ایغکمی بیماری حاد قلبی
َىگامی کٍ بٍ بیماری ػزيق
کزيوز ي دیگز شزایطی کٍ
جزیان خًن بٍ قلب تاثیز می
گذارد اکغیضن بزای مدت
سمان طًالوی بٍ قلب ومی رعد.
ایغکمی اصطالح پششکی بزای
قطغ مًقت جزیان خًن اعت،
در بیماری َای ایغکمیک قلب
يقفٍ مًقتی اعت .ایغکمی قلبی
َىگامی رخ میدَد کٍ ػزيق
کزيوز قادر بٍ تامیه ویاس
اکغیضن بٍ قلب ویغت.

بیماریُای ایغکمیک قلب ischemic

 heart disease IHDبیماریُایی
َغتىد کٍ واشی اس کاَش خًوزعاوی بٍ
ػضلٍ قلب (میًکارد) ي ایغکمی آن
میباشىد .ایه بیماریُا اغلب واشی اس
اوغداد ػزيق کزيوز مثال در اثز
آتزياعکلزيسیظ میباشىد.
اوًاع بیماریُای ایغکمیک قلب آوضیه
صدری ،آوضیه پزیىشمتال ي عکتٍ قلبی
َغتىد.

بیماری ایغ کمیک قلبی  ،با عیز
صؼًدی ي اﻓشایش میشان مزﮒ ي میز
واشی اس آن  ،بٍ صًرت یکی اس
مًﺿًػات َشیىٍ بز ي قابـﻞ بﺤـﺚ در
حیطٍ بُداشت ي درمان کﺸ ًر در آمدٌ
اعت .

بیماریُای قلبی ػزيقی مُمتزیه ػلت
مزﮒ ي میز در دویا در جًامغ پیﺸزﻓتٍ ي در
حال تًعؼٍ می باشد ي  74درصد
بیماریُای ایغکمیک قلبی مزبًط بٍ
ﻓﺸارخًن باالعت.
شیًع ﻓﺸار خًن با اﻓشایش عه اﻓشایش
می یابد بطًری کٍ در عىیه باال شیًع آن
حتی بٍ بیش اس  07-47درصد میزعد.
بؼلت رصیم َای غذایی وامىاعب ،چاقی،
سودگی شُزوﺸیىی ي اعتزط َا بىظز
میزعد کٍ عه شزيع ﻓﺸارخًن باال در دٍَ
َای اخیز ري بٍ کاَش اعت ي اﻓزاد با
سمیىٍ ﻓﺸارخًن باال ( ماوىد عابقٍ
خاوًادگی مثبت ) در عىیه پائیه دچار
ﻓﺸارخًن باال می شًود بزای مثال اﻓزادی
کٍ يالدیه آوُا در دٍَ  0یا  4سودگی دچار
ﻓﺸار خًن شدٌ اود خًد در دٍَ  3یا 7
دچار اﻓشایش ﻓﺸارخًن می شًود.

ى:

پي گيزي سزٍيسْاي رٍاًي -
اجتواعي .بيواراى بعد اس اتوام بزًاهِ
ّاي باستَاًي ضاهل اًجام هكزر تست
ٍرسش اًداسُ گيزي چزبي خَى ٍ
فطار خَى در حال استزاحت ،
كٌتزل ٍسى ٍ ارتباط با هزكش باستَاًي
اس طزيك تكويل پزسطٌاهِ ّا هي
باضد .هطالعات هتعدد ًطاى دادُ اًد
كِ پس اس حوالت ايسكيوي للب ٍ
بعد جزاحي كزًٍز ارجاعبيواراى بِ
هزكش باستَاًي ٍ پيطگيزي بيواراى
للبي باعث افشايص چطوگيزي در
طَل عوز بيواراى ٍ ارتماء كيفيت
سًدگي بيواراى ٍ كاّص هطكالت
آًْا خَاّد ضد

ًَالشافي

بزًاهِ ّاي باستَاًي در ايي دستِ اس
بيواراى ضاهل اًجام هعايٌات طبي
هٌظن  ،آهَسش ٍرسش هٌاسب ،
كٌتزل ريسك فاكتَرّاي للبي ،
تَصيِ ّاي ضغلي ،كٌتزل عَاهل
استزس سا،تَصيِ ّاي غذائي ٍ
حوايت رٍاًي اجتواعي اس بيواراى هي
باضد .ايي بيواراى بِ طَر پيَستِ اس
ًظز ٍضعيت بيواريْاي للبي عزٍلي ٍ
كٌتزل ريسك فاكتَرّا تحت هعايٌِ
پشضكاى ٍابستِ بِ هزكش باستَاًي للب
لزار هي گيزًد
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