح یم یپرستار شما صربان و فشار خونتان را بررس .دیریقرار بگ دهیساعت در حالت خواب 6تا  4 بایتقر

ها  نهیگز گریود  یوگرافیآنژ جیکند. دکتر درباره نتا یم یبررس یاحتمال یزیمشاهده خونر یرا برا یریخونگ

 بحث خواهد کرد گرید یدرمان ها یبرا

 پس باشد. یبا یجراح ای یوپالستیدرمان ها ممکن است شامل داروها، آنژ نیا

 کرونر دیشد یدرمان سندرم ها

 کی گرید دستگاه ایبالون و قرار دادن استنت  کیعروق کرونر با  یوپالستی( آنژیوپالستیمداخله عروق کرونر )آنژ

 درمان انسداد  عروق کرونر است. یبرا جیانتخاب را
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( PTCA) عروق کرونر نالیترنسلوم یرپوستیز یوپالستیشما )متخصص قلب( ممکن است به آنژ ستیولوژیکارد 

ت،  اس "یخون یدرون رگها" یبه معنا نالی، ترنسلوم"پوست قیاز طر" یبه معن یپوست ریز نهیمعا رجوع کند.

 ."است  یخون یمرمت رگها "یبه معنا یوپالستیکند و آنژ یم هیکه قلب را تغذ یعروق خون" یعنی یکرونر

 دارد. یرا باز نگه م یمناسب است که رگ دچار گرفتگ یفلز یلوله شبکه  کیاستنت 

اشعه  ریشود . تصاو یمچ دست استفاده م ایاز عروق در کشاله ران  وگرام،یآنژ هیشود؟ شب یچگونه انجام م

 شود. یدر قلب شما گرفته م یدچار گرفتگ یازرگ ها کسیا

لوله )غالف( در کشاله ران / مچ دست، تا قلب و درون عروق دچار انسداد  قیمناسب از طر یراهنما میس کی

 .رندیگیرار مق یگرفتگ یرو خورده و چیپ میس یکاتتر با بالون بر رو کیشود.  یمنتقل م یقبل از گرفتگ قایدق

 

دهد و پالک را  یرا گسترش م انیشر یکند، کم یبالون نفوذ م رد،یگ یمناسب قرار م تیکه در موقع یهنگام

که بالون پر شده است  یرا در حال نهیقفسه س یاز افراد ناراحت یدهد. بعض یقرار م انیشر وارهیدر برابر د

                                                    به شما کمک کنند. وانندتا بت دیق افتاد، به کارکنان اطالع دهاتفا نیکنند. اگر ا یاحساس م
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و حذف  هیبخشد. سپس بالون تخل یبه قلب شما را بهبود م انیشر قیخون از طر افتنی  انیجر یبالون گذار نیا

 یتگدچار گرف انی. استنت شرردیگ یقرار م تیدر آرتر گریبالون د کیبا استفاده از   "استنت"شود. معموال  یم

 دهد. یانسداد شود را کاهش م ارمجددا دچ ندهیدر آ انیاحتمال که شر نیدارد و ا یرا باز نگه م

 یوپالستیپس از آنژ

لب وصل ق توریمان کی. شما به دیگرد یبستر خود بازم یبر رو یوپالستیشما به اتاق آنژ یوپالستیپس از آنژ

خون و  شیکند. انجام آزما یم یشد و پرستار فشار خون شما و محل سوراخ شده را به طور مرتب بررس دیخواه

EKG خواهد بود. یضرور 

بماند. به محض خروج لوله از از  یدر کشاله ران  باق یوپالستیساعت پس از آنژ 4لوله )غالف( ممکن است تا 

الژن از جنس ک یسر کیبستن و پوشاندن کامل با   یدستگاه برا کیاوقات  یشود. گاه یاستفاده م رهیگ کی

ساعت جهت  2تا  1 یبرا  دستتنگ در مچ  یکیدستبند پالست کیشود.  یبالفاصله پس از عمل استفاده م

 محل قرار خواهد گرفت. یحفط  فشار بر رو

 دیشود. شما با یداده م یدیل ورساعت بعد از عمل به  صورت داخ نیشدن خون به مدت چند قیرق یداروها

 یصورت شما م نیمچ دست استفاده شود،که  در ا نکهیمگر ا د،یساعت بعد از عمل، دراز بکش 6تا  4بعد از 

 .دینیبنش دیتوان

شوند.  یچند هفته توسط متخصص قلب و عروق چک م یشوند و ط یروز بعد از عمل مرخص م مارانیاکثر ب

