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 مقایسه تظاهرات بالینی سنذرم کرونری حاد در افراد میانسال و سالمنذ

 

 ، کارشناس ارشذ پرستاری مراقبت های ویژه1خذیجه نوری

 ، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی  2پژوه * اکبر نیک

 ، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی  3یاسمن خلیلی

 ، دکترای پرستاری4سیذ حمیذ شریف نیا

 ، کارشناس ارشذ مذیریت پرستاری بهذاشت جامعه5علی انصاری فر

 
 خالصه

ایي هطالعِ تا ّذف هقایسِ تظاّزات تالیٌی سٌذرم کزًٍزی حاد در افزاد هیاًسال ٍ سالوٌذ هزاجعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى قلة شْیذ                            هذف.  

 اًجام گزفت. 2931رجایی در سال 

تزیي شاخص تشخیصی     ّای سالهت در سزاسز جْاى هحسَب هی شَد. عالئن تالیٌی، هْن             تزیي چالش   سٌذرٍم کزًٍزی حاد یکی اس هْن     . زمینه

 ّای ایي تیواری در سٌیي هختلف، هتفاٍت ّستٌذ.  در تیواری عزٍق کزًٍز است، اها عالئن ٍ ًشاًِ

ًفز اس تیواراى هثتال تِ سٌذرم کزًٍزی          983ایي هطالعِ تِ صَرت تَصیفی هقایسِ ای هقطعی اًجام شذ. ًوًَِ هَرد تزرسی شاهل                   .روش کار 

تَدًذ کِ تِ صَرت در        2931ّای هزاقثت ٍیژُ هزکش آهَسشی تحقیقاتی ٍ درهاًی قلة ٍ عزٍق شْیذ رجایی در سال                      حاد تستزی در تخش   

ِ           دستزس اًتخاب شذًذ. اتشار گزدآٍری دادُ       کزًٍزی حاد، ٍ پزسشٌاهِ        ّای سٌذرم   ّا شاهل پزسشٌاهِ اطالعات فزدی، پزسشٌاهِ عالئن ٍ ًشاً

ّای آهاری هجذٍر کای ٍ       شذ ٍ تا استفادُ اس آسهَى       28ًسخِ   SPSSافشار آهاری     آٍری ٍارد ًزم    ّا پس اس جوع     هحل اًتشار ٍ کیفیت درد تَد. دادُ      

 تی تست تحلیل شذ.  

داری ًذاشتٌذ.    تزیي عالهت تَد ٍ عالئن شاخص در تیي دٍ گزٍُ تفاٍت هعٌی              ًتایج ًشاى داد کِ درد قفسِ سیٌِ در تیي دٍ گزٍُ شایع              ها.  یافته

. اسًظز هَضع درد، درد تاسٍی چپ در سالوٌذاى تیشتز          (P=2//0/)اس تیي عالئن غیز شاخص، تٌْا سکسکِ در هیاًساالى تیشتز اس سالوٌذاى تَد               

 دار آهاری ٍجَد ًذاشت.   . اس ًظز کیفیت درد، تیي دٍ گزٍُ تفاٍت هعٌی(P=2//0/)اس هیاًساالى تَد 

تزیي عالهت سٌذم کزًٍزی حاد در ّز دٍ گزٍُ تَد. اس تیي عالین غیز                    تا تَجِ تِ ًتایج هطالعِ حاضز، درد قفسِ سیٌِ شایع              .گیری  نتیجه

 شاخص، تٌْا سکسکِ در هیاًساالى هعوَل تز اس سالوٌذاى تَد کِ پزسٌل درهاًی تایذ در ارسیاتی اٍلیِ تیشتز هَرد تَجِ قزار دٌّذ.

 

 تظاّزات تالیٌی، سٌذرم کزًٍزی حاد، هیاًسال، سالوٌذ ها: کلیذواژه

 
 

 
 

 مقاله پژوهشی اصیل

 ، تٟزاٖ، ایزأٖزوش آٔٛسؽی تحمیمبتی ٚ درٔب٘ی لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ رخبییوبرؽٙبط ارؽذ پزعتبری ٔزالجت ٞبی ٚیضٜ،  1
، ٔزوش آٔٛسؽی تحمیمبتی ٚ درٔب٘ی لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ خبییٚق ؽٟیذ رػزٚ لّت ت وش تحمیمباعتبدیبر، ٔتخقـ عت پیؾٍیزی ٚ پشؽىی اختٕبػی، ٔز 2

 dr.nikpajouh@gmail.com)*٘ٛیغٙذٜ ٔغئَٛ( پغت اِىتزٚ٘یه:  رخبیی، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ایزاٖ، تٟزاٖ، ایزاٖ

 ، تٟزاٖ، ایزأٖزوش آٔٛسؽی تحمیمبتی ٚ درٔب٘ی لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ رخبیی اعتبدیبر، ٔتخقـ عت پیؾٍیزی ٚ پشؽىی اختٕبػی،  3
 اعتبدیبر پزعتبری، دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی آُٔ، دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٔبس٘ذراٖ، عبری، ایزاٖ 4
 وبرؽٙبط ارؽذ ٔذیزیت پزعتبری ثٟذاؽت خبٔؼٝ، عٛپزٚایشر آٔٛسػ عالٔت ثیٕبرعتبٖ لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ رخبیی، تٟزاٖ، ایزاٖ 5
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 مقذمه
(. ثز اعبط   2116ٞبی عالٔت در عزاعز خٟبٖ ٔحغٛة ٔی ؽٛد )آ٘ذریىٛپِٛٛط ٚ ٕٞىبراٖ،            تزیٗ چبِؼ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد اس ٟٔٓ

