
 ؟ چیست پالستی آنژیو

 

 
 به کلی طور به است عروق کردن باز آنژیوپالستی 

 یا ،کرونر عروق بیماری ،آنژین برای درمان عنوان

 آنژیوپالستیمیرود کار به محیطی عروق بیماری

 و درصد ۰۷ بین انسداد که است زمانی ترین موثر

 در محل دو یا یک برای فقط و است درصد ۰۷

 اساس آخرین بر .گذارد می تاثیر ها سرخرگ داخل

 که قلبی بیماران از دسته آن شده انجام مطالعات

روش  ی شان خون های شریان انسداد رفع برای

 مجبور که این امکان اند برگزیده را پالستیآنژیو

 های روش یا روش این از مجددا آینده در باشند

 رگ وقتی  است زیاد کنند استفاده دیگر درمانی

 و قلب متخصصان شوندمی گرفتگی دچار قلب های

 قدمت که راه اولین دارد رو پیش راه دو عروق

 است قلب پس بای عمل انجام دارد هم بیشتری

 بازار وارد اخیر های سال در که هم دیگر گزینه

 زیادی طرفداران که است آنژیوپالستی شده پزشکی

 به احتیاج روش این در که خاطر این به شاید دارد

 که آنژیوپالستی در رودمی بین از قلب باز عمل

 پزشکان شناسندمی بالون نام به را آن افراد برخی

 با و کنند می قلب مسدود های رگ وارد را ونیبال

 که شوند می ضایعاتی شدن خارج سبب کار این

 در دوباره خون نتیجه در شده رگها گرفتگی باعث

 بیش اروپایی پزشکان آید می در جریان به ها رگ

 آنژیو یا قلب باز عمل که را قلبی بیمار هزار سه از

 قرار بررسی و مطالعه مورد بودند داده انجام پالستی

 خاص شرایط علت به بیماران این سوم یک اند داده

 بقیه روی اما داشتند جراحی به نیاز ژنتیکی

 آنژیو یا قلب باز عمل تصادفی صورت به بیماران

 که بیمارانی بود این نتیجه و شد انجام پالستی

  5به  متوسط طور به بودند شده آنژیوپالستی

 های رفن داشتند نیاز شان های رگ در استنت

 کار رگها در ستون یک مانند که هستند کوچکی

 هم به و رگ دیواره رشد مانع تا میشود گذاشته

 یکسال گذشت از بعد شوند آن انسداد و چسبیدگی

 و مرگ میزان که رسیدند نتیجه این به محققان

 و یکسان تقریباً بیماران از گروه دو هر بین در میر

  است برابر

 آنژیوپالستی از بعد اقدامات مراقبت و 

 از بیش تا دقیقه ۵5 بین آنژیوپالستی یک عموالًم 

 و آنژیوپالستی اتمام از بعد میکشد طول ساعت دو

 فشار اعمال با پرستاران یا پزشکان کاتتر برداشتن



 اعمال مخصوص های دستگاه از استفاده یا)و دستی

 کاتتر ورود محل در بیشتر یا دقیقه ۰۷ مدت به (فشار

 می بانداژ را محل و سپس میگیرند را خونریزی جلوی

 در آرامبخش داروی که زمانی تا است ممکن کنند

 ممکن نمایید آلودگیخواب احساس دارد وجود بدنتان

 در آنژیوپالستی از پس که شود خواسته شما از است

 یک بکشید دراز آرامش کمال در ساعت ۸ حدود

 نیز و کرده بررسی را خونتان فشار و قلب مرتب پرستار

 های نشانه نظر از مرتب طور به را کاتتر ورود محل

 رسانی خون به صدمه نیز و حد از بیش خونریزی

 از پس است ممکن کندمی کنترل رخرگس

 دشوی بستری بیمارستان در روز دو تا یک آنژیوپالستی

 برای را نیتروگلیسیرین مانند داروهایی است ممکن

 های مهارکننده کرونری های گخررس کردن شل

  هایاسپاسم برابر در محافظت برای را کلسیم کانال

 ضد داروهای سایر و آسپرین یا کرونری رگسرخ

 خونی های لخته تشکیل از پیشگیری برای را پالکتی

 استنت بدنتان در اگر نماید تجویز انسداد محل در

 آسپرین مانند خون کننده رقیق از باید ،دارد وجود

 پالکتی ضد داروی یک باید همچنین کنید استفاده

 جا از بعد ماه یک تا حداقل را کلوپیدوگرل مانند

 یا سال دو و کرونری ساخت در فلزی تاستن گذاری

 سرخرگ در دارویی استنت جاگذاری پس بیشتر

 نباید فلزی به علت وجود استنت کنید مصرف کرونری

 بدون گذاری استنت از پس هفته چهار تا حداقل

 می اما دهید انجام MRI پزشکتان ابتدایی ارزیابی

 بدون بشوید رد فرودگاه فلزیاب دستگاه میان از توانید

 بیاید وجود به برایتان مشکلی اینکه
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