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 ابلیشن برای فلوتر دهلیزی
Ablation for Atrial Flutter 

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

 با تواند یم روال نیا. شود یم استفاده آن از یزیدهل فلوتر مانند قلب، تمیر خاص

 را قلب یعیطب تمیر شود، یم یرعادیغ تمیر باعث که قلب در یبافت کردن یزخم

 .بازگردد خود یعاد و یعیطب تمیر به قلب شود یم باعث کار نیا. برگرداند

 ?Why is it done   دلیل انجام این روال چیست؟
تند  اری( بسزهایقلب )دهل یفوقان یحفره ها یکیالکتر یها گنالیس ،یزیدر فلوتر دهل

ضربان  عیسر یلیخ یزیشود عضالت دهل یباعث م نیاما معموالً منظم هستند. ا

عضالت  ،یزیشود(. در فلوتر دهل یحالت فلوتر گفته م نیا به)       داشته باشند 

توانند  یکه نم یعنی نیانقباض و استراحت دارند. ا یبرا یکم یلیزمان خ یزیدهل

 خون را در قلب پمپاژ کنند. دیآنطور که با

 نهیس قفسه در است ممکن شخص باشد، تند و عیسر یلیاگر تپش و ضربان قلب خ

 یخستگ جه،یسرگ نفس، یتنگ تند، اریبس ضربان دچار(، تند)تپش  کند تکان احساس

 .گردد نهیس قفسه هیناح در درد ای فشار یحت و یدائم مفرط

 :In treating atrial flutter, the goal is to   هدف در درمان فلوتر دهلیزی:

 قلب یرعادیغ تمیر کنترل ای یریجلوگ  

 کاستن از شدت عالئم 

 یمصرف یکاستن از تعداد و مقدار داروها 

 یزندگ تیفیبهبود ک

 ?What’s inside فهرست مطالب

 

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

 2 ......... خطر احتمالی وجود دارد؟ گونههیچآیا 

 چه انتظاراتی می توانم برای 

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

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

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

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

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

 5 ..................... چه موقع باید کمک بگیرم؟ 

 6 ............................. مطرح کردن سؤاالت
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 شانیهستند و دارو برا یزیشود که دچار فلوتر دهل یم هیتوص یمعموالً به افراد شنیانجام ابل

 مارانیاز ب یشود. به بعض یمصرف دارو برطرف نم رغمیعالئم شان عل ایمؤثر واقع نشده و 

انجام دهند چون که فلوتر  شنیخود ابل یزیفلوتر دهل یمصرف دارو برا یشود بجا یم هیتوص

 یتمیآر یباشد. بطور کل یروال نسبتاً کم م یها سکیقابل درمان است و مخاطرات و ر یزیدهل

 .ابدی یبهبود م شنیبعد از انجام روال ابل یزیمبتال به فلوتر دهل ماریب %90از  شیب

 ?How is it done   چگونه انجام می شود؟
 آن یها یبند زمان و قلب یکیالکتر ستمیس نهیزم در که( ستیولوژی)کارد قلب متخصص کی

 شگاهیآزما به موسوم یمخصوص اتاق در را روال( قلب ستیولوژیزی)الکتروف دارد تخصص

 .شود ینم انجام یجراح روال نیا در. دهد یم انجام مارستانیب در یولوژیزیالکتروف

 دیهست داریکه ب یمعموالً در حال شنیبرد. روال ابل یساعت زمان م 4 یال 2انجام روال حدوداً 

 آرامشبه شما داده خواهد شد تا در طول انجام روال احساس  ییشود، اما داروها یانجام م

 .دیبکن

 .دیبرو خانه به روز همان در دیتوان یمعموالً م

)غالباً  اهرگیس کی در را( کاتتر به)موسوم  یمنعطف و نازک بلند، لوله شن،یانجام ابل یبرا

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

 که کنند یم استفاده راست سمت یفوقان حفره در قلب یرعادیغ بافت محل کردن دایپ یبرا کاتتر

 .باشد یم یزیدهل فلوتر مسبب

شود  یم تیهداکاتتر مخصوص به سمت بافت مذکور در قلب  کیکردند  دایآنرا پ نکهیبعد از ا

 ینم گرید و شود یم یزخم بافت. شود یم داده یانرژ آن به بافت بیتخر ایپاره کردن  یو برا

 .کند دیتول یتمیآر ای قلب یرعادیغ یها ضربان مسبب یرعادیغ یکیالکتر یها گنالیس تواند