ٓ    ٔغبِؼبت اپیذٔیِٛٛصیه عىتٝ لّجی اس ؽبیغ      رغٓ پیؾزفت در     (. ػّی 2116در د٘یب اعت )ثبوٛذ ٚ ٕٞىبراٖ،           تزیٗ ػُّ ٔزي    تزیٗ ٚ ٟٔ
(. عجك ٔغبِؼبت، تظبٞزات ثبِیٙی،     2115٘بؽی اس ایٗ ثیٕبری رٚ٘ذ فؼٛدی دارد )احٕذی ٚ ٕٞىبراٖ،               ٞبی درٔب٘ی، اثتال ٚ ٔزي      رٚػ

(. ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ ایٗ     2113ٞبی لّجی ػزٚلی در عٙیٗ ٔختّف ٔتفبٚت اعت )ثبٞبتیب ٚ ٕٞىبراٖ،             ػٛأُ خغز ٚ پیؼ آٌٟی ثیٕبری     
تٛا٘ٙذ ؽٛد، ِٚی ٔی    ػبرضٝ، ػالئٓ غیزاختقبفی ثٝ خش درد لفغٝ عیٙٝ را تدزثٝ ٔی وٙٙذ وٝ غبِجًب در ارسیبثی اِٚیٝ تؾخیـ دادٜ ٕ٘ی            

ٞبی سیبدی ثزای   (. ثیٕبری ٞبی لّت ػزٚلی ٔحذٚدیت     2116آٌٟی ٚ درٔبٖ ٘بٔغّٛة ثبؽٙذ )ٔٛعغٝ دیبثت آٔزیىب،         دٞٙذٜ پیؼ ٘ؾبٖ
 (. 2112ٞبی التقبدی فزاٚا٘ی اس خّٕٝ اس وبرافتبدٌی ٚ وبٞؼ تِٛیذ را ثزای خبٔؼٝ ثٝ د٘جبَ دارد )اعتً ٚ ٕٞىبراٖ، خب٘ٛادٜ ٚ سیبٖ

عبَ، ػالئٓ اختقبفی     81درفذ ثیٕبراٖ ثبالی   21یبثذ ٚ فمظ ثزٚس ػالئٓ اختقبفی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ثب ثبال رفتٗ عٗ وبٞؼ ٔی
ٝ        2111دٞٙذ )ٌزاٞبْ ٚ ٕٞىبراٖ،     ایٗ ثیٕبری را ٘ؾبٖ ٔی     ٜ  (، در حبِی وٝ ثیٕبراٖ ٕٔىٗ اعت ٞفت ٞب لجُ اس حٕالت لّجی،     ٞب یب ٔب

تز ٚ  (. ؽٙبخت ػالئٓ غیزاختقبفی ٕٔىٗ اعت در وؾف عزیغ         2116ٞبی غیزاختقبفی را تدزثٝ وٙٙذ )ٌزا٘غجٛ ٚ ٕٞىبراٖ،          ٘ؾب٘ٝ
تز   (. آٌبٞی ٚ دا٘ؼ ثیؼ    2114وٙٙذٜ ثبؽذ )تمی پٛر ٚ ٕٞىبراٖ،          عبػت اَٚ وٕه    24اختقبؿ دادٖ درٔبٖ ثیؾتز ثٝ ثیٕبراٖ در         

ریشی  ثٙذی ٔٙغمی، اختقبؿ ٔٙبثغ درٔب٘ی ٚ ثز٘بٔٝ درثبرٜ اپیذٔیِٛٛصی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ثٝ درن ػّت ثیٕبری، ػٛأُ خغز، اِٚٛیت
 (. 2115؛ احٕذی ٚ ٕٞىبراٖ، 2111ؽٛد )پذیٍٛ ٚ ٕٞىبراٖ،  تز در ٘ظبْ عالٔت ٔٙدز ٔی ٔٙبعت

     ٝ ٞبی اِٚیٝ ثزای تؾخیـ ٚ درٔبٖ فٛری ٔجتالیبٖ ثٝ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد إٞیت دارد )٘یىَٛ ٚ                 ؽٙبخت ارتجبط ػٛأُ خغزسا ثب ٘ؾب٘
ثیٕبراٖ ثب عبثمٝ پزفؾبری خٖٛ ٚ ٞبیپزوّغتزِٕٚی ٚ غیزدیبثتی            ٞب،  (. درد لفغٝ عیٙٝ ثیؾتز در ٔزداٖ، عیٍبری         2116ٕٞىبراٖ،  

           ٝ ٝ       ٔؾبٞذٜ ؽذٜ اعت ٚ دیبثت در س٘بٖ ٚ ٞبیپزوّغتزِٕٚی در ٔزداٖ ث ٞبی غیزٔؼَٕٛ ؽٙبعبیی   ػٙٛاٖ ػٛأُ تأثیزٌذار در ٌشارػ ٘ؾب٘
ٝ     2116ؽذٜ ا٘ذ )تزٖ ٚ ٕٞىبراٖ،       ٖ          (. درن ػٛأُ ٔزتجظ ثب ٘ؾب٘ ٞبی ٞبی ثیٕبری ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ثٝ تؾخیـ سٚدٍٞٙبْ ٚ درٔب

