روومایی از دو وضعیت شایع قلبی UA :یا NSTEMI
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آ٘ضیٗ صسری ٘بپبیسار ) ٚ (UAعىت ٝلّجی ثس ٖٚثبال رفتٗ لؽؼ (NSTEMI) ST ٝخشء عٙسرْ وز٘ٚزی
حبز )ٔ (ACSی ثبؽٙس .تؾریص عزیغ  ٚزرٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ایٗ زٚ ٚظؼیت ٔٛخت وبٞؼ لبثُ ٔالحظ ٝای زر
ٔیشاٖ ٔزي ٔ ٚیز ایٗ ثیٕبراٖ ٔی ؽٛز.
تشخیص افتراقی UA and NSTEMI
اٌزچ ٝایٗ زٚ ٚظؼیت ٔؾبث ٓٞ ٝثٛزِٚ ٜی زر ٚالغ زرخبت ٔتفبٚتی اس ایغىٕی لّجی را ؽبُٔ ٔی ؽٛز .ثب ٚخٛز
ایٙى ٝثیٔٛبروزٞبی لّجی تب چٙسیٗ عبػت ثؼس اس ٚلٛع ایغىٕی زر ذ ٖٛثبال ٕ٘ی ر٘ٚسٔ ،ؼیبر ذٛثی ثزای افتزاق
ایٗ زٚ ٚظؼیت اس یىسیٍز ٔی ثبؽٙسٔ NSTEMI .ؼٕٛال ؽبُٔ زرز لفغ ٝصسری ؼٛال٘ی ٔست  ٚیب ػالئٕی
ٔؼبزَ تٍٙی ٘فظ ،تپؼ لّت ،عٙىٛة  ٚغؼ اعت و ٝزر سٔبٖ اعتزاحت رخ ٔی زٞس .ثؼّت ایٙى ٝایغىٕی زر
ٛٔ NSTEMIخت صسٔٔ ٝیٛوبرز ٔی ؽٛز ،عِّٟٛبی صسٔ ٝزیس ٜتزٚپ٘ٛیٗ  CH-MB ٚ T ،Iآساز ٔی وٙٙس.
ع٘ ٝؾبٍ٘ز اصّی  UAؽبُٔ زرز لفغ ٝصسری زر ٍٙٞبْ اعتزاحت،
ؽزٚع خسیس زرز ؽسیس  ٚآ٘ضیٙی و ٝاس ٘ظز تىزار ،ؼٔ َٛست  ٚؽست
ع٘ ٝؾبٍ٘ز اصلی  UAؽبُٔ زرز لفغٝ
صسری زر ٍٙٞبْ اعتزاحت ،ؽزٚع خسیس زرز زر حبَ افشایؼ اعت .زر  UAثیٔٛبروزٞبی لّجی تغییزی ٘سار٘س ٚ
ؽسیس  ٚآ٘ضیٙی و ٝاس ٘ظز تىزار ،ؼٔ َٛست  ٚتغییزات ٘ٛاری لّجی ٘ؾب٘سٙٞس ٜایغىٕی ٔیٛوبرزٔ ،ؾبٞسٕ٘ ٜی ؽٛز
و ٝزر ایٗ ٔٛرز ثب  NSTEMIتفبٚت زارز.
ؽست زر حبَ افشایؼ اعت.
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اقذامات اورژانسی
ٚلتی ثیٕبری ثب زرز ٞبی ایغىٕیه ث ٝاٚرصا٘ظ ٔزاخؼٔ ٝی وٙس ،یه ٘ٛار لّت اؽتمبلی اس ا ٚثٍیزیس  ٚحتٕب
ثبیس زر ػزض  1زلیم ٝاس سٔبٖ رعیسٖ ثیٕبر تفغیز ؽٛز .ثیٕبر را تحت ٔب٘یتٛری ًٙلّجی لزار زٞیس  ٚاس
زعتزط ثٛزٖ زفیجزیالتٛر  ٚزیٍز ٚعبئُ السْ خٟت احیبء لّجی  ٚریٛی ٔؽٕئٗ ؽٛیس.
ثؼّت ؽست ػالئٓ  ٚػٛارض ثبِم ٜٛذؽز٘بن ایغىٕی ٔیٛوبرز ،اِٛٚیت اصّی ،تؾریص ٔ ٚ NSTEMIؾرص
وززٖ ٚظؼیت ٞبی تٟسیس وٙٙس ٜحیبت ثیٕبر ٔی ثبؽسٞ .زٌ ٝ٘ٛتبذیز زر تؾریص ٔؾىُ ثیٕبر ٕٞزا ٜثب افشایؼ
ٔزي ٔ ٚیز ٘بؽی اس ٔ ACSی ثبؽس .ثغیبری اس ثیٕبراٖ ثب  UA/NSTEMIثب اػتمبز ث ٝایٙى ٝزرز آٟ٘ب ذٛز ثٝ
ذٛز ثٟجٛز ٔی یبثس ،ثب تبذیز عبػت ٝث ٝثیٕبرعتبٖ ٔزاخؼٔ ٝی وٙٙس.
ثز ؼجك رإٙٞبی ثبِیٙی 01 ،زرصس اس ٔٛارز عىت ٝلّجی اس ٘ظز ثبِیٙی ذبٔٛػ  ٚیب ثس ٖٚػالٔت ٞغتٙس  ٚحسٚز
زرصس اس ثیٕبراٖ ػالئٓ زیٍزی ثغییز اس زرز لفغ ٝعیٌ ٝٙشارػ وزز٘س .افزاز ثب خٙغیت سٖ ،عبِٕٙساٖ ،افزاز
زیبثتی  ٚثیٕبراٖ ثب عبثم٘ ٝبرعبیی لّجی ٔؼٕٛال ػالئٓ زیٍزی را تدزثٔ ٝی وٙٙس .ایٗ ػالئٓ ؽبُٔ :زرز زر فه،
ٌززٖ ،آر٘ح ،ؽب٘ ٚ ٝپؾت؛ ٘براحتی ٌٛارؽی؛
تٍٙی ٘فظ؛ تؼزیك؛ ذغتٍی؛ اظؽزاة؛ ٚلتی ثیٕبری ثب زرز ٞبی ایغىٕیه ث ٝاٚرصا٘ظ ٔزاخؼٝ
اؽتمبلی اس ا ٚثٍیزیس  ٚحتوا
ٔی وٙس ،یه ٘ٛار لّت
افغززٌی  ٚتٟٛع.
ثبیس زر ػزض  01زلیم ٝاس سٔبٖ رعیسٖ ثیٕبر تفغیز ؽٛز.

