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ه عنوان عضو اصلي خون رساني بدن، خود نیازمند مصرف اكسیژن و مواد غذايي است. اين نیاز اساسي، بیشترر از رريت    قلب ب

تأمین مي شود. گرفرگي يا تنگ شدن اين رگ ها، با ايجاد نقص در خونرساني قلب، موجب بتروز نارستايي و    سرخرگ هاي كرونر

 حمالت قلبي مي گردد.

ور ربیعي صاف و هموار است. همزمان با افزايش سن و در حضور عواملي نظیر اسرعمال دخانیات، بتا   ديواره رگ هاي خوني به ر

بودن چربي خون،  فشارخون با  ) پر فشاري خون ( و ديابت؛ چربي بصورت غیر ربیعي در رگ ها تجمع پیدا مي كنتد. بته ايتن    

باريک شدن و سخت شدن آنها شتده و خونرستاني را دچتار    چربي ها پالک گفره مي شود. تشکیل پالک در ديواره رگ، موجب 

 اخرالل مي نمايد.

به كمک تکنیک هاي مرداول پرتونگاري، مي توان با روشي كم خطرتر از جراحي قلب، جريتان ختون را مجتددار درسترخرگهاي     

ت گذاري يا فنر زدن متي نامنتد.   كرونر برقرار نمود. اين روش را ترمیم سرخرگهاي كرونر از رري  پوست يا آنژيوپالسري يا اسرن

اين عمل در آزمايشگاه قلب )كت لب( انجام مي شود. محل و میزان گرفرگي رگ ها توسط آنژيوگرافي)عکسبرداري از رگ هتاي  

درصد باشد بته معنتي تنگتي     70قلبي با اسرفاده از ماده تزريقي رنگي(تعیین مي شود. درصورتیکه تنگي رگ در حدود حداقل 

 شده و نیازمند مداخله درماني است. شديد قلمداد

 در موارد زير آنژيوپالسري نمي تواند تنگي را برررف كند:

   ،چنانچه گرفرگي يا انسداد رگ وسیع باشد، انحناي رگ زياد باشد 

    ،شاخه هاي مرعددي در سرخرگ وجود داشره باشد 

 ،تعداد رگهاي درگیر زياد باشد 

  گي هاي مرعددي در مسیر يک رگ وجود داشره باشد،    انسداد مسیر رگ كامل باشد و يا گرفر 

ذكر اين نکره ضروري مي باشد كه ابرال به بیماري هاي كلیوي، ديابت )قندخون(، فشار خون و اخرال ت انعقادي نیتز در تصتمیم   

 گیري پزشک، تأثیر بسزايي دارد.

 مزایای آنژیوپالستی :

وسیع ندارد به همین دلیل بیمار مدت زمان كمرري بسرري مي شتود در واقتع   برخالف جراحي قلب، آنژيوپالسري نیاز به برش  -

 روز بسرري در بیمارسران  زم است. 1-2براي آنژيوپالسري تنها 

 در آنژيوپالسري از بي حسي موضعي اسرفاده مي شود. -

 روز فرد مي تواند به محل كار بازگردد. 10پس از آنژيوپالسري حداكثر ظرف مدت  -

بیماريکته آنژيوپالستري                 100ماه پس از آنژيوپالسري وجتود دارد. از هتر   6الي  3نژيوپالسري، احرمال گرفرگي مجدد ري اما درآ

سال، سه نفر به آنژيوپالسري مجدد يا جراحي قلب نیاز پیدا مي كنند. امروزه با استرفاده از استرنت هتاي     6مي شوند، در مدت 

به كمرر  از يک درصد رسیده است. در شرايط خاصي براي كاهش احرمال تنگي مجدد اسرفاده از   دارويي میزان تنگي مجدد رگ

اسرنت دارويي توصیه مي شود. پزشک معالج با توجه به منافع عمل و آنژيوپالسري، نوع رگ گرفرار شده، میزان گرفرگي و محل 

 درگیري رگ، اقدام  زم را تعیین مي كند. 

 مي شودكه بنا به صالحديد پزشک، انرخاب مي گردد. بالون و يا فنر ) اِسرِنت( انجاماده از آنژيوپالسري با اسرف

 آمادگی های قبل از آنژیوپالستی :

 ( را برراشید.خصوصار دو كشاله رانروز قبل از عمل، در صورت امکان به حمام رفره و موهاي زائد زيرشکم تا با ي زانو ) -

ستاعت قبتل از    6-12وردن وآشامیدن را از نیمه شب قبل از عمل مروقف نمايید اما بايسري حدود معمو ر گفره مي شود كه خ -

 عمل، از مصرف آب و مواد غذايي اجرناب كنید.

 صبح با كمي آب میل نمايید بجز داروهاي رقی  كننده خون مانند  آسپرين و وارفارين. 6داروهاي روزانه را ساعت  -

 عمل نیاز به انجام آزمايش خون، نوار قلب يا گرفرن عکس قفسه سینه باشد.ممکن است قبل از انجام  -

 از پوشیدن زيورآ ت، دندان مصنوعي و آرايش خودداري كنید. -
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چنانچه سابقه بیماري كلیوي يا حساسیت به ماده رنگي تزريقي در عکسبرداري داشره ايد، پزشک ختود را مطلتع ستازيد. از     -

و ر از تركیبات يُد مي باشند، در صورت حساسیت به فرآورده هاي دريايي مانند میگو و ماهي، به پزشک آنجايیکه مواد رنگي معم

 ارالع دهید. 