    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 زیر می شوندمشکالت ناخواسته اگرچه نادر هستند اما 

Although rare, unexpected complications can include: 

 شود یم پوست وارد کاتتر که یمحل در پا یخون یها رگ در گسترده بیآس ای یزیخون ر 

(1%)  

 (%1 از)کمتر  یمغز سکته ای یقلب حمله و خون یهالخته لیتشک 

 (%1) قلب اطراف در آن شدن جمع و عیما نشت و قلب وارهیسوراخ شدن د 

ابلیشن یک روال نسبتاً بی 

خطر است و بطور مرتب 

بمانند انجام می شود. اما 

تمام روال های پزشکی، 

احتمال جزیی بروز 

 مشکالت وجود دارد.
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 شیضربان ساز )پ کی دیتواند باعث شود مجبور باش یقلب که م یکیالکتر ستمیس دنید بیآس

 (%1)کمتر از  دیکار بگذار ی( دائمکریم

خواهند شد. تعداد  یزیدچار عالئم فلوتر دهل شنیبعد از انجام روال ابل مارانیب %5کمتر از 

نامنظم قلب مشابه فلوتر  تمیشوند )ر زىیدهل ونیالسیبریممکن است بعداً دچار ف مارانیاز ب یکم

شود قلب با  ینامنظم قلب باعث م تمیر نیاز قلب است. ا یگریاما منشاء آن قسمت د یزیدهل

 و بطور نامنظم ضربان داشته باشد(. عیسر اریسرعت بس

خواهد کرد که متقاعد شده  هیرا توص یزیفلوتر دهل یبرا شنیانجام ابل یپزشک شما فقط زمان

 د.نچرب یم ییمخاطرات جز نیشما بر ا یسالمت یآن برا یایباشد مزا

                      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:

 خواهد اعالم شما به را روال انجام محل و زمان خ،یتار دهد یم انجام را شنیکه ابل یپزشک

 .کرد

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

 قیرق یداروها خانواده، پزشک ای قلب ستیولوژیزیالکتروف متخصص دستور طبق دیشما با 

 .دیکن مصرف خون کننده

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

 تان بماند. شیپ

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

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

تواند قدرت تفکر و  یشود م یشما در طول روال داده م آرامش یکه برا ییداروها یبعد

 د.نده قرار ریواکنش شما را تحت تاث

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

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

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

 درخواست کند. یشما مترجم پزشک یو برا ردیتماس 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

 

اعداد داخل پرانتز بیانگر 

احتمال بروز این عوارض 

بعنوان  و مشکالت است.

نفر از  1یعنی  %1مثال، 

نفری که این  100هر 

روال را انجام می دهند با 

مشکل و عارضه روبرو 

هرچقدر این عدد  می شوند.

کوچکتر باشد، عارضه و 

 مشکل نادرتر است.

 
 چه انتظاراتی می توانم برای قبل و بعد از آن داشته باشم؟
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 کرد خواهند متصل ژنیاکس و خون فشار قلب، شیسنجش و پا یشما را به دستگاه ها. 

 احتماالً  بچسبند شما پوست به قلب شیپا یپدها نکهیا یپوست شما را آماده خواهند کرد. برا 

 د.نشو دهیتراش پوست نقاط از یبرخ یموها دیبا

 قیتزر یحسیب یدارو کیشود )موضع ورود(  یکه کاتتر وارد پوست م یدر نقطه ا 

 .کند" زی"فر را پوست تا شد خواهد

 دیبکن آرامشخواهد داد تا در طول روال احساس  ییبه شما داروها یهوشیمتخصص ب کی. 

 اوقات  یگاه ایبزرگ کشاله ران ) اهرگیرا در س یکاتتر بلند و نازک ستیولوژیزیالکتروف

به  کسیاشعه ا ریصفحه تصاو تیکاتتر را با هدا نیکند. پزشک ا یدر شانه چپ( وارد م

 برد. یم شیسمت راست قلب شما پ یسمت حفره فوقان

 نیا تا شود یم داده یانرژ آنها به شدند، دایپ یرعادیغ تمیر مسبب یها بافت نکهیبعد از ا 

 .شوند بیتخر یرعادیغ یها سلول

  شود تا هرگونه  یموضع ورود فشار وارد م یدارند. رو یکاتترها را بر مبعد از آن

 .شود یم بانداژ ورود موضع یرو. گردد کنترل یاحتمال یزیخونر

 :After the procedure   بعد از روال:

 .دیباش قیدق نظر تحت ساعت چند یبرا تا آورند یم یکاوریشما را به بخش ر

 :مدت نیدر طول ا

  دیکن یاستراحت مدر تخت. 

