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 ابلیشن برای گره دهلیزی بطنی
Ablation for Atrioventricular Node 

 

 ?’What is an ‘ablation   "ابلیشن" چیست؟
 مشکالت از یبرخ حیتصح یبرا که است یپزشک روال کی( Ablation) شنیابل

 گره یراب شنیابل. شود یم استفاده آن از زىیدهل ونیالسیبریف مانند قلب، تمیر خاص

 اتصال قطع ای انداختن کار از یبرا آن از که است یروال( AV) یبطن یزیدهل

( اه)بطن  قلب یتحتان یها حفره و( زهای)دهل قلب یفوقان یها حفره انیم یکیالکتر

 طعق با اما کند درمان را زىیدهل ونیالسیبریف تواند ینم روال نیا. شود یم استفاده

 نامنظم و عیسر یلیخ ضربان باعث تواند ینم گرید زىیدهل ونیالسیبریف اتصال، نیا

 .شود قلب

واهد بود خ ی( دائمکریم سیضربان ساز )پ کیبه  ازین یکیقطع شدن اتصال الکتر با

 AVره گ شنیقبل از انجام ابل دیتا بتواند ضربان قلب را برقرار سازد. ضربان ساز با

 کار گذاشته شود.

 ?Why is it done   دلیل انجام این روال چیست؟
حفره  یکیالکتر یها گنالی( است، سAF) زىیدهل ونیالسیبریف دچار قلب که یهنگام

شود که  یباعث م نیشوند. ا یتند م اری( نامنظم و بسزیقلب )دهل یفوقان یها

 AV( شوند. گره ونیالسیبریف ایپمپاژ مؤثر دچار لرزش ) یبجا زیعضالت دهل

 یکیالکتر یها گنالیو بطن ها قلب است. اگر س زهایدهل انیم یکیاتصال الکتر

قلب )بطن( منتقل شود،  ضربان و نبض شما نامنظم و  یتحتان ینامنظم به حفره ها

 تند خواهد شد.

 

 

 ?What’s inside فهرست مطالب

 

 2 ...................... چگونه انجام می شود؟

 2 ... آیا هیچگونه خطر احتمالی وجود دارد؟

 چه انتظاراتی می توانم برای 

 3 ............... قبل و بعد از آن داشته باشم؟

 3آماده شدن برای روال...................... 

 4 ................................ در حین روال

 4 .................................. بعد از روال

 5 ................................. رفتن به خانه

 5 ................ چه موقع باید کمک بگیرم؟ 
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اگر تپش و ضربان قلب سریع یا نامنظم باشد، شخص ممکن است در قفسه سینه احساس لرزش 

یا تکان کند )تپش تند(، دچار ضربان بسیار تند، تنگی نفس، سرگیجه، خستگی مفرط دائمی و 

 قفسه سینه گردد.حتی فشار یا درد در ناحیه 

ضربان قلب برخی از افراد مبتال به فیبریالسیون دهلیزى با دارو قابل کنترل نیست و یا بدن آنها 

 برای این دسته از افراد یک گزینه است. AVبرخی از داروها را تحمل نمی کند. ابلیشن گره 

خواهد  انجام شد، فیبریالسیون دهلیزى کماکان وجود AVبعد از اینکه ابلیشن گره 

 .داشت اما احتماالً دیگر عالئم ناشی از فیبریالسیون دهلیزى را تجربه نخواهید کرد

 ?How is it done   چگونه انجام می شود؟
یک متخصص قلب )کاردیولوژیست( که در زمینه سیستم الکتریکی قلب و زمان بندی های آن 

ی موسوم به آزمایشگاه تخصص دارد )الکتروفیزیولوژیست قلب( روال را در اتاق مخصوص

 الکتروفیزیولوژی در بیمارستان انجام می دهد. در این روال جراحی انجام نمی شود.

ساعت زمان می برد. به شما داروهایی داده خواهد شد تا در طول  2الی  1انجام روال حدوداً 

ار جریان ک باشید. این یعنی که هیچ چیزی احساس نخواهید کرد و یا از اتفاقات وبیدار نروال 

 آگاه نخواهید بود.

 معموالً می توانید در همان روز به خانه بروید.