 نحوه انجام آنژیوپالستی : 

ابردا محل ورود لوله مخصوص عمل )كاترر( يعني كشاله ران، آرنج يا مچ دست را با محلول ضدعفوني تمیز مي كنند. اين امتر در  

عفونت، اهمیت بسزايي خواهد داشت. سپس پزشک، محل ورود لوله را بي حس كرده و لوله باريک بلنتد و انعطتاف   كاهش خطر 

پذيري را  از خالل يک شکاف يا برش كوچک و يا سوراخي كه در پوست ايجاد شده، وارد مي كنتد. درصتورت نیتاز از داروهتاي     

 مسکن به منظور كاهش درد اسرفاده مي شود.

با انجام عکسبرداري همزمان، پزشک لوله را تا رسیدن بته محتل گرفرگتي در مستیر رگ، حركتت متي دهد.لولته مخصتوص         

آنژيوپالسري، داراي بالون يا بادكنکي است كه در نوک آن تعبیه شده و پس از قرارگیري در محل نازک شدن رگ، توسط پزشک، 

مايع پر و سپس خالي  مي شود. به منظور دسریابي به نریجه دلختواه، ممکتن   ثانیه، از  30-60با فشار كنررل شده اي، براي مدت 

 است اينکار چندين بار تکرار گردد تا با چسبانیدن و فشردن پالک به ديواره رگ، خونرساني بهبود يابد.

ي كردن بالون، بته دلیتل   از آنجا كه هیچ پايانه عصبي در سرخرگها وجود ندارد، شما عبور لوله را احساس نخواهید كرد. پر و خال

 ايجاد كشیدگي اندكي در ديواره رگ، ممکن است درد مخرصري ايجاد كند كه به زودي از بین خواهد رفت.

گاهي اين خطر وجود دارد كه با خروج بالون، انسداد مجدد در محل پرشدن بالون ايجاد گردد. اين امر ممکن است بالفاصله پتس  

ها بعد رخ دهد. در چنین شرايطي از كمربند حمتايري جهتت بازنگهداشترن محتل فشتردگي رگ      از انجام عمل يا ماه ها و سال 

 اسرفاده مي شود.

اِسرِنت، شبکه اي نازک و فنر مانند است كه با اندازه هاي مخرلف ساخره شده و روي بالون در نوک لولته مخصتوص عمتل قترار     

 گرفره و با پرشدن بالون، باز مي شود.

 یاستنت گذار 
 

 بالون زدن 

سپس بالون را خالي كرده و خارج مي كنند و فنر فلزي در محل، باقي مي ماند. ديواره سرخرگ فنر را در محل خود ثابت نگه مي 

دارد. اما با اين وجود، احرمال تجمع مجدد پالک در محل قرارگیري اِسرِنت نیز وجود دارد. نمونه هاي جديدي از اِسترِنت وجتود   

 رو پوشیده شده و آنرا از ايجاد تنگي مجدد، محفوظ مي دارند.دارند كه از دا

 در هنگام انجام عمل، بمنظور جلوگیري از ايجاد لخره در رگ ها، از مقدار قابل توجهي داروي ضد انعقاد اسرفاده متي شتود كته   

باقي مي گذارند كه با نظر  ؛ به همین دلیل در بسیاري موارد، لوله مخصوص را در محل عملخونريزي محل عمل را موجب مي شود

 مي شود.  پزشک، چند ساعت بعد بیرون آورده مي شود و پانسمان فشرده اي روي محل آن گذاشره
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 اقدامات پس از آنژیوپالستی : 

ستاعت در   6-24ست به متدت  شما معمو ر با لوله كوچکي در محل عمل و پانسمان روي آن به بخش بازگردانده مي شويد.  زم ا

تخت مانده و هرگونه عالئم : تورم، بي حسي، كبودي، سردي عضو درگیر، خونريزي، درد قفسه سینه، تب و مشکالت تنفستي را  

 با پرسرار خود در میان بگذاريد تا درصورت لزوم به پزشک ارالع داده شود. 

 اريد. در ساعات اولیه , عضو درگیر )پا يا دست( خود را صاف نگهد

 عوارض آنژیوپالستی : 

 . عوارض آن عبارتند از :  عارضه مي باشد موارد موفقیت آمیز و بدون %95به رور معمول در 

 واكنش نامطلوب به ماده رنگي -

 خونريزي از محل انجام عمل -

 ايجاد لخره در محل عمل  -

 پاره شدن شريان  -

 آسیب به عروق دست يا پا   -

 نارسايي كلیوي  -

 انسداد مجدد و تشديد اخرالل در جريان خون قلب  -

 مراقبت های پس از ترخيص :

 شما مي توانید فعالیت خود را ري يکي، دو روز پس از انجام آنژيوپالسري به حد ربیعي برسانید. -

 كیلوگرم پرهیز كنید. 4-5در روزهاي اول، از بلند كردن اجسام بیش از  -

 نداردبه شرط آنکه كوتاه و در شرايط كم بخار باشد. ساعت مانعي24دوش گرفرن پس از -

دقیقته در روز  30دقیقه آغاز كرده و بته تتدريج متدت آن را بته      5پیاده روي را در برنامه روزانه خود منظور نمايید ) از روزي  -

 برسانید(.

 از مصرف مشروبات الکلي و دخانیات جدار خودداري فرمايید. -

 دي در محل آنژيوپالسري، از كیسه آبگرم و يا حوله گرم اسرفاده نمايید.در صورت بروز درد يا كبو -

عالئم زير را در اسرع وقت به پزشک خود ارالع دهید: تشديد درد قفسه سینه، درد شديد، بي حستي، سردشتدن يتا كبتودي      

ل را سريعار بته پزشتک ختود ارتالع     ) عضو محل ورود لوله(، بروز تب، تنگي نفس، خونريزي يا تورم از محل عم        دست يا پا 

 دهید.
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