وٙٙذٜ در سٔبٖ    ٞبی پیؾٍٛییرعذ ٘ؾب٘ٝعبػت ٘خغت ؽٛد. ثٝ ٘ظز ٔی 24تز ثزای ٔجتالیبٖ ثٝ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد در پشؽىی ٔٙبعت
 (. 2116آٌٟی ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ٘مؼ داؽتٝ ثبؽذ )فٌُٛ ثزي ٚ ٕٞىبراٖ،  تٛا٘ذ در تؼییٗ پیؼٚرٚد ثٝ اٚرصا٘ظ ٔی

                 ٝ ٞبی ایٗ ثیٕبری در عٙیٗ ٔختّف        ثب تٛخٝ ثٝ ؽیٛع ثبالی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد در عٙیٗ ٔیب٘غبِی ٚ عبِٕٙذی، ؽٙبخت ػالیٓ ٚ ٘ؾب٘
 ثبیذ ثیؾتز ٔٛرد تبویذ لزار ٌیزد. ٞذف ٔغبِؼٝ حبضز ٔمبیغٝ تظبٞزات ثبِیٙی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد در افزاد ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ ثٛد.

 

 مواد و روش ها
ایٗ پضٚٞؼ یه ٔغبِؼٝ تٛفیفی ٔمبیغٝ ای اس ٘ٛع ٔمغؼی ثٛد. خبٔؼٝ پضٚٞؼ ؽبُٔ ثیٕبراٖ ثب تؾخیـ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد                          

ثٛد٘ذ. عزح ایٗ     1395ٞبی ٚیضٜ ٔزوش آٔٛسؽی تحمیمبتی ٚ درٔب٘ی لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ رخبیی در عبَ                     ثغتزی در ثخؼ ٔزالجت   
٘فز ثب رٚػ     384ٔغبِؼٝ در وٕیتٝ اخالق ٔزوش لّت ؽٟیذ رخبیی ثزرعی ٚ ٔٛرد تبییذ لزار ٌزفت. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛرد ثزرعی ثٝ تؼذاد                       

عبػت پظ اس ثغتزی در ثخؼ ٚ پبیذار ؽذٖ ٚضؼیت، ٚارد ٔغبِؼٝ ؽذ٘ذ. ٔؼیبرٞبی ٚرٚد ثٝ ٔغبِؼٝ ثٝ                     24ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی در دعتزط،     
ٔیّی ٔتز در ِیذٞبی      2ثٝ ٔیشاٖ    ST( ثٝ فٛرت فؼٛد لغؼٝ      ST elevation myocardial infarction)  STEMI(1ؽزح سیز ثٛد:    

V1-V4     2ٔیّی ٔتز در ِیذٞبی دیٍز؛         1یب ثیؼ اس )NSTEMI (Non ST elevation myocardial infarction ؛)ٚخٛد آ٘ضیٗ   3 )
ٗ         21فذری ثیؼ اس     ٝ     4 ؛Iیب    T دلیمٝ ٕٞزاٜ ثب ثبال رفتٗ عغح تزٚپٛ٘ی یب   Tٚ ٔٛج     STفٛرت عمٛط لغؼٝ      ( تغییزات ٘ٛار لّت ث

ٓ     ،  J Point( ٔؾبٞذٜ   5ٌشارػ عجیؼی ثٛدٖ ٘ٛار لّت؛ ٚ         (. اثشار خٕغ   CKٞبی خٛ٘ی )تزٚپٛ٘یٗ ٚ     ػالئٓ ثبِیٙی ٚ افشایؼ عغح آ٘شی
 (VAS)آٚری دادٜ ٞب یه پزعؾٙبٔٝ چٙذلغٕتی ؽبُٔ اعالػبت دٌٔٛزافیه، ػالئٓ ثیٕبری ٚ ٕٞچٙیٗ، اثشار دیذاری عٙدؼ درد                     

ثٛد. پظ اس وغت رضبیت ٘بٔٝ آٌبٞب٘ٝ اس ثیٕبراٖ، اعالػبت پزعؾٙبٔٝ ثٝ فٛرت ٔقبحجٝ اس آٖ ٞب ٚ ثزرعی اعالػبت ٔٛخٛد در                           
٘فز اس ٔتخققیٗ لّت ٚ ػزٚق دادٜ ؽذ ٚ           15پزٚ٘ذٜ پشؽىی تٛعظ ٔحمك خٕغ آٚری ؽذ. خٟت تؼییٗ رٚایی ٔحتٛا، پزعؾٙبٔٝ ثٝ               

٘فز اس ثیٕبراٖ تٛسیغ ٌزدیذ ٚ ثب اعتفبدٜ          21ٔٛرد لضبٚت، ارسیبثی ٚ تبئیذ آ٘بٖ لزار ٌزفت. ٕٞچٙیٗ، ثزای تؼییٗ پبیبیی، پزعؾٙبٔٝ ثیٗ    
ْ              1775اس ضزیت آِفبی وزٚ٘جبخ       ٌزدیذ ٚ ثب     18٘غخٝ   SPSSافشار آٔبری     ٔٛرد تبییذ لزار ٌزفت. دادٜ ٞب پظ اس وذٌذاری ٚارد ٘ز

