
ی؎ؔ ؓز     ن ؞رش؎ده س؎خ
قرنن؎ر   رق
م؎ی     ق؎ل فل؎ؖ ؗه ؓقشیسم ؚر یإه ؤریؔم حنم
ه؎ؔي    س؎لنك
لخ؟؎ه ح؎ننی رؓ  ن ئشؘیده ؚالف رني ؗر دؓرد نؔل ؚالق قه حنم
ؗه  شده ؤریؔم حنم ؓیإؔد لخ؟ه ؓندؓزه ؗه ؗش؟ه

شریان فرونر می توانذ موجب آنژین و یا  تصلب

؞؎ؔ  
ؓز 
م؎ی   رؓ
رني  ؗر غصؔر ن سنكینی ؓةشؔس غرد شرؓیط ؓیم در
ه؎ؔ       ش؎ؔنه ؗ؎ه ؞نؓن؎د م؎ی درد ن قرد ؞إرؗه حنؓهد رؓ سینه فغشه
فلؘ؎ی   ؐنسیم درد

ةمله 
ؐم  ،
ظ؎دل    ص؎نر در
م؎ی  
فل؎ؖ رؓ   ظضله
ضرؗؔم  نطمی ؗی

ؗه شرؓیطی كغ؟ه می شند قه فلؖ فؔدر نؘنده  ؗه  ؾلبی نارسایی
 .نفؔض مخ؟لع ؗدم ؓرسؔك نمؔید ؓندؓزه قؔغی حنم رؓ ؚمؙ ن ؗه

ؖ  یؔ ؐری؟می فلؘی  ش؎دم  ن ی؎ؔ قن؎د    ؗ؎ه ؞ن؎د   ؗی نطمی ضرؗؔم فل؎
 .می شندكغ؟ه ضرؗؔم فلؖ 

ؗیمؔري قرننر فلؖ یقی ؓز رؓیأ ؞ریم مص؎قال فلؘ؎ی در دنی؎ؔ ؗ؎ه     
ن در ؤنؓمظ ؚیصرغ؟ه ؗیمؔري قرنن؎ر فل؎ؖ ر؞ؘ؎ه ؓنك     شمؔر می رند

؞عیی؎ر در  . مرق در زنؔم ن مردؓم رؓ ؗه ح؎ند ؓح؟ص؎ؔص دؓده ؓس؎   
قل قردم میزؓم ئرؗی در ع؎ذؓهؔي رنزؓن؎ه ، ق؎ل ق؎ردم     ( ننظ زندكی

 )دنر ش؎؎قل، نرزش م؎؎دؓنل، ة؎؎ذع  دحؔنی؎؎ؔنزم ن ق؎؎ؔهش ئرؗ؎؎ی 
ؓس؎؎؟غؔده ؓز دؓرن ن درم؎؎ؔم ؗ؎؎ه منف؎؎ظ می؟نؓن؎؎د م؎؎ؔنظ ؓز  ؚیص؎؎رغ 

. ؗیمؔري ن ة؟ی  مؔنظ ؓز مصقال ظرنغ فلؘی شند

   ؟چه غواملی موجب بیماري غروؽ ؾلب می شونذ
مصقال می ؞نؓنند ؓز ؗدن ؞نلد منؤند ؗنده ن یؔ ؗ؎ه ظل؎ك مخ؟ل؎ع     ؓیم

  . دنؗنؤند ؐی
متففیم ؗر ؓیم ؗؔنرند قه ؓیم ؗیمؔري ؗؔ ؓح؎؟الك در الی؎ه ه؎ؔي دؓحل؎ی     

ظنؓملی قه منؤ؎ؖ ؞خری؎ؖ ظ؎رنغ م؎ی      ،سرحرق قرننر ؐعؔز می كردد 
 :شنند ظؘؔر؞ند ؓز

ؓن؎؎نؓظ  ؗظض؎؎ی ؓزمص؎؎قال ؞یرنؑی؎؎د ، ؓس؎؎؟غؔده ؓز ؓلق؎؎ك ن م؎؎نؓد مخ؎؎در، 
،  ه نؔدرس؎ ق؎ل ؞ترق؎ی، ؞عذی؎    ، ن فلیؔم دند سیكؔر،  شیمی درمؔنی هؔ

