
 

 یقلب سکته

 دیشد یقلب حمله بروز لیدل به قلب از یقسمت آن در که شود یم گفته یتیوضع به

 .دهد یم دست از را خود یعیطب عملکرد

 رخ قلب کننده هیتغذ یرگها از یکی دیشد یگرفتگ علت به معمولا  یقلب سکته: علت

) تصلب  رگها دیشد شدن سخت و سفت علت به زین ها یگرفتگ نیا و دهد یم

 .افتد یم اتفاقشرایین( 

 :برد نام را نهایا توان یم یقلب سکته یعلتها ریسا ازجمله

 یقلب یرگها شدن جمع

 دیشد یزیخونر

 فشارخون کاهش و یخون کم

 قلب ضربان دیشد شیافزا

 دیروئیت غده یها یماریب

 نیکوکائ مصرف

 

 پشت، ،یتحتان فک به که نهیس جناغ پشت هیناح در فشارنده و یسوزش درد: عالئم

 شود یم دهیکش دست دو هر ای کتف

 قلب، تپش د،یشد ضعف ،یناگهان نفس یتنگ احساس سرد، قیتعر استفراغ، تهوع،

 سقوط و یاریهوش دادن دست از

 

 : یقلب سکته همراه میعال

 بیقر مرگ احساس قلب، تپش جه،یسرگ د،یشد ضعف استفراغ، و تهوع 

 .است سرد قیتعر و الوقوع

 

. دارند صیتشخ قابل کننده مستعد فاکتور کی ، یقلب  سکته  مارانیب از یمین تا

 :که دهدیم نشان شواهد

 یقلب  سکته شروع به منجر تواندیم یجانیه استرس و نامعمول نیسنگ ورزش 

  د.شو

 ممکن که دارندیناپا نیآنژ از الگو دو استراحت نیح نیآنژ ای شده عیتسر نیآنژ 

 .شوند لیتبد یقلب  سکته به است

 و اندشده شناخته یقلب حمله ساز نهیزم عنوان به زین یقلب ریغ یهایجراح 

 مرتبط ریم و مرگ و یقلب  سکته احتمال است ممکن عمل، از قبل سکیر یابیارز

 .دهد کاهش را آن با

 تب، آئورت، یتنگ علت به ژنیاکس به ازین شیافزا باعث  خون فشار کاهش 

)از بین رفتن عضله وکاردیمز نکرو مسئول تواندیم زین یقرار یب و یکاردیتاک

 .باشند یقلب  سکته و قلب(



 

 ارگوت، مشتقات زیتجو خون، قند کاهش ه،یر یآمبول ،یتنفس یهاعفونت 

 به مستعد را فرد تواندیم زنبور شین ندرت به و یآلرژ ن،یکوکائ از استفاده

 .کنند یقلب  سکته

 در یروز شبانه تمیر. است ظهر و صبح ۶ ساعات نیب یقلب  سکته بروز کیپ -   

 روز، زمان. شودینم دهید باشندیم نیریآسپ ای بتابلوکر با درمان تحت که یمارانیب

 .دارد نقش آن بروز در هم یعیطب سوانح و استرس فصل،

 

 :خاموش یقلب  سکته و معمول ریغ تظاهرات

 از شیپ یهایبررس ای نیروت قلب نوار از بعد فقط تواندیم کشنده ریغ یقلب  سکته

 . شود داده صیتشخ مرگ

 ه می باشند:نشد داده صیتشخ یهاکتهس موارد نیا

 به را یعالمت چیه ماریب و هستند خاموش واقعاا  موارد، از یمین باا یتقر  -

  .ندارد خاطر

 صیتشخ بهنوار قلب  در که نیا از بعد خاموش کتهس با مارانیب گرید مین -

  .اورندیب خاطر به را قلبی حاد کتهس به منتسب میعال توانندیم م،یدیرس یقبل کتهس

 بدون مارانیب در یتر عیشا طور به خاموش ای و نشده داده صیتشخ یقلب  سکته

 و ها مخدر ای ها مسکن مزمن کنندگان مصرف مسن، مارانیب ،یقبل یصدر نیآنژ

 یسکمیا با اغلب خاموش یقلب  سکته. دهدیم رخ فشارخون و ابتید با مارانیب در

 . شودیم دنبال خاموش) کم خونی موضعی قلب( 

 :است ریز موارد شامل یقلب  سکته معمول ریغ تظاهرات

 یینارسا شدن بدتر ای یقبل درد بدون نفس یتنگ مثل) یقلب یینارسا تظاهرات -۱

 (ماریب یقبل یقلب

 مدت کوتاه یول کیکالس یصدر نیآنژ -2

 دردشانه ای فک ای گردن درد مثل درد،( معمول ریغ) کیپیآت محل -۳

 دیشد کاهش به هیثانو یمغز سکته مشابه یمرکز یعصب ستمیس تظاهرات -۴

 بعلت یمغز (رگها دیشد شدن سخت)آرترواسکلروز با مارانیب در یقلب ده برون

 یقلب دیشد یینارسا ای شوک

 یناگهان جنون ای یسرخوش شدن، یعصب و دلهره توجه، قابل ضعف -۵

 سنکوپ -۶

 حاد هاضمه سوء -۷

 

 یقلب سکته یصیتشخ یها روش

 :یقلب سکته در( یوگرافیالکتروکارد) قلب نوار

 .شود گرفته دارد نهیس قفسه درد که یماریب آمدن از بعد قهیدق ۱۰ یط دیبا 

 

 

                                    



 

                               

 

 نوار قلب -۱شکل                                     

 

 

  :یقلب  سکته در نهیس قفسه یوگرافیراد

  .شودیم گرفته نهیس قفسه عکس ،یقلب  سکته و نهیس قفسه درد با مارانیب همه در

 

 

