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. شوندهای میوکارد به طور دایمی تخریب میای از سلولفرآیندی است که در آن ناحیه (MI)انفارکتوس میوکارد

 جریان خون شریان کرونر متعاقب معموالً در اثر کاهشهمانند  آنژین صدری، انفارکتوس میوکارد 

عوامل زیر در ایجاد انفارکتوس . شودآترواسکلروز و انسداد کامل شریان توسط آمبولی یا ترومبوز ایجاد می

مصرؾ رژیم ؼذایی پرچرب و ،  دیابت، فشار خون باال و افزایش چربی خون: میوکارد نقش دارند

  (یائسگی)منوپوز  و استرس ، کم تحرکی،، چاقی، مصرؾ سیگار  ارث، پرکربوهیدرات 

 عالئم بالینی

قلبب، افبزایش  S4و  S3یابد، شنیدن صدای درد شدید قفسه سینه که با نیتروگلیسرین تسکین نمی: عروقی -قلبی -

یکباردی، ، تاکیکباردی یبا براد(ممکبن اسبت بیبانگر فیبرینسبیون بطنبی باشبد)یا کاهش فشبار خبون، اخبتنؾ نبب  

 .، انتشار درد به فک، بازو، گردن یا شانه(Tو موج  STتؽییرات قطعه ) EKGتؽییرات 

و در ( باعث احتقبان ریبه شبود MIدر صورتی که )تنفس کوتاه، تنگی نفس، افزایش سرعت تنفس، رال : تنفسی -

 .برخی افراد ادم ریه

 .تهوع و استفراغ: دستگاه گوارشی -

 .کاهش برون ده ادرار ممکن است بیانگر شوک کاردیوژنیک باشد: کلیه و مجاری ادراری -

 (ناشی از تحریک سمپاتیک)پوست سرد و مرطوب، تعریق، ظاهر رنگ پریده : پوست -

 (ناشی از تحریک سمپاتیک)قراری، سبکی سر اضطراب، بی: سیستم عصبی

 .ترس به همراه احساس مشرؾ به مرگ بودن یا انکار وقوع سکته: روانشناختی

 های تشخیصیبررسی

 عالئم بالینی -1

2- EKG : 

- MI  با موجQ  : رخ می دهد و شامل باال رفتن قطعه ( فوق حاد ) که در مرحله اولیهST  همراه با موج

T  بزرگ و مثبت است که بعد از چند سباعت تبا چنبد روز مبوجT  معکبوس شبده و مبوجQ  ؼیبر طبیعبی

 . پیشرفت می کند 

- MI  بدون موجQ :  که با افت قطعهST   وT  همراه است. 

اگبر صبدمه میوکبارد در  .شبودمبی STببزرگ و قرینبه و بباال رفبتن قطعبه  Tصدمه میوکارد موجب تشبکیل مبوج 

 .کندسقوط می STسطح اندوکارد باشد، قطعه 



                       
 ری دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                                                                    دفتر پرستا

 واحد آمىزش                مرکس آمىزشی درمانی والیت               

3 

 

ت ببرای از آن ممکبن اسب. رودبرای ارزیابی عملکرد قلبب ببه ویبژه عملکبرد بطبن ببه کبار مبی: اکوکاردیوگرام -3

 .شودؼیرقابل تشخیص باشد، استفاده می ECG، بخصوص زمانی که تؽییرات MIکمک به تشخیص 

 خون، تجزیه میوگلوبین و تروپونین LDH, (CK-MB) CPKگیری اندازه: آزمون آزمایشگاهی -4

 درمان

 درمان دارویی -1

 اکسیژن درمانی -

(. امینباز)آنتبی اسبترپتنز ( تبپنسرمثبل آلتبپنس، )فعال کننده پنسمینوژن بافتی  -استرپتوکیناز: هاترومبولیتیک -

 .استفاده شوند MIساعت پس از شروع  3این داروها باید در عر  

 .کنندمثل هپارین و آسپرین که از تشکیل لخته پیشگیری می: و ضد تجمع پالکت  ضدانعقادها -