  ٖ ٞبی آٔبری ٔدذٚر وبی ٚ تی تغت تحّیُ ؽذ٘ذ. تٛسیغ عجیؼی ٔتغیزٞبی وٕی پیٛعتٝ ثٝ وٕه آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف                    اعتفبدٜ اس آسٔٛ
 اعٕیز٘ٛف ارسیبثی ؽذ. 
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 یافته ها
ٝ   61عبَ( ٚ عبِٕٙذ )عٗ ثیؾتز اس         61تب    41افزاد ثز اعبط عٗ ثٝ دٚ ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ )عٗ           ثٙذی ؽذ٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ عٙی ٌزٜٚ       عبَ( عجم

 213ثٛد. ثز اعبط یبفتٝ ٞب،        6779ثب ا٘حزاف ٔؼیبر      69727ٚ ٔیبٍ٘یٗ عٙی ٌزٜٚ عبِٕٙذ،        4754عبَ ثب ا٘حزاف ٔؼیبر       51776ٔیب٘غبَ،  
درفذ( در ٌزٜٚ عٙی عبِٕٙذ لزار ٌزفتٙذ. اس ِحبػ خٙغیت            4771٘فز )   181درفذ( در ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ        5279٘فز اس افزاد ٔٛرد ٔغبِؼٝ )     

افزاد ؽزوت وٙٙذٜ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚتی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ. ٔتأّٞیٗ ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی را در ٞز دٚ خبٔؼٝ ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ ثٛد٘ذ.                            
درفذ( اس افزاد عبِٕٙذ عبثمٝ       1174٘فز )   7درفذ( اس افزاد ٔیب٘غبَ ٚ     1578٘فز ) 12ٕٞچٙیٗ، در ثیٗ س٘بٖ ؽزوت وٙٙذٜ در ایٗ ٔغبِؼٝ 

درفذ( یبئغٝ ؽذٜ     9275٘فز )   62درفذ( ٚ در ٌزٜٚ عبِٕٙذاٖ         5173٘فز )   39سایٕبٖ ٘ذاؽتٙذ. اس ِحبػ یبئغٍی در ٌزٜٚ ٔیب٘غبالٖ           
درفذ   8976درفذ ٚ     8176ثٛد٘ذ. فزس٘ذآٚری در دٚ ٌزٜٚ ٔمبیغٝ ؽذ ٚ ٘تبیح ٘ؾبٖ داد وٝ در ٌزٜٚ ٔیب٘غبالٖ ٚ عبِٕٙذاٖ ثٝ تزتیت                      

 (.1دارای فزس٘ذ ثٛد٘ذ. عبثمٝ ٔقزف لزؿ پیؾٍیزی اس ثبرداری در ٔیب٘غبالٖ ثیؾتز اس عبِٕٙذاٖ ثٛد )خذَٚ ؽٕبرٜ 
 

 : ٔمبیغٝ اعالػبت دٌٔٛزافیه در دٚ ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ1خذَٚ ؽٕبرٜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٘تبیح ثزرعی ٚضؼیت ػالیٓ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد در دٚ ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ ٘ؾبٖ داد وٝ اوثز افزاد دٚ ٌزٜٚ درد لفغٝ عیٙٝ را                            
 (.2ٌشارػ دادٜ ا٘ذ. در ثیٗ ػالیٓ ٔٛرد ثزرعی، عىغىٝ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ اختالف ٔؼٙی داری داؽت )خذَٚ ؽٕبرٜ 

  سالمنذ میانسال گروه

 نتیجه آزمون کای اسکوئر تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر

df=2, X2=/0//013, P   جنس /0391=  

  (90) 70   (9003) 07   زن

  (79) 223  (7107) 210  مرد

df=2, X2=/09/0, P   وضعیت تاهل /0103=  

  (101) /2   (703) 23   مجرد

  (3301) 202  (3902) 283  متاهل

df=2, X2=3201, P   تحصیالت /0//2=  

  (0/00) 211   (9803) 08   بی سواد

  (1303) 31  (3008) 30  زیر دیپلم و دیپلم

  (303) 8  (2908) 18  دانطگاهی

df=2, X2=1073, P   مصرف سیگار /02/2=  

  (3109) 81   (1900) 2/3   بلی

  (1300) 33  (3709) 33  خیر

df=2, X2=/0237, P   مصرف قلیان /00/1=  

  (2303) 17   (2108) 91   بلی

  (8107) 211  (8301) 202  خیر

df=2, X2=/0/923, P   مصرف الکل /0818=  

  (303) 20   (803) 28   بلی

  (3/07) 273  (3202) 281  خیر

df=3, X2=7100, P   وضعیت ضغلی /0//2=  

  (3109) 21   (1900) 13   کارمنذ

  (1300) /1  (3709) 03  کارگر

  (3109) 28   (1900) 31   آزاد

  (1300) 19  (3709) 3  بازنطسته

  (1300) 38  (3709) 13  خانه دار
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٘تبیح ثزرعی ٚضؼیت ٔٛضغ درد در دٚ ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ ٘ؾبٖ داد وٝ اوثز افزاد ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ ثٝ تزتیت ثب فزاٚا٘ی                            
(. ٕٞچٙیٗ، ٘تبیح ثزرعی ویفیت درد      3درفذ ٔٛضغ درد را در ثخؼ ٚعظ لفغٝ عیٙٝ ػٙٛاٖ وزد٘ذ )خذَٚ ؽٕبرٜ                47درفذ ٚ     4272

