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 .تمام آنچه که باید در مورد حمله قلبی بدانیم

شون به  ست. تقریبا همه ی آدمها و اطرافیان شده ا سکته قلبی یکی از رایج ترین کلمات در بین ما  حمله قلبی یا 

شگاه نیکو بر آن  سطحی در این زمینه دارند. بنابراین همکاران ما در آزمای سطه مواجهه با این مقوله، اطالعات  وا

ر و عالئم حمله قلبی، مجموعه اقداماتی که باید در شددددن که در این مقاله بطور کامر در مورد حمله قلبی، عل

زمان حمله قلبی انجام شددود و در آخر نیب به پیشددگیری و درمان حمله قلبی می پردازیم. حتما به این مو ددو  

شات مربوط به قلب حتما به  سالمت قلب برای انجام آزمای یکی از دقیقترین توجه کنید که با توجه به اهمیت 

 مراجعه کنید. تهرانآزمایشگاه های 

نابراین کند می مسددددود قلب در را خون جریان چیبی که افتد می اتفاق زمانی قلبی حمله  تواند قلب نمی ب

 ایاالت در - شددود می گفته نیب قلبی سددکته آن به که - قلبی حمالت. کند دریافت را خود نیاز مورد اکسددی ن

 نفر به این عار ه دچار میشود. یک ثانیه 40 هر که شود می زده تخمین واقع، در. است شایع بسیار متحده

 علل حمله قلبی:

 می قلب به را حیاتی خون منبع این کرونری عروق. دارد نیاز اکسددی ن از غنی خون دائمی منبع به قلب ماهیچه

. یابد جریان باید که آنطور تواند نمی خون و شده باریک عروق آن کرونر، عروق بیماری به ابتال صورت در. بخشد

 .شوید می قلبی حمله دچار شود، می مسدود رسانی خون که هنگامی

سیم، چربی،  پالک که هنگامی. کنند می ایجاد پالک و شده جمع عروق در التهابی های سلول و ها پروتئین کل

سته شود، می سفت  اطراف در خون های لخته و آیند می ناحیه آن به ها پالکت .خورد می ترک خارجی آن پو

سدود را شریان خون لخته یک اگر. شود می ایجاد پالک سی ن کمبود دچار قلب ماهیچه کند، م . شود می اک

 .شوند می دائمی آسیب باعث و میرند می زودی به ای ماهیچه های سلول

 محدود عروق کرونری، اسپاسم طول در. شود قلبی حمله باعث تواند می نیب کرونری شریان در اسپاسم ندرت، به

 استراحت زمان در تواند می این اتفاق(. ایسکمی) شود می قطع قلب عضله به رسانی خون و شوند می منقبض یا

  .نیب رخ دهد ندارید کرونر عروق جدی بیماری اگر حتی و

ساند قلب ماهیچه از متفاوتی قسمت به را خون کرونری شریان هر سیب میبان. می ر ستگی ماهیچه آ  اندازه به ب

 .دارد بستگی درمان و حمله بین زمان مدت و شده مسدود شریان که دارد ای ناحیه
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 زخم مانند درست. کشد می طول هفته 8 حدود امر این. کند می ترمیم به شرو  قلبی حمله از پس قلب عضله

. کند نمی حرکت باید که آنطور جدید اسددکار بافت اما. شددود می ایجاد دیده آسددیب ناحیه در اسددکار پوسددتی،

 اسکار محر و اندازه به پمپاژ تأثیر میبان. کند پمپاژ قبر اندازه به قلبی حمله از پس تواند نمی شما قلب بنابراین

 .دارد بستگی

 قلبی حمله عالئم

 ،بازو یا سینه قفسه در درد یا سنگینی، فشار، ناراحتی  

  شود می وارد بازو یا گلو فک، پشت، به که ناراحتیدرد و 

 خفگی احساس یا ها مه سوء ،سوزش سر دل  

 ،سرگیجه یا استفراغ معده، ناراحتی تعریق 

 نفس تنگی یا خستگی ا طراب، شدید،  عف 

 سریع قلب  ربان  

 عالئم معرض در بیشددتر زنان. باشددد متفاوت دیگری به قلبی حمله یک از یا دیگر فرد به فردی از تواند می عالئم