 یها تیتوانند به فعال یکامل و بسته شدن محل سوراخ، م یمردم پس از بهبود شتریهفته، ب 1بعد از حدود 

 بازگردند. یعاد

نام  خون به یکننده  قیرق کی ،یوپالستیپس از آنژ یخون به استنت در هفته ها دنیاز چسب یریجلوگ یبرا

PLAVIX شود. یمصرف م نیریشده که با آسپ زیتجو 

 (پسیبا ی)جراح یپس عروق کرونر یبا یجراح

س پ یبا یعروق کرونر شما جراح یماریدرمان ب یراه برا نیکه بهتر رندیبگ میپزشکان شما ممکن است تصم

هفته  1به مدت  شرفتهیپ یعمل جراح کی یخواهد داشت که برا ازیشما ن یبه اجازه  نیاست. ا یعروق کرونر

 . دیشو یبستر مارستانیدر ب
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 یاضاف یها و رگها انیاستفاده از شر قیشود و انسداد در عروق کرونر از طر یساخته م نهیچاک در قفسه س کی

کرونر مسدود شده متصل  یها به رگ ها نیشوند. ا یبازو و پاها وجود دارد، کنار گذاشته م نه،یکه در قفسه س

 شوند تا خون بتواند از انسداد عبور کند. یم

د شود و در اکثر موار یبه عضله قلب منتقل م یشتریب نژیاست که اکس یانسداد بدان معن نیبردن ا نیاز ب

 یبرا  یدر عرض پنج روزپس از عمل جراح مارانیشود. اکثر ب یآزاد م یپس از جراح نیکامال از آنژ ماریب

ممکن است  سه ماه طول بکشد.  املک یبه بهبود یابیآماده هستند، اما دست یبازگشت به خانه به اندازه کاف

ه ک دیباش یدر کنار فرد دیشما با یبهبود نیاما در ح ست،ین ازیدر منزل معموال مورد ن یپرستار یمراقبت ها

 کردن و در مواقع اضطرار به شما کمک کند. زیتم ،ییمواد غذا دیغذا، خر هیته یبرا

 یعمل جراح د،یداشته باش یعالئم کمتر ،یو بعد از عمل جراح دیکن یکه ممکن است احساس بهبود یحال در

 کند. یشما را درمان نم یرعروق کرون یماریپس  ب یبا

 

 

 داروهای قلب
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 نیترپزشک شما به د،یداشته باش ازیدر دسترس هستند. اگر به دارو ن یقلب یماریدرمان ب یبرا یاریبس یداروها

شما خواهد بود و ممکن است  شرفتیشما را انتخاب خواهد کرد. پزشکتان ناظر پ یدارو برا نیو مناسب تر

 یمورد استفاده قرار م یقلب یها یماریدر ب هک جیرا یاز داروها یدهد. بعض رییداروها را براساس پاسخ بدنتان تغ

( هستند. ییایمی)نام ش یذکر شده اند، نام عموم ستیکه در ل ییدارو یذکر شده است. نامها ریدر ز رند،یگ

 از د،یدار یهمان دارو استفاده کنند. اگر سوال ی( برای)نام تجار گرید یهاکنندگان ممکن است از نام  دیتول

 .دیخود بپرس یبهداشت یمراقبت ها خصصانمت ریسا ایداروساز 

 (رهیو غ enalapril ،ramipril ،captopril)مثل  ACE یمهار کننده ها

 یکنند. مهار کننده ها یکنند را سست م یکه خون را به بدن منتقل م  یخارج یخون یداروها رگ ها نیا

ACE یکاهش فشار خون، برا یکند. آنها برا یاز حفظ آب و نمک توسط بدن کمک م یریبه جلوگ نیهمچن 

 نیچن. آنها همرندیگ یم رارمورد استفاده ق یویکل یماریاز بدتر شدن ب یریقلب و جلوگ یاحتقان ییدرمان نارسا

 .شود یاستفاده م مارانیاز ب یطول عمر در برخ شیو افزا یلبکاهش خطر ابتال به حمله ق یبرا

 (رهیو غ losartan, irbesartan, valsartan  )مثل  نیوتانسیآنژ رندهیگ یمسدود کننده ها
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از حفظ آب و نمک توسط بدن  یریتوانند به جلوگ یکنند و م یرا شل م یطیمح یخون یداروها رگ ها نیا

