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 22/40/2400 دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 شده برای شریان های تنگ ءااتک
 کندرا مغلوب می نیچه های کوچک فلزی طب قلب 

 

 از مطبوعات سویس

 Nicola von Lutterottiنویسنده:  ، 42/40/2400مؤرخ  ،روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 
 

 ". catheterبا "کاتتر   coronaryمعالجٔه "شریان های "

 .است خی مؤفقیتییک تار coronaryشریان های  "کاتتر"معالجٔه 

را  یمریضانرا با سکته از سقوط قلب نجات می دهد یا چنین  یصرف مریضانعمل ولی هنوز شفاف نیست که آیا این 

 .ی دچار باشدجریان خون عضالت قلب تهدید کنندهٔ کمتر اخالل نیز که به 

 

 
 

قدم اول 

 اول
اربین  قلب "کاتتر"به کمک  "استنت"نخست 

 تنگناه شریان داخل می گردد

 قدم دوم

 "کاتتر" نوکوی لون رابعد از آن ب

با و مواد ترسب کرده  ٬جاداده  شده

. ازهم پاشان می گردد فشار  

 قدم سوم

و  کشیده می شود "کاتتر" در اخیر

به حیث اتکا در شریان باقی  "استنت"

 می ماند. 

قلب "کاتتر"  

و ترسب چونه چربی  

اتکای شریان 

 )استنت(
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" ـ یک arteriosclerotic وز کلیروتیک ی"ارتیرمشروط به  اختالل جریان خون در عضلٔه قلب با  مرگ مریضان

تمایل خشنود تعلق می  گیرد که عوامل مریضی قلبی کروناری ـ در سالهای اخیر شدیدا ً تقلیل یافته است. به اسباب این 

 با شکران خطرات سکتٔه قلبی در جمله کلوسترین زیاد درخون و فشار بلند خون امروز بهتر اداره شده می تواند. ازچند 

از  انسان های زیادبرعالوه  ا ًضمن ،قلب مریضی کوروناری کثرت عواقب ،مبرم قلبی یشرفت در معالجٔه سکتهٔ از پ

 سال جان به سالمت می برند.24ین نسبت به قبل از یشرانا گهانی مسدود شدن 

 

 معالجٔه مؤفق سکتٔه قلبی

 یک فوزیون با داروی منحل کنندٔه لختٔه خون ،در صورت امکان ،مریضان با سکتٔه مبرم قلبی 0۹۹4الی وسط سالهای 

به دست می آوردند. این معالجه که امروز نیز هنوز عملی می گردد البته خطر بزرگ خون ریزی را در خود پنهان 

نسج قلب که از جریان و شریان مسدود شده باز گردد تا توفیق حاصل نمی گردد  همیشهدر این صورت دارد. برعالوه 

نایل آمد: بعد از  angioplastyگر به این هدف توسط نجات یابد. اطمینان بخش تر است ا ،دوران خون قطع گردیده

را روی  "کاتتر"کاردیولوگ یک  ،در شعاع ایکس قابل دید می سازدرا که شریان ها  "کانترست"انجکشن یک داروی 

می کند در حالیکه بالون جدا رگ تنگ شده جا می دهد. بعدا ً او مواد ترسب کرده را توسط فشار از هم سیستم شریان در 

او رگ وسیع شده را برعالوه اکثرا ً با نیچه های فلزی به شکل جالی یعنی  .کالنتر می سازد با هوارا در نوک کاتتر 

 اتکا می بخشد. "ستنت"یک 

 

سکتٔه قلبی از یک انگیوپالستی عاجل بیشتر مستفید می گردد در ضمن مورد سؤال قرار نمی گیرد.  اناینکه مریض

در  .روشن می باشد مریضی قلبی کوروناریدر ـ نه غیر مستقیم مواجه به خطر زندگی ـ  موقعیت ثبات سیار کمتر ب

 Thomas ،بیانبه  لجٔه کاتترامع ،برجسته باشداوسط عضلٔه قلبی  صرف قلیل تا دراختالل جریان دوران خون صورتیکه 

Lüscher، نشان  متضمن زنده ماندن نمی باشد. این ،در جواب یک سؤال ،از شعبٔه کاردولوژی شفاخانٔه پوهنتون زوزیخ

 دهندٔه معلومات در سالهای اخیر است.