“ عٍٙیٙی”درفذ( ثب فزاٚا٘ی دارای ویفیت درد         4573در دٚ ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ ٘ؾبٖ داد وٝ ثیؾتزیٗ درفذ افزاد ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ )               
 (.4ثٛد٘ذ )خذَٚ ؽٕبرٜ “ عٛسؽی”درفذ( دارای ویفیت درد  4573ثٛد٘ذ ٚ ثیؾتزیٗ درفذ افزاد ٌزٜٚ عبِٕٙذا٘ئ )

  سالمنذ میانسال گروه

 نتیجه آزمون کای اسکوئر تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر

df=2, X2=/0/907, P   درد قفسه سینه /0837=  

  (3/02) 70   (3/07) 283   دارد

  (303) 223  (303) 23  نذارد

df=2, X2=/09/9, P   تنگی نفس /0181=  

  (9/03) /2   (70) 297   دارد

  (7307) 202  (99) 70  نذارد

df=2, X2=/0271, P   ضعف /0781=  

  (2002) 211   (2800) 98   دارد

  (8103) 31  (8209) 271  نذارد

df=2, X2=9021, P   تعریق /0/07=  

  (3907) 81   (1100) 2/0   دارد

  (1703) 33  (3009) 37  نذارد

df=2, X2=1019, P   تهوع /0291=  

  (2707) 17   (1100) 37   دارد

  (8903) 211  (0009) 210  نذارد

df=2, X2=2001, P   استفراغ /0281=  

  (2000) 20   (1901) 30   دارد

  (8109) 273  (0708) 217  نذارد

df=2, X2=/0/293, P   خستگی غیرمعمول /03/8=  

  (2100) 21   (2109) 11   دارد

  (8009) /1  (8000) 208  نذارد

df=2, X2=3071, P   سکسکه /0//1=  

  (200) 19  (803) 28  دارد

  (3809) 38  (3202) 281  نذارد

df=2, X2=/0701, P   آروغ زدن /0322=  

  (909) 19  (303) /2  دارد

  (3700) 38  (3102) 239  نذارد

df=2, X2=3072, P   وزوز گوش /0/91=  

  (202) 19  (303) /2  دارد

  (3803) 38  (3102) 239  نذارد

df=2, X2=/0/201, P   اظطراب غیر طبیعی /0837=  

  (2909) 19  (2108) 17  دارد

  (8700) 38  (8001) 200  نذارد
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  سالمنذ میانسال گروه

 نتیجه آزمون کای اسکوئر تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر

df=2, X2=/0970, P   فک /0131=  

  (2101) 18   (2909) 10   دارد

  (8301) 219  (8700) 207  نذارد

df=2, X2=/0333, P   گردن /038/=  

  (1100) 32   (2300) /3   دارد

  (0009) /23  (8/09) 279  نذارد

df=2, X2=/0//808, P   گلو /0307=  

  (2002) 92   (2001) 91   دارد

  (8103) /21  (8108) 278  نذارد

df=2, X2=2008, P   دنذان ها /0289=  

  (809) 21   (303) /2   دارد

  (3200) 277  (3102) 239  نذارد

df=2, X2=/0/391, P   ضانه چپ /007/=  

  (3203) 01   (9303) 82   دارد

  (1807) 2/7  (7/02) 211  نذارد

df=2, X2=2000, P   ضانه راست /0283=  

  (2909) 13   (2801) 90   دارد

  (8700) 210  (8208) 277  نذارد

df=2, X2=/0/210, P   بازوی راست /032/=  

  (1002) 33   (1007) 17   دارد

  (0103) 291  (0103) 230  نذارد

df=2, X2=1019, P   بازوی چپ /0/23=  

  (2101) 11   (103) 22   دارد

  (8008) 213  (3307) 231  نذارد

df=2, X2=2093, P   سمت چپ قفسه سینه /0130=  

  (3308) 92   (9803) 91   دارد

  (1101) /21  (7202) 278  نذارد

df=2, X2=/0823, P   وسط قفسه سینه /0977=  

  (30) 81   (3103) 87   دارد

  (19) 37  (1007) 220  نذارد

df=2, X2=/0301, P   سمت راست قفسه سینه /0919=  

  (101) /2   (903) 0   دارد

  (3301) 202  (3707) 237  نذارد

df=2, X2=/0121, P   بخص باالیی پطت /0739=  

  (9900) 72   (97) 09   دارد

  (7709) /21  (73) /29  نذارد

df=2, X2=2083, P   اپی گاستر /0273=  

  (9/03) 11   (1302) 33   دارد

  (7307) 217  (0103) 213  نذارد
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 بحث 
در ایٗ ٔغبِؼٝ، ػالئٕی ٔب٘ٙذ درد لفغٝ عیٙٝ، تٍٙی ٘فظ، ضؼف، تؼزیك، تٟٛع، اعتفزاؽ، خغتٍی غیزٔؼَٕٛ، آرٚؽ سدٖ، ٚسٚس ٌٛػ                     

داری ٘ذاؽتٙذ. اس ػالیٓ ٔٛرد ثزرعی در دٚ ٌزٜٚ، عىغىٝ در ثیٗ ٔیب٘غبالٖ                  ٚ اضغزاة غیزعجیؼی در ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚت ٔؼٙی          
(، دٚ ٌزٜٚ عٙی اس ِحبػ درد لفغٝ عیٙٝ، تؼزیك، تٟٛع، آرٚؽ سدٖ، ٚسٚس    2111تز اس عبِٕٙذاٖ ثٛد. در ٔغبِؼٝ تمی پٛر ٚ ٕٞىبراٖ ) ؽبیغ