 : یقلب سکته در یقلب یها میآنز

  نیا اثر در. شوند یم مرگ و  بیآس دچار عضله قلب یها سلول یقلب سکته در

 و صیتشخ در ها آن یبررس که شوند یم خون وارد ییها میآنز یبافت آسیب

  .هستند تیاهم حائز اریبس یقلب سکته دچار مارانیب تیوضع یابیارز

 یوگرافیاکوکارد

 با یول  یقلب  سکته احتمال با ینیآنژ نهیس قفسه درد با مارانیب در یوگرافیاکوکارد

 صیتشخ یبرا اکو در عملکرد اختالل با هیناح افتنی ،یصیتشخ ریغ نوار قلب

 .است کننده کمک آسیب

 جادیا یقلب  سکته با مارانیب از مراقبت روند در یتوجه قابل یهاشرفتیپ اگرچه

 مثل ژهیو یتیجمع یهاگروه در بخصوص شتر،یب شرفتیپ یجا یول است، شده

 یهاتیوموقع التیتحص سطح با افراد و خاص ینژاد یهاگروه زنان، مسن، افراد

 .دارد وجود نییپا یاجتماع  یاقتصاد

 از قبل مراقبت زانیم : یقلب  سکته با ماریب در مارستانیب از قبل مراقبت

. دارد ریتاث مارانیب بقاء یرو مایمستق یقبل سکته به مشکوک ماریب در مارستانیب

 و داده رخ اول ساعت در )سکته قلبی( یقلب انفارکتوس از یناش یهامرگ اغلب

 تالش نیبنابرا. باشدیم( قلب ضربان ینظم یب) یبطن ونیالسیبریف علت به معمول

   باشدیم مهم اریبس مارستانیب به ماریب عیسر انتقال و یفور یایاح یبرا

 درمان زمان تاقلبی  حاد کتهس با مرتبط میعال شروع از ر،یتاخ یاصل یاجزا 

 :باشدیم ریز موارد شامل

 درمان دنبال به و دهد صیتشخ را مشکل ماریب تا کشدیم طول که یزمان .۱

 برود



 

 مارستانیب از قبل انتقال و درمان ،یابیارز .2

 در درمان شروع و یصیتشخ یهایابیارز یبرا ازین مورد زمان .۳

 بیمارستان

 خون انیجر برگشت تا درمان شروع زمان .۴ 

 درمان جهت مراجعه تریطولن زمان یبرا ماریب با مرتبط یفاکتورها: ۱ نکته

 ای یآگاه ن،ییپا یاجتماع یاقتصاد سطح اه،یس نژاد زن، جنس بالتر، سن: شامل

 مشاوره و کانینزد با مشاوره دو، هر ای ابتید ن،یآنژ از یاسابقه ن،ییپا احساس

  .باشندیم پزشک با یتلفن

 با مارانیب مثل) یقلب کتهس خطر در مارانیب یآگاه سطح دیبا نیمتخصص: 2 نکته

  د.ببرن بال را( نیآنژ سابقه ابت،ید خون، یفشار پر

 نه،یس قفسه یناراحت مثل یموارد از دیبا آنها شاوندانیخو و مارانیب: ۳ نکته 

 ای قلب تپش سر، یسبک ق،یتعر با یهمراه در ژهیو به نفس یتنگ و د،یشد یخستگ

 یریگیپ ازمندین مسائل نیا و باشند داشته یآگاه الوقوع بیقر شوک احساس

  .باشدیم درمان یبرا یاوراژانس

 طول قهیدق ۵ از شیب نهیس قفسه یناراحت که یموارد در دیبا مارانیب: ۴ نکته 

 تماس ۱۱۵ با وفورا بدانند را یزبان ریز نیسریتروگلین از استفاده نحوه کشد،یم

 .کنند برقرار

 

  (EMS): اوراژانس ستمیس

 کردن فعال و قلب نوار ثبت امکان ،EMS  ستمیس در انتظار مورد شرفتیپ کی

 .باشدیم مارستانیب به دنیرس از قبل مراقبت میت

 کته حادس با مارانیب درمان زمان کردن کوتاه یبرا شرفتیپ به رو یهاتالش 

 :شامل

 ۱۱۵ گسترده پوشش -۱

  شوک دستگاه دادن قرار -2

   EMS آمبولنس پاسخ شتریب یهماهنگ  -۳

  یقلب  سکته درمان

 : یقلب  سکته ییدارو درمان-۱

 شامل موارد ذیل می باشد:   یقلب  سکته ییدارو درمان یکل اصول

 لخته گسترش کردن متوقف -الف

 نیآسپر

 کل در بلکه است دیمف یعروق حوادث از هیاول یریشگیپ یبرا تنها نه نیآسپر

 مارانیب هیاول درمان از یقسمت و باشدیم موثر زین یکرونر حاد یهاسندرم فیط

 یلیم ۸۰) نیریآسپ نییپا دوز که نیا علت به. باشدیم یقلب  سکته به مشکوک

 حداقل. دارد زمان روز چند به ازین کامل یپالکت ضد تیفعال به دنیرس یبرا( گرم

 به یبرا. شود داده ماریب به اورژانس بخش در فورا گرم یلیم ۱۶۰ تا ۳2۵ دیبا

 از جذب عیتسر منظور به دیبا مارانیب ،یدرمان یخون سطح عیسر وردنآدست

  .بجوند را هاقرص معده، مخاط از جذب به نسبت دهان مخاط قیطر



 

 یقلب درد کنترل -ب

 ژهیو توجه درد کامل فیتخف به دیبا اورژانس بخش در یصدر نیآنژ با مارانیب در

 درمان به پاسخ شدن پنهان از ترس لیدل به ها مسکن نییپا دوز به لیتما. کرد

 کیسمپات تیفعال درد، که چرا است غلط یتصور  یرسان خون دوباره یبرقرار

 یقلب درد کنترل. بردیم بالتر سکته هیاول مراحل در را)قسمتی از سیستم عصبی( 

 مارانیب در و ژنیاکس ،(نیمورف مثل) هامسکن  ها،تراتین از یبیترک از استفاده با

  .شودیم انجام بتا رندهیگ یهاکننده بلوک هیر ادم بدون و یقلب یینارسا عالئم بدون

 نیپنتازوس ن،یمورف مثل یادیز مسکن عوامل اگرچه :)مسکن ها( هاکیآنالژز

 در جز به نیمورف یول شده استفاده درد درمان یبرا نیدیمپر و(  نیتالو)