این عملیه عموما ً مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا چشمگیر در آن است که حمالت همچنان در چنین مریضان لیکن 

 Thomas  بکلی یا وسیعاً  به دور شده می تواند. ًبه این وسیله اکثرا (Angina pectorisشدیدا ً غیر مطبوع سینه تنگی )
Meinertz، بدون حرکت منظم و معالجٔه  اینتنزیف )متمرکز( سطح ولی  ،تشریح می دارد ،رئیس خیریٔه قلب در آلمان

اکثرا ً دوباره دامنگیر می شود. یک طریق صحی زندگی خواهد توانست درد شکایات  ،کولسترین و دیگر عوامل خطر

آشکارا حوصله  ،کاتتر اکثرا ً به صورت دوامدار نیز تقلیل بخشد. برای رسیدن به این هدفقبلی های سینه را بدون عمل 

 طبیب ضرورت است.  خوب و مشاعیت 
 

تنها بآلخره تأثیرات پالسیبو نقش عمده ندارد. عمدتا ً  Angina pectorisاکثرا ً بر آن فکر نمی شود: در  آنچه  برعالوه

 ای نتایج مطالعه ،نایتأثیر گزار بر  و عالیم مرض میرساند. یک سند خاص به یک بهبود قابل تذکرموقف انتظار مثبت 

دیده شد  عٔه متذکره مطال در است که در آن مؤثریت یک وسیلٔه جدید در برابر آنجینا پکچری)سینه تنگی( تجربه گردید.

بال وقفه  این ـ و یابد می تخفیفدوامدار مانند موادی آزمایش شده  ساناستفاده از پالسیبو درد های سینه تقریبا ً همبا که 

 بعد شروع معالجه.

 

 سؤال های بی جواب

 کم خونی( با رگ گشایی)آنژیوپالستی٬ این مطالعه است که آیا یک مریض  ٬موضوع عمیق و متمرکز در حال
در این جا  ؟چگونه پس دقیقا   ٬باشدجواب بله  یکهدر صورت ٬ماندمی از سکتٔه قلبی محفوظ  ٬پیشرفتٔه عضالت قلبی

به  کرونا زیاد خاصتا   در مواقع که شریان هاینزدیک تر است به ساحٔه جراحی قلبی که در مشکالت مهم  کارد لوژی
در را منجر شدن به مرگ و حمالت سکته کثرت می تواند  "پاس بای"حیث گزینٔه بهتر پنداشته شود. زیرا یک عملیات 

یک سان  ٬برای همه اشخاص مد نظرلیکن عملیات جراحی  .دبهبود بخشنسبت یک آنژیوپالستی  ردوامدا ٬این صورت
و از این لحاظ مریض  است تر پر اهمیت معالجٔه کاتترنسبت به به خصوص  که عملیات در واقعیت  ٬مناسب نیست

بیشتر تحت فشار قرار می گیرد. البته در جراحی قلب نیز مانند همه رشته های طب قلبی در سالهای اخیر پیشرفت 
کدام شیؤه عمل که هرچه بیشتر به نفع اشخاص مورد نظر تمام می شود ـ یک   های قابل مالحظه به دست آمده است.

پرداختن مشکل  جواببه بصورت خلص  آنژیوپالستی یا صرف استفاده از دارو ـ  از این لحاظ ٬ی بای پاسجراح
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امید برده  «Ischemia کم خونی» ه نام خالصهب "کانادایی –امریکایی ". یک توضیح این سؤال از یک مطالعٔه است
  .تجربه گردد از سه متود معالجهمطلوب به اساس پرینسیپ تصادف هریک نفر  ۰۸۸۸یکه در ربه طو ٬می شود

             

 
 داخل می گردد «استنت»ی قلب ردر کورونا

 
 موانع زیاد در شروع

آنژیو پالستی( به مشکل قابل تصور است که چه نوع کوروناری جهانی آنژیو پالستی در قلب)مظفرانٔه عود به صنظر 

 Andreas ،کاردیولوگ" ،به این طریق "پیش گام  سویسی اشته شد.ذدر راه شیؤه عمل به میان گنخست مقاومت ها  
Grüntzig، .هنگامیکه او  اصال ً به مشکالت زیاد مواجه بود تا همکاران خود را به ظرفیت این شیؤه عمل متیقن نماید

