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 :چکیده 

مقایسه تاثیر کیسه شن و کیسه شن همراه با کیسه یخ بر میزان بروز هماتوم بعد از آنژیوپالستی عروق کرونر از طریق شریان 

 فمورال در بیمارستان بوعلی قزوین 

ارد بدددرای بیمددداران مبدددتال بددده بیمددداری    مددددا الر کروندددری از راه پوسدددت   یددد  روا درمدددانی اسدددتاند    مقدمههه :

مهمتدددرین عدددوار  ناشدددی از آنژیوپالسدددتی عدددروق کروندددر  عدددوار  عروقدددی در محدددل  اسدددت ایسدددکمی  قلبدددی پایددددار 

دسترسددی شددریانی مددی باشددد کدده در ایددن بددین همدداتوم محددل ورود شددیت شددریانی از همدده شددای  تددر اسددت  بددرای              

تلفدددی بدددرای هموسدددتاز  دددون مندددل وسدددایل بسدددتن      روا هدددای م  جلدددوییری از بدددروز عارتددده هماتوم ایر ددده   

 تاییددد شددده نیسددت   عروقددی  فرددار بددا دسددت  فرددار بددا کیسدده شددن و میددره وجددود دارد امددا هزیندده اثددر ب رددی آن هددا        

مطالعددده حاتدددر بدددا هددددر مقایسددده دو روا کیسددده شدددن و کیسددده شدددن همدددراه بدددا کیسددده یدددخ جهدددت هموسدددتاز و   

 است  انجام شدهبررسی میزان بروز هماتوم 

تعداد نمونه ها به صورر در دسترس و روا نمونه ییری انجام شد  نیمه تجربی  روا به وکمی رویکرد با پژوهش این کار: روش

نفری  44انجام شد در دو یروه انت اب دو یوی  آبی و      نفر بود  نمونه ها به روا ت صیص تصادفی ساده که با استفاده از  88

یرمی  کیلو 3 شن کیسه از شریانی وهموستاز با دست  شیت کریدن از بعد آنها در هموستاز جادای برایاول  یروهدر تقسیم شدند  

میزان  یردید و استفاده یخ کیسه یرم کیلو5/0 با یرمی توام کیلو 5/2 شن کیسه از هموستاز ایجاد برای دوم یروه ودر شد استفاده

های آماری    با آزمون 20ورژن  SPSSه و تحلیل داده ها  با نرم افزار بررسی  و تجزیهماتوم با ابزار استاندارد کریستین سن بروز

 انجام شد  05/0کای و تی مستقل  و تست دقیق فیرردر سطح معنی داری  مجذور

 

نمونه  2( و در یروه کیسه شن همراه با کیسه یخ %6/33)نمونه 6در یروه کیسه شن تعداد  نمونه مورد مطالعه 88از بین  ها:یافت 

   (p= 333/0نران نداد )  بین بروز هماتوم و روا هموستاز رامعناداری ارتباط  فیرر( د ار هماتوم شدند آزمون آماری 5/4%)

در مطالعه ما ایر بین بروز هماتوم با روا کیسه یخ و کیسه شن ا تالر  معناداری مراهده نرد اما  بروز هماتوم در  گیری:نتیج 

درصد نسبت به کیره شن به تنهایی کاهش یافت  که از نظر بالینی دارای اهمیت  3/9یخ به میزان  یروه کیسه شن همراه با کیسه

 کیسه یخاز  همچنین در مطالعه حاتر شاهد بروز دیگر عوار  عروقی مهم منل  ونریزی و     نبودیم  لذا  استفاده به سزائی است 

  وکاهش سایر عوار  عروقی محیطی آنژیویرافیپیرنهاد می شود  همراه با کیسه شن برای هموستاز محل ورود شیت شریانی 

 آنژیوپالستی عروق کرونر  هماتوم کراله ران کیسه شن  کیسه یخ :هاکلید واژه

 

 

 


