
             حمله قلبی چیست و عالیم و نشانه های آن و علل ایجاد آن چیست؟

تا اس طزفی اوغیضٖ ٚ ٔٛاد غذایی را تٝ عزاعز  تار ٔی تپذٞشار  عاعت صذ 42لّة ا٘غاٖ عضّٝ لٛی اعت وٝ در 

جٟت حفظ س٘دذٌی   لّة زعا٘ذ . عّٕىزد ٔٙاعةت ا تٝ وّیٝ ٚ ریٝ تزای دفع آٟ٘ا تذٖ ٚ اس طزف دیٍز ٔٛاد سائذ ر

تغذیٝ ٔی وٙٙذ ایٗ عٝ ري  آٖ ٚ ؽاخٝ ٞای تٙاْ عزٚق وزٚ٘ز)تاجی( عٝ ري اصّی را ضزٚری اعت. عضّٝ لّة

رٚی عضّٝ لّة لزار دار٘ذ لغٕت لذأی)جّٛیی(، لغٕت خارجی ٚ تحتا٘ی را خٖٛ رعا٘ی ٔی وٙٙذ. اٌز ایٗ وٝ 

ٚ ٔٛاد   ٔختُ  ٔی ؽٛد ٚ ٕ٘ی تٛا٘ذ خٖٛ حاٚی اوغیضٖخٖٛ رعا٘ی تٝ عضّٝ لّة  عزٚق تًٙ یا ٔغذٚد ؽٛ٘ذ

عىتٝ لّثی)ا٘فاروتٛط(تذِیُ لطدع   .٘أٙذ ٔیرا  ة )ایغىٕی(ّغذایی دریافت وٙذ وٓ خٛ٘ی ٔٛضعی در عضّٝ ل

 تٝ عضّٝ لّة اتفاق ٔی افتذ حاٚی اوغیضٖ ٚ ٔٛاد غذایی  جزیاٖ خٖٛ وأُ

 عالئم بیماری عزوق کزونز

 عالیم سیز ایجاد می شود. یا مسدود شود و ایسکمی و یا انفارکتوس اتفاق بیفتداگز عزوق کزونز تنگ و 

لفغٝ عیٙٝ احغاط ٔی ؽٛد، ٕٔىٗ اعت تجای درد احغاط عٍٙیٙی، فؾار ؽذیذ  ٔعٕٛال درد در -

   ٖ ٖ  ٔثُ  ایٙىٝ فزدی رٚی عیٙٝ ایغتادٜ اعت یا احغاط عدٛسػ ٚ عدٛسٖ عدٛس رٚی عدیٙٝ   ؽدذ

 احغاط ؽٛد.

لّثی )ایغدىٕی یدا عدىتٝ لّثدی(     ا خغتٍی سٚدرط ٔی تٛا٘ذ اس عالئٓ حّٕٝ احغاط تٍٙی ٘فظ ی -

پؾت لفغٝ  ،تاؽذ. درد ٕٔىٗ اعت تٝ فه تحتا٘ی، ؽا٘ٝ ٞا، ٞزدٚتاسٚ ٚ دعت ٚ ٌزدٖ، تیٗ دٚوتف

 احغاط ؽٛد.صذری  ٘یش 

ایدٗ درد ٕٔىدٗ    ذىؾد تدلیمٝ طدَٛ   01فتذ ٚ تیؼ اس ااٌز درد لفغٝ صذری در اعتزاحت اتفاق تی -

 اعت ؽزٚع یه حّٕٝ لّثی تاؽذ.

دردٞای ٔعذٜ اؽتثاٜ ٔی  تادرد ٕٔىٗ اعت در ٘احیٝ عزدَ)اپیٍاعتز(احغاط ؽٛد ایٗ درد ٔعٕٛال  -

ؽٛد ٚ در صٛرت احغاط درد در ٘احیٝ اپیٍاعتز یا عزدَ تٟتز اعت تٝ پشؽه ٔزاجعٝ ؽٛد تا ٘دٛع  

 ٌٛارػ اس لّثی افتزاق دادٜ ؽٛد

ٚجدٛد   ٚ یا عالئٕدی ٔا٘ٙدذ تٟدٛع ٚ اعدتفزا      ٜ تا درد تعزیك ٘یش ٚجٛد داؽتٝ تاؽذٕٔىٗ اعت ٕٞزا -