اً )غالب اهرگیس کی در را( کاتتر به)موسوم  یمنعطف و نازک بلند، لوله شن،یابل انجام یبرا

 .برند یم شیپ شما قلب سمت به کسیا اشعه تیهدا با را کاتتر. کنند یم وارد( ران کشاله

از یک کاتتر مخصوص با نوک فلزی برای هدایت کردن  AVپزشک بعد از رسیدن به گره 

استفاده خواهد کرد. این باعث قطع مسیر الکتریکی به قسمت تحتانی قلب  AVانرژی به گره 

 .)بطن ها( شده و تکانه های سریع و نامنظم دهلیز را متوقف خواهد کرد

 خطر احتمالی وجود دارد؟ گونههیچآیا 

Are there any risks? 
ً  روال کی شنیابل  یها روال تمام بمانند اما. شود یم انجام مرتب بطور و است خطر یب نسبتا

 .دارد وجود مشکالت بروز ییجز احتمال ،یپزشک

 شامل موارد زیرمشکالت ناخواسته اگرچه نادر هستند اما 
 :Although rare, unexpected complications can include   :می شوند

 شود یکه کاتتر وارد پوست م یدر محل یخون یگسترده در رگ ها بیآس ای یزیر خون 

(1%)  

 (%1) قلب در خود یجا از ساز ضربان سر آمدن رونیب 
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ابلیشن یک روال نسبتاً 

بی خطر است و بطور 

مرتب انجام می شود. 

اما بمانند تمام روال 

های پزشکی، احتمال 

جزیی بروز مشکالت 

 وجود دارد.

 چگونه انجام می شود/آیا هیچگونه خطر احتمالی وجود دارد؟
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 (%1 از)کمتر  قلب اطراف در آن شدن جمع و عیما نشت و قلب وارهید شدن سوراخ 

 یراآن ب یایخواهد کرد که متقاعد شده باشد مزا هیرا توص شنیانجام ابل یشما فقط زمان پزشک

 .دنچرب یم ییمخاطرات جز نیشما بر ا یسالمت

 چه انتظاراتی می توانم برای قبل و بعد از آن داشته
 ?What can I expect before and after   باشم؟ 

 :Preparation for the procedure   آماده شدن برای روال:

زمان و محل انجام روال را به شما اعالم خواهد  خ،یدهد تار یرا انجام م شنیابلکه  یپزشک

 کرد.

 :شد خواهد داده شما به ریز موارد مانند قیدق یها دستورالعمل نیهمچن

 قیرق یداروها خانواده، پزشک ای قلب ستیولوژیزیالکتروف متخصص دستور طبق دیبا شما 

 .دیکن مصرف خون کننده

 ساعت بعد از انجام روال  24حداقل  یبرا و دیاینفر به دنبال شما ب کیکه  دیبده یبیترت دیبا

 تان بماند. شیپ

 میمهرگونه تص دی. ضمناً بادیسفر کن ای یتنها رانندگ دیتوان یساعت بعد از روال نم 24 در 

. اثرات دیزمان موکول کن نیرا به بعد از ا یمدارک و اسناد قانون یامضا ایمهم  یریگ

 و تفکر قدرت تواند یم شود یم داده روال طول در شما آرامش یکه برا ییداروها یبعد

 .دهد قرار ریتاث تحت را شما واکنش

 تر را به شما خواهند داد. قیدق یدستورالعمل ها مارستانیب ای ستیولوژیزیالکتروف 

   یپزشک یصحبت ها یبرا یسیدرک مطالب به زبان انگل ایاگر تسلط شما بر مکالمه 

انجام  با محل دینفر بخواه کیاز  ای دیاوریترجمه با خود ب ینفر را برا کی ست،ین یکاف

 درخواست کند. یشما مترجم پزشک یو برا ردیروال تماس بگ

 :During the procedure   در حین روال:

 یدیور لوله کی (IV در )شود تا بتوانند دارو را در  یشما قرار داده م یاز بازوها یکی

 را کوچک منعطف لوله کی ،IV یکارگذار یآن به شما بدهند. برا قیطول روال از طر

  .کنند یم شما یبازو رگ وارد و داده قرار شما پوست در

 کرد خواهند متصل ژنیاکس و خون فشار قلب، شیپا و سنجش یها دستگاه به را شما. 

