
میوکاردحاد درانفارکتوس ECGتغییرات 

دکتر  مرجان 
مسگریان       

متخصص قلب و عروق



درانفارکتوس حاد میوکاردECGتغییرات 

.شودمی(ischemia)ایسکمیدچارناحیهآنگردد،انسداددچارقلبازقسمتیبهرسانندهخونعروقازیکیهنگامیکه•

.کندمی(Injury)سلولیآسیببهشروعناحیهاینمرکزازنشود،برطرفانسداداگر•

.شودمینکروزبهتبدیلنگیردصورتاقدامیبیماربرایاگرمرحلهایندر•

.شودمحدودمنطقههماندریایابدگسترشآسیبوایسکمیمناطقبهتواندمینکروزاین•



درانفارکتوس حاد میوکاردECGتغییرات 

(:از داخل به خارج)در قسمت ضایعه می توان سه منطقه پیدا کرد 

منطقه نکروز-1

منطقه آسیب-2

منطقه ایسکمی-3

.نشان می دهدECGکه هریک از این مناطق بعلت تغییراتی که در مسیر دپالریزه و رپالریزه آنها ایجاد میشود عالئم خاصی را در 



STEMIدرانفارکتوس حاد ECGتغییرات 

.داریمST elevationدر لیدهای سطح آسیب دیده •

.داریمST Depressionدر لیدهای مقابل سطح آسیب دیده •

.ایجاد می شودQ Pathدر لیدهای سطح آسیب دیده •

.کاهش می یابدRدر لید های سطح آسیب دیده طول موج •

.معکوس داریمTدر لیدهای سطح آسیب دیده •



Acute MI



تغییرات ECGدر مراحل مختلف سکته قلبی 

• Ischemia: ST  Depression, T Inverted

• Hyper Acute MI: ST  elevation, T Tall 

• Acute MI: Q Pathologic, ST elevation, T inverted

• Recent  MI: Q Pathologic, T inverted

• Old MI: Q Pathologic



توالی تغییرات ECGدر مراحل مختلف سکته قلبی 



ST  elevation / ST  Depression

.شودمیمحسوبTشروعتاQRSپایانازSTقطعه•

.استایزوالکتریکخطباسطحهممعموال•

STباشدایزوالکتریکخطازترپایینبیشتریامترمیلی1اگر• Depressionشودمیمحسوب.

STباشدایزوالکتریکخطازباالتربیشتریامترمیلی1اگر• elevationشودمیمحسوب.

.کنیممیمقایسهبعدیموجTPخطباراSTقطعه•



ST  Depression / ST  elevation



ST  elevation



ST  elevation (MI)



Q wave

.ثانیه طول می کشد0/04طبیعی کمتر از Qموج •

.پاتولوژیک می باشدQباشد Rثانیه و عمقش بیشتر از یک چهارم ارتفاع 0/04بیشتر از Qدر صورتیکه مدت •

•Q Pathتنها تغییر ماندگار نوار قلبی در انفارکتوس میوکارد می باشد.

.درمان برقراری جریان خون، به بیمار کمک چندانی نخواهد کردQپس از تشکیل موج •



Q wave



Q wave



T wave

.نشاندهنده رپوالریزاسیون بطن استTموج •

.رددشروع، از خط ایزوالکتریک با شیب آرام باال می رود و با یک شیب تند تر به خط ایزوالکتریک برمیگSTاز پایان قطعه •

.منفی استV1و AVRبطور طبیعی در •

.میلی متر باشد10میلی متر و در لیدهای پرکاردیال نباید بیشتر از 5در لیدهای اعضا نباید بیشتر از Tارتفاع موج •

.محسوب می شودT Tallبیشتر از حد طبیعی باشد Tاگر ارتفاع •

.محسوب می شود T invertedمنفی باشد ( V1و AVR)در لیدهای قلبی بجز  Tاگر موج •



T wave

,IهایلیددرTموج• II, V2 –V6باشدمیمثبت.