 :هستند قلبی سکتهزیر در هنگام 

 معمول غیر خستگی 

 نفس تنگی 

  استفراغ یا تهو 

 سر سبکی یا سرگیجه 

 کمر باالی قسمت یا شانه گردن، در ناراحتی 

ست قلبی، حمالت از برخی با شاهده را عالمتی هیچ ممکن ا شود م  در مو و  این(. "خاموش" قلبی سکته) ن

 .شود می دیده بیشتر دارند دیابت که افرادی

 خطر حمله قلبی: عوامل

که به دو دسددته قابر تیییر و غیر قابر . دهند قرار قلبی حمله خطر معرض در را شددما توانند می متعددی عوامر

 تیییر تقسیم بندی میشوند.

 :از عبارتند دهید تیییر توانید نمی که خطری عوامر
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 است بیشتر قلبی حمله خطر سال، 65 باالی :سن. 

 :هستند خطر معرض در زنان از بیشتر مردان جنس. 

 حمالت قلبی را  خطر دیابت، یا چاقی باال، خون فشددار قلبی، بیماری خانوادگی سددابقه :خانوادگی سددابقه

 افبایش می دهد.

 :دارند باالتری خطر تبار آفریقایی افراد ن اد. 

 :از عبارتند تیییر قابر خطر عوامر

 کشیدن سیگار 

 باال کلسترول 

 چاقی 

 کم تحرکی 

 الکر مصرف و غذایی نامناسب رژیم 

 خون باال فشار 

 آنژین

ست بلکه یک بیماری یک صدری آن ین ست عالمت نی شانه تواند می اوقات گاهی و ا شد قلبی حمله ن عالئم . با

 نیتروگلیسیرین مصرف هنگام یا استراحت از بعد اما دهد، رخ ورزش یا طبیعی های فعالیت با است ممکن آن ین

 این عالئم عبارتند از: .رود می بین از

 سینه قفسه مرکب در پری احساس یا درد، فشار، احساس 

 فک یا گردن پشت، بازو، شانه، در ناراحتی یا درد 

 اورژانس با ، نیافت بهبود نیتروگلیسددیرین مصددرف از بعد یا کشددید طول دقیقه 5 از و بیش شددد عالئم بدتر اگر

 نشددانه تواند می که اسددت اورژانس یک موقعیت این و نامند می "ناپایدار" آن ین را آن پبشددکان. بگیرید تماس

 .باشد قلبی حمله

 احساسات مانند) بینی پیش قابر های محرک با معموالً عالئم است، نو  ترین رایج که دارید، "پایدار" آن ین اگر

 عالئم با. افتد می اتفاق( سددنگین غذایی وعده یک حتی یا شدددید گرم و سددرد حرارت درجه بدنی، فعالیت قوی،

ستراحت صرف یا ا سیرین م شک که نیتروگلی ست، کرده تجویب پب صورت،. روند می بین از ا  اورژانس با در غیر این

 .بگیرید تماس
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 در صورت بروز حمله قلبی چه باید کرد؟

سدود شریان تا دارید سریع درمان به نیاز شما قلبی، حمله از پس سیب و شود باز شده م  اولین با. شود کمتر آ

 شددرو  از پس سدداعت 2 یا 1 قلبی حمله درمان برای زمان بهترین. بگیرید تماس اورژانس با قلبی، حمله عالئم

 .است ماندن زنده برای کمتر شانس و قلب به بیشتر آسیب معنای به مدت طوالنی انتظار. است عالئم

( گرم میلی 325) میتوانید یک قرص آسددپرین هسددتید، آنها رسددیدن منتظر و اید گرفته تماس اورژانس با اگر

سپرین. بجوید ست خون شدن لخته قوی کننده مهار یک آ شی مرگ خطر تواند می و ا  25 تا را قلبی حمله از نا

 .دهد کاهش درصد

 اقداماتی باید انجام داد؟ چه شود قلبی سکته دچار دیگری شخص اگر

 تماس اورژانس با نیست، پاسخگو فرد و شده متوقف قلب  ربان که زمانی یعنی شد، قلبی ایست دچار فردی اگر