 بچسبند شما پوست به قلب شیپا یپدها نکهیا یبرا. کرد خواهند آماده را شما پوست 

 .شود دهیتراش پوست نقاط از یبرخ یموها دیبا احتماالً 
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اعداد داخل پرانتز بیانگر 

احتمال بروز این عوارض 

و مشکالت است. بعنوان 

نفر از  1یعنی  %1مثال، 

نفری که این  100هر 

روال را انجام می دهند. 

هرچقدر این عدد کوچکتر 

باشد، عارضه و مشکل 

 نادرتر است.
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 در طول روال/بعد از روال
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 قیتزر یحسیب یدارو کی( ورود)موضع  شود یم پوست وارد کاتتر که یا نقطه در 

 .کند" زی"فر را پوست تا شد خواهد

 دیباش خواب روال طول در تا داد خواهد ییداروها شما به یهوشیب متخصص کی. 

 به پروب نیا. شود داده قرار شما یمر داخل یسونوگراف کوچک پروب کی دارد امکان 

 دنبال به و کرده مشاهده را شما قلب یساختارها روال طول در دهد یم اجازه پزشک

 .بگردد شما قلب درون در خون یهالخته هرگونه

 یبزرگ کشاله ران وارد م اهرگیرا در س یبلند و نازک یکاتترها ستیولوژیزیالکتروف 

 استفاده خواهد کرد. AVکاتتر به قلب و سپس گره  تیهدا یبرا کسیکند. پزشک از اشعه ا

 کاتتر در گره  نکهیاز ا بعدAV  ،گره  تا شد خواهد تیهدا بافت سمت به یانرژقرار گرفت

AV آن قطع یداخل قلب به بخش تحتان یکیالکتر ریمس جهیشود و در نت بیزخم و تخر 

 .خواهد شد

 شود تا هرگونه  یموضع ورود فشار وارد م یدارند. رو یرا بر م کاتترهااز آن  بعد

 شود. یموضع ورود بانداژ م یکنترل گردد. رو یاحتمال یزیخونر

 :After the procedure   بعد از روال:

 .دیباش قیدق نظر تحت ساعت چند یبرا تا آورند یم یکاوریر بخش به را شما

 :مدت نیا طول در

 دیکن یم استراحت تخت در. 

 موضع یزیر خون از تا دیدار یم نگه صاف را خود یپاها و دیکش یم دراز پشت به 

 .شود یریجلوگ ورود

 بخاطر تواند یم نیا. دیباش داشته سردرد ای یخوردگ بهم دل ،یجیگ حالت دارد امکان 

 .اند داده روال طول در شما دنیخواب به کمک یبرا که باشد ییداروها

 دیبخور غذا و عاتیما دیتوان یم دیشد اریهش و داریب کامالً  نکهیا از بعد. 

 .مانند یم مارستانیب در شب یبرا یبرخ اما. روند یم خانه به روز همان در افراد شتریب

 Going home   رفتن به خانه
 هتوج آنها دیبا که یموارد منزل، در خود از مراقبت نحوه درباره مارستان،یب ترک از شیپ

 .ردک خواهند ییراهنما را شما ،دیکن یریگیپ یو با بعداً  دیبا که یشخص و دیباش داشته

 

 

 

 

متخصص بیهوشی پزشکی 

است که در طول انجام 

عمل های روال ها یا 

جراحی از بیماران مراقبت 

کرده و با استفاده از 

داروهای مختلف آنها را در 

آرامش، "خواب" و بدون 

 درد نگاه می دارد.

 چه انتظاراتی می توانم برای قبل و بعد از آن داشته باشم؟
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 باشد داشته حضور دیبا هم بماند تان شیپ روال از بعد نخست ساعت 24 در است قرار که یشخص

 .بشنود را ها ییراهنما و ها دستورالعمل تا

 از کیچیه که است مهم اریبس. دیده ادامه زیتجو و دستور طبق خود یقلب یداروها مصرف به

 .دینکن فراموش را خود خون کننده قیرق یدارو یدوزها

 خوب زمان مرور به و است یعیطب ورود موضع اطراف در التهاب یمقدار و درد ،یکبود

 .شد خواهد

 ستا یعاد حالت نیا. دیبکن فیخف یناراحت ای سوزش احساس نهیس قفسه هیناح در دارد احتمال

 یعاد نوفنیاستام مانند مسکن یداروها با آنرا توان یم. رفت خواهد نیب از روز چند ظرف و

(Regular Tylenol )کرد درمان. 