T inverted



Tall T



QRS complex
,IلیدهایدرQRSکمپلکس• IIباشدمیمثبت.



TوQRS  هماهنگی جهت موج

,I)اعضالیدهایدرTموجوQRSکمپلکس• II, III, AVR, AVL, AVF)باشندمیسوهم.



AVR

.استمنفیAVRلیددرامواجکلیه•

All waves are negative in lead a VR



R PROGRESSION

.شوددیدهاستممکنایسکمیدرV6تاV1ازRموجطولافزایشعدم.یابدمیافزایشV6تاV1ازجلوقلبیلیدهایدرRموجاندازه•

The R wave in the precordial lead must grow from V1 to at least V4



Anterior MI

.داریمECGتغییراتدیده،آسیبسطحوسعتبهبستهV6تاV1جلوقلبیلیدهایدر•



Lateral MI

.  سطح آسیب دیده راداریمECGتغییرات  I, AVL, V5, V6در لیدهای •



InferiorMI

,IIلیدهایدردیده،آسیبسطوحECGتغییرات• III, AVFداریم.



PosteriorWall MI

دیدهرعکسبتغییراتآسیبمنطقهروبرویلیدهایدرتنها.باشندنمیآسیبمحلمستقیممجاورتدراستانداردلید12ازهیچکدام•
ST)میشوند DepressionوRدیدهآسیبسطحمقابللیدهایدررابزرگV1-V3داریم).

,V7پوستریورلیدهایثبتبهنیاز• V8, V9باشدمی.



PosteriorWall MI



RV MI

.لید استاندارد در مجاورت مستقیم بطن راست نمی باشند12هیچکدام از •

.می باشدRVنزدیک ترین لید به سطح V1لید •

ناهماهنگی  . می باشدAVFبیشتر از لید IIIدر لید ST elevation. داریم ST elevationتغییرات I, II, II, AVF, V1در لیدهای •
.وجود داردV2و V1در لید STبین قطعه 

.داریمV4R, V5R, V6Rو I, II, II, AVF, V1را در لیدهای ST elevationسمت راست می باشد که تغییرات ECGنیاز به ثبت •



Inferior- RV MI



Inferior- RV MI





MI در انواعECG  تغییرات



STE MI



STE MI



MI



MI



MI





pericarditis



pericarditis



STEMIخالصه ای از بالین در 



Acute Coronary Syndrome (ACS)

•ACSمیدهدپوششرامیوکاردانفارکتوستاناپایدارآنژینازقلبایسکمیکبیماریهایازوسیعیطیفکهاستاصطالحی.

:کندبروزشدتمیزاناساسبرزنجیرهیکصورتبهتواندمیACSهاینشانهوعالئم•

1. STEMI:ST Elevation Myocardial Infarction

2. NSTEMI : Non ST Elevation Myocardial Infarction

3. UA : Unstable Angina



سکته قلبی

.ایسکمی یا انفارکتوس قلبی از جمله مهمترین علل خطرناک درد قفسه سینه است

:علل بروز سکته حاد قلبی

عدم تعادل بین عرضه اکسیژن میوکارد و میزان تقاضا•

آترواسکلروز عروق کرونری•

اسپاسم کرونری•

ئورتیت،  سندرم هایی که سبب کاهش قطر لومن کرونری می شوند مانند آرتریت کرونری، آ: با شیوع کمتر•
دایسکشن خودبخودی کرونری، آمبولی کرونری و یا اختالالت مادرزادی



تظاهرات بالینی آنژین صدری

:   تظاهر کالسیک ایسکمی قلبی 

.به صورت احساس سنگینی، تحت فشار بودن یا سوزش قفسه سینه و یا سختی در تنفس است•

.اغلب محل انتشار درد به شانه چپ، گردن یا بازو چپ است•

.به طور تیپیک طی مدت چند دقیقه به حداکثر می رسد•

.می تواند به دنبال ورزش یا استرس رخ دهد•



شرح حال

وصیات درد اگر بیمار نیاز به اقدامات مداخله ای سریع ندارد، ارزیابی بیمار با اخذ شرح حال بالینی در خصوص خص
:بیمار شروع می شود

