
 
 

 
 
 

  سکتھ قلبی (حملھ قلبی) چیست؟ عالئم، علت و راه ھای درمان آن
می  حملھ نامیده  نیز  میوکارد  انفارکتوس  کھ  دنیا  ،شودقلبی  سرتاسر  رایج   در  بسیار 

سینھ   قفسھ  درد  است؛است.  قلبی  سکتھ  عالئم  نیز   از  دیگری  است عالئم  اما ممکن 
تواند میحملھ قلبی مانند سبکی سر، حالت تھوع و تنگی نفس. عالئم    ؛وجود داشتھ باشد

یا خفیف باشد و اغلب از فردی بھ فرد دیگر متفاوت است . برخی از افراد ممکن شدید 
بھ اما  نشوند؛  قلبی  حملھ  دھنده  ھشدار  عالمت  ھیچ  متوجھ  حتی  کلی، است  طور 

قلبی چطوریھ؟ یعشا حملھ  عالئم  باعث   ترین  قلبی  آیا سکتھ  است؟  ارثی  قلبی  آیا سکتھ 
ً حملھ قلبی چطوری است؟ ایا سکتھ قلبی خوب می  مرگ می واقعا شود؟ سؤاالت   شود؟ 

مقالھ می این  در  وجود دارد کھ  حاد  قلبی  حملھ  در مورد  زیادی  اکثر بسیار  خواھیم بھ 
دھیم. اگر شما ھم بھآن پاسخ  دنبال کسب اطالعاتی در مورد سکتھ قلبی ھستید، با ما ھا 

باشید.  در ادامھ مطلب ھمراه 

  

  سکتھ قلبی چیست؟ 
اتفاق می قلبی زمانی  بھ قلبحملھ  قطع شود. اگر خون   ،افتد کھ جریان خون  یا  مسدود 

باشد، می نداشتھ  قلب جریان  بھ  کافی  از اکسیژن  قلب شودتواند  غنی  بھ  . باعث آسیب 
نتیجھ قلب    عملکرد  در  میعضلھ  نیاز قلب،    وقتی  .شودمختل  مورد  اکسیژن  و  خون 

دریافت   عملکرد صحیح را  را در معرض خطر نارسایی قلبی   فردتواند  کند، مینبرای 
  وارض جدی قرار دھد.و سایر ع

زندگی تھدیدکننده  پزشکی  اورژانس  یک  قلبی  آیا سکتھ   حملھ  بھ سؤال  پاسخ  در  است. 
باعث مرگ می ماندن فرد بستگی بھ شدت حملھ قلبی و شود، باید بگوییم کھ زنده  قلبی 

مراقبت ھردریافت  دارد.  پزشکی  زودتر  ھای  کھ فرد  چھ  کند  دریافت  پزشکی  درمان 
طبیعی خون  شانس    جریان  بازگرداند،  قلب  بھ  زندهبرای    بیشتریرا  و  ماندن بھبودی 

داشت   .خواھد 

بھ حساب ، عامل اصلی مرگ و میر در بسیاری از کشورھا  عروق کرونر قلب  بیماری
قلبی می.  آیدمی و سکتھ  قلبی  حملھ  تفاوت  کھ  در  قلبی  توان گفت  بھحملھ  سکتھ   نسبت 



 
 

 
 
 

مرگقلبی ھر  است  بارتر،  حال،  این  با  مرگ.  باعث  است  ممکن  عارضھ  ومیر دو 
  شوند.  

  

  عالئم سکتھ قلبی
میانسال از     :توان بھ موارد زیر اشاره کردمیعالئم سکتھ قلبی در جوانان و افراد 

 درد یا ناراحتی قفسھ سینھ  
 تنگی نفس  
   درد در بازو، شانھ یا گردن  
 حالت تھوع  
 تعریق  
 سبکی سر یا سرگیجھ  
 خستگی 

از  فردی کھ ھرھر   تجربھ مییک  را  ھرچقدر ھم کھ عالئم   ،کندعالئم حملھ قلبی فوق 
باشد،   خفیف  قلبی  فوراً سکتھ  بگیرد.  باید  تماس  اورژانس  سکتھ   با  از عالئم  ھمچنین 