 سولفات مرفین: ضد دردها -

یبا ضبربان قلبب کمتبر از  mmHg 90در صبورتی کبه فشبار کمتبر از . مثل نیتروگلیسرین زیر زبانی: نیتراتها -

 48-84نیتروگلیسببرین تزریقببی بببه مببدت . تببا در دقیقببه باشببد، منببل اسببتعمال دارد 155تببا در دقیقببه یببا بببیش از  05

 .شودساعت در بیماران فاقد فشار خون پایین استفاده می

شببود و بعببد بببه صببورت خببوراکی تجببویز مببی MIدر مرحلببه حبباد  IVمثببل اینببدرال کببه بببه صببورت : ابتابلوکره   -

 .گرددتجویزمی

در مرحلبه حباد  MIببرای تمبام بیمباران ببا : مثبل کاپتیوپریبل و اناپریبل: ه ای آن زیم مب دن آنژیوتانس ینمهارکننده -

دارنبد و در نارسببایی کلیببه و دیابببت %   85کمتببر از  EFاسبتفاده مببی شببود و ببه صببورت مببزمن در بیمبارانی کببه 

  .مصرؾ می شود مگر در مواردی که کنترااندیکاسیون وجود دارد  EFصرؾ نظر از 

 .در صورت بروز آریتمی کاربرد دارد :لیدوکائین -

 .در صورت بروز آریتمی کاربرد دارد: اپی نفرین -

 .شودبرای بیمارانی که سطح  چربی و کلسترول باال دارند، تجویز می :داروهای پایین آورنده چربی خون -

 اقدامات جراحی -2

 (فنر)آنِژوپنستی لیزری، آترکتومی یا کار گذاشتن استنت  -

 توانبخشی قلب -3

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه  بیمار و خانواده وی در زمینه موارد زیر آموزش داده می
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 فعالیت 

 .شود، اجتناب شودهرگونه فعالیتی که باعث درد قفسه سینه، تنگی نفس یا خستگی میاز  -

 .در ابتدا از راه رفتن در منزل شروع شود و حتما در فاصله زمانی فعالیت ها استراحت داشته باشد  -

و بعبد از قببل، حبین . روی هبر روز بیشبتر شبود جهت پیاده روی روزانه برنامه ریبزی شبود ومبدت زمبان پیباده -

 -ضبربه در دقیقبه ببود، فعالیبت متوقبؾ شبود 45روی نب  بیمار کنترل شود و در صورتی که نب  بیش از پیاده

مثبل هبل دادن، فشبار )هبای ایزومتریبک شبود مثبل ورزشهبایی کبه باعبث سبفت شبدن عضبله مبیاجتناب از فعالیت

 .اگهانی انرژی داردبرداری و هرگونه فعالیتی که نیاز به صرؾ نوزنه( دادن، زور زدن

 خودداری از انجام ورزش بنفاصله بعد از ؼذا -

 کوتاه کردن طول مدت کار پس از گذراندن دوره نقاهت وبازگشت به کار -

 .توصیه به شرکت در برنامه ورزشی روزانه که به شکل برنامه ورزشی منظم تا آخر ادامه دارد -

 .کند و هیجان زا نیستیانجام فعالیت تفریحی که فشار عصبی را کم م -

 اجتناب از تماس با گرما و سرمای شدید و راه رفتن در مقابل باد -

 :توجه به نکات زیر جهت پیشگیری یا عود حمالت قلبی طی نزدیکی جنسی ضروری است

 .باشد  Sub maxباید پس از گذراندن یک تست ورزش  MIشروع فعالیت جنسی پس از  -

-بیمبار مبی. باشدهای امنی برای ابراز عنقه به شریک جنسی میلمس از جمله راه بؽل کردن، نوازش کردن و -

 .تواند احساسات خود را با شریکش بیان کند

 (استرسبه عنوان مثال )شود دید حمنت میهایی که باعث تشاجتناب از وضعیت -

 . قبل و بعد از عمل جنسی از دوش آب گرم یا سرد اجتناب شود -

 .شود که بیمار قبل از انجام عمل جنسی استراحت کندتوصیه می -

 .شود بیمار بعد از صرؾ ؼذای سنگین یا مصرؾ الکل، فعالیت جنسی نداشته باشدتوصیه می -

استمناء با تحریکات دستی یا دهانی هیچ ضبرری ببرای قلبب نبدارد، امبا فعالیبت جنسبی از راه مقعبد ممکبن اسبت  -

