
 تصوير األوعية التاجية
 
 
 

 مقدمة
تساعد الصورة الوعائية األطباء على تفّحص  .يعاني بعض الناس من مشاكل خطيرة في القلب والشرايين التي تغّذيه

 .األوعية الدموية في القلب

 ً إذا أوصى الطبيب بإجراء تصوير لألوعية التاجية فإن القرار بقبول ذلك أو رفضه يعود للمريض   . ايضا

يساعد ھذا الملخص .  على تحقيق فھم أفضل لفوائد ومخاطر ھذا اإلجراء

التشريح
ووظيفته الرئيسية ھي ضخ الدم إلى الرئتين وباقي . إن القلب ھو العضلة األكثر أھمية في الجسم

بما أن القلب نسيج حّي فھو يحتاج إلى الدم شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء  .أعضاء الجسم
تذھب مباشرة إلى  كثير من األوعية الدموية، التي القلب بضخ الدم إلى نفسه عبريقوم . الجسم

 و .ُتسمى الشرايين التاجيةعضلة القلب

األعراض وأسبابھا
لة لويحة وھي التي تؤدي إلى تضّيق  تتكدس رواسب الكوليسترول في الشرايين التاجية مشكِّ

كافية من الدم خاللھا، وھذا ما يؤدي إلى ال تسمح الشرايين المتضّيقة بمرور كمية . الشريان
.انخفاض تدفق الدم إلى العضلة القلبية، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى حدوث النوبات القلبية

. عندما يتناقص تدفق الدم بشكل ملحوظ بسبب رواسب الكوليسترول، فإن القلب يصبح عاجزاً عن مماشاة الجھود المتزايدة
  . سوءاً، أو انغلق الشريان التاجي فإن القلب قد يتأذىوإذا ما ازدادت األمور

إن التصوير الوعائي اختبار يساعد على رؤية اللويحة في الشرايين التاجية كما يساعد على كشف أي تضيق أو انسداد 
بيب  يمكن أن تسمح للط إن االختبارات األخرى، كتخطيط القلب الكھربائي أو مراقبة ضربات القلب وتسجيلھا،.فيھا

باإلشتباه بوجود انسداد في الشرايين التاجية، ولكنھا ال تسمح له برؤية األوعية الدموية، أما تصوير األوعية التاجية فھو 
  .الفحص الموثوق الوحيد الذي يظھر أوعية القلب الدموية

اإلجراء
يأكل أو يشرب بعد منتصف الليل قد يطلب الطبيب من المريض أال يأكل أو يشرب قبل ھذا اإلجراء بعدة ساعات، أي اال 

.إذا كانت ھذه العملية سُتجرى في الصباح التالي مثالً 

 

 
 .استشر طبـيـبك بخصوص حالتك الصحية. مة وليست نصائح طبية خاصة بكط وھي معلومات عاـقـيفية فـقـثـصة ألغراض تـالمعلومات الواردة في برامج المفّسر مخص

  
 www.mufasser.com ct0102a3، 2015- 1995© جميع حقوق النشر محفوظة لمعھد التـثـقـيف الصحي،

    07/2015 :ت المراجعة بتاريختمّ 
1 



 
 

 
 .ـيـبك بخصوص حالتك الصحيةاستشر طب. ط وھي معلومات عامة وليست نصائح طبية خاصة بكـقـيفية فـقـثـصة ألغراض تـالمعلومات الواردة في برامج المفّسر مخص

  
  www.mufasser.com ct0102a3، 2015- 1995© جميع حقوق النشر محفوظة لمعھد التـثـقـيف الصحي،

    07/2015 :ت المراجعة بتاريختمّ 
2 

يمكن أن يتم التصوير الوعائي وفق قواعد ويقوم الطبيب  .خالل التصوير بفحص الشرايين التاجية بحثاً عن انسدادات
المرضى الخارجيين، أي أن المريض يستطيع الذھاب إلى بيته 

.ص الفحبعد انتھاء ھذا

.حص

ً يتم ھذا اإلجراء والمريض واٍع، كما أنه إجراء غير مؤلم .  عمليا
سوف ُيطلب من المريض أن يستلقي على طاولة جھاز األشعة 

ويتم مراقبة نبض القلب، وضغط الدم، والعالمات  .السينية
الحيوية بشكل مستمر أثناء إجراء الف

ثم ُتدخل  .ر موضعيثم يتم تطھير المنطقة األُربية وتخديرھا بمخد
القسطرة في الشريان من خالل جلد الفخذ وتشق طريقھا صعوداً 

وقد يقوم الطبيب في بعض األحيان،  .باتجاه الشرايين التاجية
بإدخال القسطرة عبر شريان كبير في اإلبط بدالً من المنطقة 

وعندما  .األربية، ويعتمد ذلك على حالة الشرايين، وتقدير الطبيب
طرة إلى الشرايين التاجية يقوم الطبيب بحقن الصبغة تصل القس

سماح يجب أن يحافظ المريض على الھدوء التام أثناء التصوير، وذلك لل. بينما يتم التقاط صور باألشعة السينية أثناء ذلك
.حصول على صور جيدة وواضحةبال

أو أداة أخرى إذا كان وإذا ما الحظ الطبيب وجود انسداد فإنه سينصح بإزالته بواسطة البالون 
 ً   . رأب الوعاء: تسمى عملية فتح اإلنسداد بواسطة البالون. ذلك ممكنا

وبعد انتھاء عملية التصوير، ورأب الوعاء إذا كان ضرورياً، يتم إخراج القسطرة ويطلب من 
موقع الذي دخلت المريض االستلقاء بشكل مستو وعدم ثني رجله، وذلك للوقاية من النزف من ال

