آنژيو گرافي چيست ؟

آنژيو گرافي چگونه انجام مي شود؟

آنژيو گرافي عروق كرونر يك روش تشخيصي

آنزيو گرافي عروق گرونر معموالبا لوله گذاري قلبي

است كه در آن با استفاده از لوله هاي نازك مخصوص

انجام مي گيرد قبل از شروع آزمايش ،يك داروي آرام

(كاتتر)،رنگ هاي خاص و اشعه ايكس ،جريان خون

بخش ضعيف جهت كاهش اضطراب به وي داده مي شود،اما

داروهاي قند خون،فشار خون ،چربي خون را

قلب مورد بررسي قرار مي گيرد.

در طول انجام آزمايش بيمار هوشيار است تا در صورت

به اطالع برساند.

با افزايش سن ،به دليل ساخته شدن پالك (رسوب

احساس درد قفسه سينه به پزشك اطالع دهد .

گاهي تا  3ساعت نيز به طول مي انجامد.
قبل از انجام آنژيو گرافي چه آمادگي هايي الزم است ؟
 قبل از انجام آنژيو گرافي بيمار بايد مصرف

 ميزان دريافت مايعات چند روز قبل از انجام
تست بايد افزايش يابد.

چربي )در ديواره داخلي شريانها ،به مرور ديواره

معموال لوله آنزيو گرافي از يكي از شريانهاي اصلي

عروق ضخيم شده و مسير طبيعي جريان خون درون

بازويي يا راني وارد عروق مي شود محل ورود كتتر در

شريان ها باريك مي شود  .در طول زمان،به دليل

بازو يا ران با استفاده از يك ماده بي حسي ،بي حس مي

دارند يا مبتال به ديابت يا مشكالت كليوي

گردش كلسترول در جريان خون نيز اين پالك ها

شود .سپس پزشك با استفاده از يك سوزن به شريان

هستند ،ممكن است در معرض خطر بيشتري

بزرگتر مي شوند و شريان ها مرتبا باريكتر و سفت

دسترسي مي يابد،متعاقبا يك لوله باريك و تو خالي را كه

براي واكنش و حساسيت نسبت به يد موجود

تر مي شوند .اين امر منجربه كاهش جريان خون به

كتتر نااميده مي شود وارد سرخرگ كرده و به آرامي آن

در مواد رنگي باشند،بنابراين بايد حتما اين

مناطقي كه توسط اين رگ ها خون رساني مي شوند

را به سمت قلب هدايت مي كند در اين هنگام با استفاده از

مسئله را از قبل به پزشك اطالع دهند .

خواهد شد  .اين پديده آـرو اسكلروز ناميده شده و به

عكس هاي راديو لوژيك محل كاتتر مشخص مي شود.

معني سخت شدن شريان هاست .آنژيو گرافي در

پس از آن كاتتر به آرامي از محل خارج شده و با اعمال

در گذشته ،يا احتمال حامكلگي نيز بايد حتما

موارد آنژين صدري (درد قفسه سينه )،سكته قلبي

فشار،محل ورود آن بسته مي شود.

گزارش شود .

؛تنگي آئورت يا نارسايي قلبي بدمن دليل انجام مي

اين آزمايش معموال حدود  54تا 06دقيقه طول مي كشد اما

گيرد .

گاهي

 افرادي كه به يد يا غذاهاي دريايي حساسيت

 سابقه واكنش منفي (حساسيت)به مواد حاجب

 فرد بايد 8تا  22ساعت قبل از انجام
آزمايش چيزي نخورد
 قبل از انجام آنژيو گرافي بايد رضايت
نامه امضاء شود و لباس مخصوص (گان)
پوشيده شود.
 موهاي محل ورود كتتر آنژيو گرافي در
قسمت بازو يا ران تراشيده و تميز مي
شود .
فرد در طول انجام آزمايش چه احساسي خواهد
داشت؟

اعمال مي شود.اگر كتتر از طريق شريان راني فرستاده شده
باشد ،معموال از فرد خواسته مي شود كه براي چندين ساعت

دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني آرذبایجان رغبي

پس از انجام تست ،صاف به پشت بخوابد تا از خونريزي

معاونتامور ردمان

پيشگيري شود .اين امر ممكن است باعث درد و ناراحتي پشت

مركز آموزشي ردماني آيتا ..طالقاني

شود.
مراقبت هاي الزم پس از انجام اين اقدام تشخيصي كدامند ؟
اغلب افراد چند روز پس از انجام اين آزمايش در صورتي
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كه عوارض خاصي نداشته باشند مي توانند به فعاليت هاي
روز مره خود بر گردند.
برخي از مراقبت هاي پس از انجام اين تست عبارتند از:
خودداري از بلند كردن اجسام سنگين در چند روز اول پس

فرد در طول انجام آزمايش بيدار خواهد بود و
ممكن است كمي احساس فشار در محل ورود لوله
داشته باشد  .در برخي موارد پس از تزريق ماده
حاجب فرد احساس گر گرفتگي خواهد داشت  .پس
از انجام آزمايش ،لوله از محل خارج مي شود .
فرد ممكن است احساس فشار شديدي در محل ورود
كاتتر داشته باشد كه جهت پيشگيري از خونريزي

از انجام آزمايش .
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