 .شود که از این روش برای مقاربت استفاده نشودبنابراین توصیه مینظمی ضربان قلب شود، بی باعث 

 تغذیه 

سباعت اول، رژیبم ؼبذایی ببا  48پبس از تیییبد پزشبک در . شبودبیمار پس از حمله قلببی، ازراه دهبان تؽذیبه نمبی -

حبل اولیبه درمرا. شبودتوصبیه مبی( رژیم تمام مایل، با حذؾ نمک و کافئین و محدودیت کلسترول)رژیم مایل قلبی 

شبود تبا از آسپیراسبیون و اسبتفراغ بهبودی، به منظور استراحت ماهیچه قلب، رژیم مایل صاؾ یا کامل تجویز مبی
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توصبیه بعبد از آن رژیبم ؼبذایی نبرم و سببک . شبودمیزان مایل و کافئین با نظر پزشک تنظبیم مبی. پیشگیری گردد

 . می شود 

شود که از رژیبم کبم کبالری مثبل ؼبذاهای ببا محبدودیت ببرن ، پیشنهاد میبه منظور کاهش فشار بر ماهیچه قلب  -

توانبد تحبت رژیبم مرحلبه دوم بیمار پس از گذراندن مرحلبه حباد اولیبه مبی. شیرینی یا ؼذاهای پرچرب استفاده شود

 .کم کلسترول قرار بگیرد

بنابراین توصیه می شود .  چاقی ، افزایش فشار خون و کلسترول خون سه عامل مهم آنژین صدری می باشند -

میوه و ) کمتر و از مواد دارای فیبر زیاد  ( مثل روؼن های حیوانی ) که از رژیم حاوی چربی اشباع شده 

استفاده ....( محدودیت مصرؾ برن  ، نان ، سیب زمینی و ) بیشتر و رژیم های ؼذایی کم کالری ( سبزیجات 

 . شود 

گوشت قرمز و احشاء ، گوشت های آماده ، سوسیس ، : ؼذاهایی مثل  محدود کردن و یا اجتناب از مصرؾ -

کالباس ، همبرگر ، کره ، گوشت ؼاز و مرؼابی ، خاویار  ،روؼن های اشباع شده مثل نارگیل و روؼن های 

، پنیر محلی  ،پنیر خامه ای و پر ( درصد  4بیش از ) حیوانی ، ؼذاهای سرخ کرده ، شیر و ماست پر چرب 

بستنی ، زرده تخم مرغ ، کره ، مارگارین ، بیسکوییت ، شیرینی جات خامه دار ، کیک ، شکنت ، چرب  ، 

 چیپس ، ؼذاهای سرخ کرده ، آجیل و ؼذاهای نفاخ

قبل از استفاده از ؼذاهای آماده برچسب آنها از نظر میزان چربی و سدیم کنترل گردد و موقل صرؾ ؼذا از  -

 . دادن به ؼذا از آبلیمو ، سرکه ، میوه و سبزیجات معطر استفاده شود  برای طعم. نمک استفاده نشود 

ؼذا به آرامی خورده و کامن . توصیه می شود که از ؼذاهای سبک در وعده های زیاد و با حجم کم استفاده شود 

 . جویده شود ، از پرخوری پرهیز شود و قبل از احساس سیری کامل ، دست از ؼذا کشیده شود 

سویا ، لوبیا سبز ، لوبیا قرمز ، نان گندم ، برن  ، سبوس ، جو ، ؼنت ، : ر به مصرؾ مواد ؼذایی مثل بیما -

سبزیجات برگدار سبز ، کلم  ،گل کلم  ،ساالد ، سیب ،  گنبی ، میوه و آبمیوه تازه  ، توت  ، مرکبات ، ماهی ، 

فیبر موجود در میوه . اشند  ، تشویق شود شیر و ماست بدون چربی که می توانند در کاهش کلسترول موثر ب