سیدن تا را فرد اما. کند نمی اندازی راه دوباره را قلب CPR. کنید شرو  را( ریوی قلبی احیای) CPR و بگیرید  ر

اقدامات زیر در هنگام مواجهه با فردی که دچار حمله قلبی شددده اسددت  .دارد می نگه زنده پبشددکی های کمک

 توصیه میشود:

 کنید بررسی او را پاسخگویی

 . کنید تأیید را او بیهوشی تا دهید تکان را او و ببنید فریاد

 .ندهید تکان را خردسال کودک هرگب. نیشگون بگیرید را او پوست خردساالن، یا نوزادان برای

 .شوید انجام عملیات احیا آماده در تنفس یا نبض، اختالل یا فقدان صورت در. کنید چک را نبض و تنفس

 :قلبی حمله تشخیص

EKG :ست ساده آزمایش یک و شود، می شناخته نیب قلب نوار عنوان به که  ثبت را قلب الکتریکی فعالیت که ا

. کجای قلب آسیب دیده است و است دیده آسیب چقدر قلب ماهیچه که دهد نشان تواند نوار قلب می .کند می

 .کند کنترل را آن ریتم و قلب  ربان تواند می همچنین

شخیص به تواند می شود، می انجام ساعت 8 تا 4 هر اغلب خون، آزمایش چندین: خون آزمایش  و قلبی حمله ت

 آسیب تواند می خون در قلبی های آنبیم مختلف سطوح. کند کمک انجام حال در قلبی آسیب هرگونه تشخیص

 ها سددلول این وقتی. دارند قرار قلب های سددلول داخر در معموالً ها آنبیم این. دهد نشددان را قلب های ماهیچه
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 ها، آنبیم این سطح گیری اندازه با. ریبد می خون جریان به - ها آنبیم جمله از - آنها محتویات بینند، می آسیب

 تروپونین سطح توانند می همچنین آزمایشات. شود مطلع آن شرو  زمان و قلبی حمله اندازه از تواند می پبشک

کمبود خون و  در هنگام که هسددتند قلبی های سددلول داخر در هایی پروتئین ها تروپونین. کنند گیری اندازه را

 .شوند می آزاد اکسی ن از سلولهای قلبی

صاویر صوتی امواج آزمایش این در: اکوکاردیوگرافی  قلبی حمله از پس و طول در آن از توان می. کنندمی ایجاد ت

 در قلب قسددمتهای مختلف آیا که بگوید تواند می همچنین "اکو". کرد اسددتفاده قلب پمپاژ نحوه بررسددی برای

 .خیر یا است دیده آسیب قلبی حمله

 

 اولین در اسددت ممکن نکنند، کمک برطرف شدددن عالئم یا ایسددکمی به درمان داروها اگر: قلبی کاتتریباسددیون

 شده مسدود شریان از تصویری تواند می کاتتریباسیون قلب. باشد نیاز قلبی کاتتریباسیون به قلبی حمله ساعات

 .کند کمک درمان مورد در گیری تصمیم در پبشک به و دهد ارائه

شاله در خونی رگ یک در( توخالی و نازک لوله یک) کاتتر یک روش، این در ست مچ یا ران ک  و گیرد می قرار د

صر قلب به شاهده برای رنگ از. شود می مت ستفاده قلب عروق م شک سپس. شود می ا سداد تواند می پب  را ان

 . شود می درمان ،خون جریان بازگرداندن برای استنت قرار دادن یا آن یوپالستی با اغلب که دهد، تشخیص

ست سترس ت شک: ا سکن یا تردمیر آزمایش تواند می شما پب سی تا دهد انجام رادیونوکلئید ا  سایر آیا کند برر

 .خیر یا هستند دیگری قلبی حمله خطر در هنوز قلب نواحی

 قلبی حمله درمان

 . دارد فوری مراقبت به نیاز مرگ یا قلب دائمی آسیب از جلوگیری برای که است پبشکی اورژانس یک قلبی حمله

 بر فشار کاهش و قلب در خون شدن لخته از جلوگیری برای داروهایی سرعت به بیمارستان، یا اورژانس مرکب در

 و آوری جمع از جلوگیری خون، شددددن لخته از جلوگیری یا تجبیه هدف با دارویی درمان. تجویب میشدددود قلب