زر صٛرتی وٕٞ ٝچٙبٖ ثیٕبر زارای ػالئٓ
ثبِیٙی اعت ِٚی زر ٘ٛار لّجی تغییزی ٔؾٟٛز
ٕ٘ی ثبؽس ،ث ٝفبصّ 0 ٝتب  1زلیمٔ ،ٝدسزا ثزای یبفتٗ تغییزات صؼٛزی ٘ ٚشِٚی لؽؼٛ٘ ST ٝار لّت ٌزفتٝ
ؽٛز .زر رإٙٞبی ثبِیٙی تبویس ؽس ٜوٛ٘ ٝار لّجی ٘زٔبَ ٕ٘ی تٛا٘س ث ٝؼٛر وبُٔ احتٕبَ  ACSرا رز وٙس ثٝ
صٛرتی و ٝتب  6زرصس ثیٕبراٖ ثب ٘ٛار لّجی ٘زٔبَ 4 ٚ STEMI ،زرصس  UAذٛاٙٞس زاؽت .ثز ؼجك
رإٙٞبی ثبِیٙی اٌزچٛ٘ ٝار لّجی عزیبَ زر تؾریص  ACSحغبعیت ذٛثی زارز ِٚی ا٘ساسٌ ٜیزی ثیٔٛبروزٞبی
لّجی ث ٝصٛرت عزیبَ زلت ثیؾتزی زارز.
بررسی میسان خطر بیماران Risk Stratification

تٕبْ ثیٕبرا٘ی و ٝثب زرز لفغ ٝصسری  ٚیب زیٍز ػالئٓ ٔمّس عٙسرْ وز٘ٚزی حبز ث ٝاٚرصا٘ظ ٔزاخؼٔ ٝی وٙٙس،
ثبیس عزیغ تحت تمغیٓ ثٙسی ریغه فبوتٛرٞبی رذساز ٞبی لّجی 4لزار ثٍیز٘سٔ .میبط ٞبیی ٔب٘ٙس  ٚ TIMI0یب
ٔ GRACE6ی تٛا٘ٙس زر ایٗ سٔی ٝٙوٕه سیبزی ث ٝزرٔبٍ٘زاٖ ثبِیٙی ثىٙٙس.
اثشار  TIMIثزای پیؼ ثیٙی ٔیشاٖ ٔزي ٔ ٚیز  1رٚس ٜتب یه عبِ ٝزر ثیٕبراٖ  NSTEMI ٚ UAوبرثزز
زارز .اثشار  GRACEثزای تؼییٗ پیبٔسٞبی زرٔبٖ اس سٔبٖ ثغتزی زر ثیٕبرعتبٖ تب ٔ 6ب ٜپیٍیزی ثؼس اس
4
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تزذیص ٔی ثبؽس .ثزرعی ریغه فبوتٛرٞب ثز اعبط ؽزح حبَ ثیٕبرٔ ،ؼبی ٝٙفیشیىی ،یبفتٞ ٝبی ٘ٛار لّجی ٚ
ثیٔٛبروزٞبی لّجی ٔی ثبؽس.
ارزیابی بیومارکرها