 یمورد استفاده قرار م یویکل یماریاز بدتر شدن ب یریکاهش فشار خون و جلوگ یکمک کنند. آنها برا

 یها رندهیگ ی مهارکنندهممکن است    ستند،ین ACE یکه قادر به مصرف مهار کننده ها یمارانیب  ی.برارندیگ

 کنند. زیرا تجو نیوتنسیآنژ

 (ودارونی)مثال آم کیتمیآر یآنت

ضربان  یها یاز نامنظم یدرمان برخ یکنند. آنها برا یقلب کنترل م یکیالکتر ستمیرا در س ییداروها رسانا نیا

 . رندیگ یقلب مورد استفاده قرار م

 ( رهیو غ نیانوکساپار ن،یهپار ن،ی)مثال وارفار انعقاد ضد

کنند. لخته شدن خون در  یم یریخود قلب جلوگ ای یخون یخون در رگ ها یلخته ها لیداروها از تشک نیا

ود ش یبه قلب م بیکند و موجب آس یم یریخون به عضله قلب جلوگ افتنی انیعروق کرونر ازجر یشریان ها

اما ممکن است مانع  ند،ک یشده اند، حل نم لیرا که قبال تشک یخون یداروها لخته ها نی(. ای)حمله قلب

 آنها شود. شیافزا

ASA (acetylsalicylic acidنیری، آسپ )ASA  موجود در گردش خون  یو لخته شدن سلول ها دنیازچسب

رسانند  یکه خون را به قلب م یخون در عروق کرونر یکند . لخته ها یم یریشما ) به نام پالکت ها( جلوگ

 شود. یتواند باعث حمله قلب یم

 (رهیآتنولول، سوتولول و غ لول،ی)مانند متوپرولول، کارودبتا بلوکرها 

 یانقباض قلب را کاهش م یرویدهند. آنها سرعت ضربان قلب و ن یقلب را کاهش م یداروها حجم کار نیا

مان و در یقلب یینارسا شتریاز ضعف ب یریکاهش فشار خون، جلوگ نه،یکنترل درد قفسه س یدهند. آنها برا

 یلبدر برابر حمله ق یمحافظتبتا اثر  یشوند. مسدود کننده ها یاستفاده م یعیرطبیانواع ضربان قلب غ یبرخ

 استفاده شوند. یقلب ییمبتال به نارسا مارانیب جیبهبود نتا یتوانند برا یم نیدارند. آنها همچن

 آملودیپین و غیره(  فدیپین،ین ل،یوراپام م،یازیلتی)به عنوان مثال د میکانال کلس یمسدود کننده ها

بدن  هی)که خون را به بق یطیمح یخون یرسانند( و رگ ها ی)که خون را به قلب م یداروها  عروق کرونر نیا

قلب  یشود، فشار خون  و حجم کار یبه قلب م ژنیاکس لیباعث بهبود تحو نیکنند. ا یرسانند( را سست م یم

 یم کنند و یقلب را کنترل م یکیالکتر ستمیس میکانال کلس یاز مسدود کننده ها یدهد. برخ یرا کاهش م

 از ضربان نامنظم  قلب را درمان کنند. یتوانند انواع خاص
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 (کسی)پلو دوگرلیکلوپ

 یخون یسلول ها دنی،   از چسبASAکند. مانند  یاز لخته شدن خون کمک م یریبه جلوگ زیدارو ن نیا 

تر  یقو یاثرگذار یبرا ASAدارو ممکن است همراه با  نیکند. ا یم یریلخته جلوگ لی)پالکت ها( به هم و تشک

 استفاده شود.

 Plavixمهم است.  اریکرده، بس زی(، که پزشک شما تجوPlavix) دوگلیدوره کامل مصرف کلوپ کی لیتکم 

 شود ،متوقف یبررس ،یوپالستیمتخصص انجام آنژ ایقبل ازآن که ابتدا توسط متخصص قلب خود و  دینبا

 یرستبتواند به د ستنتشوند تا ا یداده م یوپالستیهفته پس از آنژ نیبه مدت چند نیو آسپر کسیگردد.پالو

را ادامه خواهند  نیبه طور روزانه مصرف آسپر مارانیاکثر ب کس،یشما را درمان کند. پس از گذشت دوره پالو

 داد.