 ٌاٞی تجای لفغٝ صذری تیٕار دچار تٍٙی ٘فظ ٔی ؽٛد. داؽتٝ تاؽذ



زای ایٙىٝ فعاِیت لّة افشایؼ یت ٘یٓ ٘ؾغتٝ لزار ٌیزد تر تایذ آراْ در ٚضعاتا ٚجٛد عالئٓ فٛق تیٕ

ٝ اٚرصا٘ظ دعتزعی ٘ذاؽت تتٕاط ٌزفتٝ ؽٛد . اٌز  001صا٘ظ ٘یاتذ ٞیچ حزوتی ٘ىٙذ فٛری تا اٚر

 اس دیٍزاٖ تزای ا٘تماَ تٝ تیٕارعتاٖ وٕه تٍیزیذ.

ٞا پاییٗ تیایذ تّىٝ تایدذ تٛعدد دیٍدزاٖ تدٝ      ٚ اس پّٝ در ا٘تماَ تٝ ٔزوش درٔا٘ی تیٕار ٘ثایذ راٜ تزٚد

تیٕارعتاٖ اٌدز تدٝ لدزؿ آعدپزیٗ     اتٛٔٛتیُ ٔٙتمُ ٚ تٝ ٔزوش درٔا٘ی ا٘تماَ یاتذ لثُ اس رعیذٖ تٝ 

ٔیّی تا ٞٓ جٛیذٜ ؽٛد در غیز ایٙصٛرت تزای تٟیٝ لدزؿ   01دعتزعی  ٚجٛد دارد دٚ عذد لزؿ 

 جاتجا ٘ؾٛد سیزا وٕتزیٗ فعاِیت در ؽزاید حّٕٝ لّثی آعیة جذی تٝ ٕٞزاٜ دارد.

جیدٜٛ اعدت   ٔیّدی ٔتدز    011ؼ اس یعیغتَٛ یا ٔاوشیٕٓ تفؾار تیٕار پظ اس ٌزفتٗ فؾارخٖٛ اٌز 

 لزؿ صِٝ ای سیزستا٘ی تی اٖ جی ٔصزف ؽٛد.

 

      می شود؟  چه عواملی موجب تنگی عزوق کزونز )عزوق تغذیه کننده عضله قلب(

عزٚق وزٚ٘ز ٔا٘ٙذ ِِٛٝ ٞای خاِی ٞغتٙذ دیٛارٜ آٟ٘ا اس عٝ الیٝ تؾىیُ ؽذٜ اعت لغٕت ٔیدا٘ی اس  

 )داخُ فضای عدزٚق وزٚ٘دز(  را  ٚ رٚی آٖعضالت تغیار وٛچه ٚ رؽتٝ ٞای ارتجاعی تؾىیُ ؽذٜ 

ٔی پٛؽا٘ذ . ایٗ الیٝ عِّٛی اس تٕاط لغٕت ٔیا٘ی ري تا خٛ٘ی ودٝ   َیه الیٝ عَّٛ تٙاْ آ٘ذٚتّیا

 در ري جاری اعت، ٕٔا٘عت ٔیىٙذ.

تیٕاری عزٚق وزٚ٘ز اس وٛدوی آغاس ٔی ؽٛد ٚ رعٛب رٌٝ ٞایی اس چزتی در جدذار ري اتفداق ٔدی    

ٔدٛاد دیٍدزی ٔثدُ    ري آعیة ٔی س٘دذ عدالٜٚ تزچزتدی     ٔی ؽٛد ٚ تٝ دیٛارٜافتذ ٚ تتذریج تیؾتز 

ودٝ در جدذار ري رعدٛب ٔدی      ایٗ ٔدٛاد  ٙذ.ٙري رعٛب ٔی و در جذارعِّٟٛای اِتٟاتی  یاوّغیٓ 

ٔی وٙٙذ را پالن ٔی ٌٛیٙذ ا٘ذاسٜ ایٗ پالن ٞا ٔتفاٚت اعت ٚ تتذریج تٝ داخُ ري پیؾزٚی  وٙٙذ

ٚ ٕٔىٗ اعت تزن تخدٛرد یدا پدارٜ     اعت عخت ٚ ؽىٙٙذٜ ،عفت عطح ایٗ پالن ٞا در داخُ ري