ثزای تٕبْ ثیٕبراٖ ثب زرز لفغ ٝعی ،ٝٙثبیس آسٔ ٖٛثیٔٛبروزٞبی لّجی ا٘دبْ ؽٛز .زر ثیٗ آٟ٘ب ،تزٚپ٘ٛیٗ اذتصبصی
لّجی اِٛٚیت زارز  ٚزر صٛرت زعتزعی ،ثبیس ثزای تٕبْ ثیٕبراٖ ثب زرز لفغ ٝصسری  ٚعبثم ACS ٝا٘دبْ ؽٛز.
زعت ٝثٙسی وززٖ ریغه فبوتٛرٞب ،وٕه ذٛثی ثزای تصٕیٓ ٌیزی زر ٔٛرز اعتفبز ٜاس رٚؽٟبی تؾریصی زیٍز
ٔی ثبؽس.
دسته بندی بیماران بر اساش  TIMIیا GRACE

 ثیٕبراٖ ثب ذؽز پبئیٗ ٙٔ :Low Riskفی ثٛزٖ
ثیٔٛبروزٞبی لّجی زر صٛرتی و ٝزر ذالَ  6عبػت
ثؼس اس ؽزٚع ػالئٓ ا٘ساسٌ ٜیزی ؽس ٜثبؽٙسٕٞ .چٙیٗ
عبػت
ٔٙفی ثٛزٖ تغت زر ثزرعی ٔدسز  8اِی
ثؼس اس ؽزٚع ػالئٓ.

ثزای تٕبْ ثیٕبراٖ ثب زرز لفغٝ
عی ،ٝٙثبیس آسٔ ٖٛثیٔٛبروزٞبی
لّجی ا٘دبْ ؽٛز .زر ثیٗ آٟ٘ب،
تزٚپ٘ٛیٗ اذتصبصی لّجی
اِٛٚیت زارز.

 ثیٕبراٖ ثب ذؽز ٔتٛعػ  :Moderate Riskرإٙٞبی
خسیس پیؾٟٙبز ٔی وٙس و ٝزر صٛرتی و ٝثیٔٛبروزٞبی
لّجی ٔثجت ثبؽس ،تغت ثبیس ث ٝفٛاصُ  6اِی  8عبػتٝ
تب ثبر  ٚیب تب سٔب٘ی و ٝث ٝاٚج ذٛز ثزعس ،تىزار
ؽ٘ٛس چ٘ٛىٔ ٝی تٛا٘س ؽبذصی اس ا٘ساس ٜعىتٚ ٚ ٝظؼیت ٘بحی٘ ٝىزٚس ٜثبؽس .رإٙٞبی ثبِیٙی
ٕٞچٙیٗ پیؾٟٙبز ٔی وٙس وِ ٝیس  V7تب ٘ V9یش زر ثیٕبرا٘ی وٛ٘ ٝار لّجی اِٚی ٝآٖ تؾریصی ٕ٘ی
ثبؽس ،ثزای رز ٔ MIزثٛغ ث ٝا٘غساز ؽزیبٖ عیزؤٛفّىظ چپ ثزرعی ؽٛز .ثزای ثیٕبرا٘ی وٛ٘ ٝار
اؽتمبلی ٘ٛار لّجی ٘غجت ث ٝوٙتزَ ٔتٙبٚة ٚ
لّت اِٚی ٝآٟ٘ب تؾریصی ٘جبؽس ،ثزرعی ٔساْٚ
عزیبَ آٖ تزخیح زازٔ ٜی ؽٛز.
زر ثیٕبرا٘ی و ٝزر ؼی  6عبػت ثؼس اس ؽزٚع ػالئٓ ث ٝثرؼ اٚرصا٘ظ ٔزاخؼ ٝوزز٘س ،ثزرعی ٔیٌّٛٛثیٗ عزْ زر
رز ٔ NSTEMIی تٛا٘س ٔفیس ثبؽس .ثزرعی سٚزٍٙٞبْ ٘ؾب٘ٞ ٝبی صسٔ ٝلّجی ٕٞزا ٜثب آسٔٔ ٖٛثجت تزٚپ٘ٛیٗ
ٔؼٕٛال ثزای تبئیس تؾریص  NSTEMIاعتفبزٔ ٜی ؽٛز .آسٔ ٖٛعبػتٕٞ CK-MB8 ٝزا ٜثب آسٔ ٖٛعبػتٝ
تزٚپ٘ٛیٗ  ٓٞثزای ایٗ ٔٙظٛر اعتفبزٔ ٜی ؽٛز ٔرصٛصب ٚلتی و ٝزیٍز ثیٔٛبروزٞب زر عؽح ٘زٔبَ ثبؽٙس  ٚلصس
تؾریص عزیغ  MIخٟت زرٔبٖ عزیغ ثبؽس.