 .جات و سبزیجات از یبوست پیشگیری می کند 

 .توصیه می شود که به جای سرخ کردن  ، ؼذاها به صورت کباب پز یا آب پز مصرؾ شود  -

به عنوان مثال بیش از سه زرده . توصیه می شود که از مصرؾ مواد ؼذایی حاوی کلسترول باال اجتناب شود  -

 .قبل از پختن مرغ ، پوست آن جدا شود . خم مرغ در هفته مصرؾ نشود ت

توصیه به مصرؾ روؼن ماهی ، روؼن زیتون ، ذرت و کنجد که هم ارزش ؼذایی باال دارند و هم به کاهش  -

 .کلسترول خون کمک می کنند 

 و ورزش  توصیه به کاهش وزن  ، محدودیت مصرؾ ؼذاهای حاوی کالری باال ، انجام فعالیت  -

 دارو درمانی 

  :ها مثن استرپتوکیناز، اوروکیناز و غیرهدرمان با ترومبولیتیک -

در هنگبام تزریبق . رونبداین داروها برای حل کردن لخته تشکیل شده که باعث انفبارکتوس شبده اسبت، ببه کبار مبی

شود که بیمبار در تخبت اسبتراحت کنبد و از حرکبت کبردن، اجتنباب نمایبد و در صبورت ببروز عنئمبی توصیه می
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، تبب، سبردرد، درد ...(های زیرپوستی و ادرار خونی، مدفوع خونی، خونریزی بینی، خونریزی )مثل خونریزی 

بان قلب، تورم چشبم و عضنت، تنگی نفس، احساس سنگینی در ناحیه قفسه سینه، خارش، تؽییر تعداد و ریتم ضر

 .صورت گزارش شود

  :... و  رینمثن هپارین، وارفاضد انعقادها درمان با داروهای  -

ببرای . بنابراین پس از تبرخیص بیمبار بایبد در منبزل مصبرؾ شبوند. کننداین داروها از تشکیل لخته جلوگیری می

پوسببتی جلببوگیری شببود و جهببت شببود کببه از هرگونببه صببدمات پیشببگیری از عببوار  ایببن داروهببا، توصببیه مببی

بببه جببای اسببتفاده از تیببػ، از ریببش تببراش برقببی اسببتفاده شببود و . شستشببوی دنببدانها از مسببواک نببرم اسببتفاده شببود

ادرار خبونی، مبدفوع خبونی، خلبط خبونی، خبونریزی زیبر پوسبتی، خبونریزی )درصورت بروز عنئم خبونریزی 

از قطبل کبردن خودسبرانه ایبن داروهبا و کبم و زیباد . شبود و کبودی در هر نقطه از بدن اطبنع داده( قاعدگی زیاد

جهبت جلبوگیری )در صورت تجویز آسپرین، الزم اسبت همبراه ببا شبیر یبا ؼبذا . کردن خودسرانه آنها اجتناب شود

، بایبد حبداقل یبک سباعت قببل از ؼبذا میبل (دیپریبدامول)در صبورت تجبویز پبرزانتین . میل شود( از تحریک معده

توان قبل از خوردن قرص آن را خرد کرده و همراه با مایعات مورد عنقبه یز وارفارین میدر صورت تجو. شود

 .مصرؾ نمود

 :کلستیرامین آتوروااستاتین و  ،چربی خون مثن کلوفیبرات، لووااستاتین درمان با داروهای پایین آورنده  -

جببات و سبببزیجات یبببر، میببوهدر صببورت تجببویز لوسببتاتین، توصببیه بببه مصببرؾ مایعببات فببراوان و ؼببذاهای پرف 

 .فراوان

توصیه به بیمار و خانواده که در صورت بروز مشکنت گوارشی، تؽییبر رنبگ ادرار و مبدفوع، زردی چشبم،   -

 .تؽییرات بینایی، درد عضنت و ضعؾ به پزشک اطنع دهند

گوارشبی، دارو از در صورت مشبکنت . در صورت تجویز کلوفیبرات، دارو در ظرؾ در بسته نگهداری شود -

