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 استنت ها چگونه استفاده می شوند ؟ 
استتتنت قبا از استتتفاده ، در اندازه کوچمی شمع شتتده و دور  ی  

سداد رانده می  ستنت به محا ان سپس ا بالن کاتتر قرار می گیرد . 

شود و زمانی که بالون باد می شود ، استنت باز شده و در محا خود 

سبب باز نگه  شمیا می دهد که  ست را ت قفا می گردد و ی  دارب

ستنت ب شود. ا شتن رگ می  شما دایمی داخا رگ باقی می دا ه 

ماند و آن را باز نگه می دارد. این امر ستتبب بهبود شریان خون به 

 عضله قلبی و رفع عالیم ) اغلب در قفسه سینه ( می شود. 

استتتنت ها بر استتاس برخی از ویژگی های خاخ ستترخرگ دچار 

ستفاده از  شوند. عواملی که برروی احتمال ا ستفاه می  سداد ، ا ان

 موثرند ، اندازه سرخرگ و محا انسداد آن می باشند .  استنت

کثر اعمال آنژیوپالستتتی با ااستتتنت گراری به شتتدت راید بوده و 

 استنت گراری همراه می باشند. 

 فواید استفاده از استنت کدامند؟  
در برخی از بیماران ، استتتنت مینان ابتال به تنگی مددد را که پس 

سایر روش های اندام گرفته توسط کاتتر از آنژیوپالستی بالونی یا 

 رخ می دهد ، کاهش می دهد. 

افرادی که تحت آنژیوپالستتتی و استتتنت گراری قرار می گیرند ، 

نستتبت به افرادی که تحت عما شراحی با پس ستترخرگ کرونری 

درد و احساس قرار می گیرند. بهبودی سریع تری دارند. هم چنین 

 است .  ناراحتی در آن ها کمتر

شده مدددا  ستنت گراری  سرخرگ های ا ست  آیا مممن ا

 دچار تنگی شوند ؟ 

در حدود ی  سوم از بیمارنی که تحت انژیوپالستی  بدون 

استنت گراری قرار می گیرند ، سرخرگ مربوطه دوباره شروع به 

تنگ شدن در عرض چند ماه پس از عما می نمایند. این کاهش 

 دوباره قطر ، تنگی مددد نامیده می شود. 

استتتنت به پیش گیری از این حالت کم  می کند. در ستتال های 

ستنت  اخیر ستفاده می کنند که ا ستنت های شدیدی ا شمان از ا پن

 های آغشته به دارو نامیده می شوند .

 

 
 استنت )فنر ( چیست ؟ 

استنت ی  لوله توری سیمی کوچ  می باشد که سبب باز شن 

 سرخرگ شده و به شما دایمی داخا آن می ماند. 

 

 چرا از استنت استفاده می شود ؟ 
هنگامی که ی  سرخرگ کرونری ) سرخرگ های خونرسانی 

کننده به عضله قلبی ( به واسطه تدمع رسوبانی که در مدموع 

پالک نامیده می شوند تنگ می شود . شریان خون به عضله قلبی 

کاهش می یابد. اگر شریان خون به عضله قلبی کاهش پیدا کند ، 

شمیا شود و درد قفسه سینه رخ می دهد. اگر لخته ای هم ت

سبب قطع شریان خون به بخشی از عضله قلبی می شود و حمله 

قلبی رخ می هد. استنت سبب باز نگه داشتن سرخرگ قلبی شده 

 و احتمال بروز حمله قلبی را کاهش می دهد. 
 

 سرخرگ ها چگونه باز می شوند ؟ 
شهت باز کردن ی  سرخرگ تنگ شده ، پنش  مممن است 

تحت عنوان مداخله کرونری از طریق  عملی را اندام دهد که

( یا آنژیوپالستی نامیده می شود. در این روند ی   PCIپوست )

لوله باری  که بادکن  )بالون( در سر آن قرار دارد از طریق ی  

 لوله بنرگتر که کاتتر نامیده 

می شود به داخا سرخرگ و به محا انسداد رانده می شود. 

ا تحت فشار قرار داده و محا سپس بادکن  باد شده و پالک ر

دچار تنگی را باز می کند . پس از اتساع مدرای رگ ، بالون خالی 

 شده و کاتتر بیرون کشیده می شود . 

 

 

 
این استنت ها با دارویی پوشیده شده اند که مانع از بسته شن 

مددد عروق خونی می شوند. استنت هایی که با دارو پوشیده نشده 

 اند ،استنت های لخت فنری نامیده می شوند. 

بسار مهم است که افراد دارای هر کدام از انواع استنت، داروهای 

   مصرف نمایند. ضد پالک خود را به طور صحیح طبق دستور پنش

اگر استنت کار نمند و سرخرگ ها دوباره بسته شوند، مممن است 

 اندام شراحی بای پس سرخرگ کرونری در شما ضروری باشد. 
پس از ی  عما استنت گراری چه احتیاطاتی باید صورت 

 گیرد ؟ 

بیمارانی که تحت عما استنت گراری قرار گرفته اند می 

ری از داروهای رقیق کننده خون عداد بیشتبایست از ی  یا ت

 کنند. استفاده 

و آسپرین هستند. این داروها به نمونه این داروها پالویمس 

کاهش احتمال ایداد لخت در استنت و انسداد سرخرگ 

 کم  می کنند. 

  آسپرین از نظر زمانی معموال به صورت نامحدود

 مصرف می شود. 

 ی ماه و یا شاید مدت طوالن21به مدت  پالویمس

 تری پس از عما )بسته به نوع استنت ( مصرف می شود . 

 مممن است سبب بروز عوارضی گردد،  پالویمس

در نتیده اندام دوره ای آزمایش خون صورت می گیرد. قطع 

نمردن این داروها به هر دلیلی بدون مشورت با متخصص 

قلبی که بیماری سرخرگ کرونری شما تحت درمان اوست، 

 مهم می باشد. 

 گراری  6 در نت  ت پس از استتت ته اول  ف ه

با ام آر آی ) ید MRI،تصتتویربرداری  تای بدون  ید  با ( ن

متخصتتص قلب صتتورت گیرد . البته ابنارهای شتتناستتایی 

ها ( اثری بر  گاه  ند موارد موشود در فرود مان نده فلن ) کن

 استنت ندارند. 

  توشه: شهت هرنوع پروسیدر پنشمی بخصوخ

ندانپنشتتمی، و  با تصتتویربرداری، د ما  مال شراحی حت اع

 متخصص قلب خود مشورت کرده و اشازه بگیرید.
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