
 آنژیو پالستی کرونری
 

متعاقب رسوب  قلب ممکن است سرخرگهای

کلسترول، سلولها و سایر مواد دچار گرفتگی شوند. این 

امر سبب کاهش جریان خون به قلب شده و در نتیجه 

احساس ناراحتی در قفسه سینه رخ می دهد. گاهی 

ممکن است یک لخته خون به شکل ناگهانی ایجاد شده 

یان خون را قطع نماید که این امر به طور کامل جر و

می شود. آنژیوپالستی سبب  حمله قلبیمنجر به 

بازشدن سرخرگهای دچار انسداد شده و جریان خون را 

 به عضالت قلب بر می گرداند.

می باشد )و نه یک روش  (PCI) ریق پوستآنژیوپالستی یک روش مداخله کرونری از ط

جراحی(، که از طریق یک سوراخ کوچک در سرخرگ پا یا دست صورت گرفته و از طریق 

بادکردن یک بادکنک کوچک موجود در سر کاتتر، سرخرگ قلبی دچار انسداد را باز می 

 .سازد

 

 ؟یدنیاز به آنژیوپالستی دار شماچرا  

احساس ناراحتی زیادی در ر سرخرگهای قلبی،چنانچه ممکن است افراد دچار انسداد د

آنها را در معرض خطر حمله قلبی یا مرگ قرار  کنند یا انسدادسرخرگهای قلبی، قفسه سینه

بدهد، نیاز به آنژیوپالستی پیدا کنند. ساالنه افراد بسیار 

قرار  آنژیوپالستی کرونریو  آنژیوگرافیشتری تحت بی

 می گیرند.
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 آیا آنژیوپالستی با درد همراه است؟ 

خیر، آنژیوپالستی سبب درد بسیار کمی می شود. پزشک محلی که کاتتر وارد می شود را 

 کنید. درد ر وارد می شود، شما اندکی احساس کن است هنگامی که کاتتبیحس می کند. مم

شما بیدار و هوشیار هستید، اما ممکن است جهت آرامش 

 03بیشتر به شما دارو داده شود. ممکن است آنژیوپالستی از 

دقیقه تا چندین ساعت بسته به نوع انسداد و تعداد انسدادها به 

 طول انجامد.

شایع است. اگر متوجه  شدن کاتتر زخمی شود و کبود شدگی نیزممکن است محل وارد

 .د، به پزشک خود اطالع بدهیدشدینریزی یا افزایش درد یا تورم خو
 

 

 

 

 

 

 پس از آنژیوپالستی چه می شود؟

 از پای شما خارج می شود، یک پرستار یا پزشک معموال فشار مستقیمی  زمانی که کاتتر

شدن کاتتر جهت اطمینان از عدم خونریزی  دقیقه یا بیشتربرروی محل وارد51ت رابه مد

 داخلی وارد می کند.

  در مواردی که اقدامات از دست انجام شده است، از وسیله ای روی مچ دست جهت فشار

 و بند آموردن خون استفاده می شود.

  آرامی به پشت اگر آنژیوپالستی از طریق پا صورت گرفت، شما برای چند ساعت به

نریزی یا درد قفسه سینه بررسی خوابید و پزشک یا پرستار شما را از لحاظ عالیم خومی

 کند. اگر آنژیو پالستی از طریق دست صورت گیرد، شما نیاز به خوابیدن در بستر ندارید.می

 



  تقریبا همواره می بایست یک شب را جهت استراحت در بیمارستان سپری کنید. گاهی

 یشتری هم مورد نیاز است.اقامت ب

  برای ایجاد لخته در داخل  هنوز آنژیوپالستی در صورت انجام

وجود دارد. خطر استنت و در نتیجه انسداد جریان خون سرخرگ 

و پزشک شما جهت پیشگیری از این امر برای شما آسپیرین 

یا سایر داروها را تجویز خواهد کرد. مصرف این داروها کلوپیدگرل 

 توصیه شده توسط پزشک ضروری است.تا زمان 

 

  از برداشتن وزنه سنگین یا فعالیت جسمانی شدید

محل روز اول پس از عمل خودداری کنید تا  5-2در 

 آنژیوپالستی در دست یا پای شما بهبود یابد.

 

 

 

 

  خودتان که باید آنها را اصالح کنید، آموزش الزم را  ای قلبی عروقیعوامل خطرزدر مورد

 ببینید.
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