 یباق یانتخاب یداروبه عنوان  دارد، وجود دارو نیا به تیحساس شیافزا کهیموراد

 سپس و یدیور داخل صورت به نیمورف از گرم یلیم ۴-۸ دوز کی. است مانده

 ابدی نیتسک درد تا شود تکرار دیبا یاقهیدق ۱۵ تا ۵ هر فواصل در گرم یلیم ۸-2

 مانع که( دیشد استفراغ ،یتنفس سرکوب ،کاهش فشار خون) تیمسموم شواهد ای

 ن،یفرمو اثر در اضطراب کاهش.  گردد مشاهده شودیم دارو شتریب زیتجو

 یقلب کیمتابول یتقاضا جهینت در ،خودکار یعصب ستمیس تیفعال و ماریب یقراریب

 یگشاد باعث رایز است سودمند هیر ادم با مارانیب در نیمورف. کندیم کم را

 تون کاهش با و شودیم یتنفس کار کاهش و یطیمح یهاانیشر و دهایور

 .گرددیم قلب ضربان کاهش باعث کیسمپاتپارا تون شیافزا و کیسمپات

 در ماریب داشتن نگه با نیمورف و نیریسیتروگلین زیتجو دنبال به خون فشار افت

 .رسدیم حداقل به یتحتان یهااندام بردن بال و پشت به دهیخواب تیوضع

 خون انیجر شیافزا در ییتوانا علت به یرزبانیز یهاتراتین: هاتراتین -ج

 بازگشت کاهش و یکرونر( رگ کردن گشاد) ونیالسیوازود قیطر از کرونر

 .دارند استفاده مورد یکرونر حاد سندرم با مارانیب اغلب یبرا یدیور

 :شامل شود استفاده دینبا تراتین آنها در که مارانیب از یگروه 

 انفارکتوس با همزمان یتحتان وکاردیم )سکته( انفارکتوس مارانیب  -۱

  راست بطن وکاردیم

 از کمتر کیستولیس خون فشار) توجه قابل(  نییپا خون فشار) پوتنشنیها  -2

 (نییپا نبض) یکاردیبراد با یهمراه در ژهیو به( وهیج متر یلیم ۹۰

  :بتابلوکرها -د

 زیسا کاهش و هامسکن  به ازین کاهش ک،یسکمیا درد نیتسک باعث داروها نیا

 .شوندیم اتیح کننده دیتهد )نامنظمی در ضربان قلب( یهایتمیآر و سکته

 :ژنیاکس

 هیتهو اختاللت جهینت معمول و دهدیم رخ یقلب سکته با مارانیب در ژنیاکس افت

 هیرال ذات یماریب و یپنومون ،(چپ بطن  یینارسا از یامدیپ عنوان به) یا

  .دارند ازین ژنیاکس به علت نیهم به باشد،یم

 

 

 

  یقلب  سکته در آورها خواب و هااضطراب ضد

 



 

 ۴۸ تا 2۴ یط اضطراب کاهش یبرا روز، در بار چهار تا یخوراک اگزازپام

  .است دیمف اول ساعت

 بتابلوکرها وخواب آورها  بلوکرها، ،یتمیآر ضد یداروها با است ممکن ومیریدل

  .شوند قطع دیبا یعیطب ریغ یذهن تیوضع با مارانیب در داروها نیا. دهد رخ

 فیخف یقرار یب با مارانیب یبرا یدیور گرم یلیم 2 دوز با تواندیم دولیهالوپر

  .شود زیتجو دیشد یقرار یب یبرا گرم یلیم ۵-۱۰ دوز و

 صورت در توانندیم آن معادل ای( گرم یلیم ۳۰ تا ۱۵) تمازپام مثل آورها خواب

 .شوند استفاده دنیخواب یبرا ازین

  :نیمل یداروها

 نرم گرید ای روزانه گرم یلیم 2۰۰ زانیم به Docusate مثل نیمل یداروها

 قرار استفاده مورد زدن زور و بوستی از یریجلوگ یبرا دیبا مدفوع یهاکننده

 .رندیگ

 

 :یقلب  سکته در ییغذا میرژ

 خطر کاهش و سکته از بعد استفراغ و تهوع سکیر کاهش یبرا 

 است بهتر رش،یپذ اول ساعت ۴-۱2 یط ،(هیر به ییغذا مواد برگشت)ونیراسیسپآ

-۵۵ با میرژ سپس. کند افتیدر شده، صاف عاتیما میرژ ای و نخورد یزیچ ماریب

 ریغ یهایچرب از درصد ۳۰ تا و ده،یچیپ یهادراتیکربوه از یکالر درصد ۵۰

 بریف و میزیمن م،یپتاس با یغذاها از یغن دیبا میرژ. شود شروع دیبا اشباع و اشباع

  محدود را آن مصرف ای و دیکن یخوددار الکل مصرف از. باشد نییپا میسد یول بال

 کنید.

 

  

 

 CCU در یبستر یط در لزم اقدمات

 :ماریب آرامش حفظ

 قدرت و یآگه شیپ مرگ، مورد در ماریب ینگران به نسبت دیبا CCU پرسنل

 و ماریب با کینزد ارتباط یبرقرار و آرام جو کی. باشند حساس یبعد کارکرد

 نبض و خون فشار میتنظ به منجر و اضطراب کاهش باعث ،یو دنیبخش نانیاطم

 .شودیم ماریب

 

  کرونر آترواسکلروز درمان در یجراح و یمیترم  یدرمانها

 عروق وندیپ یجراح عمل  جمله از یکل وهیشود به کرونر عروق میترم 

  (PTCA) یپوست راه از یکرونر مداخالت و (CABG) کرونر



 