cardiac-specific troponin
delta CK-MB mass
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ا٘دبْ تغت ٞبی زیٍزی ٔب٘ٙس ٔیٌّٛٛثیٗ ٕٞزا ٜثب  CK-MBیب تزٚپ٘ٛیٗ ٘یش زر ثسٚ ٚرٚز  01 ٚزلیم ٝثؼس اس آٖ
زر ثیٕبرا٘ی و ٝزر ؼی  6عبػت ثؼس اس ؽزٚع ػالئٓ ث ٝثیٕبرعتبٖ ٔزاخؼٔ ٝی وٙٙسٔ ،ی تٛا٘س ٔفیس ثبؽس.
ثیٔٛبروزٞبی ٘ىزٚس لّجی ٘ ٚؾبٍ٘زٞبی زرٌیز زر ٔىب٘یشْ ٞبی پبتٛفیشیِٛٛصیه ٔ ACSب٘ٙس آسٔ٘ BNP0 ٖٛیش
ٔی تٛا٘س وٕه وٙٙس ٜثبؽس.

انجام اقذامات محافظه کارانه
اعتزاتضیٟبی زرٔبٖ ٔحبفظتی اِٚی ٝؽبُٔ زرٔبٟ٘بی اعتب٘سارز ایغىٕی ،ظس زرز ،ظس تدٕغ پالوتی  ٚظس ا٘ؼمبز
ٔی ثبؽس.
درمانهای ضد ایسکمی:

٘یتزات ٞب ٔب٘ٙس ٘یتزٌّٚیغزیٗ ٚریسی یه ٌؾبز وٙٙسٔ ٜغتمُ ا٘سٚتّیٔ ْٛی ثبؽس و ٝثز ػزٚق وز٘ٚزی ٚ
ٔحیؽی اثز ٔی وٙس .ایٗ زارٔ ٚیشاٖ تمبظبی اوغیضٖ ٔیٛوبرز را وبٞؼ  ٚػزظ ٝآٖ را سیبز ٔی وٙس .زر صٛرت
تدٛیش ٚریسی ،ؽزیبٖ ٞبی وز٘ٚزی ثشري را ٌؾبز وزز ٚ ٜثبػث افشایؼ خزیبٖ ذ ٖٛث٘ ٝبحی ٝایغىٕی ٔی ؽٛز.
ثیٕبرا٘ی و٘ ٝؾب٘ٞ ٝبی آٟ٘ب ثب ٘یتزٌّٚیغزیٗ ثٟجٛز ٕ٘ی یبثس ،ثبیس ٔزفیٗ ٚریسی زریبفت وٙٙس .ثتب ثّٛوزٞب ثبیس
زر ذالَ  4عبػت ا َٚثزای ثیٕبراٖ ثب  NSTEMI ٚ UAزر صٛرتیىٛٔ ٝرز ٔٙغ ٔصزفی (وٙتزا٘سیىبعی)ٖٛ
ٔب٘ٙس ٘برعبیی لّجی ٘ساؽت ٝثبؽٙس ،ؽزٚع ؽٛز.
ثّٛن وٙٙسٞ ٜبی وب٘بَ وّغیٓ ٔرصٛصب ٚراپبٔیُ  ٚزیّتیبسیٓ ثزای وٙتزَ ٘ؾب٘ٞ ٝبی ایغىٕی زر ثیٕبرا٘ی و ٝثٝ
٘یتزاتٟب یب ثتبثّٛوزٞب تحُٕ زار٘س  ٚیب ثس ٖٚپبعد ثٛز٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ثیٕبراٖ ثب آ٘ضیٗ ٔتغییز 1اعتفبزٔ ٜی ؽٛز.
B-type natriuretic peptide
Variant angina
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آ٘ضیٗ ٔتغییز ٔؼٕٛال ذٛز ث ٝذٛز ایدبز ؽس ٚ ٜثب ثبال رفتٗ ٔٛلت لؽؼ ST ٝو ٝیب ذٛز ث ٝذٛز یب ثب
٘یتزٌّٚیغزیٗ ثٟجٛز ٔی یبثس ٔؾرص ٔی ؽٛز .ایٗ آ٘ضیٗ ٔؼٕٛال ثٙٔ MI ٝدز ٕ٘ی ؽٛز.
درمان ضد درد

