
عضله قلب نيز مانند ساير نقاط بدن براي سالم ماندن و 

دريافت غذا و  وچه بهتر عملكرد خود  انجام هر

 توسط  عملاين  خونرساني است.اکسيژن نيازمند 

 شود.ميهاي قلبي )کرونري( انجام شريان

 

شدن سخت اگر به هر دليلي مثل چربي خون باال، 

  اري قلبي،خانوادگي بيم يسابقه رگها، يديواره

و سيگار و خون باالي کنترل نشده و قندباال خون فشار

 يمسير رگها مسدود شود، خونرساني به عضله غيره

رسد و به آن نمي غذا و اکسيژن کافي ،قلب کم شده

ن درد قلبي آنژين يکه به ا شودفرد دچار درد قلبي مي

 صدري گويند.

 مشخصات درد آنژينی چيست؟

 سينه و پشت  يلو و عمق قفسهکه در جاست دردي

توان براي نشان شود و نمياستخوان جناغ احساس مي

 خاصي گذاشت. يدادن محل آن دست روي نقطه

 

 شروع درد همراه با فعاليت شديد بدني )نظير باال و

کردن پارو  بلند کردن جسم سنگين، ها،پايين رفتن از پله

 ،استرس ين،سنگو ...( يا تماس با سرما،  خوردن  غذاي

 اضطراب و عصبانيت است.

 

 سوزاننده است فشارنده، صورت له کننده، بهدرد، 

 نيست. از نظر اغلب افراد شدت آن به حدي رنده و تيزبُ

 اند.است که قبالً مانند آن را تجربه نكرده 

 

ًدرد فقط محدود به منطقه قلب نيست و به گردن، غالبا 

انگشتان چهارم و پنجم  ها، بازوها، مچ دست،شانه فك،

کشد، ولي با دست )به خصوص دست چپ( تير مي

 يابد.مياستراحت و يا با مصرف قرص زير زباني بهبود 

 

 باشد.سه تا پنج دقيقه مي درد نهايتاًزمان مدت 

 

 عالوه بر درد ممكن است عالئمي مانند سختي در نفس

 ،گيجي سرد، عرق رنگ پريدگي، کوتاهي نفس، ،کشيدن

سوء هاضمه تا  ،اضطراب استفراغ، تهوع، لب،پش قط

 نيز وجود داشته باشد. احساس خفگي شديد
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 نکات مهم:

 در افراد ديابتي ممكن است به دليل درگيري 

 هاي عصبي احساس درد کاهش يابد.گيرنده

ًبدون درد  صدري آنژين يحمله در سالمندان نيز اکثرا

 د.کنو همراه با ضعف و بيحالي بروز مي

 پيشگيری و درمان:

 به بيماري اگر در خانواده خود افراد مبتال 

شما در معرض خطر  ،داريد يعروقي و ديابت -قلبي

بنابراين بايد  .ها هستيدبيشتري براي ابتال به اين بيماري

آزمايشات  خون،و کنترل قند ويزيتبطور منظم جهت 

 فشارخون مراجعه نماييد. کنترل قلبي و

عروقي مانند  -مبتال به يكي از بيماريهاي قلبي اگر شما

 متخصص تحت نظر پزشكِ حتماً ،هستيدصدري آنژين 

 نوار :و اقدامات الزم مانند باشيد تا بعد از انجام آزمايشات

تست ورزش و ... درمان دارويي مناسب را  ،اکو ،قلب

 برايتان در نظر بگيرد.

 ود خبه ياد داشته باشيد که داروي شما مخصوص

يماري هرگز آنها را به دوستان و آشناياني که ب شماست،

  توصيه نكنيد. ،مشابهي دارند

وقت  بطور منظم به پزشك مراجعه کنيد و هيچ

 داروهايتان را خودسرانه قطع يا کم و زياد نكنيد.
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