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 باید بدانید! عروق قلب، نکاتی که در مورد آنژیوپالستی

 

 

 چیست ؟ عروق قلبآنژیو پالستی  

دچار گرفتگی شوند. این امر سبب کاهش جریان خوون قلوب  متعاقب رسوب کلسترولقلب  هایسرخرگ ممکن است

کوه یک لخته خون اضافه شدن ت . گاهی ممکن اسدهدرخ می در قفسه سینه ، به ویژهدر نتیجه احساس ناراحتی وشده 

 حمله قلبیرا قطع نماید که این امر منجر به  قلب به طور کامل جریان خون ،تشدید یافتهیا  به شکل ناگهانی ایجاد شده و

 د.گردقلب بر می هو جریان خون را به عضل گردیدهانسداد  مبتال بههای بازشدن سرخرگ موجبشود. آنژیوپالستی می

باشود )و نوه یوک روش جراحوی(، کوه از طریو  ( مویPCI) رگآنژیوپالستی یک روش مداخلوه کرونوری از طریو  

، سرخرگ قلبی دچار انسداد مخصوص در سر کاتتر تعبیه شده بالن که با بکارگیریسرخرگ پا یا دست صورت گرفته 

 د.نسازز میرا با

هراناه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تدانشگ  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

امام خمینی )ره( بیمارستان  
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 آنژیوپالستی، آن را وارد رگ خونی می کنند و توسط بالونی آن  ( فنر کوچکی است که با عملروبرواستنت )تصویر 

  .را باز می نمایند

 

 

 

استنت برای باز کردن رگ هایی که تنگ یا بسته شده اند، استفاده می شود که اغلب شریان های )سرخرگ( قلب 

 .هستند

 

 

 

 

 

 

 ؟شودپیدا میز به آنژیوپالستی چرا نیا 

نیواز بوه  ،یوا در معورخ خطور حملوه قلبویو  احساس ناراحتی در قفسه سوینه با های قلبیافراد دچار انسداد در سرخرگ

ی انجام این عمل روند روزافزون داشته است. به طووری کوه درصود از بدو شروع آنژیوپالستکنند. میآنژیوپالستی پیدا 

 ای از بیمارانی را که در گذشته کاندید عمل جراحی بای پس کرونری بودند در برگرفته است.عمده
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  شود؟چگونه آنژیوپالستی انجام می 

 را بوه داخول سورخرگ  باریک )کاتتر(حس کرده و یک لوله ای کوچک در کشاله ران یا بازو را بیپزشک ناحیه

 سوزن زدن ندارد.راند . این امر دردی بیش از می

 برسد . )قلبی(ی شود تا به سیستم سرخرگرانده می یک لوله نازک پالستیکی )کاتتر( به داخل سیستم سرخرگی 

  خل در مودتوانود کواتتر را اشوعه ایکوس، پزشوک موی با استفاده از ،تلویزیون ماننداز طری  مشاهده در یک صفحه

روی ایون سویم یوک از  شوود.رانده موی سپس یک سیم بسیار نازک به داخل محل انسدادقلب قرار داده  سرخرگ

 راند.می داخل محل انسداده برا   قابل اتساع، نازک و داربالنیک ربا کاتتر

 ی  مجرای رگ گردد و از طربالون باز می و سرخرگ تحت فشارفشرده شده  هاهپالک به کنار ،کردن بالن متسع با

 توان انجام داد.یک بار می این عمل را بیش از کند.می پیدا در رگ گرفتار جریانخون  باز شده

 به داخل محل قرار  شده  بالنسیمی تحت عنوان استنت که به شکل محکم روی یک  داربستیک سالهای اخیر  در

و بوه جودار رگ  شوود.سورخرگ بواز موی ایدر درون مجر ت، استنبالنبا متسع کردن ، سپس شودرانده می انسداد

 کند.سرخرگ کمک می ماندنو به بازچسبد می

  وجود استنت باعث جلوگیری از برگشت پالک)تنگوی( و یوا ریوزش  شوند. بالون و کاتترها بیرون آورده میسپس

