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 انژیوگرافی

 

Angiography  اسangeio  ٚ تٝ ٔعٙای ريgraphein  .تٝ ٔعٙای ثثت در ستاٖ یٛ٘ا٘ی أذٜ اعت 

 ٚ ٔٛاد وٙتزاعت اعتفادٜ ٔیىٙٓ. (catheters)ٚ وتتز ٞا  (guide wires)در ا٘ضیٌٛزافی اس ٌایذ ٚایز ٞا 

عی عیغتٓ فٕٛراَ اعتفادٜ ٔیىٙیٓ ٚ تزای تز٘ىتٝ: تزای تزعی عیغتٓ شزیا٘ی ٚ عٕت چپ لّة اس شزیاٖ 

 ٚریذی ٚ تزعی عٕت راعت لّة اس ٚریذ فٕٛراَ اعتفادٜ ٔیىٙیٓ.

 ا٘ضیٌٛزافی: جٟیشات*ت

40m( اتاق پزتٛدٞی تا ٔغاحتی حذالُ -
 ٔا عزب وٛتی شذٜ تاشذ.وٝ تایذ تٕا 2
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تزای ا٘ضیٌٛزافی دعتٍاٞی وٝ تتٛا٘ذ اوغپٛسٞای تاال در سٔاٖ وٛتاٜ ا٘جاْ دٞذ وارتزد دارد، ٔشخصات ایٗ  (-

 ٜ ٞا عثارتٙذ اس:دعتٍا

 پاِظ اعت. 12فاس ٚ  3وٝ فزوا٘ظ تاال دارد،  HTG (High Tension Generator). دعتٍاٜ 1

خٛب تایذ داشتٝ تاشذ پظ حتٕا تایذ اس ا٘ذ دٚار تا عزعت تاال اعتفادٜ  (cooling). عیغتٓ خٙه وٙٙذٜ 2

ا٘زصی  %1ی اِىتزٖٚ ٞا تثذیُ تٝ ٌزٔا شذٜ ٚ وٕتز اس ا٘زص٪ 99تیش اس  Xشٛد. )در پزٚعٝ ی تِٛیذ اشعٝ ی 

 اٖ ٞا تثذیُ تٝ اشعٝ ٔیشٛد. 

وٛچه اعت سیزا در  (focal spot)درجٝ وٝ دارای ٘مغٝ ی وا٘ٛ٘ی  7تا  6. ساٚیٝ ی ا٘ذ وٛچه در حذٚد 3

تز ٚ فشزدٜ تز  صی ٍٕٞٗا٘ضیٌٛزافی ٘یاس تٝ جشئیات تیشتز داریٓ ٚ ٘مغٝ ی وا٘ٛ٘ی وٛچىتز فٛتٖٛ ٞایی تا ا٘ز

ایجاد خٛاٞذ وزد. أا اثز پاشٙٝ ی ا٘ذ تا وٓ شذٖ ساٚیٝ ی ا٘ذ تشذیذ ٔیشٛد سیزا فٛتٖٛ ٞای تیشتزی در عٕت 

در عٕت ا٘ذ واٞش  ٔیشٛ٘ذ ٚ در ٘تیجٝ شذت فٛتٖٛ ٞا )تعذاد فٛتٖٛ ٞا ضزب در ا٘زصی فٛتٖٛ ٞا( ا٘ذ جذب

اعت ٚ ٘احیٝ ای اس تذٖ تیٕار وٝ ضخأت تیشتزی دارد در  پظ اثز پاشٙٝ ی ا٘ذ در ا٘ضیٌٛزافی ٟٔٓ خٛاٞذ یافت

 FFD=100cmعٕت واتذ لزار ٔیٍیزد سیزا شذت فٛتٖٛ ٞا در عٕت واتذ تیشتز اعت. در ا٘ضیٌٛزافی ٔعٕٛال 

cm 35-30اعت وٝ ٔیذا٘ی در حذٚد 
 ایجاد ٔیىٙذ. 2

اعتفادٜ ٔیىٙٙذ  automatic injectorدر ا٘ضیٌٛزافی، تشریك تایذ تٝ صٛرت یىٙٛاخت ا٘جاْ شٛد پظ اس یه 

)اعتفادٜ اس ٘زٔاَ عاِیٗ تذِیُ خاصیت  وٝ عالٜٚ تز ٔادٜ ی حاجة اس ٘ٛرٔاَ عاِیٗ ٞٓ اعتفادٜ ٔیىٙذ.

 ٞیذراعیٖٛ اس ٘فزٚپاتی در افزادی وٝ ٔشىُ وّیٝ دار٘ذ جٌّٛیزی ٔیىٙذ.(

   

٘ٛاحی تٍٙی ٚ یا  یدٞیٓ، ٕٔىٗ اعت در تعض٘ىتٝ: تذِیُ ایٙىٝ ٔا ٕ٘یتٛا٘یٓ تٝ عٛر یىٙٛاخت تشریك را ا٘جاْ 

 ٌشادی رخ دٞذ وٝ ٕٔىٗ اعت تٝ تشخیص اشتثاٜ ٔٙجز شٛد.  
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اعتفادٜ ٔیشٛد، ایٗ عیغتٓ اس پیشزفتٝ تزیٗ عیغتٓ ٞای تصٛیزتزداری  bi planeدر ا٘ضیٌٛزافی اس عیغتٓ 