توصببیه بببه بیمببار و خببانواده کببه دارو بایببد طبببق تجببویز پزشببک مصببرؾ شببود و از قطببل . راه ؼببذا مصببرؾ شببود

، (ناخوشبی، درد یبا کرامبض عضبننی، ضبعؾ)های شببه آنفلبوآنزا خودسرانه اجتناب شود، در صورت بروز نشانه

 .نع داده شودادم ریه، کفایتی کلیه، درد معده، تهوع و استفراغ به پزشک اط

 .ماه قبل از حاملگی قطل شود 4در صورت تمایل به بارداری، کلوفیبرات باید حداقل : نکته

 .، دارو باید به همراه آب، شیر، آب میوه یا سوض و قبل از ؼذا میل شود در صورت تجویز کلسیترامین -

و اسبیدفولیک تبداخل دارد، لبذا  A, D, E, Kهبای محلبول در چرببی مثبل از آنجایی که این دارو ببا جبذب ویتبامین

مثبل )هبای محلبول در چرببی شود که ببین زمبان مصبرؾ ایبن دارو ببا مصبرؾ ؼبذاهای حباوی ویتبامینتوصیه می

اگر بیمار از داروهای دیگبری . فاصله رعایت شود...( روؼن ماهی، زده تخم مرغ، آجیل، ؼذاهای سرخ کرده و 
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سباعت بعبد از مصبرؾ کلسبیترامین اسبتفاده  8-6اقل یبک سباعت قببل یبا کند، داروهای دیگبر را حبدهم استفاده می

 . کند

  :نیتراتها در صورت تجویز  -

بیماران باید همیشه قرص نیتروگلیسرین را همراه خود داشته باشند تا در موقل ایجاد درد آنژینی و یا قبل از هر 

استفاده از قرص الزم است آن را در زیر زبان زمان . فعالیتی که موجب ایجاد درد می شود از آن استفاده کنند 

از آنجایی که یکی از عوار  مهم این . نگهدارند و قبل از حل شدن قرص ، آب دهان خود را قورت ندهند 

دقیقه استراحت کند و سپس  45داروها  ،کاهش فشار خون می باشد ، الزم است پس از مصرؾ ، بیمار به مدت 

الزم . از دیگر عوار  دارو سردرد ، گرگرفتگی ، گیجی و خشکی دهان است  .به آرامی تؽییر وضعیت دهد 

زیرا حمام با آب داغ موجب گشادی ) است بیماران از استحمام با آب داغ بعد از مصرؾ دارو اجتناب کنند 

 ( .عروق و افزایش اثر دارو می شود 

در صورتی که برای بیمار ، پماد . ست طریقه مصرؾ اسپری های زیر زبانی نیتروگلیسرین هم مشابه قرص ا -
نیتروگلیسرین تجویز شده باشد  ،توصیه می شود که پماد بر روی پوست نواحی سینه ، شکم ، سطح قدامی ران و 

توصیه می شود از مصرؾ الکل  ، سیگار و نمک همراه با دارو و همچنین از مصرؾ . ساعد کامن پخش شود 
 .خودسرانه دارو خودداری شود 

دقیقه درد تسکین نیافت قرص دوم  0در صورت بروز درد سینه  ،ابتدا یک قرص مصرؾ شود ، اگر پس از  -
 .دقیقه بعد مصرؾ شود  0استفاده شود و اگر درد باز هم تسکین نیافت  ، قرص سوم 

 بیماران باید توجه داشته باشند که پس از مصرؾ قرص ، احساس سوزش یا خارش در زیر زبان خود: نکته 
جهت نگهداری دارو توصیه می شود که در ظرؾ . زم است دارو با شکم خالی مصرؾ شود ال.خواهند داشت 

در موقل مصرؾ  ،تاریخ . های سر بسته ، دور از نور و رطوبت و در جای خشک و سرد نگهداری شود 
 .اید دور ریخته شود ماه از زمان باز کردن ظرؾ دارو گذشته باشد  ،ب 6انقضاء کنترل گردد و در صورتی که 

در صورت مصرؾ ایندرال ، قبل از مصرؾ الزم است نب  بیمار کنترل شود : بتابلوکرهادر صورت تجویز  -