کیفیت، محل و انتشار درد•

زمان شروع •

(ناگهانی یا تدریجی)پترن شروع درد •

مدت زمان تداوم عالیم•

اقداماتی که سبب افزایش یا کاهش درد می شوند•

همراههر گونه عالمت •

ی شروع می سندرم حاد کرونری به صورت تیپیک به صورت درد منتشر رترواسترنال که به صورت تدریج*
احت یا مصرف  با فعالیت تشدید می شود و با استر. شود و به گلو یا بازوها انتشار می یابد، توصیف می شود

*نیتروگلیسرین بهبود می یابد



ارزیابی اولیه

اقدامات بعدی گایدالین پیشنهاد می کند که در صورت وجود عالیم زیر بالفاصله ارزیابی توسط پرستار تریاژ انجام پذیرد و جهت
:ارجاع دهد

درد قفسه سینه، احساس فشار در قفسه سینه و یا احساس سنگینی در قفسه سینه•

.درد که به گردن، شانه، پشت و یا بازو منتشر شود•

سوزش قفسه سینه یا  تهوع یا استفراغ به همراه احساس ناخوشی قفسه سینه•

تنگی نفس پایدار•

هوشیاریضعف، سرگیجه، احساس سبکی سر یا کاهش سطح •



در سکته قلبیماهیت درد 

:در اغلب بیماران درد به صورت زیر است

شدید•

غیرقابل تحمل•

(دقیقه30بیش از )طوالنی •

گاه به صورت گاه به صورت احساس قرار گیری وزنه سنگین بر روی قفسه سینه یا تحت فشار قرار گرفتن  و•
.خنجری، سوزشی یا ناخوشی در قفسه سینه بیان می شود

:محل درد

.اغلب رترواسترنال است•

.اغلب به هر دو قسمت قدام قفسه سینه منتشر می شود ولی در سمت چپ بیشتر است•

.گاه به بازو بخصوص در منطقه اولنار بازوی چپ منتشر می شود•

(.Inferior STEMIبخصوص در )ممکن است درد  در اپی گاستر احساس شود •



وضعیت ظاهری

:وضعیت ظاهری

مضطرب•

دیسترس•

بی قرار•

تغییر مدام وضعیت برای موقعیت راحت•

(عالمت لوین)اغلب در حال ماساژ یا گرفتن سمت چپ قفسه صدری با ماساژ •

رد و پوست رنگ  اگر بیمار مبتال به نارسایی قلب شده باشد به علت تحریک زیاد سمپاتیک، دچار تعریق س•
. پریده می شود



عالیم حیاتی

:ضربان قلب

.در این حالت می تواند برادی کاردی شدید یا تاکی کاردی شدید منظم یا نامنظم رخ دهد•

.  ضربان در دقیقه دیده می شود110الی 100در اغلب موارد سینوس تاکی کاردی با ریت •

:فشار خون

.هستندنرمالفشارخوندارایدار،عارضهغیربیماراناغلب•

.(آژیتاسیونواضطرابدرد،بهثانویه)دهدرخباالخونفشاراستممکنداشتندنرمالفشارخونقبالکهبیمارانیدر•

پساولیهباالیونخفشاربهآنانازبسیاریاگرچهشود،یافتنرمالخونفشاراستممکنداشتندباالفشارخونقبالکهبیمارانیدر•
.رسندمیقلبیسکتهازماه6الی3از