 

 

 نیگوکسید

 نیشود.  همچن یقلب م یکیالکتر ستمیقدرت پمپ کردن عضله قلب و کنترل در س شیدارو باعث افزا نیا 

 شود. یاز ضربان نامنظم قلب استفاده م یدرمان انواع خاص یو برا یقلب ییدرمان عالئم نارسا یبرا

 (غیرهو  رونوالکتونیمتوالزون، اسپ د،یازیدروکلروتیه د،یانیبولتا د،ی)مانند فوروزما ها کیورتید

کاهش  ی. آنها برارندیگ یادرار مورد استفاده قرار م انیجر شیاز بدن با افزا یاضاف عیحذف ما یداروها برا نیا

بهبود  یتواند برا یم نیهمچن Spironolactoneشوند.  یاستفاده م هیدر ر عیفشار خون و کاهش تراکم ما

 .ردیطول عمر در افراد خاص مورد استفاده قرار گ شیوافزا یقلب ییعالئم نارسا

 (tenecteplase ،streptokinase)مانند آلتپالز،  کیتینولیبریعوامل ف

خون  یحل کردن لخته ها یشده باشد. آنها برا یشود که فرد دچار حمله قلب یاستفاده م یداروها زمان نیا از

مانع از  یخون در عروق کرونر یشده اند. لخته ها یرسانند( طراح ی)که خون را به قلب م یکرونر یدر رگ ها

داروها در  نی(. ای)حمله قلب دشو یبه قلب م بیامر موجب آس نیشوند که ا یخون به عضله قلب م دنیرس

شوند، موثر تراند. مهم  زیتجو یشوند و اگر در چند ساعت اول پس از حمله قلب یارائه م ماریبه ب مارستانیب
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ممکن  د،یکرده ا افتیرا در گذشته در نازی. اگر استرپتوکدیکرده ا افتیداروها در نیاز ا کیکه کدام  دیاست بدان

 کند. یاستفاده م گرید یدارو کیحالت، پزشک احتماال از  نی. در اباشداست اثر دوباره نداشته 

 

، ®Reopro ای abciximab)به عنوان مثال،  llb / Illa ینیکوپروتئیگل ی رندهیگ یمسدود کننده ها

eptifibatide ای Integrilin ،tirofiban ای Aggrastate داروها از لخته شدن خون در عروق  نی( ارهیو ع

د که دچار در یمارانیبه ب مارستانیداروها در ب نیکنند. ا یم یریرساند( جلوگ ی)که خون را به قلب م  یکرونر

 بالون( را انجام داده اند،ارائه یوپالستیقلب  )مانند استنت کرونر، آنژ یاز عمل ها یبرخ ایشده اند  نهیقفسه س

 شود. یم

 هورمون ینیگزیدرمان  جا

هورمون ها )استروژن و پروژسترون( باعث کمک به  ینیگزیجا یشد که مصرف دارو برا یاواخر تصور م نیهم تا

دهد  یشود. شواهد موجود نشان م یم یائسگیبعد از  یقلب یانداختن احتمال ابتال به حمله  ریبه تاخ یزنان برا

 شیافراد را افزا یدر بعض یقلب حمالتخطر ابتال به  ی( ممکن است اندکHRTهورمون ) ینیگزیکه درمان جا

درمان با پزشک  نیا بیو معا ای، مهم است که در مورد مزاHRTدر نظرداشتن  مصرف  ایدهد. در صورت مصرف 

 .دیخود صحبت کن

 (رهیو غ نیریسیتروگلین ترات،ینید دیزوسوربی)به عنوان مثال ا تراتین

 قلب یشود و حجم کار یداده م لیبه قلب تحو شتریب ژنیکنند. اکس یرا آرام م یخون یها زرگیداروها ن نیا

شود.  یاستفاده م نهیکاهش درد قفسه س یبرا ای نهیاز درد قفسه س یریجلوگ یها برا تراتی. نابدی یکاهش م

ورد م فتندیموارد مشکالت قلب اتفاق ب یتوانند در برخ یها که م هیدر ر عیکاهش تراکم ما یبرا نیآنها همچن

 .ندریگ یاستفاده قرار م

 / PDES( )Sildenefil / Viagra ،Tadalafil ی)مهار کننده ها مهار کننده ها 5-استراز  یفسفود

Cialis  وVerdenafilart خطرناک باشد. یقلب مارانیاز ب یبرخ ی( هشدار: ممکن است برا 

تاه کو تراتیشامل هر دو ن نیکنند، مصرف شود. ا یهارا مصرف م تراتیکه ن یمارانیتوسط ب دیداروها نبا نیا 

ان مثال مدت )به عنو یبا اثر طوالن ییها تراتین نی( و همچنیرزبانیقرص ز ای نیریسیتروگلین یاثر)مانند اسپر

  قیه افت عمتواند منجر ب یم لیلدنافیو س تراتین  بیباشد.ترک یایزوسوربید دینیترات (م ن،یسریتروگلیپچ ن
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 یریتداخل جلوگ نیمختلف روزاز ا یداروها در زمان ها نیشود.مصرف ا یحمله قلب ای نیفشار خون،ابتال به آنژ

 نخواهد کرد.