 درمان نیتر عیشا از ،یمیترم یها کیتکن نیا. ردیگ یم صورت( (PCI یا

 کرونر عروق وندیپ یجراح عمل. هستند اروپا و کایآمر در یپزشک یها

 در ۱۹۷۷ سال از پوست قیطر از یکرونر مداخالت و ۱۹۶۷ سال از

 .شوند یم استفاده کرونر عروق یها یماریب درمان

 و یکمک یداروها ،یپزشک زاتیتجه و یتکنولوژ شرفتیپ با امروزه 

 با پوست، راه از کرونر عروق میترم ایه روش پزشکان، تجربه شیافزا

 متحده التیا در تنها ساله هر. شود یم انجام یکمتر خطر و بهتر جینتا

 مداخالت. ردیگ یم صورت اعمال نیا از مورد ونیلیم کی از شیب

 یوپالستیآنژ صورت به شتریب که (PTCA) پوست قیطر از یکرونر

 به شود، یم انجام یگذار استنت همراه به کرونر عروق ییمجرا داخل

 یماریب به مبتال مارانیب درقلبی   عروق میترم جهت یا گسترده طور

 یم کار به قلبی یها انیشر فیخف یها یتنگ و دار عالمت کرونر عروق

 یناش یسکمیا شواهد و عالمت یدارا مارانیب در یدرمان روش نیا. رود

 رگ ۳ یماریب به مبتال مارانیب یبرخ در یحت و رگ 2 ای ۱ یها یتنگ از

 یایمزا یدارا است ممکن و ردیگ یم قرار استفاده مورد یا گسترده طور به

 . باشد یجراح به نسبت یاریبس

 ینیبال استفاده موارد نیتر عیشا PTCA، درد سینه قلبی(نهیس قفسه نیآنژ ( 

 یاسترس آزمون یط در یسکمیا شواهد با ،ییدارو درمان رغمیعل که است

 .باشد یم ییدارو درمان از مؤثرتر نیآنژ رفع جهت  PTCA باشد همراه

 خطر کم یروش با توان یم ینگار پرتو متداول یها کیتکن از استفاده با 

 انجام یبرا. نمود برقرار یکرونر یسرخرگها در را خون گردش مجدداا 

 سرخرگ داخل را دارد قرار آن نوک در یبادکنک که یکاتتر کار نیا

. ندینما یم یخال و پر هوا از سرعت به را آن سپس دهند یم قرار کرونر

 پوشش سمت به چربی( -فیبری) پالک آتروم فشردن کار نیا از هدف

 .است سرخرگ در خون انیجر دادن شیافزا و سرخرگ داخلی

 تصلب  کیآترواسکلروت یماریدچارب که هستند یافراد مناسب، مارانیب (

 کمتر زین و باشد مبتال آنها کرونر سرخرگ کی حاا یترج و باشندشرایین( 

 سرخرگ عاتیضا به انیمبتال. باشند بوده یصدر نیآنژ دچار ماه ۶ از

 در رایز ستندین یوپالستیآنژ یبرا یخوب یدایکاند چپ کرونر یاصل

 را خود یریخونگ چپ بطن عضله از یمقدار رگ شدن مسدود صورت

 مناسب زین چپ بطن عمل اختالل به مبتال مارانیب. دهد یم دست از

 . ستندین یوپالستیآنژ

 یپالست ویآنژ عمده عوارض از یکی( یقلب سکته) وکاردیم انفارکتوس  

 .باشد یم پوست راه از ییمجرا داخل

 یناگهان یپارگ کرونر، سرخرگ یها هیل جداشدن شامل عوارض ریسا 

 کاتتر، ورود محل در یزیخونر هماتوم، شیدایپ آن، یوگرفتگ کرونر

 عوارض یبرا است ممکن. باشد یم PTCA حاجب ماده به تیحساس

 هیکل فوق لیدل به بنا لذا دیآ شیپ اورژانس یجراح به ازین شده گفته

 کنار یجراح عمل دیکاند دیبا شوند یم دیکاند PTCA جهت که یمارانیب

 .باشند زین( کرونر عروق پس یبا)  کرونر عروق گذر

 

 کار انجام روش



 

 به راهنما میس کمک به را یدار بالون )لوله بلند و قابل انعطاف(کاتتر  انجام یبرا

 عاا یسر. گرفت قرار یتنگ محل در کاتتر که آن از پس. فرستندمی  عهیضا محل

 . کنند یم هواپر از را بالون

 لزوم حسب بر نوبت چند کار نیا باشد یم هیثان ۶۰تا۳۰ بالون پرشدن مدت طول

 . ردیگ یم انجام

 در شده جادیا اتساع اگر. شود یم فشرده و خورده ترک آتروم پالک بیترت نیا به

 به ای شود درصد ۵۰ از کمتر دیواره رگ یتنگ و باشد درصد2۰ زانیم به رگ

 باشد کمتر وهیج متر یلیم 2۰ از یتنگ محل یسو دو فشار اختالف یعبارت

PTCA است بوده زیآم تیموفق. 

 

 را نشان می دهد: PTCAروش انجام  2شکل 

 

 

 

 

 

       

 

 یوپالستیآنژ -2شکل                                     

 

  PTCA انجام منع موارد



 

 جلویی ینزول سرخرگ سمت به یجانب خون گردش بدون کرونرچپ یاصل سرخرگ انسداد

 چپ یچرخش انیشر و چپ

 آئورت یتنگ به انیمبتال 

 کی وارهید یزدگ رونیب ای شدن بزرگ)  سمیآنور با همراه عروق قلبی یتنگ به انیمبتال

 (سرخرگ وارهید ضعف اثر در سرخرگ

 )تصلب شرایین( کیاسکلروت آترو منتشر یماریب به انیمبتال

 (ESRD) یویکل مزمن یینارسا به مبتال مارانیب

 (قلب یاحتقان یینارسا) چپ بطن اختالل به مبتال مارانیب

 باشد گذشته آنها پا صافن اهرگیس وندیپ از سال 5 از شیب کهیمارانیب

 زنان خصوصاً دارند سال 65 از شیب سن کهیافراد در یاحتمال خطرات ریسا

 

 PTCA از بعد یپرستار یها مراقبت

 ماریب طیشرا تیتثب تا ساعت مین هر ماریب یاتیح میعال قیدق کنترل

 یزیخونر و هماتوم نظر از کاتتر ورود محل قیدق کنترل 

 یزیخونر رینظ لزوم صورت در شن سهیک گذاردن 

 کاتتر ورود محل نییپا نبض و حرارت رنگ، کنترل

 PTCA  انجام از پس ساعت 24 تا مطلق استراحت

 ریمس در موجود)ابزار فلزی درون رگ(  تیش رایز پشت، به دهیخواب تیوضع در ماریب دادن قرار