ثٔ ٝحط تؾریص  ،UA/NSTEMIتٕبْ زارٞٚبی ظس زرز ثبیس لؽغ ؽ٘ٛس (ثؼّت ذؽزات ؽٙبذت ٝؽس ٜرٚی
رذساز ٞبی لّجی ثیٗ ثیٕبراٖ زریبفت وٙٙسٟٔ ٜبر وٙٙسٞ ٜبی عیىّٛاوغیض٘بس ز ٚ (COX-2) ٚزارٞٚبی ظس
اِتٟبثی غیز اعتزٚئیسی) .حتی ٔزفیٗ تدٛیش ؽس ٜثزای زرٔبٖ ظس ایغىٕی ٘یش اثزات ظس زرز زارز.
درمان ضد تجمع پالکتی

آعپزیٗ ثٔ ٝحط تؾریص  ACSثبیس ؽزٚع ؽٛز .تیىّٛپیسیٗ  ٚوّٛپیسٌٚزَ ٔؼٕٛال ثزای زرٔبٖ ؼٛال٘ی ٔست
اعتفبزٔ ٜی ؽٛز.
درمان ضد انعقاد

ثزای ازارٔ( UA/NSTEMI ٜحبفظتی  ٚتٟبخٕی) زرٔبٖ ٔٙبعت ظس ا٘ؼمبزی ؽبُٔ ٞپبریٗ غیز وغزی ،
ا٘ٛوغبپبریٗ  ٚف٘ٛساپبریٛٙوظ ( ٚ 4)LMWHثیٛاِیزٚزیٗ 0ث ٝػٛٙاٖ یه ٟٔبر وٙٙسٔ ٜغتمیٓ تزٔٚجیٗ ٔی
ثبؽس.
 UFHفبوتٛرٞبی ( IIaتزٔٚجیٗ) Xa ٚ IXa ،را غیز فؼبَ وزز ٚ ٜاس تؾىیُ ِرت ٝخسیس خٌّٛیزی ٔی وٙس
ِٚی تبثیزی ثز ذزز وززٖ ِرتٛٔ ٝخٛز ٘سارز .چ ٖٛایٗ زار ٚثز
 
اعبط ٚسٖ ثیٕبر زازٔ ٜی ؽٛز ،ثٟتز اعت اثزات ظس ا٘ؼمبزی
اعتزاتضیٟبی زرٔبٖ ٔحبفظتی اِٚی ٝؽبُٔ
ایٗ زار ٚوٙتزَ ؽٛز .ث ٝایٗ ٔٙظٛر سٔبٖ تزٔٚجٛپالعتیٗ ٘غجی
زرٔبٟ٘بی اعتب٘سارز ایغىٕی ،ظس زرز ،ظس
تب
فؼبَ ؽس (aPTT) 6 ٜرا ا٘ساسٌ ٜیزی  ٚزر زأ. ٝٙ
تدٕغ پالوتی  ٚظس ا٘ؼمبز ٔی ثبؽس.
٘غجت ث ٝؽبذص وٙتزَ ٕ٘بئیس.
.
 

ثزرعی آسٔبیؼ ثزای زارٞٚبی ٘ LMWHsیبس ٘یغت ٔ ٚؼٕٛال
٘تبیح لبثُ پیؼ ثیٙی تز ظس ا٘ؼمبزی ثب یه یب ز ٚزٚس تشریك سیز خّسی زر رٚس زار٘س .ثیٛاِیزٚزیٗ ،ث ٝؼٛر لبثُ
ثزٌؾتی ثب تزٔٚجیٗ ثب٘س ؽس ٚ ٜوٕپّىظ ِرت ٝرا ٟٔبر ٔی وٙس .وٙتزَ ثیٕبر اس ٘ظز ذ٘ٛزیشی ٔ ٟٓاعت.
انجام اقذامات تهاجمی
ثز اعبط ٚظؼیت ثیٕبر ،رٚؽٟبی تٟبخٕی ث ٝز ٚزعت ٝاصّی تمغیٓ ٔی ؽٛز:
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)unfractionated heparin (UFH
enoxaparin
13
fondaparinux
14
low-molecular-weight heparins
15
bivalirudin
16
activated partial thromboplastin time
12