عالیم حیاتی

:دمای بدن

.  در اغلب بیماران به واسطه پاسخ به نکروز ممکن است تب رخ دهد•

. ساعت از شروع انفارکتوس رخ می دهد48الی 24اغلب افزایش دمای بدن طی •

.سانتی گراد برسد38.9الی 38.3دمای رکتال ممکن است به •

.بعد از سکته فروکش می کند5یا 4تب ایجاد شده معموال در روز •

:تنفس 

.ممکن است تعداد تنفس اندکی افزایش یابد•

.ولی در بیمارانی که مبتال به نارسایی قلب شده اند، تعداد تنفس با شدت نارسایی مرتبط است•

.در دقیقه می رسد40به طوری که در بیماران مبتال به ادم ریوی، تعداد تنفس به باالی •



معاینات فیزیکی

.ممکن است معاینات فیزیکی در این بیماران نرمال باشد•

.اگرچه بیمارانی که درگیری شدید میوکاردی دارند، ممکن است صدای سوم و یا چهارم سمع شود•

:عالیم کمتر شایع•

هیپوتانسیون1.

پوست رنگ پریده2.

تاکی کاردی سینوسی3.

شوک کاردیوژنیک4.



درمان

:میتوان به سه قسمت تقسیم نمودSTEMIدرمان بیماران 

درمان اولیه در آمبوالنس و اورژانس. 1

STEMIوترومبولیتیک تراپی در بیمار )Primary PCI(ریپرفیوژن که شامل آنژیوپالستی اولیه . 2

CCUدرمان در بخش . 3



ACSدر بیماران  ASAتجویز داروی

.شودتجویزACSبیماریشکبابیمارهاینشانهشروعازبعدامکانمحضبهبایدآسپرینداروی•

نشانهنبدووآسپرینبهآلرژیعدمتاریخچهبابیماربالینیراهنماییدرباید115اورژانستلفنیتریاژپرستار•
نیروهایرسیدنبرایانتظارزماندرراآسپرینگرممیلی325تا160جویدنگوارشی،فعالخونریزیهای

.نمایدبیمارتوصیهبرایپزشکیفوریتهای

سابقهندارند،آسمحادحملهواند،نکردهدریافتASAاورژانسهایتکنسینرسیدنزمانکهبیمارانیدر•
مینسینتکشود،نمیدیدهآنهادرگوارشیفعالخونریزیو(آسپرینازناشیآسمشامل)آسپرینبهآلرژی
تجویزفرصتاولیندرجویدنیصورتبهگرممیلی325آسپرینعددیکیا80آسپرینعدددوبایست
.نماید



ACSتجویز اکسیژن در بیماران 

.باشدمیالزامیشوکوقلبنارساییهیپوکسمی،برمبنیشواهدباACSبیماردرکمکیاکسیژن•

.شوددادهدقیقهدرلیتر3-2نازالاکسیژنACSبهمشکوکبیمارانکلیهدر•

O2بایدACSدچاربیماردر• satافتصورتدروشودگیریاندازه(اکسیمتریپالس)تهاجمیغیرصورتبه
O2 satدرو(ماسکباکنترلعدمصورتدرونازالصورتبهابتدا)کمکیاکسیژناز%94ازکمتربه

O2افتصورت satگردداستفادهپرفشارترروشهایاز%90ازکمتربه.

.شودداشتهنگهدرصد88-92بایدspo2هیپرکاپنیک،تنفسینارساییدچاربیماراندر•



ACSتجویز داروهای فیبرینولیتیک  در بیماران 

هاینشانهوعالئمیاSTتغییراتباMIبیماراندربیمارستانیپیششرایطدرهافیبرینولیتیکداروهایدادن•
ACSباهمراهLBBBشودمیتوصیهقویاجدید.

