سی تی آنژیوگرافی چیست ؟
یک تست پزشکی کم تهاجمی می باشد که به پزشک در
تشخیص و درمان بیماری عروقی شما کمک میی کدید
اساس این تست استفاده از تکدولوژی سه بعدی است و
در بعضی از موارد از ماده حاجب برای تولیید تایاویر از
عروق بزرگ بدن استفاده می شیود در ایین تسیت از
وسائل مخاوص رادیولوژی برای تولید قطعات تایاویر
زیاد و یک کامپیوتر برای اتاال این تااویر به یکیدیرر
استفاده می شود
موارد استفاده از سی تی آنژیو :
این پروسیجر برای بررسی عروق خونی در نقاط کلییدی
بدن که شامل مغز  ،کلیه ها  ،لرن  ،ریه ها  ،قلب و گردن
است  ،استفاده می شود
پزشکان از این روش برای تشخیص موارد زیر استفاده
می کنند :
 -1مشخص کردن بیمیاری در ئئیورت ییا عیروق
بزرگ دیرر
 -2تشییخیص بیمییاری عروقییی در سییرخرگ
کاروتید گردن
 -3تشخیص مشکالت عروقی مغز
 -4مشخص کیردن تدریی هیای عروقیی قزیل از
عمل جراحی
 -5مشخص کردن بیماری در عروق کلیوی و کمک
برای ئمادگی پیوند کلیه

 -6کمک به جراحیان در تیرمیم عیروق خیونی و
بررسی ئنها برای بالون گذاری
 -7تشخیص صدمه در عروق در بیمارانی که ضربه
دیده اند
 -8بررسی جزئیات عروقی که به تومور خونرسانی
می کددد  ،قزل از جراحی
 -9مشخص کردن پیارگی ائیورت و شیاخه هیای
اصلی ئن
 -10نشان دادن وسیعت و شیدت اتروسیکلروز و
تدری در عروق کرونر
 -11در بیمارانی که باید عمل جراحی باز شوند
 -12بررسی بیماری هیای سیرخرگی بخایوص در
کسانی که سابقه فامیلی دارند
 -13تشخیص بیماریهای عروقی ریوی

دارید  ،بیه پزشیک اطیالع دهیید بیارداری و ییا
شیردهی نیز باید اطالع داده شود
دستگاه چه شکلی است ؟
شزیه به یک ماشین بزرگ است که یک ورودی ییا
تونل در مرکزئن قرار دارد و یک میزمخاوص که در
تونل حرکت می کدید در مرکیز دسیتراه یکسیری
تشخیص دهدده های الکترونیکی روبیروی هیم در
یک حلقه قرار دارند کیه دور شیما میی درخدید
کامپیوتر و مانیتوری به این دستراه وصل است کیه
اطالعات به تاویر کشیده شده را بررسی می کدد
چگونه این کار انجام می شود ؟
این تست بیشتر در بیماران سرپائی انجام می شود
تکدسین بیمار را روی مییز دسیتراه معمیو

بیه

صورت صاف بیه روی پشیت ییا کدیار و ییا شیکم

 -14تشخیص لخته در عروق

می خواباند طداب ها و یا بالشهای مخاوص بیرای

چگونه باید برای پروسیجر آماده شوید ؟

درست وضعیت دادن و نره داشتن بیمار اسیتفاده

لزاس های راحت و گشاد بپوشید ،اشیاء فلزی مثیل

می شود پرستار یا تکدسین اموزش دیده ییک راه

جواهرات ،عیدک ،دندان مادوعی و گیره مو باید در

باز سرم در دست بیمار ایجاد می کدد سپس میز به

ئورده شود سمعک را نیز بایید در بیاوریید ددید

ئهستری برای گرفتن عکسهای اصیلی بیه داخیل

ساعت قزل از پروسیجر باید از خوردن و ئشیامیدن

دستراه فرستاده می شود  ،وقتیی کیه شیروع بیه

خودداری کدید به خاوص اگر قرار باشید از میاده

گرفتن تااویر می کددد  ،با یک دستراه اتوماتییک

حاجب استفاده کدید اگر داروی خاصیی اسیتفاده

دارو تزریق می شود ممکن است از بیمار بخواهدد

می کدید و یا حساسیت داروئی ییا ذیذائی خیاص

که نفس خود را حزس کدد وقتی تسیت بیه اتمیام

دارید به پزشک اطالع دهید اگر تاریخچه بیماری

رسید  ،مدتی طول می کشد که عکسیها را از نریر

قلزی – ئسم – دیابت – بیماری کلیوی ییا تیروئیید

کیفیتی بررسی کددد و بعد سرم را قطع میی کددید
کل زمان انجام تست  10-25دقیقیه طیول میی

کشد و تمام زمان انجام با کارهای قزل و بعید از ئن

بعد از انجام کار می توانید فعالییت عیادی داشیته

حدود یکساعت به طول می انجامد

باشید اگر ماده حاجب تزریق شده باشید  ،ممکین

در حین انجام کار شما چه احساسی خواهید داشت ؟

است به شما کارهای خاصی توصیه شود

بیشتر تست های از این قزییل کیم درد  ،سیریع و

چه کسی نتایج را بررسی می کند و چگونه شما آن

ئسان است در این نوع تست ها مدت زمان کاهش

را تحویل بگیرید ؟

یافته است ممکن است تدها مدت زمانی که بیمیار

رادیولوژیست یا پزشکی که بیرای ایدکیار ئمیوزش

باید بی حرکت باشد  ،برایش ئزاردهدده باشد  ،بهتر

دیده است  ،اطالعات را ئنیالیز میی کدید  ،امضیاء

است که پرستار یا تکدسین مسکن ییا ئرام بخیش

می کدد و ئن را تحویل شما میدهد که بیه پزشیک

تجویز کددد

مربوطه خود مراجعه کرده و از او توضیحات زم را

زمانی که ماده حاجب تزریق می شود  ،یک احساس

بریرید

سوزن  ،سوزنی به شما دست می دهد  ،ممکن است
احساس گرما یا طعم فلز در دهان حس کدید گاهی

سی تی آنژیوگرافی

در بعضی از افراد احسیاس خیارش و کهییر ایجیاد
می شود که برای از بین بیردن ئن از دارو اسیتفاده
می شود بایید بدانیید کیه اگیر ددیار سیرگیجه

بیمارستان شهید محمدی

( حالت سزکی سر ) و یا حالیت سیختی در تیدفس

واحد ئموزش سالمت:

شدید به پرستار اطالع دهید که از عیوار

بعیدی

جلوگیری شود
وقتی شما به داخل دستراه رانده می شوید  ،کمیی
احساس همهمه و درخش در اطیراف سیر نماییان
می شود که طزیعی است باید بدانید که اگر ده در
اتاق تدها هستید ولی تکدسین شما را میی بیدید ،
صدای شما را می شدود و با شما صحزت می کدید
در مورد بچه ها  ،پدر یا مادر در اتاق حضور دارند و
باید لزاس محافظ به ئنها داده شود
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