ؽٛد ٚ در٘تیجٝ لغٕت ٔیا٘ی ري تا خٖٛ داخُ ٔجزای ري تٕاط پیذا ٔی وٙٙذ ٚ پالوت ٞدا ودٝ   

ٌی جذار ري جٕع ٔی ؽٛ٘ذ ٜ اس خٖٛ ٞغتٙذ در ٔحُ تزن خٛردٌی ٚ یا پارٜ ؽذ عٙاصز وٛچىی

ال ٔغدذٚد ٔدی عداس٘ذ ٚ تدذیٗ     ا ٔد ٔیىٙٙذ یا ود ٚ تؾىیُ ِختٝ ٔی دٞٙذ ٚ ٔجزای ري را تًٙ تز 

ىٕی یا عىتٝ لّثی رخ ٔی غتزتیة خٛ٘زعا٘ی تٝ عضّٝ لّة واٞؼ ٔی یاتذ ٚ یا لطع ٔی ؽٛد ٚ ای

 دٞذ

 

 

 



       علل سمینه ساس بیماری عزوق کزونز:

 ٘أیذٜ ٔی ؽٛد .  زٚسّدر جذار ري آتزٚاعى ٔزاحُ تؾىیُ رعٛب ٔٛاد اس جّٕٝ چزتی)پالن(

ایجاد آتزٚاعىّزٚس تا ٚجٛد ٔٛارد سیزتغدزیع ٔدی ؽدٛدص ٔصدزف دخا٘یدات ، فؾدارخٖٛ یداال،        ٔغیز 

       وّغتزَٚ تاال، وٓ تحزوی، دیاتت، چدالی ٚ اضدافٝ ٚسٖ ٚ عداتمٝ خدا٘ٛادٌی تیٕداری عدزٚق وزٚ٘دز       

عاَ ٔثتال تٝ عىتٝ لّثی یا ایغىٕی لّثدی  51 اس ٕتزعاَ ٚ ٔادر ٚ خٛاٞزو 11)پذر ٚ تزادروٕتز اس 

   ؽذٜ تاؽٙذ(

 

                            

                                                         
                                                                                                

 

  صزٚسوٙذ وزدٖ عیز آرتزٚاعىّّٝ لّة(ٚ پیؾٍیزی اس تیٕاری عزٚق وزٚ٘ز)عزٚق تغذیٝ وٙٙذٜ عض

 تزن ٔصزف دخا٘یات -1

ٔٙاعة ٔصزف ٔیٜٛ ٚ عثشیجات، وداٞؼ ٔصدزف چزتدی تدٝ خصدٛؿ چزتیٟدای       ٔمذار تغذیٝ  -2

ی ایدٗ ٌدزٜٚ اس ٔدٛاد    الفادٜ اس آجیُ)تا تٛجٝ تدٝ وداِزی تدا   اؽثاع،واٞؼ ٔصزف ؽیزیٙی ٚ اعت

 غذایی تٝ ا٘ذاسٜ وافی ٔصزف ؽٛد (

تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ چالی ٚ اضافٝ ٚسٖ اس عٛأُ سٔیٙٝ عاس تیٕاریٟای لّثی عزٚلدی ٚ   صوٙتزَ ٚسٖ -3

 عٛأُ خطزی ٔا٘ٙذ فؾارخٖٛ تاال ٚ دیاتت اعت تایذ تزای واٞؼ ٚسٖ تز٘أٝ ریشی ؽٛد.

فعاِیت تذ٘ی ٔٙاعة رٚسا٘ٝ حذالُ ٘یٓ عاعت فعاِیت تذ٘ی ٔتٛعد، پیدادٜ رٚی ٘غدثتا عدزیع     -2

 011) ، أا تتٛاٖ تا ٕٞزاٜ خٛد تزاحتی صدحثت ودزد  ضزتاٖ سیاد ؽٛدطٛری وٝ تعذاد تٙفظ ٚ 

 در ٞفتٝ تا ؽذت ٔتٛعد تا ؽذیذ(فعاِیت تذ٘ی دلیمٝ 

 وٙتزَ لٙذخٖٛ ٚ فؾارخٖٛ -5

                                                                                                                                                                               وٙتزَ اعتزط -6