خاص بدن خود را قبل از  طیداروهارا مصرف کنند.مهم است که شرا نیا دینبا زیخاص ن طیشرا گریبا د مارانیب

 .دیبگذار انیبا پزشکتان در م لیلدنافیمصرف س

 شما  داروهای فروت و پیگر

خاص خالص کند. در  یبدن شما را از داروها ییراه ها قیتوانند از طر یفروت م پیگر وهیفروت و آب م پیگر

توانند رخ دهند. در  یمنتظره و بالقوه م ریغ یعوارض جانب با مصرف همزمان گریپ فروت و دارو موارد یبرخ

 نیدپی: فلودیفروت اجتناب کن پیفروت و آب گر پیمصرف گر ر،ازیز یاز داروها کیصورت مصرف هر 

(Plendil ،Renedil®) ،nifedipine (Adalat®)لی، وراپام (Chronovera® ،Isoptin®)، نآتورواستاتی 

(Lipitorلوواستات ،)نی (Mevacor®) (Zocor® )نیمواستاتی، س (Zocor®( )لوواستاتتوریپلی ،)نی 

(Mevacor®) 

و با فاصله از مصرف  یگریساعت طول بکشد. مصرف دارو در زمان د 24از  شیتواند ب یفروت م پیاثرات گر

 نخواهد کرد.  یریاثر جلوگ نیفروت از ا پیگر

انگور، پرتقال، آناناس،  ،یکران بر ب،یآورد.مصرف س یمشکل را به وجود نم نیا یگرید ی وهیآب م ای وهیم چیه

 خطر هستند. یشما ب یبا داروها یآب گوجه فرنگ ایو 

 یپزشک یها ییراهنما

 :  دیرا بدان ریخود، مهم است اطالعات ز یاز داروها کیهر  یبرا
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 (یو نام تجار ی)هر دو نام عموم نام. 

  .هدف هر دارو 

 آنها  تیریداشته باشد و نحوه مد ییکه ممکن است هر دارو یعوارض ناخواسته ا. 

 الزم  یها اطیاحت انجام. 

 (خچالیدر  یدارو در صورت لزوم )مانند نگهدار ینگهدار یدستوالعمل ها یاجرا.  

 دیانجام ده یدوز چه کار کیمصرف  یصورت فراموش در. 

 . دیپرستار خود بپرس ایاز داروساز، پزشک  د،یستیاگر مطمئن ن

 شامل دوز و تناوب مصرف باشد. دیبا ستیل نی. ادیپول خود نگه دار فیخود را در ک یاز داروها یستیل 

  یرا مصرف م ییکه چه داروها دییبگو د،یداروسازجد ایبا مراجعه به هر پزشک ، دندانپزشک 

را  نوزاد ای دیباردار شو دیقصد دار د،ی.  اگر باردار هستدیرا به آنها اطالع ده ی.احتمال هر گونه آلرژدیکن

 .دیبه آنها اطالع ده دیده یم ریش

 دهد که  یم نانیبه شما اطم نی. ادیکن هیخانه تهدارو کیخود را از  یتمام نسخه ها دیکن یسع

 مورد استفاده شما را دارد. یداروساز سابقه کامل داروها

  هرگز دوز دیداروساز خود مشورت کن ایبا پزشک  تان،یدر مورد داروها ینگران ایدر صورت بروز مشکل .

 ای دیبستگان به اشتراک نگذار ای. داروها را با دوستان دینکن میتنظ یخود را بدون مشاوره پزشک یدارو

 .دیریقرض نگ

 اجتناب از قرار دادن در حمام(. دارو را از دسترس کودکان و  دیخنک و خشک نگهدار یدارو را در جا(

 .دیدور نگهدار یخانگ واناتیح

  انقضا، داروها را هرگز  خی. بعد از تاردیریقرض نگ ای دیبستگان به اشتراک نگذار ایداروها با  دوستان

با داروساز خود مشورت  دیکرده ا رهیذخ یمدت طوالن یکه برا یی. قبل از مصرف داروهادیمصرف نکن

 .دیکن

 