انجامستبایمیقلبمتخصصپزشکتأییدازپس(دیدهدوره)پارامدیکوپزشکپرستار،توسطتجویز•
.گردد

میالزماهفیبرینولیتیکتزریقبرایکیفیتبهبودوسیستمALSهایومهارتقلبمتخصصپزشکتأیید•
.باشد

PCIشرایطواجدمرکزبهانتقالداردوجودآیندهدقیقه90ظرفPCIبهدسترسیامکانکهمواردیدر•
.استمقدمفیبرینولیتیکبرشروع



ACSدر بیماران  NTGتجویز داروی

یشروندهپایسکمیدچاربیمارانبرایزیرزبانیصورتبهبیمارستانیپیشاورژانسدرNTGداروهایازاستفاده•
.شودمیتوصیه

90ازکمترسیستولیکفشارموارددر• mmHg30یاو mmHgشککاردی،برادیبیمار،پایهفشارازکمتر
گذشتهساعت48طیتاداالفیلوواردنافیلواخیرساعت24طیسیلدنافیلشاملاسترازهافسفودیمصرفبه

.شودنمیتوصیه

.استدقیقه5فواصلبا0.4mgزبانیزیرقرصعددسهاکثرحدآندوز•



کنترل درد

.کنترل درد و به تبع آن کنترل فعالیت سیستم سمپاتیک استSTEMIیکی از اقدامات اولیه در بیماران •

کاه شاامل   )وکاارد و سایر مداخالت جهت ایجاد باالنس بین عرضه و تقاضای  می( مثل مورفین)برای کنترل درد باید از ترکیب آنالژزیکها •
.استفاده نمود( اکسیژن، نیترات و بتابلوکر در افراد مناسب است



Thienopyridineداروهای خانواده 

.این خانواده شامل تیکلوپیدین،کلوپیدوگرل و پراسوگرل میباشد•

.تیکلوپیدین به دلیل سرکوب مغز استخوان دیگر کاربرد چندانی ندارد•

.مکانیسم اثر این داروها مهار تجمع پالکتی با اثر بر روی گیرنده آدنوزین دی فسفات می باشد•



Thienopyridineداروهای خانواده 

.  میشودتها و  مانع از تجمع پالکشودیک پیش داروست و برای تبدیل به داروی فعال باید توسط آنزیمهای کبدی متابولیزه ( پالویکس)کلوپیدوگرل •

:مصرفموارد

۷5قرصیکساالنبزرگدرمصرفیدوزحداکثر.محیطیعروقبیماریهایمغزی،سکتهیاقلبیسکتهمانندعروقیترومبوآمبولیکحوادثبروزازپیشگیری•
روزدرگرممیلی

:(پالویکس)کلوپیدگرولجانبیعوارض

TTPوعنترومبوسیتوپنیونوتروپنیگوارشی،مشکالتوشکمیدردسرفه،اولسرپپتیک،مانندقبلیزمینهبابیماراندرخصوصبهخونریزی•



Thienopyridineداروهای خانواده 

600آنیبارگیردوزباشد،کلوپیدوگرلدسترسدردارویوباشنداولیهآنژیوپالستیکاندیدکهصورتیدرSTEMIبیماراندر• mg
75آنادامهدوزو mgاست.

300کلوپیدوگرلبارگیریدوزهستندفیبرینولیتیکبادرمانکاندیدکهSTEMIبیماراندر• mgسال۷5باالیبیماراگرولی.است
.نیستبارگیریدوزبهنیازمواردایندرباشدداشته



داروهای ضد انعقاد

.استلختهتشکیلوانعقادیآبشارشدنفعالقلبی،حادسکتهفراینددرپالکتیشدنفعالازبعدمرحله•

قلبیحادسکتهیگردعوارضازهمچنینونمایندمیپیشگیریبیشترلختهتشکیلازولینمیکنندحلرالختهواقعدرانعقادضدداروهای•
.نمایندمیپیشگیریریهآمبولیوسیستمیکآمبولیمانند

.میروندشماربهقلبیحادسکتهاصلیدرمانهایازانعقادضدداروهایلذا•

.وندمیشاستفادهداروهااین(اولیهآنژیوپالستییاترومبولیتیک)ریپرفیوژنبرایشدهانتخاباستراتژیازنظرصرف•