 توان بھ درد قفسھ سینھ، احساس خفگی و تپش قلب اشاره کرد.قلبی در خواب می

  

  علت سکتھ قلبی
کھ   بگوییم  باید  قلبی  سکتھ  با  آشنایی  بھدر  قلبی  حمالت  از اکثر  یکی  در  انسداد  دلیل 

قلب رخ میرگ یک ماده   ؛افتدھا اتفاق میدلیل پالکاغلب بھاتفاق  دھد. این  ھای خونی 
کھ   استچسبنده  رگ  ممکن  داخل  این  کند  رسوبھا  در  نامیده   اتفاق،.  آترواسکلروز 

باز   قلب  ھای کرونریرسوبات پالک در داخل شریان  ممکن است  گاھی اوقات  شود.می
پاره شوند و لختھ خون در جایی کھ پارگی اتفاق افتادهشده   . تشکیل شده و گیر کند  ،یا 

 شدهعضلھ قلب  خون بھ    ممکن است باعث عدم رسیدناگر لختھ شریان را مسدود کند،  
  شود.  را ناشی  یو حملھ قلب



 
 

 
 
 

بروز حملھ انسداد    امکان  بدون  و تنھا حدود    ؛پذیر استامکانھم  قلبی   ۵اما نادر است 
تشکیل می را  دالیل زیر بنا بر  تواند  دھد. این نوع حملھ قلبی میدرصد از حمالت قلبی 

  رخ دھد:

 .اسپاسم عروق کرونر  
 باعث تنگ کھ  بیماری  ھر  نادر:  پزشکی  عرشرایط  غیرمعمول  خونی شدن  وق 

  شود.
 .تروما: شامل پارگی در عروق کرونر است  
  حباب ھوا (آمبولی) کھ شده است: لختھ خون یا  ایجاد  شما  بدن  در  کھ  انسدادی 

  افتد.در یک شریان کرونر بھ دام می
 .عدم تعادل الکترولیت  
   :با گذشت زمان  اختالالت خوردن قلب شما آسیبتوانمیاین مورد  و بزن  د بھ  د 

  د.شو  نھایت منجر بھ حملھ قلبیدر  
  درگیر می کند و باعث التھاب و انسداد آنھا می قلب را  بیماری ھایی کھ عروق 

  شود.
 شود، با آن متولد میفرد  یک نقص مادرزادی قلبی کھ  :  عروق کرونر غیرعادی

شریان در موقعیتجایی کھ  بھ حالت طبیعی در ھای کرونر  متفاوتی نسبت  ھای 
  شود.ھا باعث حملھ قلبی میسازی آنفشرده  بدن قرار دارند.

 
  سکتھ قلبیعوامل خطر  

می متعددی  معرض خطر    فردد  نتوانعوامل  در  صبحگاھی  را  قلبی  دھحملھ  د. نقرار 
برخی از عوامل مانند سن و سابقھ خانوادگی را تغییر دھید. با این حال، یتواننمی  شما د 
بھ عوامل خطر قابل  می عوامل خطر قابل   اصالح را ایجاد کنید.توانید تغییرات مربوط 

کنید،با اصالح آنتوانید  تغییر کھ می   ند از:اعبارت  ھا از خطر حملھ قلبی جلوگیری 

 سیگار کشیدن  
 باال   کلسترول 
 چاقی  



 
 

 
 
 

 عدم ورزش  
 سطوح باالی استرس  
 دیابت یا پیش دیابت  
 و چربیرژیم غذایی سرشار از چربی اشباعھای ترانس    شدهھای 
   بیش از حد الکلمصرف  
 آپنھ خواب  

گزارش   اساس  باالی  پزشکانبر  اگر  بیشتر از   ۶۵،  قلبی  حملھ  دارید، خطر  سال سن 
زیر   در مورد زنان صادق است.  ۶۵افراد  ویژه  بھ  امر  این  است.  در   ھمچنین،  سال 

بگوییم کھ باید  است،  ارثی  قلبی  سکتھ  آیا  بھ سؤال  سابقھ خانوادگی بیماری   پاسخ  اگر 
در معرض  است  ممکن  دارید،  دیابت  یا  چاقی  باال،  کلسترول  باال،  خون  فشار  قلبی، 

   خطر حملھ قلبی باشید.