ار لزار دارد ٚ تٝ عٛر وٝ ٞز وذاْ در ٞز عزف تیٕ (rotating cameras)وٝ اس دٚ دٚرتیٗ چزخاٖ  اعت

عىغثزداری ٔی وٙٙذ. دٚرتیٗ ٞا اس جّٛ تٝ عمة ٚ اس یه عزف تٝ عزف دیٍز  (simultaneous)ٕٞشٔاٖ 

حزوت ٔیىٙٙذ ٚ تصٛیزی تا ویفیت وٝ لاتّیت دیذٖ جشئیات عزٚق ٚ تافت ٘زْ را ٔیذٞذ ) وٝ در ٘غُ ٞای لثُ 

ذیٍز تٟیٝ ٔیشٛ٘ذ ٚ در رٚی صفحٝ ی ٔا٘یتٛر عىظ ٞای لاتُ دعتزط ٘ثٛد(. دٚ ٔجٕٛعٝ اس تصاٚیز در وٙار یى

 (عٝ تعذی اس ٘احیٝ ای ایجاد ٔیىٙذ وٝ پششه ٔیخٛاٞذ رٚی اٖ ٔغاِعٝ وٙذ.

       

 

 تزای دیذٖ تصاٚیز تیشتز اس ِیٙه سیز اعتفادٜ وٙیذ:

http://www.strutpatent.com/patent/07594751/biplane-x-ray-system#!prettyPhoto[patent_figures]/0/ 
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 ، ٔثُ:در یه اتاق ا٘ضیٌٛزافی تایذ عیغتٓ ٞای اٚرصا٘ظ ٚجٛد داشتٝ تاشذ

وپغَٛ اوغیضٖ. )اعتثار وپغَٛ اوغیضٖ تیشتز اعت سیزا در تعضی  –عاوشٗ ٔزوشی  –( اوغیضٖ ٔزوشی -

 الع اوغیضٖ ٔزوشی دچار ٔشىُ ٔیشٛد.(ٔٛ

)ٔثُ: اپیٙفزیٗ)افشایٙذٜ ی فشار  : وٝ شأُ دارٚ ٞای اٚرصا٘ظ اعت.(emergency trolley)( تزاِی اٚرصا٘ظ -

 خٖٛ( ، اب ٔمغز، ٞپاریٗ )ضذ ا٘عماد( ٚ ...(

 . جزاحی لّة4. اٚرصا٘ظ 3اتاق عُٕ  .CPR 2. 1( وّیذ سً٘ اعالْ خغز وٝ تٝ چٟار جا ٔتصُ اعت: -

 ( ٘ٛر وافی اتاق-

 ( ٚجٛد دعتٍاٜ شٛن لّة در اتاق یا ٘شدیه تٝ اتاق-

سٔا٘ی وٝ تٝ تیٕار ٚصُ ٔیشٛد تٝ ٞیج ٚجٝ ٘ثایذ تٝ تیٕار دعت تش٘یٓ سیزا  ٘ىتٝ: اعتفادٜ اس اِىتزٚشٛن 

 یذ ٔیشٛیٓ. اتصاَ تٝ سٔیٗ ایجاد ٔی شٛد ٚ دچار تزق ٌزفتٍی شذ تٛعظ تذٖ ٔا

 *تزای اتاق ٞای ا٘ضیٌٛزافی تیٓ ٔٛرد ٘ظز شأُ:

 (cardiologist)( ٔتخصص لّة -

 ( رادیِٛٛصیغت-

 ٘فز( 2( وارشٙاط رادیِٛٛصی )-

 ٘فز(2( پزعتار ٔزالثت ٞای ٚیضٜ )-

 ( تٟیار-

 ( وٕه وار یا تیٕار تز-

وٝ پششىی وٝ ا٘ضیٌٛزافی را ا٘جاْ ٔیذٞذ تا تیٕار درتارٜ ی پزٚعٝ  pre/post angiography* ٚجٛد تخش 

ای وٝ عی خٛاٞذ شذ صحثت ٔیىٙذ. )در تعضی اس تیٕارعتاٖ ٞا اس رٚا٘شٙاط ٘یش اعتفادٜ ٔیشٛد( تعذ اس ا٘جاْ 

 ا٘ضیٌٛزافی ٞٓ تیٕار تحت ٔزالثت لزار ٔیٍیزد.
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تٝ اتاق ا٘ضیٌٛزافی ٚ یا ٔادٜ تاشذ ٚ تٟتز اعت وٝ ٘شدیه * در ا٘ضیٌٛزافی تایذ اتاق ٔزتٛط تٝ جزاحی لّة تاس ا

 حتی در داخُ اٖ تاشذ )یعٙی در اتاق جزاحی لّة تاس دعتٍاٜ ا٘ضیٌٛزافی ٚجٛد داشتٝ تاشذ(.

 CCU (coronary care unit)  ٚICU (intensive care unit)*ٚجٛد تخت خاِی در تخش ٞای 

 ضزٚری اعت سیزا أىاٖ خٛ٘زیشی داخّی ٔزیض ٚجٛد دارد. 

 *ٚظیفٝ ی وارشٙاط در اتاق ا٘ضیٌٛزافی:

 . ایجاد وٕتزیٗ دٚس در تیٕار ٚ پزع1ُٙ

 . وٙتزَ ویفیت تصٛیز2

 ٘ىتٝ: پزعتار ٔزالثت ٞای ٚیضٜ تایذ ٕٞٝ ی چیش)تجٟیشات( را چه وٙذ.

  

 