ریپرفیوژن

.استدیدهیبآسمیوکاردبهخونجریانمجددبازگرداندنیاریپرفیوژنقلبیحادسکتهدرحیاتیواصلیدرمانشدذکرکههمانطور•

رخمدتبلندومدتکوتاهدرکمتریوعوارضمیکندپیدانجاتقلبعضلهازبیشتریبخششودانجامسریعتردرماناینکههرچقدر•
.دادخواهند



ریپرفیوژن

.بکنندریپرفیوژنبرایمجهزبیمارستانیکبهبیمارانتقالبرایراخودتالشتمامبایداورژانسپرسنلبنابراین•

:داردوجودپرفیوژنریبرایاصلیروشدو•

اولیهآنژیوپالستی1.

هاترومبولیتیکبادرمان2.



ریپرفیوژن

noگروهدراصطالحانمیگیرندقرارفوقروشهایازهیچکدامبادرمانتحتکهبیمارانی• reperfusionمیگیرندقرار.

عوارضباهمورددابیشتریاثربخشیهمچون.استارجحترومبولیتیکبادرمانبراولیهآنژیوپالستیپرفیوژنریروشدوبیندر•
.استهمراهکمتری

.استترومبولیتیکبادرمانازکمتراولیهآنژیوپالستیدرمغزیسکتهومجددانفارکتوسومرگمیزان•



ریپرفیوژن

:اهداف اصلی طرح مدیریت درمان سکته های حاد قلبی بر همین اساس پایه گذاری شده است•

.reperfusionو افزایش موارد no reperfusionکاهش از تعداد موارد 1.

.در مرتبه بعدی کاهش از موارد درمان با ترومبولیتیک و افزایش آنژیوپالستی اولیه2.

.در مواردی که ناچار به درمان با ترومبولیتیک هستیم از انواع موثرتر آن استفاده نماییم3.



اندیکاسیونهای ری پرفیوژن

.استکردهمراجعهایسکمیعالیمشروعازساعت12ازکمترکهSTEMIتشخیصبابیمار•

عالیمشروعزمانازنظرصرفکاردیوژنیکشوکبروزباهمراهاخیرSTEMIتشخیصبابیمار•

دیسترسیاهکلیحادنارساییعالیمباهمراهتواندمیکهبافتیهایپوپرفیوژنبالینیعالیموSBP<80:کاردیوژنیکشوکشواهد)
(باشدشدهردآنمکانیکالعللکهآنشرطبهباشدریهدررالیاتنفسی

آندرریپرفیوژنرافیکالکتروکاردیوگیابالینیشواهداساسبرولیاندگرفتهقرارترومبولیتیکبادرمانتحتابتداکهبیمارانی•
rescue)استبودهناموفقها PCI).

عالیمشروعازساعت24تا12زمانیفاصلهدرSTEMIتشخیصباپایدارایسکمیالکتروکاردیوگرافیکیابالینیشواهد•
.ایسکمی



کنترا اندیکاسیونهای ری پرفیوژن

:  کنترا اندیکاسیون های آنژیوپالستی اولیه-الف
.تنها کنترااندیکاسیون قطعی روش آنژیوپالستی اولیه عدم رضایت بیمار می باشد•

:  کنترااندیکاسیون های ترومبولیز-ب
: کنترااندیکاسیون های مطلق1.

سابقه هرگونه خونریزی داخل جمجمه
بیماری عروقی شناخته شده مغزی
 (اولیه یا متاستاتیک)تومور بدخیم داخل جمجمه ای



کنترا اندیکاسیونهای ری پرفیوژن

 (  ساعت گذشته رخ داده باشد4-5مگر این که در )سکته مغزی ایسکمیک در سه ماه گذشته

شک به دایسکشن آئورت

 (  بجز خونریزی قاعدگی)خونریزی فعال یا اختالالت انعقادی

 تروما به سرو یا صورت با شدت قابل توجه در سه ماه گذشته

 جراحی داخل جمجمه یا ستون فقرات در دو ماه گذشته

فشار خون شدید و کنترل نشده که به درمان های معمول و اورژانس هم پاسخ مناسب ندهد.

