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آترواسکلروز عروق کرونر یک بیماری شایع و بالقوه خطرناک اسـت کـه مـوارد بیشـماری از مـرگ      : شیوع
زنـان  % 47مردان و % 65بر اساس آمار موجود در ایاالت متحده آمریکا  .ومیر را به خود اختصاص می دهد

مـرگ در عـرض   (یـا مـرگ سـریع    مبتال به آترواسکلروز عروق کرونر هستند که بصورت یک حملـه قلبـی   
 5/2مورد  از هـر   1از کل موارد مرگ و میر و یا % 39/4بیماری عروق کرونر . بروز کرده است) یکساعت 

) مرکـز قلـب آمریکـا   ( AHDبـر اسـاس آمـار موجـود در    ).2000(مورد مرگ را بخود اختصاص  مـی دهـد  
یـک  , ثانیـه  33هـر  %). 60(ی شود مورد مرگ را شامل م 000/400/2آترواسکلروز عروق کرونر بیش از 

  .جان خود را از دست می دهد  نفر آمریکایی در اثر عارضه فوق
اماروز آن در شریان هـای    آترواسکلروز غالبا در شریانهای اصلی و بزرگ بروز می نماید :عالئم و نشانه ها

و اخـتالل خفیـف در    در مراحل اولیه بدون عالمـت اسـت  .کوچک که جریان خون کمی دارند نیز وجود دارد 
اختالل در خونرسانی شریان زمانی بروز .خونرسانی میوکارد وجود دارد که ایسکمی خاموش نامیده می شود

زیـرا  (در این مواقع عالئمی نظیـردرد قفسـه سـینه    .لومن رگ مسدود شده باشد% 50می کند که نزدیک به 
  .)دعروق کرونر قادر به تامین تقاضای اکسیژن میوکارد نمی باشن

 :عوامل خطر آترواسکلروز را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود

 :فیزیولوژیک شامل) 1

دیابـت یـا عـدم    , سـیگار , دیـس لیپوپروتـوئینمی  ,هایپرتانسیون ): قابل کنترل(عوامل خطر قابل اصالح ) الف
  اختالل در هموستاز و بروز ترومبوز, عفونت, CRPافزایش , تحمل گلوکز

ناهنجاریهـای  , سـابقه خـانوادگی  , سن بـاال , جنسیت مرد): غیر قابل کنترل(یر قابل اصالح عوامل خطر غ) ب
 نژاد,ژنتیکی 

, التهابات مـزمن همـراه بـا لوکوسـیتوز    , افزایش سطح فیبرینوژن,افزایش سطح اسید اوریک : نامشخص) 2
کاهش سـطح  ,رک عدم تح, چاقی شکمی, افزایش سطح انسولین سرم, هایپرتیروئیدی, استرس و افسردگی

هـایپرتری گلیسـیریدمی   ,افزایش مصرف اسیدهای چرب تـرانس  ,افزایش مصرف کربوئیدراتها ,استروژن 
 اجتماعی پایین -وضعیت اقتصادی, کم خوابی ,افزایش سطح هموسیستئین ,

 .عوامل خطر نامشخص در مقایسه با عوامل فیزیولوژیک کم خطر تر هستند
 

  

 
 