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

 .شود یریجلوگ ورود

 تواند بخاطر  یم نی. ادیسردرد داشته باش ای یدل بهم خوردگ ،یجیامکان دارد حالت گ

 شما در طول روال داده اند. آرامش یباشد که برا ییداروها

 دیبخور غذا و عاتیما دیتوان یم دیشد اریهش و داریب کامالً  نکهیبعد از ا. 

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

 Going home   رفتن به خانه
آنها توجه  به دیکه با یدرباره نحوه مراقبت از خود در منزل، موارد مارستان،یاز ترک ب شیپ

 خواهند کرد. ییراهنما شما به دیکن یریگیپ یبعداً با و دیکه با یو شخص دیباشداشته 

 

 

 

 

 
 روال/بعد از روال طولدر 

 ،یهوشیمتخصص ب

است که در طول  یپزشک

 یعمل ها ایانجام روال ها 

مراقبت  مارانیاز ب یجراح

کرده و با استفاده از 

مختلف آنها را در  یداروها

آرامش، "خواب" و بدون 

 دارد. یدرد نگاه م
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 داشته حضور دیبا هم بماند تان شیساعت نخست بعد از روال پ 24که قرار است در  یشخص

 .بشنود را ها ییراهنما و ها دستورالعمل تا باشد

 از کیچیه که است مهم اریبس. دیده ادامه زیخود طبق دستور و تجو یقلب یبه مصرف داروها

 .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

 است یعاد حالت نیا. دیبکن فیخف یناراحت ای سوزش احساس نهیس قفسه هیاحتمال دارد در ناح

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

(Regular Tylenol.درمان کرد ) 

 یکوتاه یزمان یدر چند هفته اول بعد از انجام روال ممکن است ضربان قلب شما در دوره ها

 قلب بافت التهاب بصورت که است وارده جراحت به بدن یعیطب واکنش آن لینامنظم گردد. دل

 .شد خواهد برطرف قلب بافت یبهبود و میترم با حالت نیا. شود یم داریپد

    موقع باید کمک بگیرم؟چه 

When should I get help? 
 ای** زىیدهل ونیالسیبریف کینیکل با دیبا ریز موارد از کیدر صورت وقوع هر

 :دیریبگ تماس است داده انجام را روال که یستیولوژیزیالکتروف

 شما یناخوش ای یناراحت باعث ای ابدی یم ادامه ساعت 24 یبرا که یزیهر مورد فلوتر دهل 

 .شود یم استراحت نیح در

 (.تیفارنها درجه 100) گرادیدرجه سانت 38 یتب باال 

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

 .دیکن مراجعه مارستانیب نیتر کیبه بخش اورژانس نزد یکار ی** در خارج از ساعات عاد

 دیبده یبیترت ای دیریتماس بگ 9-1-1با  ریز یاز حالت ها کیوقوع هردر صورت 

 :ببرد اورژانس بخش نیتر کینزد به را شما نفر کی که 

 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 دینفس شد یتنگ. 

 دیدار نهیس قفسه هیناح در یدیشد درد ای یناراحت. 

 دیستیبا دیتوان ینم ضعف و جهیبخاطر حالت سرگ. 

 دیکن یغش م. 

 دیدار یمغز فیخف سکته ای یعالئم سکته مغز. 

 

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.

 رفتن به خانه/چه موقع باید کمک بگیرم؟ 

 دیبشناس را یمغز سکتهعالئم 

 دچار افتادگی شده است؟ آیا صورت شما

 آیا می توانید هر دو دست خود را بلند کنید؟

 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 
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 است شده دیشد التهاب ای/و روشن قرمز رنگ به یزیموضع ورود دچار خون ر. 

 موضع یرو د،یهست آمبوالنس دنیکه منتظر رس یدر فاصله ا

 اورژانس پرسنل که یموقع تا. دیکن وارد محکم فشار ورود

 را کار نیا دیبخواه نفر کی از ای دیدار نگه را فشار نیا برسند،

 .دهند انجام

    :دلنگرانیدر صورت وجود هرگونه سؤال یا 

If you have questions or concerns 

  دیریبگ تماس خود خانواده پزشک ایبا پزشک متخصص قلب. 

 دیریبگ تماس خود زىیدهل ونیالسیبریف کینیبا کل. 

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

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