بسیاری از که به یاد دارد  Meinertz ،کردمی دریک کانگرس در امریکا معرفی  0۹۹4تخنیک کاتتر را در سالهای 

عالیم مؤفقیت نوع وقتیکه . » ،«این کار یک انسان نیست ،این یک جنایت است: » ندگفتمی و مانده مشترکین مبهوت 

پشتی بان به میان آمد. بعدا ً همه به یکبارگی مدعی شدند که این ها از شروع  به زودی تغییر عقیده ،معالجه پدیدار گردید

Grüntzig بودند ».Meinertz در واقعیت ،اظهار می دارد، Grüntzig  در اروپا کمتر پشتی بان داشت و از این لحاظ به

 امریکا مهاجرت کرد.

 

 0۹۹۹در سال  Grüntzigدر پای از کاتتر استفاده به عمل آمد بعدا ً معالجٔه اختالل دوران خون برای  نخست صرف

مبتال به حمالت شدید  ،ساله ۸۳کاتتر بالون درقلب نیز کار گرفت. مریض آن زمان وی یک مرد از  برای بار اول 

Angina pectoris  خود را حیات باقی  ،زیرا او بعد از عملیات .مؤفق انجامید عملیک به با کاتتر وی معالجٔه بود که

هر » ،صحنه انجام پذیرفت روی . اینکه واقعٔه اولی بدون دغدغه و برعالوه به مؤفقیتبه سر برد بدون شکایت از درد

«. بی اهمیت پنداشته شودمی تواند به جز اینکه داشته تعبیر دیگر 

انکشاف یافته روی میز آشپزخانه  Grüntzigزیرا آنچه از طرف 

بسیار به اصطالح  ،سوزن میان خالییک  ،بالونیک با  مجهز

که با آن امروز بود کاتتر پخته شدٔه تخنیکی یک به از شباهت  دور

ضمنا ً در بسیاری دیگر انساج و شریان تنگ شده در عضلٔه قلب 

در عملیات هنوز  . از این لحاظ نیز مورد بر رسی قرار می گیرد

اکثرا ً به پیچیدگی های مغلق به طور مثال خونریزی مراحل اولی 

 ،و قسما ً به سکتٔه قلب که به مرگ منجر می گردیدمهلک های 

تخمین درست نمی کردند: فشار  پیونیرها همی انجامید. آنچه ک

ون می شکند و محتوای چربی در تماس با خ "کلیروتیکزریویارت"روی شریان این خطر را در بردارد که ترسب های 

ر قرار گرفت این خطر با محدویت را تحریک می کند. هنگامیکه مانع مؤثر لخته شدن خون در اختیا " )لخته(ترومبوز"

  توانست از بین برده شود. ،گرچه نه بکلی  ،قابل تذکر
 
محدود جلو شفا در جدار شریان بی قسما ً پروسه های که  ،به ثبوت رسانیده شدبه حیث یک ادعای عمده  عالوه بر آن  

فیصد رگ های معالجه شده در ظرف شش ماه دوباره مسدود می  ۰4تا  ۸4 ،سلولبی حد مشروط به نموی   .گردد

ولی بازهم هنوز همیش  ،کثرت چنین برگشت ها تقلیل می یافتگرچه  ۹4در سالهای   گردد. با به وجود آمدن "ستنت"

عالوتا ً به این وسیله یک مشکل جدید دامنگیر معالجین گردید:  را در بر می گرفت.رگ های استوار شده  2۰۲تخمینا ً 

  کاتترمعالجٔه شریان تنگ شدٔه قلب با

 کورونای قلب
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سیستم لخته شدن خون را فعال ساخته و ازاین  ،نشده باشد تا وقتیکه نلچه های فلزی هنوز با نموی سلول حجره پوشانیده 

خاصتا ً حراس انگیز می باشد. گرچه تشکیل ترومبوز "ستنت" مساعد می شود که نظر به منجرشدن آن به مرگ لحاظ 

این تهدید را عقب نشین سازد. با آن هم هنوز همیش می تواند  ،مانع لخته شدن خون ه در برابریک معالجٔه چند ماه

 فعتا ً مسدود گردیده است.آنها دزیرا "ستنت"  ،دنمریضان در ظرف شش ماه به سکتٔه قلبی مبتال می گرد 2۲تقریبا ً 

 

"کورونار آنژیو پالستی" به یک رشد اقتصادی رسید که در رشتٔه طب بی مثال می   ،چنین پسلغتی ها بدون توجه به

به اساس  ،یک چند صد عملیات از این نوع در پیش  گرفته شده استباشد. اگر قبل از بیست سال  در این کشور نخست 

یکهزار٬،2402در سال   ،"interventionalکاردیو لوژی "یه گیری گروپ کار سویسی برای ئاحصا بیستو

را در مورد انکشاف بهترین  این تعداد بزرگ پس لغتی ها در صنعت برعالوه یک مسابقٔه بی قرار  عملیاتبودهاست.