آ٘ضیٌٛزافی فٛری اٚرصا٘غی ٕٞزا ٜثب ٔساذالت وز٘ٚزی اس را ٜپٛعت ) (PCIیب ػزٚق عبسی ٔدسز اس
ؼزیك پی٘ٛس وٙبر ٌذر ؽزیبٖ وز٘ٚزی ) (CABGثزای ثیٕبراٖ ثب ػالئٓ پیؾز٘ٚس ٜایغىٕی  ٚیب
ثیٕبراٖ ثب ٘بپبیساری ٕٛٞزیٙبٔیه  ٚریتٓ تٛصیٔ ٝی ؽٛز.
آ٘ضیٌٛزافی سٚز ٍٙٞبْ ِٚی غیز اٚرصا٘غی ٕٞزا ٜثب ٔساذالت وز٘ٚزی اس را ٜپٛعت ) (PCIثزای ثیٕبراٖ
ثب  UA/NSTEMIو ٝثز اعبط تؾریص ٔترصص  ٚیب ثؼس اس ؼجم ٝثٙسی ریغه فبوتٛرٞب ،اس ایٗ
رٚػ عٛز ثجز٘س .ثیؾتز ثیٕبراٖ زر ایٗ ؼجم ٝلزار ٔی ٌیز٘س.
ثیٕبراٖ  UA/NSTEMIو ٝرٚؽٟبی تٟبخٕی اِٚی ٝثزایؾبٖ ا٘دبْ ؽس ٜاعت ،ثبیس آ٘تبٌ٘ٛیغت ٞبی ٌیز٘سٜ
ٌّیىٛپزٚتئیٗٔ IIb/IIIa 8ب٘ٙس ٕٞ ٚ eptifibatide ٚ tirofiban ،abciximabچٙیٗ وّٛپیسٌٚزَ را ثؼس اس
ا٘دبْ آ٘ضیٌٛزافی زریبفت وٙٙس.
آموزش بیمار
ثیٕبرا٘ی و ٝعبثم ٝثیٕبری لّجی زار٘س  ٚیب زر ذؽز آٖ ٞغتٙس ،ثبیس زر ٔٛرز عىت ٝلّجی ،ػالئٓ ٞؾسار زٙٞس،ٜ
چٍٍ٘ٛی تؾریص ٔ ٚزالجت ٞبی اِٚی ٝآٖ آٔٛسػ ثجیٙٙس .ث ٝثیٕبر  ٚذب٘ٛاز ٜا ٚآٔٛسػ زٞیس ،زر صٛرتی وٝ
ػالئٓ آٟ٘ب ثؼس اس  0زلیم ٝفزٚوؼ ٘ىزز  ٚیب ثستز ؽس ثب اٚرصا٘ظ تٕبط ثٍیز٘س .رإٙٞبی ثبِیٙی تٛصی ٝوزز ٜاعت
و ٝثیٕبراٖ ثٟتز اعت ثب عزٚیظ ذسٔبت اٚرصا٘ظ ) (EMSث ٝثیٕبرعتبٖ ٔٙتمُ ؽ٘ٛس.
لجُ اس تزذیص ثیٕبر ثبیس زر ٔٛرز تغییز اٍِٛی س٘سٌی ،ؼزح زرٔبٖ  ٚتؼسیُ ریغه فبوتٛرٞب ثحث ؽٛز .زارٞٚب
ثب حعٛر ثیٕبر ٔزٚر ؽ٘ٛس .ثیٕبراٖ ثبیس ثسا٘ٙس و ٝث ٝؼٛر ؼٛال٘ی ٔست آعپزیٗ  ٚحسالُ ثزای یه ٔبٜ
وّٛپیسٌٚزَ زریبفت وٙٙس .ایٗ ثزای ثیٕبرا٘ی و ٝاعتٙت ٌذاری ؽس ٜا٘س ٘یش صسق ٔی وٙس .ثیؾتز ثیٕبراٖ زر
ٍٙٞبْ تزذیص تحت زرٔبٖ ثب زارٞٚبی ظس ایغىٕی لزار ٔی ٌیز٘س .ثیٕبراٖ ثب ٘برعبیی لّجی٘ ،مص ػّٕىزز ثؽٗ
چپ ، 0فؾبر ذ ٖٛثبال  ٚزیبثت ثبیس تحت زرٔبٖ ثب زارٞٚبی ٟٔبر وٙٙس ٜآ٘شیٓ ٔجسَ آ٘ضیٛتب٘غی ٚ (ACEi) ٖٛیب
زارٞٚبی ثّٛن وٙٙسٌ ٜیز٘س ٜآ٘ضیٛتب٘غی (ARBs) ٖٛلزار ثٍیز٘س( ث ٝخشء زر ٔٛارز ػسْ ٔصزف)ٕٞ .چٙیٗ
ثیٕبراٖ ثزای وٙتزَ ِیپیس ٞبی ذ ٚ ٖٛوبٞؼ ذؽز رذسازٞبی لّجی  ٚػزٚلی ،زارٞٚبی اعتبتیٗ زریبفت ٔی
وٙٙس.
ث ٝثیٕبراٖ  UA/NSTEMIآٔٛسػ زٞیس و ٝثؼّت افشایؼ ذؽز رذسازٞبی لّجی ثب ٔصزف زارٞٚبی
ٟٔ ٚ NSAIDsبر وٙٙسٞ ٜبی ا٘تربثی ٞ COX-2زٌش ایٗ زارٞٚب را ثسٔ ٖٚؾٛرت ثب پشؽه ٔصزف ٘ىٙٙس .آٟ٘ب
ٔی تٛا٘ٙس اعتبٔیٛٙفٗٔ ،رسر ٞبی ظؼیف ٔ ٚغىٗ ٞبی غیز عبِیغیالتی ثزای زرز ٞبی ٔشٔٗ ػعال٘ی اعىّتی
زریبفت وٙٙس .زر صٛرت ػسْ ثٟجٛزی ثب ایٗ زارٞٚب ،زارٞٚبی غیز ا٘تربثی ٔ NSAIDsب٘ٙس ٘بپزٚوغٗ و ٝاثزات
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Coronary Artery Bypass Graft
glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonist
19
left ventricular dysfunction
18