يحتاج المريض لإلستلقاء ما يقارب الساعة فقط إذا استخدم اختصاصي القلبية أداة  . القسطرةمنه
خاصة إلغالق الشريان، أما إذا لم يستخدمھا فإن على المريض أن يبقى مستلقياً حوالي ثماني 

يحتاج المريض إلى . كما أن عليه اال يثني رجله في الجھة التي تمت فيھا العملية. ساعات
اب شخص آخر يساعده على الرجوع إلى البيت ألنه قد ال يكون قادراً على قيادة السيارة اصطح

.بنفسه بعد العملية

المخاطر والمضاعفات
صحيح أنھا . إن ھذا اإلجراء آمن، ولكن ھناك بعض المخاطر والمضاعفات الممكنة الحدوث

. لمخاطر تحسباً لحدوثھامستبعدة، لكنھا تظل ممكنة رغم ذلك؛ ويجب أن يعرف المريض ھذه ا
  .فمن خالل معرفتھا يصبح قادراً على مساعدة الطبيب في الكشف عن المضاعفات فور حدوثھا

 رأب الوعاء

ولكن ھذه الكمية نفسھا قد .  السينية في ھذا اإلجراء، إن كمية اإلشعاع التي يتعرض لھا المريض تعتبر آمنةُتستخدم األشعة
 . لذلك على المرأة أن تتأكد من أنھا ليست حامالً قبل التعرض ألي فحص شعاعي اختياري. تكون ضارة بالجنين
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حدوث نوبة قلبية، األمر الذي يتطلب إجراء عملية رأب يمكن أن يؤدي تصوير األوعية التاجية في حاالت نادرة إلى 
يمكن أن تسبب القسطرة الموضوعة في الشريان في حاالت  .وعاء غير محسوبة، أو حتى جراحة قلب مفتوح للمريض

ع مما يؤدي إلى تناقص كمية الدم التي تتدفق إلى الساق أو الذرا.  إصابة ھذا الشريان أو غيره من شرايين الجسم.نادرة
األمر الذي يحتاج إلى إجراء . الذي حصلت فيه اإلصابة

 . عملية جراحية إلعادة جريان الدم إلى طبيعته

قد يؤدي إدخال القسطرة أيضاً إلى إصابة عصب ما في 
الذراع أو الساق، ويعتمد ذلك على المكان الذي جرى فيه 

  . الوخز في البداية

 يعاني بعض الناس من حساسية تجاه صبغة اليود
لذلك على المريض التأكد من . المستعملة في ھذا الفحص

إخبار طبيبه حول مشاكله التحسسية، وحول أية تفاعالت 
محتملة تجاه أي نوع من الصبغات سبق أن تعرض لھا ف

.الماضي
ي 

ند 

 .أعلى إلى حد ما

يمكن أن تسبب الصبغة حدوث فشل كلوي ع 
لذا يجب إخبار الطبيب حول أية مشاكل . بعض الناس

قد يكون المريض في ھذه . ھا المريضكلوية يعاني من
الحالة في خطر 

المتفورمين، وھو دواء خافض لسكر الدم، ومن أسمائه  قد يطلب الطبيب من مريضه ان يتوقف عن تناول ،قبل الفحص
على . كالت الكليةوذلك لتقليل إحتمالية اإلصابة بمش.  ساعة بعد الفحص48 و بعدم استخدامه لمدة غلوكوفيج،: التجارية

.العموم، من المھم إخبار الطبيب عن أية أدوية يتناولھا المريض

ماذا بعد التصوير الوعائي؟
يحتاج المريض لإلستلقاء ما يقارب الساعة فقط إذا استخدم اختصاصي 

القلبية أداة خاصة إلغالق الشريان، أما إذا لم يستخدمھا فإن على المريض 
كما أن عليه اال يثني رجله في . ي ثماني ساعاتأن يبقى مستلقياً حوال

 .الجھة التي تمت فيھا العملية

وھي تتضمن " تعليمات التخرج"تقوم الممرضة بتزويد المريض بما ُيسمى 
يجب أن يطلب . رقم ھاتف يستطيع المريض استعماله في الحاالت الطارئة

مرار، أو المريض ھذا الرقم في حال ظھور أية أعراض جديدة لديه كاالح
  .الحّمى، أو الَخَدر، أو الوھن، أو التورم، أو النزف من مكان الوخزة

يجب على المريض التوجه إلى أقرب غرفة طوارئ إذا شعر بألم في 
الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو ألم في الذراع، أو اضطراب في 

.ضربات القلب
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الخالصة
يقوم الطبيب في ھذا الفحص . ء على تفحص األوعية الدموية في القلبألوعية التاجية فحٌص يساعد األطباإن تصوير ا

بحقن صبغة ضمن الشرايين التاجية ليصبح من الممكن تصويرھا باألشعة 
إن التصوير الوعائي ھو أفضل وسيلة الكتشاف فيما إذا كانت . السينية

  .الشرايين ُمغلقة أو متضّيقة بسبب لويحة

ة رأب الوعاء إذا وجد أن أحد الشرايين ربما ينصح الطبيب بإجراء عملي
إن رأب الوعاء ھو إجراٌء يسمح للطبيب بفتح الشرايين . التاجية مسدوداً 

يناقش الطبيب عادة نتائج التصوير الوعائي واحتماالت . المتضّيقة في القلب
. المعالجة المتاحة مع المريض

طر والمضاعفات كما أن المخا. إن تصوير األوعية التاجية إجراء آمن جداً 
إن معرفة المريض بھذه المخاطر والمضاعفات تساعده على . نادرة جداً 

 . اكتشافھا مبكراً في حال حدوثھا
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