فؔنم ؗ؎ه  ئرؗی ن غصؔر حنم ؗؔال، مرض فند ن م ،قلش؟رنك ،ؓضؔغه نزم
؞خری؎ؖ  ظ؎نؓملی هش؎؟ند ق؎ه در      ،س؎م ؓغزؓیش   همانیم  ؓنشنلیم  ن

 .فلؘی نفش دؓرند ظرنغ 
 ؗش؎؟كؔم زي در ع؞صلؖ شرؓییم، سق؟ه فلؘی ن م :سابؿه خانوادكی

در ئن؎یم   درؤه یف می ؞نؓن؎د هص؎دؓري ؗ؎رؓي ؓغ؎رؓد ح؎ؔننؓده ؗ؎نده ن      

بیماري 

درد دئؔر نرزش ؓنإؔل یؔ ن ؚله ؓز رغ؟م ؗؔال ةیم فغشه  در
زمؔنی قه درؓز  ؗه حصنص نغس ؞نكی دئؔر ؐیؔ

 سؒنؓك
ؗؔشید زیؔد  مؘ؟ال قرننر ظرنغ

مش؎ؒنك ح؎نم   
مؔنن؎د    م؎نل ؓیی ) ؚ؎الف (مؔده
س؎رحرق    ؓنش؎دؓد  ؓی؎م

ذق؎ر ؓس؎    ؗه الزل
ش؎ند  در ؓء؎ر  . می

ش؎ریؔم    در ه؎ؔ لی؛ید ، ح؎نم  ن
میصند ؓرسؔك فلؖ مؔهیاه ؗه متدندی ؔؗ ؓقشیسم  .ةؔني

  ؔ س؎خ ؞رش؎ده  ن ی؎ؔ  ؓز ي دؓح؎ك ظ؎رنغ   ؗه مرنر زمؔم ؚ؎الف ه؎
رق قرنن؎ر ،ؚالف هؔي سخ ش؎ده . ظرنغ ؤدؓ می شنند   هؤد ؓر

یإه ؤریؔم حنم ؚر ؓقشیسم ؗه فل؎ؖ ق؎ل م؎ین در ن؟ رؓ ؞نق قرده
س؎لنك ه؎ؔي فشم؟ی ؓز در صنر ؤدؓ شدم ؚالف ؓز ظرنغ،. شند

حنم قه ؚالق نؔل دؓرد ؗر رني ؚالف ئشؘیده  ن لخ؟؎ه ح؎ننی رؓ
ؗش؟ه ؗه ؓندؓزه لخ؟ه ؓیإؔد شده ؤریؔم حنم ؗه. می ؐنرد  دؗن ؤن

. ؗؔ ممؔنظ ؓنإؔل می شندفلؖ ؗه قندي ن یؔ 

تصلب شریان فرونر می توانذ موجب آنژین و یا 
  حمله ؾلبی شود

  : آنژین و حمله ؾلبی
ؔ        در صنر؞ی قه ؤری؎ؔم  ؞؎ؔ ح؎نم ؚ؎ر ؓقش؎یسم ؗ؎ه فل؎ؖ قم؟؎ر ن ی؎

ؓز. م؎ی ؐی؎د   دمشدند شند ؐنسیم ن یؔ ةمله فلؘی ؗن ؤ؎ن ةدندي 
رؓ م؎ی ؐنسیم فلؘی درد فغشه سینه  ن یؔ ؓةشؔس ن؎ؔرؓة؟ی ظالؑل 

در ؓیم شرؓیط غرد ؓةشؔس سنكینی ن غصؔر ؗر رني. ؞نؓم نؔل ؗرد
فغشه سینه  رؓ ؞إرؗه حنؓهد قرد ن درد م؎ی ؞نؓن؎د ؗ؎ه ش؎ؔنه ه؎ؔ

