
 آنژيوگرافي كروناري چيست ؟

  چرامن به آنژيوگرافي نياز دارم ؟

ممكـن اسـت ايـن سـرخرگ هـا          . سرخرگهاي كروناري، خون و اكسيژن مورد نياز عضله قلبي را تامين مي كنند            

اين امر سبب كاهش جريـان خـون بـه قلـب            . متعاقب تجمع كلسترول، سلول ها يا ساير موارد دچارتنگي شوند           

گر يك لخته خون تشكيل شود و به طور كامل جريان خـون از خـالل سـرخرگ را دچـار انـسداد            ا. شما مي شود    

  .سازد، حمله قلبي رخ مي دهد

آنژيوگرافي كرونري يك تست ويژه با استفاده از اشعه ايكس مي باشد كه جهت مشخص نمودن محل و ميـزان                    

ا كمك مي كند تا بررسي نمايـد كـه          آنژيوگرافي به پزشك شم   . انسداد سرخرگ هاي كرونري صورت مي گيرد      

  آيا شما نياز به درمانهايي نظير آنژيوپالستي، جراحي باي پس كروناري يا درمان دارويي داريد يا خير؟

گاهي آنچه ما بدان نيـاز داريـم صرفااسـتفاده از           . استفاده ازآنژيوپالستي در همه انواع انسداد ضروري نمي باشد        

صرف رژيم سالم غـذايي ،قطـع مـصرف سـيگار ،فعاليـت جـسماني وكـاهش                 دارووهمچنين كاهش فشار خون ،م    

  .كلسترول خون مي باشد

 در طول آنژيوگرافي چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

  .ممكن است جهت آرامبخشي به شما دارو داده بشود، اما شما همچنان بيدار هستيد 

 .شما به آزمايشگاه كاتترگذاري بيمارستان مي رويد  

 .سفت كنار يك دوربين و ساير تجهيزات دراز مي كشيدشما برروي يك ميز  

را داخـل  ) كـاتتر (پزشك، منطقه اي را بـر روي كـشاله ران يـا بـازوي شـما بـيحس كـرده و يـك لولـه             

 .اين امر بيش از يك نمونه گيري خون درد ندارد . سرخرگ شما كرده و به قلب شما مي راند 

 سرخرگها به شـكل مطلـوبي در عكـسبرداري بـا اشـعه      مايع مخصوصي از طريق كاتتر رانده مي شود تا     

 . ايكس ديده شوند 



 .تصاوير اشعه ايكس متعددي با حركت مايع در سرخرگ گرفته مي شود  

 .ممكن است از شما خواسته شود كه نفس خود را نگه داريد يا سرفه كنيد  

 .ا تشخيص ميدهدبا بررسي تصاوير اشعه ايكس، پزشك هرگونه مشكل موجود در سرخرگهاي شما ر 

 . شما مي توانيد در طول و پس از زمان عمل، تصاوير اشعه ايكس را ببينيد ،در صورت تمايل 

 

 
آنژيوگرافي يك نوع تست با استفاده ازاشعه ايكس است كه تنگي سرخرگهاي شما و همچنين تعداد و شدت آنها را در صورت وجود،  

اگر گرفتگي وجود داشته باشد ممكن است شما دارو مـصرف كنيـد،ويا             .  بايد بكنيم    نشان مي دهد و مشخص مي كند كه براي آنها چه          

بسته به تعداد رگهاي درگير ، شدت گرفتگي و محل دقيق قرار گرفتن تنگي ممكن است تحت روش هاي درماني كرونـاري از طريـق                         

از طريـق سـرخرگ آئـورت وارد سـرخرگ          ) لولـه (تتر  كـا . مانند آنژيوپالستي يا استنت يا جراحي باز قلبي قرار بگيريد            (PCI)پوست  

  .كرونري مي شود 

  ممكن است من چه احساسي داشته باشم ؟

  . اندكي فشار در هنگام وارد شدن كاتتر 

 . بندرت اندكي احساس ناراحتي در قفسه سينه باوارد شدن مايع 

 . احساس نياز به ادرار كردن 

 .بندرت احساس تهوع 



) كه در دو سوم آنژيوگرافي ها تهيه مـي شـود   (ننده اصلي قلب تهيه شود اگر تصويري از حفره پمپ ك     

 ثانيه متعاقب مـصرف مـايع بـه طـول مـي             20ممكن است شما احساس گرگرفتگي از سرتا پا نماييد كه به مدت             

  .انجامد 

  
  .درطول آنژيوگرافي شما بيدار هستيد و دستورات پزشك را انجام مي دهيد

  

 

  اتفاقي رخ مي دهد ؟ پس از آنژيوگرافي چه 

  . كاتتر خارج مي شود 

 دقيقه يا بيشتر وارد     15يك پزشك يا پرستار فشار مستقيمي را برروي محل وارد شدن كاتتر به مدت                

 .مي كند تا مطمئن شود كه خونريزي داخلي وجود ندارد

 از طريـق  اگر كـاتتر گـذاري  . از شما درخواست مي شود كه به آرامي چند ساعت به پشت دراز بكشيد            

 .رگ بازو صورت گرفته باشد، شما نياز به دراز كشيدن نداريد

 . خود بر مي گرديد(CCU)شما به اتاق بيمارستان يا اتاق بخش مراقبت هاي ويژه كرونري  

 .ممكن است به علت دراز كشيدن به پشت يا در محل وارد شدن كاتتر احساس درد كنيد  

 ا شما گفتگو خواهدكرد پزشك شما در مورد نتايج آنژيوگرافي ب 

  من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

اگر مبتال به بيماري قلبي مي باشيد يا قبال دچار سكته مغزي شده ايـد، ممكـن                 . با پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           

  .ت كاهش ميزان خطر مهم است ايجاد تغييرات در شيوه زندگي آنها جه. است اعضاي خانواده شما در معرض خطر باشند 



 شما مي توانيد از كتابچه ها و بروشورهاي علمي جهت انتخاب زندگي سالمتر و كاهش ميزان خطر ، كنترل بيماري و مراقبت از افـراد                         

  .دانايي توانايي است بنابراين بيشتر بياموزيد و بيشتر زندگي كنيد.مورد عالقه تان استفاده كنيد 

   از پزشك خود داريد ؟آيا پرسش يا توضيحي

  :براي مثال. دقايقي را براي يادداشت سواالت خود در مالقات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيد

  من چقدر در بيمارستان مي مانم ؟

  آيا من نياز به جراحي دارم ؟ 

  

                                         

  

  

  

  

  

  

  

 