داری ٘ذاؽتٙذ، ِٚی تفبٚت ٔؼٙی دار آٔبری ثیٗ دٚ ٌزٜٚ اس ٘ظز تٍٙی ٘فظ، ضؼف، اعتفزاؽ،                      ٌٛػ ٚ اضغزاة ثب ٞٓ تفبٚت ٔؼٙی       
( ؽبیذ ثٝ دِیُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ         2114خغتٍی ٚ عىغىٝ ٚخٛد داؽت. تفبٚت ٘تیدٝ ٔغبِؼٝ حبضز ثب ٔغبِؼٝ تمی پٛر ٚ ٕٞىبراٖ )                   

(، ػالئٕی ٔب٘ٙذ درد لفغٝ عیٙٝ، درد ثبسٚ ٚ تٍٙی ٘فظ ثیٗ دٚ               2115تؼزیف عٙی ٔتفبٚت ثبؽذ. در ٔغبِؼٝ ٘ٛرٚس سادٜ ٚ ٕٞىبراٖ )           
عبَ ثیؾتز    65داری داؽتٙذ ٚ ؽب٘ظ اثتال ثٝ تٍٙی ٘فظ، ضؼف ٚ تٟٛع، اعتفزاؽ، ثزای ثیٕبراٖ ثب عٗ ثبالی            ٌزٜٚ تفبٚت آٔبری ٔؼٙی

(، ؽب٘ظ ثزٚس تٍٙی ٘فظ، تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ٚ ضؼف در ثیٕبراٖ ثب عٗ ثبال ثیؾتز ثٛد.        2119ٌشارػ ؽذ. در ٔغبِؼٝ ٞٛاً٘ ٚ ٕٞىبراٖ )
 ٞبی عٙی ٔٛرد ثزرعی ثبؽذ.  تفبٚت ٘تیدٝ ٔغبِؼٝ حبضز ثب ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ دِیُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔتفبٚت ٚ ٔتفبٚت ثٛدٖ ٌزٜٚ

تز اس افزاد     ٔٛضغ درد در اوثز افزاد ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ، ثخؼ ٚعظ لفغٝ عیٙٝ ثٛد. ٔٛضغ ثبسٚی چپ در ثیٗ عبِٕٙذاٖ ؽبیغ                        
( ٘یش ٔٛضغ درد در ثیٗ دٚ       2111دار ٘جٛد. در ٔغبِؼٝ ؽزیف ٘یب ٚ ٕٞىبراٖ )          ٔیب٘غبَ ثٛد، ِٚی در ثمیٝ ٔٛارد اختالف ثیٗ دٚ ٌزٜٚ ٔؼٙی          

داری داؽت.    ( درد ثبسٚ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚت آٔبری ٔؼٙی        2112داری ٘ذاؽت. در ٔغبِؼٝ ٘ٛرٚس سادٜ ٚ ٕٞىبراٖ )          ٌزٜٚ تفبٚت آٔبری ٔؼٙی   
-عٛر ٔؼٙی عبَ ثٝ 65( ا٘تؾبر درد لفغٝ عیٙٝ ثٝ فه، ٌزدٖ، ثبسٚ یب ؽب٘ٝ چپ در ثیٕبراٖ ثبالی 2111در ٔغبِؼٝ ٍ٘ٛیبٖ ٚ ٕٞىبراٖ )

عبَ اعت. تحّیُ خغز ٘غجی ٘ؾبٖ داد درد سیز خٙبؽ، احغبط فؾبر ؽجیٝ درد، ا٘تؾبر درد ثٝ                   65داری ثیؼ اس ثیٕبراٖ ثب عٗ وٕتز اس         
فه، ٌزدٖ، ثبسٚ یب ؽب٘ٝ چپ، ارسػ پیؾٍٛیی وٕتزی ثزای عٙذرْٚ وزٚ٘زی حبد در عبِٕٙذاٖ دار٘ذ. ٔتفبٚت ثٛدٖ ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼبت 

 ثب ٔغبِؼٝ حبضز ؽبیذ ثٝ دِیُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٌزٜٚ ٞبی عٙی ٔتفبٚتی ثبؽذ وٝ در ٔغبِؼبت لجّی فٛرت در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت.

ثٛد٘ذ. ثز اعبط ٔغبِؼٝ پیٙتٛ ٚ       “ عٛسؽی”ٚ  “ عٍٙیٙی”ثیؾتزیٗ درفذ افزاد ٌزٜٚ ٔیب٘غبَ ٚ عبِٕٙذ، ثٝ تزتیت دارای ویفیت درد                
ثیؾتز ثٛد. ایٗ    STEMI(، ػالئٓ غیزٔؼَٕٛ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ثب افشایؼ عٗ راثغٝ ٔغتمیٓ داؽت ٚ در افزاد ثب                   2111ٕٞىبراٖ ) 

  ٝ ٝ     ٘تبیح اس یبفت دا٘ٙذ حٕبیت ٔی وٙذ. در      ػٙٛاٖ ػبّٔی ٔؤثز ثزای ثزٚس ػالئٓ غیزٔؼَٕٛ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ٔی                ٞبیی وٝ عٗ را ث
رفت ؽىبیت    ( ا٘دبْ ؽذ، ؽىبیت اس درد ثب افشایؼ عٗ ٘غجت ٔؼىٛط داؽت ٚ ٞزچٝ عٗ ثبالتز ٔی                2115٘ٛثٟبر ٚ ٕٞىبراٖ )     ٔغبِؼٝ