درد ؐنسیم فلؘ؎ی. ؓن؟صؔر یؔؗد ،دس هؔ ، كردم  ؐرنؓره ن ؚص  نیز 
  .هؔضمه نیز ؗؔشد ءمی ؞نؓند مصؔؗه  درد سن

  :حمله ؾلبی
ةمله ؗؔظؠ فلؖ مؔهیاه  نرسیدم حنم ؚر ؓقشیسم ؗه فشم؟ی ؓز

، ؐمرؓه نیؔؗ؎د  ؗه فلؖ  سریظؔ  حنمقه   ؞یدر صنر. می شند فلؘی
در ص؎نر ظ؎دل. ؓز ؗ؎یم م؎ی رند  قل ق؎ل  فشم ؓز مؔهیاه  فلؖ 
م؎یغرد دئؔر مصقال ؤدي ن یؔ مرق  ،درمؔم سریظ ةمله فلؘی

ظضله فل؎ؖ رؓ می ؞نؓند یؗه مرنر زمؔم، مصقال ظرنغ فلؘ .شند
ؗی نطمی ضرؗؔم(  ری؟مییؔ  ؐ فلؘی ن نؔرسؔیی ضظیع ن منؤؖ ؞

. شند ) فلؖ 

بیماري تصلب شرایین و
 :غروؽ فرونر ؾلب

در ةیم ؗؔال رغ؟م ؓز ؚله ن یؔ ؓنإؔل نرزش دئؔر دردؐیؔ 
درؓز ؍سینه می شنید قه ؐیؔ دئؔر ؞نكی  نغس ؗه حصنص زمؔنی

سؒنؓكدن  ؓیم یقی ؓز  ؓكر ؚؔسج شمؔ ؗه ؍می قصید هش؟ید
زیؔد ؗیمؔريمآؘ ؓس ؓة؟مؔك ؓینقه ؗه  ظرنغ قرننر مؘ؟ال ؗؔشید

.ؓس
فرونر ؾلبی  سرخرق بیماري

)Coronary heart disease(
مش؎ؒنك ح؎نم دؓح؎ك س؎رحرق قرنن؎ر ق؎ه     ،  در ؓیم ن؎نظ ؗیم؎ؔري  

مؔده ؓیی م؎نل مؔنن؎د    ،رسؔنی ؗه مؔهیاه حند فلؖ  ؓس
ؓی؎م س؎رحرق   در  ؚ؎الف  در صنر نؤند. شندمی  ؤمظ 

ؓس؎.  رث می دهد  Atherosclerosis شریؔم ن یؔ  الزل ؗه ذق؎ر
می ش؎ند   ؐعؔز  ؓز قندقی ؗه مرنر زمؔم  ن  ،؞إمظ ؚالفقه 

ن لی؛ید ه؎ؔ در ش؎ریؔم ؞إمظ ؚالف ؞صلؖ شرؓییم ؗه ظل 
ةؔني ؓقشیسم ؗؔ متدندی ؗه مؔهیاه فلؖ ؓرسؔك میصند

رکبیرینیتصلب شرا
اه امی

آزمایشگ
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 ي
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الزل ؓس غرد ؓز ظنؓمك مخؔطره ؓنكی؎ز دیك؎ر مؔنن؎د ؓس؎؟ظمؔك     
دحؔنیؔ ، قل ؞ترقی، ؓضؔغه نزم ، غصؔر حنم، قلش؟رنك ن ئرؗی ح؎نم   

 زي نع؎ ؗؔ ؓغزؓیش س؎م ریش؎ف ؓؗ؎؟ال ؗ؎ه ؗیم؎ؔري ه؎ؔي فلؘ؎ی ،م       
ؗیم؎ؔري  ریش؎ف ؓؗ؎؟الي زن؎ؔم ؗ؎ه ؓینكنن؎ه      