  

  انواع سکتھ قلبی
) کرونری  حاد  کھ  کھ شریان  افتداتفاق می) زمانی  ACSسندرم  و ھایی  خون، اکسیژن 

می حمل  را  مغذی  حملھمسدود    ،کنندمواد  نوعی    شوند.   ACSاست.    ACSقلبی 
می رخ  نمیدھزمانی  دریافت  خون  کافی  اندازه  بھ  قلب  کھ  بھد  قلبی  حملھ  عنوان کند. 

نیز شناختھ می میوکارد    انواع سکتھ قلبی بھ شرح زیر است:  شود.انفارکتوس 

میوکارد   .1 می  ST (STEMI)  :STEMIانفارکتوس  اتفاق  یک زمانی  کھ  افتد 
و بخش بزرگی از عضلھمسدود می  کرونر کامال  شریان دریافت خون را   ،شود 

می میمتوقف  است کھ  جدی  قلبی  حملھ  یک  این  توجھی کند.  قابل  آسیب  تواند 
  ایجاد کند.

میوکارد   .2 برخالف  non-ST (NSTEMI)انفارکتوس   :STEMI شریان  ،
تا حدکرونر آسیب فقط  ھیچ   NSTEMIشود.  مسدود می  NSTEMIی در  دیده 

قطعھ   در  نمی  STتغییری  نشان  قلب  نوار  کرونر در  عروق  آنژیوگرافی  دھد. 
می نشان  را  شریان  انسداد  خونھمچنین  دھد.  میزان  پروتئین   ،آزمایش  سطح 



 
 

 
 
 

می افزایش  را  باشد، تروپونین  قلبی کمتر  آسیب  است  کھ ممکن  حالی  در  دھد. 
NSTEMI  یک بیماری جدی است.  ھمچنان  

کرونر .3 عروق  بھ  اسپاسم  کرونر  عروق  اسپاسم  خاموش:  قلبی  سکتھ  عنوان یا 
نیز شناختھ می خاموش  قلبی  حملھ  یا  ناپایدار  آنژین  کرونر،   شود. عالئماسپاسم 

قلبمی  سکتھ قلبی خاموش این مشکل باشد. زمانی    STEMIی  تواند مشابھ حملھ 
می شریاناتفاق  از  یکی  کھ  میافتد  آنقدر سفت  قلب  خون ھای  شود کھ جریان 
بھ  شدهمتوقف   کاھش مییا  فقط عکسشدت  نتایج آزمایش خون یابد.  و  برداری 

قلبی خاموش  می حملھ  آیا  کھ  بگوید  بھ پزشک  . در طول بوده است یا خیرتواند 
قلبی خاموش   کھ حملھ  یب دائمی وجود ندارد. در حالیآس  ،اسپاسم عروق کرونر
نیس ھم جدی  یاتواند  میاما    ت؛آنقدرھا  دیگر  قلبی  حملھ  را   ترجدی  حملھ  خطر 

  د.دھافزایش می

 
  درمان سکتھ قلبی

داشتھ قلبی  حملھ  پزشک  اگر  قلبی،اید،  سکتھ  شدت  بھ  توجھ  روش  با   درمان  یک 
توصیھ   را  غیرجراحی)  یا  روشمی(جراحی  این  درمانیھاکند.  را می  ی  درد  توانند 

کنند.   تسکین دھند و از بروز حملھ قلبی دیگر جلوگیری 

رایج  روش از:اعبارتدرمان سکتھ قلبی  ھای    ند 

 باز   گذاری:استنت برای  جراحان  کھ  است  سیمی  مشبک  لولھ  یک  استنت 
  دھند.در شریان قرار می  افیگرپس از آنژیو  ھارگداشتن  نگھ