ثز٘ذ ٚ فزایٙذ عبِٕٙذی احتٕبَ اثتال      ٞبی ٕٞزاٜ ر٘ح ٔی     عٛر ٔؼٙبداری وبٞؼ یبفتٝ ثٛد. عبِٕٙذاٖ ثٝ ٔیشاٖ ثیؾتزی اس ثیٕبری     اس درد ثٝ
ٝ              ثٝ دیبثت را ثیؾتز ٔی     ؽٛد   ػٙٛاٖ یه عیغتٓ دفبػی ؽٙبختٝ ٔی       وٙذ. ٕٞچٙیٗ، ثز اعبط ٔغبِؼبت، تغییز در آعتب٘ٝ درن درد وٝ ث

 (. 2114تٛا٘ذ ثب عىتٝ لّجی خبٔٛػ ٔزتجظ ثبؽذ، ٞزچٙذ در ایٗ ٔٛرد تٙبلضبتی ٘یش ٚخٛد دارد )تمی پٛر ٚ ٕٞىبراٖ،  ٔی
 

 گیری نتیجه
تز   ثبؽذ. اس ثیٗ ػالیٓ غیزٔؼَٕٛ ٘یش عىغىٝ در ٔیب٘غبالٖ ؽبیغ           تزیٗ ػالٔت در ثیٗ عبِٕٙذاٖ ٚ ٔیب٘غبالٖ ٔی         درد لفغٝ عیٙٝ ؽبیغ   

ٝ                     ثبؽذ. ثبسٚی چپ ؽبیغ     اس عبِٕٙذاٖ ٔی   ٞبی   تزیٗ ٔٛضغ درد در عبِٕٙذاٖ اعت. ثب تٛخٝ ثٝ اختالف در اٍِٛی درد ٚ ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘
تٛا٘ذ تأثیز لبثُ تٛخٟی ثز درٔبٖ عزیغ، فحیح ٚ ارخبع ٔٙبعت ثٝ ٔزاوش                ٕٞزاٜ عٙذرْ وزٚ٘زی حبد در ٔیب٘غبالٖ ٚ عبِٕٙذاٖ وٝ ٔی         

تز   ٞب ٞز چٝ عزیغ     ٞب ثبیذ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ ایٗ تفبٚت        تخققی لّت ٚ ػزٚق داؽتٝ ثبؽذ، وبروٙبٖ ؽبغُ در ثخؼ اٚرصا٘ظ ثیٕبرعتبٖ

  سالمنذ میانسال گروه

 نتیجه آزمون کای اسکوئر تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر

df=3, X2=8037, P   کیفیت درد /0/71=  

  (3109) 81   (3103) 80   سوزضی

  (3101) 00  (3109) 31  سنگینی

  (809) 21   (903) 0   له ضذگی

  (/) /  (1) 3  خنجری

  (903) 0  (703) 29  سوزضی و خنجری
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     ٝ ٞبی آٔٛسؽی ٔتٙبٚة ثزای پزعتبراٖ ٚ        ٞبی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد ٕ٘بیٙذ. ٕٞچٙیٗ، ثب ثزٌشاری والط          الذاْ ثٝ تؾخیـ ػالئٓ ٚ ٘ؾب٘
تز ثٝ ٔزاوش درٔب٘ی ٔٙبعت        عبیز پزعُٙ درٔب٘ی در خقٛؿ ػالئٓ ٔؼِٕٛی ٚ غیزٔؼِٕٛی عٙذرْ وزٚ٘زی حبد، أىبٖ ارخبع عزیغ                  

 ٞبی لّجی، را ٘یش وبٞؼ داد. فزاٞٓ ٔی ؽٛد ٚ ٔی تٛاٖ احتٕبَ ثزٚس ػٛارك ٘بؽی اس تبخیز درٔبٖ، ٔب٘ٙذ آریتٕی
 

 تقذیر و تشکر
ٞبی ٚیضٜ ٔزوش     ٞبی ٔزالجت   پضٚٞؾٍزاٖ ٔزاتت تمذیز ٚ تؾىز خٛد را اس عٛپزٚایشرٞبی ٔحتزْ آٔٛسؽی ٚ ٔغئِٛیٗ ٚ پزعتبراٖ ثخؼ                

ٓ   آٔٛسؽی تحمیمبتی ٚ درٔب٘ی لّت ٚ ػزٚق ؽٟیذ رخبیی تٟزاٖ اػالْ ٔی               چٙیٗ اس عزوبر خب٘ٓ فبعٕٝ فزدٚعی ثٝ خبعز            دار٘ذ. ٞ
ٕٞىبری ایؾبٖ در ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ وٕبَ تمذیز ٚ تؾىز ٔی ؽٛد. ایٗ ٔمبِٝ حبفُ پبیبٖ ٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽذ پزعتبری ٔزالجت                         

 ؽٛد. ٞبی ٚیضٜ ٔقٛة ایٗ ٔزوش اعت. اس ٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾی ٚ آٔٛسؽی ایٗ دا٘ؾٍبٜ ثٝ دِیُ حٕبیت اس ایٗ پضٚٞؼ تمذیز ٔی
 

References 
Ahmadi A, Soori H, Mehrabi Y, Etemad K, et al. Incidence of acute myocardial infarction in Islamic Re-

public of Iran: a study using national registry data in 2012. East Mediterr Health J. 2014. 