 .شود می انجام بیشتر ایسکمی از جلوگیری ها و پالکت چسبیدن

 دریافت( قلبی حمله شرو  پس از ساعت 2 یا 1 عرض در امکان صورت در) وقت اسر  در را داروها این باید بیمار

 .شود محدود را قلبی آسیب تا کنید

 .باشد شده مسدود عروق کردن باز برای روشی شامر است ممکن همچنین درمان
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سیون صویری ایجاد بر عالوه: قلبی کاتتریبا سدود یا باریک عروق کردن باز برای عروق قلبی، از ت ستفاده شده م  ا

 .میشود

 با کاتتر یک. داد انجام قلبی کاتتریباسددیون طول در لبوم صددورت در توان می را درمان این: با بالن آن یوپالسددتی

سدود شریان داخر به بالون نوک  طرف به پالک تا شود می باد آرامی به بادکنک. شود می وارد قلب در شده م

 کار این مواقع، بیشدتر در. میبخشدد بهبود را خون جریان و کرده باز را شدریان بیاورد، فشدار شدریان های دیواره

 .شود نمی انجام استنت دادن قرار بدون

 

ستنت دادن قرار  شود می وارد شده مسدود شریان داخر به کاتتر یک طریق از کوچک لوله یک روش، این در: ا

 است. دائمی و شده ساخته فلب از معموالً استنت این. شود "باز" تا

 قلب به خونرسدددانی تا شدددود انجام پس بای عمر قلبی حمله از پس روزهای در اسدددت ممکن: پس بای جراحی

 استفاده بااین کار  معموالً دهد، می مسیر تیییر شما شده مسدود شریان اطراف در را خون جریان جراح. بازگردد

 . انجام میشود سینه قفسه یا پا از خونی رگ یک از

 قلبی حمله از پیشگیری

به این منظور باید . اسدددت دیگر قلبی حمله خطر کاهش و قلب سدددالمت حفظ قلبی، حمله از اصدددلی بعد هدف

 پبشک به قلب منظم معاینات برای دهید، تیییر را سالم زندگی شیوه کنید، مصرف دستور طبق را خود داروهای

 .کنید مراجعه

ست، خارج شما کنترل از که دارد وجود زیادی خطر عوامر سی اقدامات برخی اما ا سا  توانید می که دارد وجود ا

 ترک برنامه شددرو . اسددت قلبی بیماری اصددلی عامر کشددیدن سددیگار. دهید انجام خود قلب سددالمت حفظ برای

 راههای دیگر از الکر مصرف کردن محدود و ورزش سالم، غذایی رژیم حفظ. دهد کاهش را خطر تواند می سیگار

 .است خطر کاهش مهم

صرف را خود داروهای حتما دیابت، به ابتال صورت در . کنید چک مرتب طور به را خود خون قند سطح و کرده م

 مورد در نگرانی صورت در. کنید مصرف را خود داروهای و کنید همکاری خود پبشک با دارید، قلبی بیماری اگر

 .کنید مشورت خود پبشک با قلبی حمله خطر



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 نیکو پاتوبیولوژی آزمایشگاه

شدید از جلوگیری برای صیه دیگر، قلبی حمله از جلوگیری و قلبی بیماری ت شک های تو . کنید دنبال را خود پب

 شما تا دهید انجام توانید می که تیییراتی از برخیبه  اینجا در. دهید تیییر را خود زندگی شیوه باشد الزم شاید

 :اشاره شده است دهد قرار تر سالم زندگی مسیر در را

 سیگار ترک 

 ترک الکر 

 ورزش کردن 

 کاهش استرس 

 پیروی از رژیم غذایی سالم 

 کنترل مرتب فشار خون، قندخون و کلسترول و چربیهای خون 

 ؟کرد مصرف دارو باید قلبی حمله از پس چرا

 خون شدن لخته از جلوگیری 

 قلب به بهبود عملکرد کمک  

 شود جلوگیری پالک ایجاد از کلسترول کاهش با 

 ست ممکن ستفاده داروهایی از ا شار کند، می درمان را قلب نامنظم  ربان که کنید ا  کاهش را خون ف

 .کند می درمان را قلبی نارسایی و کند می کنترل را سینه قفسه درد ، دهد می
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