در نهایت منبع سود آور عاید «  ایدیال»ستنت  ،اتکای شریان خون به راه انداخت. زیرا نظر به ازدیاد "انژیو پالسی ها"

ولی آنچه در مـُدل حیوان اکثرا ً میسر می گردد در کلینیک به صورت عموم مایوس کننده ثابت می  شود.  پنداشته می

ـ یا تشعشعات گما  و نه روی کش نمودن "ستنت"  Beta" با رگ توسعه یافته"یک معالجٔه کوتاه مدت نه . در این جا دش

  مید برده می شد.توفیق اکه بی شمار  کاربن یا دیگر مواد  ،هیپارین ،با طال

 

 انکشاف جدید

و  نهیا " بود که با مادٔه مؤثر دارو روی کش شده و در هفته های زیاد مساویپیشرفتی که اشتیاق آن میرفت "ستنتِ 

در می تواند  ،را مانع می شودنموی سلولدارویکه با  یرو پاش پخش می گردید.کنترول شده به نسج اطراف "ستنت" 

تشریح می    Lüscher .جلوگیری نماید صدمٔه مهلک در رگ معالجه شده اکثرا ً بصورت مؤثراز  ،چنین اتکای شریان

دچار تکرارا ً  ،"شریانهای کوروناری" را گذشتانده اند لجهٔ ااشخاص که مع فیصد 0تا  ۸از این لحاظ صرف در  :کند

ضمنا ً به آن می تواند نقطٔه حساس  ،ترواقع می شودبعد  های "ستنت" کهشدن  همچنان مسدود د.نمشکل شریان می گرد

در سویس منحصرا ً "ستنت" با رو کش  2442 سال  بر رسی گردد. از همین نگاه بعد از ترویج "ستنت" دردرستی 

 دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

 

راه را برای پیمودن هموار می کند: برعالوه از مدت کوتاه به این طرف یک جنریشن جدید  یانقالب دیگرضمن در این 

ب جذتیار قرار دارد. نیچه های به اخ ،وقت به انساج اطراف آن پخش می  گردددر ظرف "ستنت" با رو کش دارو که 

به قلت  هنوزقیمت بلند آن از نگاه لی حتی در کلینیک های چند به کار برده می شود و "مگنیزیم"یا  "تیزآب شیر"کنندٔه 

مؤقتی در پهلوی دیگر مسایل این  Implantت های نکه تا حال بعمل آمده است امپال ینظر به تجارب دستیاب می شود.

است عالوه بر آن معلوم  می شود.جلوگیری خطر ترمبوز)لخته شدن خون( از ٔه جسم که با مواد بیگاندارد امتیاز را 

بپذیرد و در مرور به آکسیژن توسعه یابد و از این درک جریان خون بیشتر را بیشتر توانایی شریان در  برابر ضرورت 

 تا حال پیشگوئی نمی گردد.هنوز  ،ض می کندیعوتخود را  لفسزمان بهبود یابد. آیا و چه وقت "ستنت" های نوع جدید 

 

سرطان و دیگر تکالیف نسبت به مرگ در اثر اکثرا ً ضمنا ً  ،کورونایک نتیجٔه پیشرفت طب قلبی که مریضان با تکلیف 

دوباره بیشتر مرکزیت  را کیفیت حیات اشخاص مطلوب می میرند. از این نگاه در مطالعات آینده باید ،قلب تکلیف در اثر

ین خدمت بیشتراست زیرا ا .در پاریس Hôpital Bichatاز  Gabriel Steg ،بیانی است از کاردیولوگ فرانسوی ،بخشید

 مریض نسبت به تقلیل بخشیدن مرگ وی.یابی درا راه صحت 

 

 پایان
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