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 آنژیوپالستی عروق کرونری قلب

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

کاتتر جهت اطمینان از عدم خونریزی داخلی وارد   

اگر آنژیو پالستی از طرریرپ پرا ترور          .می کند 

گرفت ، شما برای چند ساعت به آرامی بره پترت     

می خوابید و پزشک یا پرستار شما را از لرارا          

عالیم خونریزی یا درد قفسره سریرنره برررسری                 

اگر آنژیو پالستی از طریپ دست ترور   .  می کند 

.  گیرد ، شما نیاز به خوابیدن در بسرترر نرداریرد         

تقریبا همواره می بایست یرک شرر را جرهرت           

گاهی اقامت .  استراحت در بیمارستان سپری کنید 

خطر اندکی برای ایجاد . بیتتری هم مورد نیاز است

لخته در داخل استنت و در نتیجه انسداد جرریران   

 . خون سرخرگ وجود دارد 

پزشک شما جهت پیتگیری از این امر برای شرمرا   

. آسپیرین یا سایر داروها را تجویز خرواهرد کررد        

مصرف این داروها تا زمان توتیه شرده تروسر         

 .پزشک ضروری است 

از برداشتن وزنه سنگین یا فعالیت جسمانی شدید  

روز اول پس از عمل خودداری کنید ترا     1-2در   

 .سوراخ موجود در دست یا پای شما بهبود یابد 

: کررانررال تررلررگرررام برریررمررارسررترران                 *
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 آیا آنژیوپالستی با درد همراه است؟

. خیر ، آنژیوپالستی سبر درد بسیار کمی می شود  

پزشک مالی که کاتتر وارد می شود را بری حرس          

ممکن است هنگامی کره کراترترر وارد                .  می کند 

شرمرا   .  می شود ، شما اندکی احساس فتار کنیرد    

بیدار و هوشیار هستید ، اما ممکرن اسرت جرهرت         

ممکرن اسرت     .  آرامش بیتتر به شما دارو داده شود 

دقیقه تا چندین ساعت بسته بره   03آنژیوپالستی از 

ممکرن  .  نوع انسداد و تعداد انسدادها به طول انجامد 

است مال واردشدن کاتتر زخمی شرود و کربرود          

اگر متوجه خرونرریرزی یرا         .  شدگی نیزشایع است 

افزایش درد یا تورم بتوید ، به پزشک خرود اطرالع     

 . بدهید 

 پس از آنژیوپالستی چه می شود؟

زمانی که کاتتر از دست یا پای شما خارج می شود،  

یک پرستار یا پزشک معموال فتار مستقیمری رابره     

 دقیقه یا بیتتر بر روی مال وارد شدن 11مد  
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در روی این سیم یرک  .  مال انسداد رانده می شود 

کاتتر با یک بادکنک نازک و قابل اتساع درانترهرا ،     

 .بداخل مال انسداد رانده می شود 

متسع می شود و پرالک را بره       (  بالون) بادکنک ( 4

کناره ای رانده و سرخرگ را ترارت فترار قررار                

می دهد تا باز شود و خون به شکرل آسران ترری        

 .جریان پیدا کند 

در برخی افراد یک لوله سیمی به نام استنت کره  (  1

به شکل ماکم روی یک بادکنک خاص قراردارد بره  

 .داخل مال دچار انسداد رانده می شود 

با متسع کردن بادکنک ، استنت در مقابل دیواره (  6

استنت در مال خرود    .  های سرخرگ باز می شود 

قفل می شود و به برازبرودن سررخررگ کرمرک                     

 .می کند 

اکرنرون   .  بالون و کاتتر ها بیرون آورده می شوند(  7

سرخرگ بازبوده و قلر شما خون مورد نیاز خود را   

 .دریافت می کند 

 چرا من نیاز به آنژیوپالستی دارم ؟

ممکن است افراد دچار انسداد در سرخرگ های قلبی 

، چنانچه احساس ناراحتی زیادی در قفسره سریرنره       

بکنند یا انسدادسرخرگهای قلبری ، آن هرا را در             

معرض خطر حمله قلبی یا مرگ قرار بدهد ، نیاز بره    

آنژیوپالستی پیدا کنند ساالنه افراد بسیار بیرترترری    

 .تات آنژیوگرافی کرونری قرار می گیرند 

 چگونه آنژیوپالستی انجام می شود ؟

پزشک ناحیه ای کوچک در کتاله ران یا برازو را    (  1

بی حس کرده و یک لوله کروچرک را بره داخرل             

این امر دردی بیش از گررفرترن    .  سرخرگ   می راند 

 .خون برای یک آزمایش خون ندارد 

بره داخرل     (  کراترترر   ) یک لوله نازک پالستیکری    ( 2

سرخرگ رانده می شود تا بره سررخررگ کررونرری          

 .برسد  (قلبی)

از طریپ متاهده در یک تفاره خراص اشرعره         (  0

ایکس ، پزشک می تواند کاتتر را داخرل سررخررگ        

 سپس یک سیم بسیار نازک به داخل .  جابجا نماید 

 آنژیو پالستی کرونری چیست ؟

ممکن است سرخرگ های شما مترعراقرر رسرو        

کلسترول، سلول ها و سایر مواد دچرار گررفرترگری        

این امر سبر کاهش جریان خون بره قرلرر      .  شوند 

شده و در نتیجه احساس ناراحتی در قفسه سینه رخ 

گاهی ممکن است یک لختره خرون بره        .  می دهد 

شکل ناگهانی ایجاد شده ویا بدتر گردیده و به طرور    

کامل جریان خون را قطع نماید که این امر منجر به 

آنژیوپالستی سبر برازشردن     .  حمله قلبی می شود 

سرخرگ های دچار انسداد شده و جریان خون را بره  

 .عضال  قلر بر می گرداند 

آنژیوپالستی یک روش مداخله کرونری از طرریرپ       

کره از    (  و نه یک روش جرراحری    ) پوست می باشد 

طریپ یک سوراخ کوچک در سرخرگ پا یرا دسرت     

تور  گرفته و از طریپ بادکردن یرک برادکرنرک         

کوچک موجود در سر لوله ، سرخرگ قلربری دچرار      

 .انسداد را باز می سازد 


