
آنژیوگرافى مغزى روشی است که توسط فوق تخصص آنژیوگرافى 

عروق مغز انجام می شود و در طی آن رگهاى خونى مغز و گردن شامل 

شریان ها و وریدهاى مغزى مورد بررسى قرار مى گـیــرند، در حین 

آنژیوگرافى با دستگاه مدرن آنژیوگرافى عکسهایى از عروق خونى 

گرفته مى شوند ، و براى وضوح و بهتر دیده شدن رگها ماده حاجب از 

طــــریق یک ـلــوله نازك ، نرم و اـنــعطاف پذیر که  کاتتر نامیده مى 

شود به داخل عروق مغزى تزریق مـــــى شود و همزمان فیلم و عکس 

از عروق گرفته مى شود ، در ضمن کاتتر(لوله کوچک) از طریق ریق 

ـــتیاط تحت اشعه X.Yay به سمت عروق مغزى  کـشـــاله ران با اـح

فرستاده مى شود .  

آنوریسم هاى مغزى ، مالفورماسیون عروـقـى 

مغز ، تومورهاى عروقى ، سکته هاى مغزى ، 

سنــدرم هاى مرتبط با سکته مغزى و تنگی رگ 

هاي اصلی گردن و مغز  

چه بیماریهایی با آنژیوگرافى مـغزى ممکن است 
تشخیص داده شود ؟ 

آنژیوگرافى رگهاى یک طر 
1 عروق مغز  



BT- INR- PTT - PT - CBcdiff-IgMANTI HBC- HIVAB- HCVAB-HBSAg- BUN و خانم ها

 آزمایشات ضروري :  

 

 

 

چطور براى آنژیوگرافى باید آماده شوم؟ 

5

ـــیر می دهید.   ــه ـش 6 – ـحـــامله هســـتید یا ـشــــک به حامــلگى دارید و یا به بـچ

7 - 1 روز قـــبل از آنژیــــوگرافی و 2 روز ـبــعد از آن ماـیــعات زیاد مــــصرف کنید. 

8 - شیو و کوتاه کردن مـــــوهاي کشـــاله ران شب قبل از آنژیوگرافی انجام شود. 

9 - در صورت مصرف قرص متفورمین 2 روز قبل از آنژیوگرافی  و 2 روز بعد از انجام 

آنژیوگرافی مصرف نکنید. 
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خود را مصرف کنید. 

11 - در صورت مصرف انسولین صبح روز انجام آنژیوگرافی  

12

سالین براي شما شروع می شود . 

13 - هنگام آنژیوگرافی جواهرات ، اشیاء فلزي ، گیره سر و دندان 

مصنوعی همراه نداشته باشید. 

1
2

دوز معمول استفاده کنید 
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ــذاهاى جامد یا فرآورده هاى شیر را  شما نباید ـغ

آنژیوگرافى بخورید .  

* 2 ساعت قبل از انجام آنژیوگرافى هیچ چیز نخورید . 

* مایعات شفاف شامل آب ، چاى کمرنگ و آب سیب و 

 لیمو را مى توانید 4 ساعت قبل آنژیوگرافى مصرف کنید. 

* اگر قرار است آنژیوگرافى با بیهوشى عمومى انجام شود ، 

 از نیمه شب روز قبل از آنژیوگرافى هیچ چیز میل نکنیدبه طور معمول یل نکنیدبه طور معمول 

آنژیوگرافی بدون بیهوشی انجام می شود .  

 

آیا قبل از آنژیوگرافى مى توانم چیزى بخورم  

واحد آنژیوگرافى مغزى  
 امکانات آن 
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چطور آنژیوگرافى مغزى انجام خواهد شد  
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بعد از انجام مراحل آنژیوگرافى چه رخ خواهد داد ؟ 

1

حدود 15 تا 20 دقیقه محل آن با گاز نگه داشته مى شود و بانداژ و پانسمان 

فشارى روى آن قرار داده خواهد شد .  

2 - 5 تا 6ساعت بعد از انجام آنژیوگرافى مى بایست بدون حرکت در تخت 

آرام دراز بکشید ، حرکت نابجا باعث ایجاد خونریزى در محل کشاله ران 

خواهد شد که مى تواند خطرناك باشد .  

3- تا 24 ساعت بعد از آنژیوگرافی مایعات زیاد مصرف کنید. 

4- روز بعد از آنژیوگرافی می توانید حمام کنید و پانسمان را بردارید . 

 در صورت بروز عالیم زیر اطالع دهید: 

-4

5- در صورت بروز عالیم زیر اطالع دهید: 

ایجاد قرمزي ، تورم ، خونریزي یا خروج مایع از محل آنژیوگرافی ، ایجاد تورم 

و درد یا ایجاد تب ، اسپاسم شدید در ساق پا ، درد شدید شکم ، مشکل در 

ادرار کردن ؛ هرگونه عالئم عصبی غیر طبیعی و هرگونه عالئم آلرژیک و 

حساسیت شدید. 
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ــدت  در هنگام گرفتـــــن عکـــس از رگهاى مغزى از شما خواسته مى شود ـم

کوتاهی نفس خود را نگه دارید ( حدود 10 ثانیه) سپس ماده حاجب تزریق مـــى 

شود و عکس گرفته مى شود این باعث بهبود وضوح و کیفیت تصاویر مى شود .  

ــدار عروق که مى تواند  حساسیت به ماده حاجـب ، نارسایى کلیه ، آسیب به ـج

به سکته مغزى منجر شود و یا ایجاد خونریزى یا هماتوم در کشاله ران  جزء 

عوارض هستند که نادر و قابل پیشگیرى و درمان هستند .  

 



دکتر رادنوش پشم فروش

 

 .............................................................. .............................................................

متخصص مغز و اعصاب 

فلوشیپ نورواینترونشن و سکته مغزي از سوئیس 

آنژیوگراف 
مغز 



آنژیوگرافی مغز 
دکتر رادنوش پشم فروش

 

 .......................................................... ..........................................................
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