Ahmadi A, Soori H, Sajjadi H. Modeling of in hospital mortality determinants in myocardial infarction 

patients, with and without type 2 diabetes, undergoing pharmacoinvasive strategy: the first national report 

using two approaches in Iran. Diabetes Res Clin Pract. 2015;108(2):216-222. 

American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 

2009;119(3):e21-e181.8. 

Andrikopoulos G, Terentes-Printzios D, Tzeis S, Vlachopoulos C, Varounis C, Nikas N, et al. Epidemio-

logical characteristics, management and early outcomes of acute coronary syndromes in Greece: The 

PHAETHON study. Hellenic J Cardiol. 2016;57(3):157-66. 

Baccouche H, Belguith AS, Boubaker H, Grissa MH, Bouida W, Beltaief K, et al. Acute coronary syn-

drome among patients with chest pain: Prevalence, incidence and risk factors. Int J Cardiol. 2016;214:531

-5. 

Bhatia LC, Naik RH. Clinical profile of acute myocardial infarction in elderly patients. J Cardiovasc Dis 

Res. 2013;4(2):107-11. 

Fogelberg M, Löfman I, Carlström K, Freyschuss A, et al. Preserved microcirculatory response to acute 

estrogen not reflected by exercise capacity. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(6):736-40. 

Graham DJ, Ouellet-Hellstrom R, MaCurdy TE, Ali F, et al. Risk of acute myocardial infarction, stroke, 

heart failure, and death in elderly Medicare patients treated with rosiglitazone or pioglitazone. JAMA. 

2010;304(4):411-8. 

Gränsbo K, Melander O, Wallentin L, Lindbäck J, Stenestrand U, Carlsson J, Nilsson J. Cardiovascular and 

cancer mortality in very elderly post-myocardial infarction patients receiving statin treatment. Journal of 

the American College of Cardiology. 2010 Mar 30;55(13):1362-9. 

Hwang SY, Park EH, Shin ES, Jeong MH. Comparison of Factors Associated with Atypical Symptoms in 

Younger and Older Patients with Acute Coronary Syndromes. J Korean Med Sci 2009;24(5):789-794. 

Nguyen HL, Saczynski JS, Gore JM, Goldberg RJ. Age and sex differences in duration of prehospital delay 

in patients with acute myocardial infarction. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010;3(1):82-92. 

Nobahar M, Vafaei A. Comparison of classic symptoms in acute coronary syndromes among young and old 

patients. J Qazvin Univ Med Sci. 2005;34:18-24. 

Noroozzadeh R, Heydari MR. The relationship between risk factors and primary symptoms of acute coro-

nary syndrome in below and above 65 years old. Med Surg Nursing J. 2012;1(1):43-8. 

Pedigo A, Aldrich T, Odoi A. Neighborhood disparities in stroke and myocardial infarction mortality: a 

GIS and spatial scan statistics approach. BMC Public Health 2011;12(11):644-7. 

Pinto D, Lunet N, Azevedo A. Perevalence and determinants of atypical presentation of acute coronary 

syndrome. Acta Med Port. 2011;28(2):307-18. 

Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial 

infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2012:ehs215. 

Taghipour B, Sharif Nia H, Soleimani MA, Hekmat Afshar M, Sharififar S. Comparison of the clinical 

symptoms of myocardial infarction in the middle-aged and elderly. J Kermanshah Med Sci. 2014;18

(5):281-9. 

Tran P, Mittleman MA. Assessing the associations between awareness of myocardial infarction symptoms, 

socioeconomic factors, and cardiovascular disease risk factors through regression models. J Racial Ethn 

Health Disparities. 2016. [Epub ahead of print]. 



 

  

23 

 

5931، زمستان 4نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره    

Cardiovascular Nursing Journal, 5(4), Winter 2017 

Comparison of clinical manifestations of acute coronary syndrome 

(ACS) in middle-aged and elderly people 

 
Khadije Noori1, MSc 

* Akbar Nikpajouh2, MD 

Yasaman Khalili3, MD 

Hamid Sharif Nia4, Ph.D 

Ali Ansarifar5, MSc 

 
Abstract 

Aim. The aim of this study was to compare clinical manifestations of ACS in middle-aged and elderly peo-

ple who were hospitalized in Shahid Rajai Cardiovascular Medical and Research Center in 2016 . 

Background. ACS is one of the most important health challenges in the world. The most important diag-

nostic marker of ACS is the clinical symptoms, but the symptoms of the disease are different among middle

-aged and elderly people. 

Method. This study was a cross-sectional study. The sample consisted of 384 patients with ACS admitted 

to Shahid Rajai Cardiovascular Medical and Research Center in 2016. Data collection tools included de-

mographics form, a questionnaire for recording signs and symptoms of ACS and the pain questionnaire. 

Data were analyzed in SPSS 18. 

Findings. The most common symptom was chest pain in both groups. Typical symptoms between the two 

groups showed no statistically significant difference. Of non-typical symptoms, hiccup was reported more 

in middle-age group than the elderly group (P=0.001). In terms of the location of the pain, left arm in the 

elderly was higher than the middle-aged group (P=0.001). The quality of pain in both groups was not sig-

nificantly different. 

Conclusion. Chest pain is the most common symptom in both middle-aged and elderly people. Among the 

non-typical symptoms, only hiccups in the middle-aged people are more common than the elderly people. 

Health care providers should pay more attention to the initial assessment. 
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