 خطر کرده، یناراحت جادیا تخت در ماریب حرکتبا  و شود یم دهیکش بعد ساعت 24 انیشر

 در شنیپوز رییتغ دارد انعطاف تیقابل تیش اگر. آورد یم وجود به را یزیخونر

 .است مجاز تخت

 لخته لیتشک از یریجلوگ منظور به PTCA از بعد ساعت ۶-2۴ نیهپار نیانفوز

 .شود یم انجام شده گشاد عروق در

 عروق داخل یگذار استنت

 داخل یکرونر یپالست ویآنژ یها تیمحدود نیبزرگتر ،یتنگ مجدد شیدایپ

 مدت کوتاه قابل زانیم رغمیعل. باشد یم (PTCA) پوست قیطر از ییمجرا

 روش. دهد یم رخ اتساع محل به بسته مارانیب %۳۰-۶۰ در مجدداا  یتنگ اتساع،

 رگ ریمس داشتن نگه باز یبرا یراههائ از استفاده مجدد، یتنگ مشکل حل د،یجد

 .باشد یم

Stenting بالون لهیبوس شده جادیا یا استوانه یمجرا ینگهدار ای 

Stenting راه نیا از یکی بالون لهیبوس شده جادیا یا استوانه یمجرا ینگهدار ای 

 کرده راگشاد عروق که هستند یانعطاف قابل یها پروتز ها استنت. باشد یم ها حل

 یها استوانه̎ ها استنت به. دهند یم را خود درون از خون انیجر یبرقرار امکان

 بالون کاتتر کی کمک به  PTCAهمان که ندیگو یم زین  ی̎مصنوع یعروق داخل



 

 و شده متسع استنت بالون، شدن باد با سپس شوند یم داده قرار یتنگ محل در دار

 .کشند یم رونیب عاا یسر آن باد کردن یخال با را بالون کاتتر. ماند یم یباق رگ در

 رینظ یخوراک یانعقادها ضد با درمان تحت هفته ۶ تا ماریب ص،یترخ از پس

 قطر) نشود حاصل مطلوب جهینتت یگذار استنت زا اگر. رندیگ یم قرار نیوارفار

 انعقاد ضد مداوماا  دیبا ماریب( باشد دهیرس متر یلیم۳ از کمتر به مزبور رگ

 .دینما مصرف

 ییدارو پوشش با استنت

 باز یبرا یمناسب روش تا درصددند عروق و قلب نیمتخصص یمتماد انیسال

 یحاو یها استنت یطراح روش نیا از یکی. ابندیب مسدود قلبی عروق کردن

  .است ییدارو پوشش

) بزرگ ونیفراسیپرول ضد یداروها با که ییدارو پوشش یحاو یها استنت نصب

 از زین و نموده مهار را رگ مجدد انسداد اند شده بیترک شدن و حجیم شدن بافتی(

 .باشند یمسمی  عوارض فاقد یطرف

 و دقت ،ییدارو پوشش یدارا یها استنت دیتول یبال و دهیچیپ یآور فن رغم یعل

 آن گسترده استفاده و است یضرور آن مصرف و انتخاب از قبل جامع یبرررس

 ،لخته: شامل یریتاخ عوارض رایز. شود ینم هیتوص مارانیب هیکل یبرا

 ،یریتاخ التهاب ،داخلی یتراپ رادیو با تداخل سم،یآنور استنت، نادرست ینیگزیجا

 از یناش یها واکنش و(  یرگ خارج ییایمیش اثرات وجود) استنت افتادن هم یرو

 .باشد یم استنت به مفرط تیحساس

 

 در اما دارد یبهتر جینتا هیاول ساعات در چند هر کیوگرافیآنژ یا مداخله درمان

 جینتا با ساعت ۷2 تا ، مارانیب یریتاخ مراجعه ای نبودن دسترس در صورت

 زین  زمان نیا از بعد یحت یسکمیا تداوم صورت در و بوده همراه یبخش تیرضا

 .ردیگ انجام دیبا

 )شوک مربوط به قلب( کیوژنیکارد شوک با که یمارانیب رگ درم سکیر 

 درمان کرونر عروق پیوند ازین صورت در ای زودرسPCI با اگر کنندیم مراجعه

 .دارند ساله کی یبقا بهبود شانس شوند

 یزیخونر ژهیو به یزیخونر سکیر شیافزا با مارانیب در: یزیخونر سکیر 

 سود ،PCI نبودن دسترس در صورت در. است ارجح درمانPCI ،یمغز داخل

 در PCI یوقت. شود نیسنگ و سبک یزیخونر خط با دیبا های حل کننده لختهدارو

 درصد ۴ از شتریب اتیح کننده دیتهد یزیخونر سکیر که یزمان تا نباشد دسترس

 .است آن ندادن از بهتر دارو دادن نباشد،

 یبرا مانع نیتربزرگ :PCI مجرب مراکز به انتقال جهت ازین مورد زمان

 .باشدیم PCI مجرب مرکز به انتقال یبرا ریتاخ ن،یروت PCI یاستراتژ یاجرا

( قهیدق ۶۰) ساعت کی از شیب PCI یدارا مراکز به انتقال ریتاخ اگر 

 عوامل زیتجو با سهیمقا در PCI رگ ومیر درم کاهش یسودمند و یبرتر باشد،

  .رودیم دست از دارویی یاختصاص

 

 



 

 ویآنژ عمل تحت که قلب کرونر عروق یها یماریب  در یمراقبت خود یها آموزش

  :اند گرفته قرار پوست راه از کرونر عروق یپالست

 

PTCA   (پوست راه از کرونر عروق یپالست ویآنژ)، و یجراح ریغ اقدام 

 انیشر قیطر از  معمولا  را گرفته قرار بالون آن نوک که یکاتتر که است یتهاجم

 یها انیشر از یخاص ینواح به کاتتر یرادیولوژ تحت. کنند یم وارد ران کشاله

 شود یم فرستاده شده، تنگ یاسکلروز آترو یها پالک لهیوس به که قلب یکرونر

 و خون دنیرس باعث که شود یم باد پالک فشردن و کردن مسطح یبرا بالون و

 استعمال شامل زریل کمک با یپالست ویآنژ. شود یم ها بافت به یشتریب ژنیاکس

 مسطح یبرا بالون و شود یم فرستاده شده، مسدود عروق یرو بر زریل اشعه

 به یشتریب ژنیاکس و خون دنیرس باعث که شود یم باد پالک فشردن و کردن

 .شود یم ها بافت

 