این . تا در دقیقه یا نامنظم بود ، دارو مصرؾ نشود و با پزشک مشورت شود  65و در صورتی که کمتر از 

باید از . شکم  ،نفخ و یبوست را به دنبال دارند داروها عوارضی مثل خشکی دهان ، تهوع ، گرفتگی عضنت 

قطل خودسرانه دارو به طور ناگهانی اجتناب شود و برای کاهش عارضه افت فشار خون وضعیتی الزم است که 

در صورت بروز واکنش های حساسیتی ، سابقه مشکنت . از بلند شدن ناگهانی بیمار از بستر خودداری شود 

ی ، آسم و مشکنت انسدادی ریه و اختنالت تیروئید قبل از مصرؾ به پزشک اطنع کلیوی ، دیابت ، باردار

 .داده شود 

 :کلسیم بلوکرها در صورت تجویز  -

در صورت تجویز این . و وراپامیل قابل ذکر است ، آمیلودیپین ، دیلتیازیم ( نیفیدیپین ) از این خانواده ، آداالت  

الی مصرؾ نشوند ، میزان دارو بدون مشورت با پزشک کم و زیاد نگردد داروها توصیه می شود که با شکم خ

تهوع ، یبوست ، ادم ، خونریزی و بزرگ شدن تدریجی لثه از . از قطل خودسرانه و ناگهانی دارو اجتناب شود .

و  استفاده از مسواک و نخ دندان. بنابراین توصیه می شود که بهداشت دهان رعایت گردد . عوار  دارو است 

 .بررسی روزانه لثه ها ضروری است 

  :داروهای ضد فشار خون در صورت تجویز  -

اناالپریل ، کاپتوپریل ، هیدراالزین ، : بسیاری از دسته های دارویی در این خانواده قرار دارند که شامل 

توصیه می شود قبل از . می باشند ( ، اسپیرینوالکتون  Hفروزماید ، هیدروتیازید ، تریامترن ) داروهای مدر 
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مصرؾ دارو ، فشار خون بیمار کنترل شود و در جهت جلوگیری از سرگیجه و ؼش الزم است بیمار به 

از ( ، اسپیرینوالکتون Hتریامترن )در صورت تجویز مدرهای نگهدارنده پتاسیم . آهستگی تؽییر وضعیت دهد 

سیم مثل گریض فروت ، موز و مرکبات و آجیل اجتناب شود و در صورت تجویز مصرؾ زیاد مکمل های پتا

اجتناب شود و توصیه می شود ( لبنیات ، کلم ، شلؽم ) هیدروتیازید از مصرؾ زیاد مکمل های کلسیم و منیزیم 

 .در صورت تجویز اناالپریل  ، از مصرؾ این دارو با مکمل های پتاسیم و نمک خودداری شود 

توصیه می شود که دارو به همراه ؼذا یا شیر مصرؾ ( : آسپرین ) داروهای ضد انعقاد رت تجویز در صو -

 .شود و در صورت سابقه زخم معده ، پس از مشورت با پزشک از نوع پوشش دار استفاده شود 

توصیه می شود که از مصرؾ داروهای بدون نسخه پزشک بخصوص قرص های رژیم الؼری ، قطره های  -

 . حتقان بینی که موجب افزایش ضربان قلب می شوند ، خودداری شود ضد ا

 های جراحیروش

هبای الزم و جراحی ببای پبس عبروق کرونبر ببه توضبیحات و آمبوزش PTCAدر رابطه با روش انجام و اهداؾ 

 .در آنژین صدری رجوع شود

 سایر نکات آموزشی 

 توصیه به دوری از اضطراب، استرس و عصبانیت -

 ریزی جهت کاهش وزنبه ترک سیگار، برنامهتشویق  -

شود که در صورت بروز عنئم فشار در قفسه سینه، درد قفسه سینه با انتشبار درد ببه گبردن، شبانه و توصیه می -

دقیقبه  0پبرل نیتروگلیسبرین ببه فواصبل  عدد 3در صورت مصرؾ. دست از نیتروگلیسرین زیرزبانی استفاده شود

 .نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه شوداگر درد برطرؾ نشود، به 

 