 گردد.رسوبات ناشی از پالک شکسته شده به درون رگ می

 آیا آنژیوپالستی با درد همراه است؟ 

ممکون اسوت  فقوط  .گورددحس مویشود بیمحلی که کاتتر وارد می زیرا  شود.می آنژیوپالستی سبب درد بسیار کمی

 یا درد نماید.  اندکی احساس فشار بیمار شود، هنگامی که کاتتر وارد می

. ممکون اسوت داده شوود ی آراموبخش نیوزدارواو ، اما ممکن است جهت آراموش بیشوتر بوه استبیدار و هوشیار بیمار 

 به طول انجامد. ،بسته به نوع انسداد و تعداد انسدادها ،دقیقه تا چند ساعت 03آنژیوپالستی از 
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 محول مزبوور . اگر متوجه خونریزی یوا افوزایش درد یوا توورمپیدا کندکبود شدگی تتر، شدن کا ممکن است محل وارد

 بشوید، به پزشک خود اطالع بدهید.

 ود؟شپس از آنژیوپالستی چه می 

 بوه مودت  فشوار مسوتقیمی را شود، یک پرستار یا پزشک معموالًاز دست یا پای شما خارج می زمانی که کاتتر

 کند.جهت اطمینان از عدم خونریزی وارد می ،شدن کاتتر روی محل وارد بر دقیقه یا بیشتر 51

 خوابید و پزشک یوا بپشت  برای چند ساعت به آرامی به باید اگر آنژیوپالستی از طری  پا صورت گرفت، شما

. اگور آنژیوپالسوتی از طریو  دسوت تحت کنترل دارندعالیم خونریزی یا درد قفسه سینه  نظرپرستار شما را از 

 صورت گیرد، شما نیاز به خوابیدن در بستر ندارید.

  یک شب را در بیمارستان سپری کنید.اغلب ضروری است 

 پزشوک بورای  ی،جریان خون سرخرگمجدد و در نتیجه انسداد ایجاد لخته در داخل استنت  برای جلوگیری از

یا سایر داروها را تجویز خواهد کورد.  و پالویکس و آسپیرینداروهای پیشگیری از لخته شدن خون مانند شما 

 مصرف این داروها تا زمان توصیه شده توسط پزشک ضروری است.

  محول ورود  تا عمل خودداری کنید ز اول پس ازرو 5-2از برداشتن وزنه سنگین یا فعالیت جسمانی شدید در

 کاتتر در شریان بهبود کامل یابد.

  تواند انجوام شوود. فقوط از موالش درجه از  روز بعد از آنژیوپالستی عروق قلبی می 03-03حمام با آب ولرم

محکم روی محل ورود کاتتر حین حمام کردن جلووگیری شوود. همینوین از راننودگی توا یوک هفتوه پوس از 

 نژیوپالستی خودداری گردد.آ

  که باید آنها را اصالح کنید، آموزش الزم را ببینید. عوامل خطرزای قلبی عروقیدر مورد 
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 م ؟یچگونه بیشتر یاد بگیر 

 .باشید یوا قوبال دچوار سوکتهاگر مبتال به بیماری قلبی می با پزشک، پرستار یا مشاور سالمت خود مشورت کنید 

. ایجاد تغییرات در باشند ات فوقدر معرخ خطر نیز اید، ممکن است اعضای خانواده شمامغزی شده قلبی و یا

 باشد.میمهم  حمالت قلبی و یا گرفتاری عروق کرونر  شیوه زندگی جهت کاهش میزان خطر

 تور و زنودگی سوالممنظوور ه بو ،کسب اطالعوات بیشوتر و بروشورهای علمی جهت  توانید از کتابیه هاشما می

دانایی توانایی است بنابراین بیشتر بیاموزیود  کنترل بیماری استفاده کنید. ات قلبی و عروقی وکاهش میزان خطر

 زندگی کنید. تر و بهترتا سالم

 

 


