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 چکیده:

در افزایش حمایت کاتتر راهنما در طی آنژیوپالستی عروق قلبی  Jailed Wire Anchoringمتد   بررسی نتایج

(Case Series Study) 

 مقدمه:

% موارد اتفاق 5ناتوانی در عبور موفق استنت یکی از دالیل اصلی آنژیوپالستی ناموفق می باشد که در نزدیک به 

افتاده و با پیش آگهی بد همراه می باشد. حمایت ناکافی کاتتر راهنما از علل عمده عبور ناموفق استنت می باشد. 

رفی شده اند. در این مطالعه ما به بررسی روش جدید تکنیک هاي متفاوتی جهت افزایش حمایت کاتتر راهنما مع

Jailed Wire Anchoring .می پردازیم 

 مواد و روش ها:

این مطالعه از نوع مطالعه بیماران بوده و در بخش آنژیوپالستی بیمارستان امام خمینی (ره) انجام گرفت. مواردي از 

داشتند و سایر تکنیک ها  در آنها موفق نبوده و همچنین یک آنژیوپالستی ها که نیاز به افزایش حمایت کاتتر راهنما 

 . ضایعه دیگر در ابتداي رگ وجود داشته که نیاز به استنت گذاري داشته، انتخاب شدند

تمام داده هاي بیماران از جمله ویژگی هاي بیماران، عوامل خطر ساز قلبی و عروقی، ویژگی هاي ضایعات و 

وارد چک لیست ها شد. پس از  Jailed Wire Anchoring Techniqueاز انجام  استراتژي هاي انجام شده قبل

 آنالیز شد. SPSS v16تکمیل چک لیست ها، داده ها توسط نرم افزار 

 یافته ها:

بودند. بیش از  سال 14/65 ±40/8%) با میانگین سنی 6/28نفر زن ( 4%) و 4/71نفر مرد ( 10جمعیت مورد مطالعه 

) فشار خون باال داشتند. ویژگی هاي عروقی که مانع عبور موفق استنت شده اند شامل 1/57نیمی از بیماران (

 1در  CTO%) و 2/14مورد ( 2%)، آنوماي مجرا در 5/28مورد ( 4%)، تورتوازیتی در 50مورد ( 7کلسیفیکاسیون در 

بود. روش ما به طور موفقیت  LCXمورد  1و  LADمورد  RCA ،3مورد  10%) بودند. عروق درگیر در 1/7مورد (

 بیمار موجب افزایش حمایت کاتتر اهنما و موفقیت در عبور استنت شد. 14آمیز در هر 

 نتیجه گیري:

زمانی که سایر روش هاي افزایش حمایت کاتتر راهنما با شکست مواجه می شوند و یک ضایعه اضافی در ابتداي 

یک روش با ارزش جهت افزایش حمایت کاتتر  Jailed Wire Anchorinرگ مورد درمان وجود دارد، تکنیک 

 راهنما می باشد.

 Jailed Wire Anchoring حمایت، کاتتر راهنما، تکنیک :کلمات کلیدي
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  فهرست عالئم اختصاري

CTO: Chronic Total Occlusion  

PTCA: Percutaneous Tran luminal Coronary Angioplasty 

PCI: Percutaneous Coronary Intervention  

MI: Myocardial Infarction  

 

NSTEMI: Non-ST segment Elevation Myocardial Infarction 

 

STEMI: ST segment Elevation Myocardial Infarction 

RCA: Right Coronary Artery 

LAD: Left Anterior Descending artery 

LCX: Left Circumflex artery 

SVG: Saphenous Vein Graft 
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

یک اپیدمی جهانی است که در تمام کشورهاي جهان ائم از توسعه یافته و یا در  کرونربیماري عروق 

ده می تخمین ز هاي غیر عفونی است. حال توسعه دیده می شود و شایع ترین علت مرگ در اثر بیماري

در سراسر جهان به علت بیماري هاي قلبی عروقی هستند و اگر  ها در صد تمام مرگ 30شود که 

 )1سال افزایش می یابد. ( 7زندگی  بیماري هاي قلبی عروقی بهبود یابند امید به

هاي درمانی در تنگی عروق قلبی  ترین راه آنژیو پالستی عروق قلبی و روش هاي متنوع آن یکی از مهم

 )2( .می باشد

یا بالون در طی آنژیوپالستی یکی از دالیل عمده در شکست این پروسه می باشد ناتوانی در عبور استنت 

درصد از آنژیوپالستی ها رخ داده و موجب افزایش عوارض و کاهش پیش آگهی  5که در نزدیک به 

 )3و4(. کوتاه مدت و دراز مدت می شود

ورتوازیتی، انسداد مزمن : تمشخصات ضایعاتی که مانع عبور موفق استنت یا بالون می شوند عبارتند از

ر این موارد آنومالی مجرا. حمایت کاتتر راهنما د و کلسیفیکاسیون ،(Chronic Total Occlusion) کامل

 )5ممکن است کافی نباشد. (

انتخاب مناسب کاتتر راهنما با حمایت کافی، سیم راهنما، بالون و استنت مناسب جهت باال بردن موفقیت 

مین حمایت با قطر بیشتر و شکل مناسب جهت تا کاتترهاي راهنما مفید خواهند بود.در چنین مواردي 

با پوشش هیدروفیلی و تنه مقاوم،  کافی با به کارگیري دیواره آئورت جهت پشتیبانی، نسل جدید سیم ها

ز تکنیک هاي مرسوم و استاندارد آنژیوپالستی ا)، 6و7((Rotaglide) استفاده از مواد لغزنده موضعی 

آنترکتومی چرخشی همراه با  ،Anchoring wire (10)وBuddy Wire (8,9) و Wiggle Wire جمله 

 هاي مناسب باعث افزایش میزان موفقیت در بیشتر پروسه هاي پیچیده شده است. ها و استنت بالون

 Anchor Balloonبه که قبال استفاده شده و موفق بوده اند می توان هم هاي ابتکاري  از روش

Technique (11-13)  وMother-Child Technique (14-22) .اشاره کرد 