ظس تدٕغ پالوتی ٘یش زارز ،اعتفبزٔ ٜی ؽٛز .زر ٔٛرز ٔحسٚزیت فؼبِیت ٞبٚ ،رسػ ،وبٞؼ ٚسٖ  ٚتزن عیٍبر
آٔٛسػ زٞیس .ثیٕبر را ثٔ ٝزاوش تٛا٘جرؾی لّجی ارخبع زٞیس.
خالصه مطلب

راٌّوای هراقبت بالیٌی تجدید ًظر شدُ تاکید زیادی بر هشارکت بیوار ٍ خاًَادُ ٍی در طرح درهاى
دارد .سراًجام درهاى تجَیس شدُ تا حدٍد زیادی بِ درک ٍ فْن بیوار ٍ خاًَادُ ٍی از رشین درهاًی ٍ
پیَستگی آًْا بِ درهاى ،بستگی دارد .با داًستي راٌّوای بالیٌی ٍ تشَیق بیوار برای فعال بَدى در
برًاهِ درهاًی ،شوا هی تَاًید بِ پیاهد ّای درهاًی خَش بیي باشید.
راهنمای مراقبت بالینی در عمل
ذب٘ٓ ز-ن  60عبِ 0 ٝعبػت لجُ ثؼس اس احغبط ظؼف ،عجىی عز ،تٟٛع  ٚتٍٙی ٘فظ زر حبِی و ٝتّٛیشیٖٛ
1
تٕبؽب ٔی وزز ،ث ٝاٚرصا٘ظ ٔزاخؼ ٝوزز .زر عبػت آذز ،ػالئٓ ٚی ثستز ؽس ٚ ٜزچبر عٍٙیٙی  ٚعٛسػ عز زَ
ؽس ٜاعت .زرز ثٚ ٝعػ پؾت ٚی ٔٙتؾز ؽس ٚ ٜؽست  6را اس ٔمیبط  1تب  1ث ٝآٖ ٔی زٞس .ا ٚاظٟبر ٔی وٙس
و ٝؽت ٌذؽت٘ ٝیش ػالئٓ ٔؾبثٟی را تدزث ٝوزز ٜاعت.
ذب٘ٓ ز-ن عبثم ٝزیبثت ٘ٛع  ،آ٘ضیٗ صسری پبیسارٞ ،یپزتب٘غی ٚ ٖٛزیظ ِیپیسٔی زارز .ا ٚعیٍبر ٔی وؾس ٚ
ٔبزرػ زر عٗ  6عبٍِی ثؼّت  MIفٛت وزز ٜاعت .زارٞٚبیی و ٝزر حبَ حبظز ٔصزف ٔی وٙس ؽبُٔ
ٌّیجٛریس ،آعپزیٗٞ ،یسرٚوّزٚتیبسیس ٘ ٚیتزٌّٚیغزیٗ سیز سثب٘ی زر ٍٙٞبْ زرز ٔی ثبؽس .ػالئٓ حیبتی اِٚیٚ ٝی
ؽبُٔBP=156/94; heart rate=72; respirations=22; SpO2=92%; T=98.2°F (36.8°C) :
ٔی ثبؽس.
ثز اعبط پزٚتىُ ؽٕب ِ 4یتز زر زلیم ٝاوغیضٖ اس ؼزیك وب٘ َٛثیٙی تدٛیش ٔی وٙیس ،اس ثیٕبر ري ٔی ٌیزیس ٚ
ثیٕبر را ثٔ ٝب٘یتٛری ًٙلّجی ٚصُ ٔی وٙیس .زر ػزض  1زلیم ٝثؼس اس رعیسٖ ثیٕبر ث ٝاٚرصا٘ظٛ٘ ،ار لّجی
اؽتمبلی ٔی ٌیزیس و٘ ٝؾب٘سٙٞس ٜپبئیٗ افتبزٖ لؽؼ ST ٝث ٝا٘ساسٔ ٜیّی ٔتز زر ِیسٞبی V6 ٚ V5 ،Avl ،I
ٔی ثبؽس ٕٝ٘ٛ٘ .ذ٘ٛی ثزای  ،CBCؽیٕی ذٌ ،ٖٛز ٜٚذ٘ٛی ٚ BNP ،ثیٔٛبروزٞبی لّجی ( Creatine
 )kinase, CK-MB, troponin Iاس ثیٕبر ٔی ٌیزیسٕٞ .چٙیٗ ؽٕب آعپزیٗ٘ ،یتزٌّٚیغزیٗ سیز سثب٘ی،
ٔتٛپزٚ َِٛٚریسی  ٚا٘ٛوغبپبریٗ را ثز اعبط پزٚتىُ ثیٕبرعتبٖ ٔحُ وبرتبٖ ث ٝثیٕبر تدٛیش ٔی وٙیس.
ثؼس اس  0زلیم ٝػالئٓ حیبتی ذب٘ٓ ز-ن ث ٝصٛرت ;BP=132/84; heart rate=64; respirations=20
ٔ SpO2=96%ی ثبؽس .ثیٕبر زرز ذٛز را ثؼس اس تدٛیش ٘یتزٌّٚیغزیٗ سیز سثب٘ی ٔ ٚزفیٗ ٚریسی  4ثیبٖ ٔی