ؓم؎ؔ ؚ؎س ؓز یؔؑش؎كی    
در ه؎ر دن ؤ؎نس یقش؎ؔم    

دند س؎؎یكؔر ن فلی؎؎ؔم یق؎؎ی ؓز مهم؟؎؎ریم   

؞ص؎؎لؖ  
 رق؎؎ی ن ئ؎؎ؔفی 

غص؎؎ؔر  ئ؎؎ؔفی  م؎؎ی ؞نؓن؎؎د مص؎؎قال دیك؎؎ر مؔنن؎؎د  
ه ؗ؎؎رؓ نی؎؎ز 

ریشف ؓؗ؟ال ؗه ؗیمؔري هؔي فلؘ؎ی ظرنف؎ی   
دن ؗرؓؗ؎ر ؓغ؎رؓد س؎ؔلل    
مص؎قال  
ؓی؎م ؞عیی؎رؓ   
 ،ش؎؎ؔمك ؓغ؎؎زؓیش غظؔلیی؎؎ ؗ؎؎دنی، ق؎؎ل ق؎؎ردم نزم، ؞عذی؎؎ه ص؎؎تیب
 ؓؤ؟ن؎؎ؔؕ ؓز

 :ؓغزؓیش قلش؟رنك ؞ؔل ن قلش؟رنك ؗد یؔ لی؛نؚرن؞ؒیم ؗؔ ؞رؓقل قل
ظنؓم؎ك ؞ص؎قیك   

ریش؎ف غ؎ؔق؟نر ه؎ؔي    
LDL   ن

ؓؗ؎؟ال ؗ؎ه   غص؎ؔر ح؎نم یق؎ی دیك؎ر ؓز ظنؓم؎ك        :خـون   يؼشارپر 
يغص؎ؔر ؚر  زمؔنی قه غرد دئؔر . فلؘی ظرنفی ؓس  ؗیمؔري هؔي 

مؔهیاه فلؖ ؗرؓي حنم رس؎ؔنی ؗ؎ه من؎ؔطغ مخ؟ل؎ع    ؓس م نح
لی  غص؎ؔر   فلؖ مؔهیاه ؗه ؗنؔؗریم  ؓنإؔل می دهد ن يؗیص؟رغظؔ؏

م؎ی   دئ؎ؔر مص؎قك   ش؎ریؔنهؔي ؐم  فلؖ ن  ظضلهن   نؓرد می شند
يغص؎ؔر ؚ؎ر   نغ؎ر ؗ؎ه    1 ، نغر 3در ؤنؓمظ ؚیصرغ؟ه  ؓز هر   .د نشن

؞ص؎لؖ   یقی ؓز ظل؎ك   می ؞نؓند  حنم يغصؔرؚر  .حنم مؘ؟ال ؓس
شند ؚر غصؔري حنممی؟نؓند حند منؤؖ  ن ؞نكی ظرنغ  شرؓییم

  )mmHg:واحذ سنجش (  ؼشار خون

  دسته بنذي
Diastolic blood 

pressure
  ؾلبانبساظ 

  
Systolic blood 

pressure 
ؾلبانؿباض 

  >120  و  >80  عبیػی
 ز  بیماري پر در مر

  خون يؼشار
  120 -139  یا  80- 89

        خون يؼشارپر 
  140-159  یا  90- 99  مراحل اولیه

  یا بیشتر 160  یا  یا بیشتر 100  مراحل ثانویه
  

هاي  آزمایش هاي الزم جهت تػیین ریسـ ابتال به بیماري
  :ؾلبی  غروؾی غبارتنذ از 
Total cholesterol  Fasting blood sugar  

LDLHDL  
HomocysteineTriglyceride  

High sensitive CRP  Lipoprotein
Fibrinogen

:منابع
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الزل ؓس غرد ؓز ظنؓمك مخؔطره ؓنكی؎ز دیك؎ر مؔنن؎د ؓس؎؟ظمؔك      شرؓیطی
دحؔنیؔ ، قل ؞ترقی، ؓضؔغه نزم ، غصؔر حنم، قلش؟رنك ن ئرؗی ح؎نم   