 PTCAاز قبل یها آموزش

 سوالتش و کند صحبت شیها اضطراب و ها ترس مورد در دیکن قیتشو را ماریب

 .بپرسد را

 حاجب ماده ای و صدف د،ی مثل یمواد به ماریب ایآ که دیکن نییتع ابتدا •

 .دارد تیحساس

 ۱2تا ۶یبرا ماریب و شود یم انجام ییپا سر مراکز در این اقدام معمول •

 .ستین غذا و عاتیما مصرف به مجاز اقدام از قبل ساعت

 .کند یخوددار پزشک میمستق دستور طبق نیروت یداروها مصرف از دیبا •

 .گردد زیتم و شود ییزدا مو دیبا یگذار کاتتر محل پوست •

 .شود داده او به PTCA از قبل است ممکن میمال یها بخش آرام •

 :دیکن فیتوص ماریب یبرا این اقدام را •

 خوابانده یجراح تخت یرو و شود یم برده مخصوص اتاق کی به ماریب -

 .شود یم

  .کشد یم طول ساعت سه تا کیPTCA  ونیزاسیکاتتر نوع بهبسته  -

 و شود یم یعفون ضد و زیتم دوباره یگذار کاتتر یبرا یانتخاب محل -

  .شوند یم پهن محل اطراف در لیاستر یها حوله

 کشاله)شود یم قیتزر شده انتخاب محل داخل یموضع یها کننده حس یب -

 )گردن راست سمت ای و راست یبازو داخل ران،

 قلب یها حفره سمت به انیشر ای دیور درداخل و شود یم گذاشته کاتتر کی -

 ماده کی پزشک د،یرس نظر مورد محل به کاتتر که یهنگام. شود یم داده حرکت

 .کند یم قیتزر کاتتر قیطر از را حاجب

 .بخوابد طاقباز دیبا یپالست ویآنژ انجام جهت که دیکن مطلع را ماریب -

: شامل شود هربتج انجام کار یط در است ممکن که یاحتمال یها احساس -

می  حاجب ماده قیتزر نیح در نهیس درد تهوع، جان،یه احساس ،یگرم قلب، تپش

 را ماریب. رفت خواهد نیب از سرعت به ها حس نیا که دیده نانیاطم ماریب به. باشند

  .بکشد نفس قیعم ای و کند سرفه دستور طبق که دیده آموزش



 

 

 PTCA از پس یها مراقبت

 و شود گذارده یباق محل در اقدام از پس شده وارد کاتتر غالف است ممکن •

 یها مراقبت واحد در ساعت ۳۶ تا ۱۰ مداوم پایش یبرا دیبا ماریب صورت نیا در

 .شود یبستر ویژه قلبی

 تخت سر است ممکن کند، استراحت تخت در مسطح صورت به دیبا ماریب •

 یباق محل در کاتتر غالف که یموارد در فقط و ییغذا یها وعده صرف یبرا فقط

 .شود آورده بال درجه ۱۵ شده، گذاشته

 استفاده رگ نییتع یبرا ،یعروق کننده مسدود کی از پزشک است ممکن •

 . داشت نخواهد وجود کاتتر ورود محل در یغالف گرید و کند

 ممکن دییبگو ماریب به و دارد نگه راست را شده ونیزاسیکاتتر که ییپا •

 .گردد محدود حرکاتش تا شود استفاده ینازک یبندها از است

 و حرارت درجه نبض، ران، کشاله هیناح ،یاتیح عالئم مکرر طور به •

  .شد خواهد یبررس پا رنگ

  .شود استفاده یکاندوم سوند ای یادرار سوند از شب طول در است ممکن •

 .افتی خواهد ادامه شب طول در ،یدیور داخل مایعات •

 کار نیا که دیده حیتوض. دیده شرح را sheet غالف برداشتن روش •

 پس ساعت ۱2 تا ۶ ای و شود انجام یپالست ویآنژ اتمام از بعد بالفاصله است ممکن

 c کالمپ ای دست لهیوس به قهیدق ۳۰ تا 2۰ مدت یبرا ابتدا. شد خواهد انجام آناز

 نکهیا تا شد خواهد اعمال ران کشاله هیناح به یفشار Fem-stop ای مخصوص

 ۶ یبرا یپوند ۵ شن سهیک کی سپس و باشد نداشته وجود یزیخونر از یا نشانه

 به ساعت ۸ تا ۶ یبرا بعد و دهند یم قرار ران کشاله محل در ساعت ۸ تا

 تیوضع زین شب طول در و دیکنیم استراحت تخت در مسطح و صاف صورت

 و ییپا یها نبض و یاتیح عالئم مکرر طور به و شده حفظ تخت در استراحت

  .شد خواهد چک ران کشاله

 از را او مار،یب تیوضع شدن داریپا و غالف آوردن رونیب از پس معمولا  •

 .کنند یم منتقل رونیب به CCU بخش

 در و دیشو خارج تخت از دهند یم اجازه شما به بعد روز صبح احتمالا  •

 است ممکن است، یدیور داخل نیهپار گرفتن حال در ماریب اگر. دیبزن قدم اطراف

 خارج ماریب یادرار سوند ند،یبنش یصندل یرو و بزند قدم چند شود، خارج تخت از

  .شد خواهد

  .شد دیخواه مرخص PTCA انجام از بعد صبح •

 

 خطر عوامل و علل

 قلبی یها انیشر اتساع یبرا یناتوان •

 ران، کشاله هیناح در( پوست ریز در خون تجمع) هماتوم ای یزیخونر •

 عفونت



 

