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 آنژیوگرافی چیست؟

 

ها،به مرور دیوارۀ عروق ضخیم شدد  ته شدن پالک )رسوب چربی( در دیوارۀ داخلی شریاندلیل ساخبا افزایش سن، به

دلیل گردش کلسدترول در جریدان خدون  یدز شود.در طول زمان، بهها باریک میخون درون شریان و مسیرطبیعی جریان

ر منجدر بده کداهش جریدان خدون بده شو د. این امدتر میتر و سفتها مرتبا باریکشو د و شریانها بزرگتر میاین پالک

شو د، خواهد شد. این پدید ، آترواسکلروز  امید  شد  و به معندی سدخت رسا ی میها خونمناطقی که توسط این رگ

  ها است.شدن شریان

های ا سدادی عروق، به خصوص عدروق برای تشخیص بیماری آ ژیوگرافی عروق کرو ر یک اقدام تشخیصی است که

 .گیردا جام می ،توا د منجر به سکته قلبی شودکه میخو رسان قلب، 

 دقیقه طول بکشد و به هیچ وجه یک مداخله درما ی  یست. 03تا  03ممکن است  آ ژیو گرافی

 شود؟آنژیوگرافی چگونه باعث تشخیص گرفتگی شریانها می 

 ای قلب و گرفتگی آن امکان در این روش تشخیصی با تزریق ماد  حاجب به داخل عروق، مشاهد  جریان خون در رگه

هراندا شگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما ی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاو ت درمان   

امام خمینی )ره( بیمارستان  
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 گردد.پذیر می

 می باشد؟قبل از آنژیوگرافی چه اقداماتی الزم  

  شب قبل از آ ژیوگرافی باید حمام  مود  و موهای  احیه عمدل  )کشداله ران( و اطدران آن)  احیده تناسدلی( را

 شب چیزی از را  دهان  خورید. 21از ساعت  ،بتراشید و پس از صرن شام سبک

 مایشات، اکو جدید و سایر مدارک پزشکی مربوط به بیماری خود را همرا  داشته باشید.جواب آز 

 .در صورت سابقه حساسیت اطالع دهید 

 .زیورآالت و د دان مصنوعی را خارج کنید 

 .تخلیه مثا ه قبل از رفتن به آ ژیوگرافی الزم است 

 ی داروهای کنترل کنند  فشار خدون را داروهای قلبی خود را با  ظر پزشک تا صبح روز عمل مصرن کنید حت

 با مقدار کمی آب مصرن کنید.

 .بیماران دیابتی معموالً به دلیل  اشتا بودن، داروهای ضد دیابت و یا ا سولین را  باید مصرن کنند 

 ماده حاجب چیست؟ 

 یا سابقه حساسیت  باشد و برای بدن ضرری  دارد ) مگر این که فرد مشکل کلیویاین ماد  معموالً از جنس )ید( می

 داشته باشد(.

 گردد؟آنژیوگرافی در کجا انجام می 

گردد. این اتاق شبیه اتاق عمدل اسدت آ ژیوگرافی در اتاق خاصی که برای این منظور در  ظر گرفته شد  است ا جام می

 باشد.ولی  ام آن کت لب می
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 وضعیت شما حین آنژیوگرافی به چه صورت است؟ 

کشید و از یک مداد  بدی حدس کنندد  موضدعی در کشداله ران شدما اسدتفاد  در روی تخت راحت و آرام دراز میشما 

 دهد.کنید و پزشک کار خود را ا جام میشود و هیچ گو ه دردی احساس  میمی

ممکن است حین عمل احساس گرما، تهوع و تپش قلب داشته باشید که این به علت تزریق مداد  حاجدب و ورود کداتتر 

 شود.باشد و در مدت کوتاهی رفع می)سیم ها( می

 .در حین ا جام آ ژیوگرافی با پزشک همکاری کنید )مثل سرفه کردن ، تنفس عمیق(

 دهد؟می در حین آنژیوگرافی چه کارهایی انجام پزشک 

کند،  تا زما ی که این لولده پزشک یک لوله سیمی شکل بسیار  ازک از طریق کشاله ران وارد شریان های بدن شما می

شدود و بده ایدن سیمی  ازک به رگ های قلب برسد. پس از تزریق ماد  حاجب از مسیر عروق قلدب عکدس گرفتده مدی

 توان آن را تشخیص داد.یترتیب  اگر در عروق قلب گرفتگی وجود داشته باشد، م

 افتد؟بعد از آنژیوگرافی چه اتفاقی می 

شدود. ایدن مدی کیلوگرمی گذاشته 0تا  1در  احیه کشاله ران شما یک پا سمان وجود دارد که روی آن یک کیسه شن 

تخدت ساعت در  8تا  6ساعت باید آن را تحمل کنید و  0کند و تا کیسه های شن به جلوگبری از خو ریزی کمک می
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توا دد استراحت  مایید تا دچار خو ریزی  شوید در این مدت باال بودن سر تخت در کاهش خستگی و کمر درد شما می

 .توا ید پای خود را حرکت دهیدساعت بعد می 6کمک کنند  باشد.

 توانیم بعد از آنژیوگرافی چیزی بخوریم؟آیا می 

پدس از آن  ،توا یدد بخوریددیچ چیدزی از را  دهدا ن  مدیهر زمان که وارد بخش شدید به مدت یدک تدا دو سداعت هد

شدوید، ساعت بعد مرخص مدی 10توا ید مایعات استفاد  کنید، اگر تهوع  داشتید خوردن غذا را آغاز کنید. معموالً می

 مگر آ که درگیری رگ های قلب زیاد باشد.

 شود؟آیا بعد از آنژیوگرافی ماده حاجب از بدن خارج می 

 گردد.از طریق کلیه ها به وسیله ادرار دفع می مایعات بدون هیچ مشکلی ماد  حاجب بله با مصرن

 در صورت مشاهده عالئم زیر حتماً پرستار بخش را در جریان بگذارید: 

 توا د به دلیل خو ریزی باشد.احساس گرمی و خیسی در محل آ ژیوگرافی که می 

 ه، تنگی  فس،  ممکن است شما احساس لرز و سدرمای احساس سردی و گز گز در پای مربوط ، درد قفسه سین

در صورت  یداز پرسدتار بدا همداهنگی پزشدک دارو  ،شودکه با تنفش عمیق و ا داختن پتو بهتر می بکنید شدید

 کند.تزریق می

 .برای ادامه درمان به توصیه های پزشک و پرستار خود توجه  مایید 

 

 


