
TEE از راه مری چیست؟ قلب یا اکو 

اکو قلب از راه مری یک آزمایش تشخیصی  می    

قلیب    باشد که به وسیله آن پزشک می  توادید  

شریان های   شامل دهلیز و بطن حفره های قلب 

دریچه های قلیب را بیه    متصل به قلب )آئورت( و

 تفاوت اکو از راه مری با اکیو وضوح مشاهده کند. 

کیفییت  یین رو   در است که از روی سینه این ا

باالتر  م  شود       گرفته های  که از قلب  عکس

بوده و قسمتهای  از قلب و آئورت کیه در اکیوی   

معمول  قابل دیدن دیستند بیا ایین رو  قابیل    

 م  شود.                 مشاهده 

 

 TEE موارد قابل تشخیص از طریق 

 چه های قلب )اددوکاردیت(یعفودت در 

 وتوده های داخل قلب  ه خون وجود لخت 

  ارزیاب  بیماریهای آئورت 

  قلب  ارزیاب  وضعیت دریچه های 

 ارزیاب  قلب  دقیق بیماریهای سکته مغزی  

  مصنوع  قلب  های دریچه وضعیت ارزیاب 

 قلب

  بررس  بیماریهای مادرزادی قلب 

 

  آزمایش انجام از قبل های الزم  آمادگی

  این ساعت قبل از ادجام  6حداقل

دباید چیزی خورده یا دوشیده آزمایش 

 باشید.

  داروهای خود را با مقدار کم  آب

 بخورید.

  .پرودده های قبل  را همراه داشته باشید

)مثل گزار  عمل قلب  عکس قفسه 

 . سینه  دوار قلب و اکوی قبل (

  سابقه بیماریهای دستگاه گوار  را ذکر

 دماید

  در صورت مصرف وارفارین ازمایشات

 عقادی را همراه داشته باشند اد

 .سابقه حساسیت داروی  را ذکر دمایند 

 های مصنوع   در صورت داشتن دددان

در صورت  باید تمام آدها را بیرون آورید.

رستار اکو داشتن دددان لق به پزشک و پ

 اطالع دهید.

 را همراه  کند زیرا  یک  از دزدیکان شما

آرامبخش ممکن  یبه علت تزریق دارو

ا چند ساعت پس از ادجام کار است ت

 خواب آلوده باشید.

 حین آزمایش

 30دقیقه ال   10 آزمایشکل زمان ادجام این 

 دقیقه م  باشد.

باز م  شود و به سرم ابتدا با سر سوزن یک رگ 

وصل م  گردد و داروی آرام بخش تزریق م  

 شود.

م  اسپری             اسپری ب  حس  در حلق شما 

پری زدن سرفه دکنید بلکه مایع شود. هنگام اس

سرفه  م  توادیدو سپس  دهید اسپری را قورت

 کنید.

بین یک وسیله در صورت داشتن دددان طبیع  

در تا  قرار داده         م  شودهای شما  دددان

 طول ادجام آزمایش دهان باز دگه داشته شود. 

و یک  دراز بکشیدروی پهلوی راست یا چپ  

دست زیر سر و دست دیگر روی پهلو و پا قرار 

 .دهید



پزشک یک لوله که ادتهای آن به  جهت شروع کار

متصیل اسیت را وارد   بسیار ظریی   یک دستگاه 

در صورت امکان به هنگام ورود لوله  مری م  کند

 .تا این کار سریعتر ادجام شود لوله را قورت دهید

 شته باشیید تهوع دا هنگام ورود لولهممکن است 

بیه سیرعت   است ول  بعید از ورود لولیه تهیوع    

 .م  شود برطرف

آب دهان شما توسط یک لوله که درصورت لزوم  

شیبیه   )        وصیل اسیت   دستگاه ساکشین  به 

 کشیده م  شود. (دددادپزشک  

در ادتهای کار پزشک لوله را به آرام  

به از بیرون آوردن لوله  پسارج م  کند.یییییخ

ترشحات ال کاغذی داده م  شود تا شما دستم

 تمیز کنید.را  دهان

 آزمایشانجام مراقبت های پس از 

گلوی شما ب  اتمام کار  حدود یک ساعت پس از 

داشتید قورت دادن توادای  زمادیکه  حس است.

 و آشامیدن را شروع کنید.ادید خوردن م  تو

شده باید  تزریق  درصورت  که به شما آرام بخش

شیار شدن کامل در بخش اکو دراز تا زمان هو

از تا چند ساعت بعد و  باشیدتحت دظر بکشید و 

 رادندگ  اجتناب کنید.

کم  گلودرد داشته برای چند روز ممکن است  

 .م  باشد باشید که طبیع 
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