heartburn
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ٚ ٖ ثیٕبرٛ ثز اعبط فؾبر ذٚ یشٛریسی را تدٚ ٌّٗیغزیٚ ؽٕب ٘یتزٚ ز ٘سازٛجٟ ایٗ ٔساذالت زرز ثیٕبر را ث.سٙو
.یسٙظیٓ (تیتزاص) ٔی وٙؽست زرز ثیٕبر ت
وبرزٛ ٔیٝٔ صسٝ ٔؾرصٝبی لّجی ٔی ثبؽس وٞٔبروزٛعؽی زر عؽح ثیٛز ٔتٛ صؼٜسٙٞ ٘ؾب٘س،٘تبیح آسٔبیؾبت
 پز ذؽزٝ ثیٕبر زر زعتٚ یسٙسی ٔی وٙ ثٝبی ثیٕبر را زعتٞ رٛ ریغه فبوت،TIMI  اس ٔمیبطٜ ثب اعتفبز.اعت
 ثیٕبرٚ ٜیش وززٛراوی را تدٛ ذclopidogrel ٚ ریسیٚ eptifibatide یش پشؽهٛ ؽٕب ؼجك تد.لزار ٔی ٌیزز
.یسٙتمُ ٔی وٙٔ ٚ ٜ( آٔبزCATLAB) ٖ لّجیٛ ثرؼ وبتتزیشاعیٝ ث،رصا٘غیٚ اPCI ْت ا٘دبٟرا خ
 یه.( ٔی ثبؽسLCX) ٍی زر ؽزیبٖ عیزوٕفّىظ چپٙ زرصس ت81 ٜسٌٙٞزافی ٘ؾب٘سٛ آ٘ضی،CATLAB زر
ت ٔزالجتٟن خ- ذب٘ٓ زٚ زٛپالعتی زر ؽزیبٖ خبیٍذاری ٔی ؽٛ ثؼس اس ا٘دبْ آ٘ضیٚ زارٝ ثٝت آغؾتٙاعت
ّٝ ثرؼ تٝ رذساز ذؽز٘بن لّجی ثٍٝ٘ٛیچٞ ٖٚ ثسٚ ا، عبػت ثؼس48 .زٛ ثغتزی ٔی ؽICU زلیك زر ثرؼ
ٗاعتبتیٚ ٚ آتزٚ ُ ا٘بالپزی،َِٛٚپزٛ ٔت،ٌَزٚپیسّٛ و،ٗبی آعپزیٞٚ ثب زارٚس ثؼس اٚ ر0 .زٛتمُ ٔی ؽٙٔ ٔتزی
 فؼبِیت،َٚ وّغتزٝ٘تزَ عزعرتبٙ و،ٖسٚ ؼٞی ؽبُٔ تؼسیُ رصیٓ غذایی وبٚ ا٘ی لّجیٛتٛ٘ ٝٔ ثز٘ب.ٔزذص ؽس
. تزن عیٍبر ٔی ثبؽسٚ ٓظٙٔ ثس٘ی
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