تا  دیضربان ساز خود مراجعه کن یمحل کینیبه کل دیبا شنیماه بعد از انجام روال ابل 2 حدودا

 کنند. یزیضربان ساز را کنترل و دوباره برنامه ر

 ?When should I get help   چه موقع باید کمک بگیرم؟
 ای** زىیدهل ونیالسیبریف کینیکل با دیبا ریز موارد از کیهر وقوع صورت در

 :دیریبگ تماس است داده انجام را روال که یستیولوژیزیالکتروف

 دنیبلع موقع درد احساس. 

 (.تیفارنها درجه 100) گرادیسانت درجه 38 یباال تب 

 (.عفونت)عالئم  ورود موضع اطراف در گرما احساس و التهاب، و یقرمز 

 .دیکن مراجعه مارستانیب نیتر کینزد اورژانس بخش به یکار یعاد ساعات از خارج در** 

 کی که دیبده یبیترت ای دیریتماس بگ 9-1-1 با  ریز یاز حالت ها کیصورت وقوع هر در

 :ببرد اورژانس بخش نیتر کینزد به را شما نفر

 اند شده بدتر یا مالحظه قابل بطور فوق عالئم از کیهر. 

  دیکن یم یو ناخوش یماریاحساس ب داً یشد. 

 دیا نشسته حرکت یب که یوقت یحت د،یدار دیشد نفس یتنگ. 

 دیدار نهیس قفسه هیناح در یدیشد درد ای یناراحت. 

 دیستیبا دیتوان ینم ضعف و جهیسرگ حالت بخاطر. 

 دیکن یم غش. 

 دیدار یمغز فیخف سکته ای یمغز سکته عالئم. 

به مصرف داروهای  

قلبی خود طبق دستور و 

تجویز ادامه دهید. بسیار 

مهم است که هیچیک از 

دوزهای داروی رقیق 

کننده خون خود را 

 فراموش نکنید.
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 دیبشناس را یمغز سکتهعالئم 

 آیا صورت شما دچار افتادگی شده است؟

 می توانید هر دو دست خود را بلند کنید؟آیا 

 آیا گفتار شما کشدار یا بهم ریخته شده است؟

 است. 9-1-1وقت تماس فوری با 

سریع عمل کنید چون هرچه سریعتر عمل کنید، 

 امکان نجات شخص بیشتر می شود.

Heart and Stroke Foundation of Canada, 2014 

 رفتن به خانه/چه موقع باید کمک بگیرم؟
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    است شده دیشد التهاب ای/و روشن قرمز رنگ به یزیر خون دچار ورود موضع. 

 محکم فشار ورود موضع یرو د،یهست آمبوالنس دنیرس منتظر که یا فاصله در

 کی از ای دیدار نگه را فشار نیا برسند، اورژانس پرسنل که یموقع تا. دیکن وارد

 .دهند انجام را کار نیا دیبخواه نفر

ه فقط تکانه ها ب - دیهست زىیدهل ونیالسیبریبعد از روال هنوز دچار ف :دیباش داشته خاطر به

 یدرست مانند قبل از انجام روال است. برا یکه خطر سکته مغز یعنی نیرسند. ا یبطن شما نم

 .دیکننده خون خود ادامه ده قی( رقیبه مصرف دارو)ها دیکاهش خطر با

 :If you have questions or concerns   در صورت وجود هرگونه سؤال یا مسئله ای:

 دیریبگ تماس خود خانواده پزشک ای قلب متخصص پزشک با. 

 دیریبگ تماس خود زىیدهل ونیالسیبریف کینیکل با. 

 در تمام ساعات شبانه روز با  دیتوان یمHealthLink BC  تماس گرفته  8-1-1هم در شماره

 .دیصحبت کن یپرستار رسم کیو با 
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 کمک بگیرم؟چه موقع باید 
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