 قلبی یها انیشر شدن جدا ای یپارگ •

 یمغز حمله •

 یقلب ستیا •

  لخته جادیا •

 حاجب ماده از یناش هیکل یینارسا •

 منزل در مراقبت

 پرستار از را یشفاه و یکتب یها آموزش دیبا تان یخانوادگ مراقب و شما •

 بروز صورت در تا دیبدان را خود پرستار ای و پزشک تلفن شماره و نام دیریبگ خود

 .یدریبگ تماس سوال هرگونه

 دهنده هشدار عالئم

 :شود گزارش پرستار و پزشک به دیبا که را یاتیشکا و عالئم

 یچرک ترشح لمس، در یگرم تورم، ،یقرمز: عفونت •

 بزرگ حال در که ران کشاله هیناح هماتوم ای ران کشاله فعال یزیخونر •

 .است شدن

 که یاندام انوزیس ای یسرد شدن، سوزن سوزن ،یحسیب و یکرخ •

 .است شده ونیزاسیکاتتر

 نفس یکوتاه و نیتسک قابل ریغ نهیس درد •

 جهیسرگ سر، یسبک نامنظم، نبض •

 بوستی •

 ژهیو یها آموزش

 دو ای کی دیشا و شود ضیتعو کاتتر ورود محل یرو باند است ممکن •

  .نباشد ازین آن به گرید بعد روز

 وارد فشار محل یرو بر دیبا فوراا  ران کشاله هیناح یزیخونر صورت در •

 .ردیبگ تماس پزشک با وقت اسرع در و بکشد دراز مسطح تیوضع در کند،

 داروها

 و شده زیتجو ی داروها از کیهر مصرف روش و زمان مقدار، هدف، •

  .دیبدان قاا یدق را شود گزارش پرستار ای پزشک به دیبا که را یجانب عوارض

 درمان شود، گذاشته استنت ماریب یبرا که یصورت در دیده حیتوض •

 هفته ۶ تا ۴ یبرا( کسیپالو) دوگرلیکلوپ ای( دیکلیت) نیدیکلوپیت مثل یضدپالکت

  .دارد استفاده مورد استنت نوع به یبستگ زمان مدت که شود یم انجام

 تیفعال

 را خود یها تیمحدود و ها ییتوانا ها تیفعال و حاتیتفر شغل، به توجه با •

 .دیکن مشخص

  : یقلب  سکته از بعد یکیزیف تیفعال 



 

 ساعت ۱2 از شتریب بستر در استراحت به ازین مارانیب عوارض، ابیغ در 

 .باشند داشته اختالل رسانیخون  نظر از که نیا مگر ندارند

 یکیزیف تیظرف و ماریب سن ،ینیبال تیوضع براساس دیبا تیفعال شرفتیپ  

 .باشد

 درآوردن حرکت به ،خون رسانی و عالیم حیاتی اختالل بدون مارانیب در  

 ستادنیا ،یصندل یرو نشستن تخت، لبه از پاها کردن زانیآو شامل ماریب زودرس

 .است بالمانع تخت اطراف زدن قدم و

 کردن بلند از کرده، هیتوص پزشک که یزمان تا ای و آن از بعد هفته کی تا 

 و مزاج اجابت هنگام زدن زور ن،یسنگ یها ورزش پوند، ۱۰ از تر نیسنگ اجسام

  .کند یخوددار یجنس روابط

 استفاده دینبا داغ یلیخ آب از یول د،یدار را کردن حمام و گرفتن دوش اجازه 

 .شود

 یریگیپ مراقبت

 که دیشو مطمئن و کند دیتاک ریگیپ و منظم یها تیزیو تیاهم بر پرستار 

 .دارد را یضرور یها تلفن شماره و نام ماریب

 یداروها از یستیل پزشک، با مالقات زمان در که دیده آموزش ماریب به 

 .باشد داشته همراه را خود یمصرف

 (CABG) قلبی عروق گذر کنار وندیپ -ب

 و رگ سه هر یگرفتگ ابت،ید به مبتال مارانیب در کرونر عروق وندیپ یجراح

 روش، نیا در. دارد تیارجح PTCA با سهیمقا در کرونر یاصل انیشر یماریب

 انیشر به را رادیال )مچ دست( انیشر کی ای یداخل یپستان انیشر دو هر ای کی

 وندیپ یداهایکاند معمولا .  کنند یم متصل یانسداد عهیضا به پایین تر کرونر

 به. شوند یم نییتع یبطن کارکرد و کرونر یآناتوم عالئم، شدت براساس کرونر

 ،یطب و ییدارو یها درمان لهیوس به نیآنژ کنترل عدم یها تیوضع در یکل طور

 چپ یاصل شاخه انسداد دار،یناپا نیآنژ ناموفق، PTCA کیاز یناش عوارض

 نتوان که یعاتیضا و مثبت ورزش آزمون درصد، ۶۰ از شتریب زانیم به کرونر

 یانتخاب درمان کرونر عروق وندیپ یجراح عمل نمود، درمانPTCA با را آنها

 .است

 انیجر شیافزا یبرا یجراح اقدام کی: کرونر عروق وندیپ یجراح عمل فیتعر

 دهیپد توسط شدت به آن یکرونر یها انیشر که است یقلب عضله به خون

 شیافزا باعث کرونر عروق خون انیجر شیافزا. اند شده تنگ سیآترواسکلروز

. شود یم یقلب سکته از یریجلوگ و عضله قلب به ییغذا مواد و ژنیاکس عرضه

که به  شود یم انجام یعموم یهوشیب تحت که است باز یقلب اقدام کی یجراح نیا

 دو روش انجام می شود:

 انحراف و قلب کار توقف ،(جناغ بازکردن) شامل یمیقد روش به یجراح -۱

 یپستان انیشر) عروق. باشد یم(  هیر -قلب نیماش) یویر -یقلب هیر از خون

 کی و شده برداشته بدن گرید نقاط از(  پا یدهایور و دست انیشر ،یداخل

 ریمس و شده متصل انسداد سطح ریز به گرید یانتها و آئورت به آنها یانتها

 .کند یم جادیا را یفرع



 

 یجراح مراحل همان شامل پمپ بدون روش به یجراح نوع دیگر -2             

 -یقلب دستگاه از استفاده بدون و قلب ضربان وجود با عمل نیا فقط است، وندیپ

 است، تهاجم حداقل یدارا که کرونر انیشر وندیپ یجراح. شود یم استفاده یویر

 برش و یصدر قفسه چپ دست یقدام جدار از یکوچک بخش کردن باز قیطر از

 کرده فراهم راجلویی  ینزول یکرونر انیشر به یدسترس که جناغ استخوان یجزئ

 نوع نیا. کند یم جادیا میمستق دید تحت را یداخل یپستان انیشر برداشتن نهیزم و

 و ندارد ازین( یویر-یقلب پس یبا) یویر-یقلب ریمس از خون انحراف به یجراح

 .باشد یم استفاده قابل است، یماریب دچار آنها رگ کی فقط که یمارانیب در

  استفاده موارد

  قلب کرونر انیشر مزمن ای حاد یها یماریب

 یجانب عوارض

 یقلب حمله

 قلب ضربان در ینظم یب

 یزیخونر

 فشارخون کاهش ای شیافزا

 اطراف قلب( یفضا در افتهیتجمع عیما) یقلب تامپوناد

 عمل از بعد یقلب سکته

 (کند مي احاطه را قلب اطراف که است)التهاب پرده ای  تیکاردیپر

 شوک

 عفونت

 یتنفس اختالل

 یویکل اختالل

 مرگ

 

