
 تعریف: 
از قلب  یدو بعد یربرداریتصو ینوع یوگرافیاکوکارد

و اطالعات  ریپزشک معالج تصاو یاست که برا

در مورد ساختار و عملکرد قلب فراهم  یترقیدق

 .آوردیم

 اکوکاردیوگرافی یک آزمایش تشخیصی غیرتهاجمی

، شکل و  هبدون درد است که انداز و

عالوه ؛ ند ساختمانهای قلب را بررسی می کعملکرد

بر این برای ارزیابی بیماران مبتال به درد قفسه 

سینه، در مواردی که تغییرات نوارقلب وجود دارد یا 

بیعی طدر مواردی که در سمع قلب صداهای غیر

 .، نیز انجام می شودودشنیده می ش

یند اکوکاردیوگرافی قبل از انجام این اطالع از فرآ

تا  کردایش تشخیصی به شما کمک خواهد آزم

 مراحل آزمایش را به خوبی پشت سر بگذارید.

 

 مراحل انجام اکوکاردیوگرافی :
آمادگی خاصی قبل از انجام اکو نیاز نیست  -1

)عکس قفسه سینه و نوارقلب را به همراه 

 .داشته باشید(

پس از اینکه روی تخت قرار گرفتید از شما  -2

خواسته می شود که به سمت چپ 

نظم داشته چرخیده و تنفس آهسته و م

 باشید.

شبیه  ی، مانیتوردستگاه اکوکاردیوگرافی -3

 زیون دارد و تصاویری که توسطیصفحه تلو

از قلب دریافت می  بوسیله ای به نام پرو

        شود بر روی آن نمایش داده می شود

اکوکاردیوگرافی را  ) تصویر زیر یک پروب

به یک ژل محلول در  بپرو نشان می دهد(

د و روی محل قلب بر آب آغشته می شو

این ژل  .روی قفسه سینه قرار داده می شود

کمک می کند تصویر بهتری بر روی 

تصاویری که بر روی . مانیتور ایجاد شود 

صفحه مانیتور نمایش داده می شود، در 

نتیجه بازگشت امواج مافوق صوتی است که 

از دستگاه به سمت ساختمان قلب ساطع 

 می شود. 

 

 

 
 

 
 30تا 10رافی معموالکاردیوگانجام اکو -4

دقیقه به طول می انجامد. سعی کنید در 

حین انجام آزمایش ساکت، آرام و بی 

حرکت باشید ممکن است از شما خواسته 

شود تا وضعیت خود را تغییر دهید و یا 

اینکه پروپ را در نواحی مختلف قفسه 

این امر به که به حرکت درآورند سینه 

ب کمک می مشاهده بخشهای مختلف قل

کند. فشار پروپ بر روی قفسه سینه که به 

همین منظور اعمال می شود ممکن است 

 ی آزاردهنده باشد.دتا ح

در حین انجام آزمایش، ممکن است نور  -5

 اتاق را کم کنند تا به دید بهتر کمک کند. 

 (TEEاکوکاردیوگرافی از طریق مری : )
 TEEاز طریق مری ، کاردیوگرافی به انجام اکو 

بدین ترتیب که امواج صوتی از  گفته می شود.

طریق لوله گاستروسکوپ )یک لوله باریک و 

ه می شود. قابل انعطاف( به داخل مری فرستاد

این روش نسبت به روش اکو معمولی که از 

 و روی پوست انجام می شود دقت بیشتری دارد

 و اختالالت ساختمانی عملکرد ،اندازه، شکل 

این . با وضوح بهتری مشاهده می شود احتمالی 

روش در موارد خاص و با نظر پزشک برای بیمار 

 .انجام می شود

 قیاز طر یوگرافیاکو کاردمراحل انجام 

 : یمر
 ساعت قبل باید ناشتا باشید. 6از  -1

پرستار مسئول اکو برای شما سرم وصل  -2

 .می کند 



حلق شما به وسیله اسپری بی حس کننده،  -3

در بعضی موارد ممکن  ؛بی حس می شود

است از شما خواسته شود مقداری ژل بی 

حس کننده میل کنید کلیه این اقدامات به 

منظور فراهم کردن آسایش و راحتی شما 

 در حین آزمایش انجام می شود. 

شروع اکو یک در اغلب موارد قبل از  -4

به شما  آرامبخش ) مثل آمپول میدازوالم (

 تزریق می شود .

تروسکوپ( که به داخل دهان لوله ای )گاس -5

بی حس کننده  ژلفرستاده می شود با 

آغشته می شود و پس از دریافت تصاویر 

 الزم لوله بیرون آورده می شود. 

 یوگرافیاکو کاردممکن است در حین انجام  -6

 حالت تهوع داشته باشید. ، یمر قیاز طر

بعد از اتمام اکو، ممکن است برای چند  -7

 داشته باشید. دردساعت یا یک روز گلو

 

 :استرس اکوکاردیوگرافی 
این روش در بیمارانی که توانایی انجام تست 

ورزش را ندارند، انجام می شود بدین ترتیب که 

دارویی به اسم دوبوتامین به بیمار تزریق می 

این دارو همان گونه که ورزش، قلب را ؛ شود 

تحت استرس قرار می دهد، برای قلب استرس 

و منجر به افزایش ضربان قلب ایجاد می کند 

می شود، در حین انجام این اکو، بیمار کامال 

تحت کنترل است و عوارض احتمالی کنترل 

 می شود.
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