ماه گذشته 6درمان قبلی با این دارو در : درصورت استفاده از استرپتوکیناز



کنترا اندیکاسیونهای ری پرفیوژن

:کنترا اندیکاسیون های نسبی-2

 شرح حالی از فشار خون مزمن و شدید کنترل نشده
 فشار خون باال در بدو مراجعه( فشار خون سیستولی باالتر ازmmHg180 و دیاستولی باالتر ازmmHg110)
 سابقه سکته مغزی ایسکمیک در فاصله زمانی بیش از سه ماه گذشته
دمانس
 ( بجز موارد ذکر شده در بخش کنترااندیکاسیون های مطلق)پاتولوژی داخل جمجمه ای
 دقیقه 10احیاء قلبی عروقی تروماتیک یا طول کشیده بیش از
 هفته گذشته 3جراحی ماژور در کمتر از



کنترا اندیکاسیونهای ری پرفیوژن

 ( هفته قبل2-4)خونریزی داخلی اخیر

 عروقی غیر قابل کامپرس کردنپانکچر

حاملگی

زخم معده فعال

مصرف داروهای ضد انعقادی خوراکی



ریپرفیوژن

صورتیدرآن،درماندرزمانزیادبسیاراهمیتبدلیلاستقلبیحادسکتهانتخابیدرماناولیهآنژیوپالستیگرچهکهاینستمهمنکته•
.نماییمآغازراترومبولیتیکبادرماناستبهترباشدنیازدقیقه120ازبیشتاخیریآنژیوپالستیانجامبرایکه

.نمودخواهدکمترنیزترومبولیتیکبادرمانازرااولیهآنژیوپالستیسودمندیاینازبیشتاخیردیگرعبارتبه•



ریپرفیوژن

:هستندتاثیرگذارریپرفیوژنروشانتخابدرنیزدیگریعواملمذکورموردبرعالوه•

.ارددترومبولیتیکبهنسبتبیشتریبخشیاثرآنژیوپالستیاندکردهمراجعهبیشتریتاخیرباکهبیمارانیدر.1

حتیمواردایندرویابدمیافزایشترومبولیزباآنژیوپالستیاثربخشیتفاوتنیزکاردیوژنیکشوکبهمبتالبیماراندر:شوک.2
.نماییممنتقلاولیهآنژیوپالستیامکانبهمجهزمراکزبهرابیماربایداالمکان



آنژیوپالستی اولیه

.گرددبرطرفمسوولرگدرانسدادمکانیکالبطورمیشودسعیروشایندر•

.میشودمشخصیقلبسکتهدرمسوولرگآنانجامازپسوگیردمیقرارکرونرعروقآنژیوگرافیموردبیمارابتدالبکتبهانتقالازپس•

.میشوددادهعبورمربوطهکرونریضایعهازکرونریوایرگایدسپس•

کمکباآنازقبلیادهدانجامراگذاریاستنتمستقیماکهمیگیردتصمیمکاردیولوژیستاینترونشنالپزشکموردحسببرآنازپس•
.نمایدترآمادهاستنتپذیرشبرایرارگبالونیاترومبوساکشن



زمان بندی و فیزیوپاتولوژی در سکته حاد قلبی

Primaryدرزمانمفهومبهتوجهبا• PCIترینمهمشایدمیانایندربوده،مطلوبدرمانبهبیماردسترسیزمانهایکاهشهدف
FMCعنوان TO DEVICE TIMEباشدمی.

.شودمیشاملراکرونریضایعهازوایرعبورتاپزشکیتیمبابیمارتماساولیناززماناین•

.باشددقیقه90زیرزماناینکهکندمیتوصیهACC/AHAحاضرحالدر•



ابا تشکر از توجه شم