 روشآنژیوپالستی این  پالک،   :  تجمع  بردن  بین  از  با  یا  بالون  از  استفاده  با 
را باز میمسدود  شریان   کند.  شده 

 قلب پس  بای  را در اطراف  :جراحی  پزشک خون  پس،  بای  جراحی   محل  در 
  دھد.انسداد تغییر مسیر می

 قلب دریچھ  د  :جراحی  تعویض  یا  ترمیم  دریچھدر جراحی  جراحان  ھای ریچھ، 
تا بھ پمپاژ قلب کمک کنند.را تعویض می قلب   کنند 

 ضربانسازضربان می:  کاشتھ  پوست  زیر  در  کھ  است  دستگاھی  وساز   شود 
بھ حفظ ریتم طبیعی قلب کمک کند.می   تواند 



 
 

 
 
 

 قلب کنند کھ حملھ   :پیوند  در مواردی توصیھ  قلب را  پیوند  جراحان ممکن است 
بافت در قلب قلبی باعث مرگ     شود.میدائمی 

کند، از جملھ:ھمچنین   حملھ قلبی تجویز  را برای درمان    پزشک ممکن است داروھایی 

 آسپرین  
  ھابرای شکستن لختھآمپول ضد سکتھ قلبی  
 شودشناختھ میھم  کننده خون  رقیق  عنوانضدپالکت و ضدانعقاد کھ بھ  
 ھامسکن  
 نیتروگلیسیرین  
 فشار خون   داروی 
 بتاکنندهمسدود   ھای 

قلبی باید بگوییم کھ زمان دریافت مراقبت ھای پزشکی بسیار مھم است. در مورد سکتھ 
سریعھر جریان خون  بگیرید،  قرار  درمان  تحت  قلبی  حملھ  از  پس  زودتر  بھ چھ  تر 

آسیب میقسمت  باز  شما  قلب  موفقیتدیده  نتیجھ  و  بود.گردد  خواھد  ھای درمان  آمیزتر 
تغییر   و  بخشد و خطر حملھ سبک زندگی میجایگزین  بھبود  را  شما  قلب  تواند سالمت 

دھد.   کاھش  را  یک ھمچنین  قلبی  و  متعادل  و  مغذی  مواد  از  غنی  غذایی  رژیم  یک 
  دھنده سالمت برای حفظ سالمت قلب ضروری است.ارتقا  سبک زندگی

 
  زندگی بعد از سکتھ قلبی

افزایش شانس زندگی بعد از سکتھ قلبی باید سبک   :زندگی خود را تغییر دھید  برای 

 ترک سیگار  
 کاھش وزن در صورت داشتن اضافھ وزن  
 فشار خون و کلسترول در محدوده سالم  نگھ   داشتن 
 دیابت   کنترل سطح قند خون در صورت ابتال بھ بیماری 
 غذایی غنی از مواد مغذی و متعادل و کم   چربی  داشتن یک رژیم 
 شدید، بھپرھیز از فعالیت   ویژه مدت کوتاھی پس از حملھ قلبیھای 



 
 

 
 
 

 سبک یا متوسط، بر اساس آنچھ پزشک تشرکت در ورزش   یید کرده استأھای 

 
  سخن پایانی

قلبی بدانید را حملھ  در مورد  باید  آنچھ  مقالھ سعی کردیم ھر  این  برایتان بگوییم. با   در 
این بیماری آشنا شدیم و می و علت  اگر دانیم کھ درمان آن بھ چھ صورت است.  عالئم 

می کھ  اقداماتی  مورد  در  خود  پزشک  با  دارید،  قلبی  حملھ  خطر  برای عوامل  توانید 
دھید انجام  قلبی  حملھ  خطر  کنید.  ،کاھش  کننده سالمت شما   صحبت  تھدید  قلبی  سکتھ 

نیازم و  باشد.  بوده  می  پزشکی  اورژانسی  بررسی  را ند  ما  مقالھ  انتھای  تا  اینکھ  از 
 ھمراھی کردید، از شما متشکریم.

  
سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی   انتشارات و مقالھ  مطالب بخش

  دارد

 

 