  .ؗؔال ؓؤ؟نؔؕ قند
ؗؔ ؓغزؓیش س؎م ریش؎ف ؓؗ؎؟ال ؗ؎ه ؗیم؎ؔري ه؎ؔي فلؘ؎ی ،م        :سن

ریش؎ف ؓؗ؎؟الي زن؎ؔم ؗ؎ه ؓینكنن؎ه      . ظرنفی ؓغ؎زؓیش م؎ی یؔؗ؎د    
ؓم؎ؔ ؚ؎س ؓز یؔؑش؎كی      بـوده از مـردان   قم؟؎ر  ؞؎ؔ س؎م یؔؑش؎كی     هؔ

در ه؎ر دن ؤ؎نس یقش؎ؔم    ؓؗ؟ال ؗه ؓی؎م كنن؎ه ؗیم؎ؔري ه؎ؔ      ریشف 
  .حنؓهد ؗند

ــات  ــتػمال دخانی دند س؎؎یكؔر ن فلی؎؎ؔم یق؎؎ی ؓز مهم؟؎؎ریم    :اس
  .فلؘی ظرنفی می ؗؔشد ؗیمؔري هؔي ظنؓمك ؓیإؔد 
 ؓؗ؎؎؟ال ؗ؎؎ه  ؓز مهم؟؎؎ریم ظنؓم؎؎ك :و چــاؾی فــم تحرفــی

رق؎؎ی ن ئ؎؎ؔفی ق؎؎ل ؞ت ،فلؘ؎؎ی ظرنف؎؎ی ؗیم؎؎ؔري ه؎؎ؔي ش؎؎رؓییم ن 
ئ؎؎ؔفی  م؎؎ی ؞نؓن؎؎د مص؎؎قال دیك؎؎ر مؔنن؎؎د  .  م؎؎ی ؗؔش؎؎ند

رؓ نی؎؎ز ن م؎؎رض فن؎؎د  ه؎؎ؔ  ح؎؎نم ، ؓغ؎؎زؓیش قلش؎؎؟رنك ن ئرؗ؎؎ی
   .دؓش؟ه ؗؔشد همرؓه

ریشف ؓؗ؟ال ؗه ؗیمؔري هؔي فلؘ؎ی ظرنف؎ی    :دیابت یا مرض ؾنذ
دن ؗرؓؗ؎ر ؓغ؎رؓد س؎ؔلل     ،ؗه ؗیم؎ؔري فن؎د ن ی؎ؔ دیؔؗ؎    در ؓغرؓد مؘ؟ال 

مص؎قال   ؗ؎رنز  ؗرؓي ؤل؎ن كی؎ري ؓز    ؓیم ؓغرؓد می ؗؔیش   .ؓس
ؓی؎م ؞عیی؎رؓ    .رؓ ؞عیی؎ر دهن؎د  حنیش  زندكی شینه فلؘی ظرنفی 

ش؎؎ؔمك ؓغ؎؎زؓیش غظؔلیی؎؎ ؗ؎؎دنی، ق؎؎ل ق؎؎ردم نزم، ؞عذی؎؎ه ص؎؎تیب
  ؕ ؓؤ؟ن؎؎ؔؕ ؓز ن ؓس؎؎؟غؔده ؓز س؎؎ؘزیإؔ ؗإ؎؎ؔي متص؎؎نال ئ؎؎ر

  .د ندحؔنیؔ  می ؗؔش مصرع 
  :ها و فلسترول در خون اؼزایش بػطی از چربی

ؓغزؓیش قلش؟رنك ؞ؔل ن قلش؟رنك ؗد یؔ لی؛نؚرن؞ؒیم ؗؔ ؞رؓقل قل
LDL )Low density lipoprotein ( ظنؓم؎ك ؞ص؎قیك   دیكر  ؓز

  .دنهؔ ن ؞صلؖ شرؓییم می ؗؔش رق هؚالف در ؤد ؓر
ریش؎ف غ؎ؔق؟نر ه؎ؔي     دیك؎ر   ؓز در حنم) a(ؓغزؓیش لی؛نؚرن؞ؒیم  

LDL در قن؎ؔر ؓغزؓیش لی؛؎نؚرن؞یؒم  . م می ؗؔشد یی؞صلؖ شرؓ

  .دؗؔشن میكرغ؟كی ظرنغ  نصؔنه هؔي قلش؟رنك ؗؔال ؓز 
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