 یجراح از قبل آموزش

 دنیپرس به را او و کرده یبررس را آن خطرات و دیفوا ،یجراح از ماریب آگاهی

 لزوم مورد در. دیکن قیتشو اضطرابش و ترس هرگونه مورد در بحث و سوالت

 .دیده حیتوض یکتب نامه تیرضا

 .دیده حیتوض ماریب به خون دادن به ازین مورد در

 یجراح عمل از قبل یها مراقبت

 از و گرفته دوش یجراح از قبل شب ماریب: دیکن مرور را پوست یآمادگ مراحل

 اتاق به او رفتن از قبل ماریب یمو. کنند یم استفاده کننده یضدعفون یها صابون

 .شد خواهد کوتاه عمل،

 خواهد نهیمعا را او عمل، از قبل یهوشیب متخصص کی که دیده حیتوض ماریب به

 .کرد

 یجراح عمل از بعد یها مراقبت

 و شود یم برده ژهیو یها مراقبت واحد به یجراح از بعد که دیده حیتوض ماریب به

  .بود خواهد روز2تا ۱ معمولا  ژهیو یها مراقبت واحد در یشتریب مدت



 

 تیزیو بشنود، ماریب است ممکن که ییصداها ژه،یو یها مراقبت واحد مورد در

 ییداروها و داشت خواهد ماریب که یدرد احساس شد، خواهد انجام که مکرر یها

 .دیده حیتوض شد، خواهند زیتجو که

 یدیور خطوط ساز، ضربان یها میس دارد وجود ماریب با که ییها لوله مورد در

 لوله نیا شد، داریپا ماریب تیوضع یوقت که دیده حیتوض و دیکن صحبت یانیشر ای

 . شد خواهند خارج ها

  ماریب به یمصنوع لوله داشتن زمان تا و یجراح از پس یارتباط وهیش مورد در

 .دیده حیتوض

 تر قیعم تنفس سرفه، بستر، در مکرر چرخش مثل ییها مراقبت مورد ماردریب به

 .دیده یآگاه یاتیح عالئم ترلنک و

 و دیکن دیتاک یکیتحر رومتریاسپ از کردن استفاده و قیعم تنفس و سرفه تیاهم بر

 .دیبده وقت ها کیتکن نیتمر یبرا ماریب به

 که شود داده اجازه او به که است ممکن عمل از بعد عصر در که دییبگو ماریب به

 .ندیبنش یصندل یرو بر ای و کرده زانیآو تخت کنار از را پاها

 به و باشد جیگ خواب، کمبود و داروها لیدل به است ممکن ماریب که دیده حیتوض

 .شود یم استفاده ها مسکن از ماریب آرامش جهت که دییبگو او

 دهنده هشدار عالئم

 :شود گزارش پرستار و پزشک به دیبا که را یاتیشکا و عالئم

 درد و ترشحات خروج ،یقرمز تورم،: زخم عفونت

 کوتاه تنفس و وزن شیافزا: پاها ساق و ها دست تورم

 لرز و شبانه قیتعر تند، نبض تب،

 دم هنگام در ای تیفعال با نهیس درد

 داروها

 عوارض و شده زیتجو یداروها از کی هر مصرف روش و زمان مقدار، هدف،

 .شود گزارش پرستار ای پزشک به دیبا یجانب

 

 یقلب یتوانبخش

 اجرا قابل یقلب مارانیب در ییدارو ریغ مداخالت از یکی عنوان به یقلب یتوانبخش

 مجدد شدن یبستر و یقلب حمالت مجدد بروز از یریشگیپ آن، از هدف و است

 چند و هماهنگ یمداخالت شامل و است کرونر عروق یماریب صیتشخ با مارانیب

 ،یکیزیف کارکرد یساز نهیبه یبرا یاختصاص طور به که شود یم هیرو

 نمودن، داریپا آن از هدف و اند شده یطراح یقلب ماریب یاجتماع و یروانشناخت

 آن متعاقب و  تصلب شرایین یا نهیزم روند نمودن معکوس یحت ای کردن کند

 است یقلب یماریب تنها قلبی کرونر عروق یماریب. است ییزایماریب و مرگ کاهش

 داریپا و ثابت یروان یروح حالت به بازگشت یمعنا به یواقع یتوانبخش به که

 ساخته یروح ثبات عدم و یروان عالئم دچار را فرد یماریب نیا رایز دارد، ازین

 .دارد مرگ و یناتوان در یا عمده سهم که

 



 

 :باشد یم دیمف و لزم ریز یها گروه از کی هر یبرا یتوانبخش برنامه یاجرا 

 یقلب سکته به مبتال مارانیب 

 اند گرفته قرار یقلب عروق وندیپ یجراح عمل تحت که یمارانیب 

 اند گرفته قرار استنت و کرونر عروق یوپالستیآنژ تحت که یمارانیب 

 مزمن داریپا یصدر نیآنژ با مارانیب  

 قلب وندیپ مارانیب 

 یقلب یینارسا به مبتال مارانیب 

 چهیدر ضیتعو مارانیب 

 کریم سیپ با مارانیب 

 خطرات کاهش و یقلب تیوضع بهبود هدف با یتوانبخش برنامه ،یگرام ماریب

 .است شده یطراح شما یماریب از یناش

 از دیتوان یم شما د،یا گرفته قرار قلبی کرونر عروق وندیپ یجراح عمل تحت اگر

 .دیکن مراجعه قلب یتوانبخش مرکز نیتر کینزد به صیترخ از بعد ۴-۶ هفته
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 دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

 بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید آیت اللّه مدنی
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