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عکسی که از این . شود اکو تستی است که در آن با استفاده از امواج فراصوتی تصویر متحرکی از قلب تهیه می

این عکس ساختار و . دهد شود جزئیات بیشتری را نسبت به عکس سادۀ رادیولوژی نشان می طریق تهیه می

در یک اکوی معمولی . دهد فرد را در خطر مواجه با اشعۀ رادیولوژیک قرار نمیعالوه  عملکرد قلب را نشان داده، به

 .شود های دوبعدی از قلب تهیه می عکس
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ها و عروق بزرگ خونی قلب با استفاده از یک روش غیرتهاجمی از این تست  ها و دریچه معمواًل برای بررسی حفره

 :شوند در اکو موارد زیر مشخص می. ودش استفاده می

  صداهای غیرطبیعی قلب 

 های غیرطبیعی قلب  دریچه 

  عملکرد پمپاژ خون توسط قلب در افراد دچار نارسایی قلبی 

 اند آسیب عضالت قلب در بیمارانی که سابقه حملۀ قلبی داشته . 

  عفونت پرده اطراف قلب 

 های قلب  عفونت دریچه 

  وجود لختۀ خون یا آمبولی پس از سکته 

 های قلبی مادرزادی  بیماری 

  فیبریالسیون دهلیزی 

  افزایش فشار ریوی 
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آمده را  سپس پزشک قلب نتایج به دست. شود ین تست توسط یک فرد آموزش دیده انجام میا 

  .کند بررسی کرده و تفسیر می

نام ترانس دیوسر که یک نوع میکروفن خاص است، امواج صوتی با  ای به از وسیله با استفاده

برای هدایت امواج، ترانس دیوسر بر . شود فرکانس باال تولید شده و به سمت قلب فرستاده می

سپس . شود شود و در جهات مختلفی چرخانیده می ها در نزدیکی سینه گذاشته می روی دنده

های مختلف، دریافت شده و در کامپیوتر ذخیره شده و مورد تجزیه و  ز بافتامواج بازگشت یافته ا

 .گیرد تحلیل قرار می

نام ترانس دیوسر که یک نوع میکروفن خاص است، امواج صوتی با  ای به با استفاده از وسیله

برای هدایت امواج، ترانس دیوسر بر . شود فرکانس باال تولید شده و به سمت قلب فرستاده می

سپس . شود شود و در جهات مختلفی چرخانیده می ها در نزدیکی سینه گذاشته می وی دندهر

های مختلف، دریافت شده و در کامپیوتر ذخیره شده و مورد تجزیه و  امواج بازگشت یافته از بافت

 .گیرد تحلیل قرار می

را مورد بررسی قرار با استفاده از اکوکاردیوگرام پزشک ضربان قلب و بسیاری از ساختارهای قلب 

بدن مانع تهیه عکس واضحی از عملکرد   های ها یا سایر بافت ها، دنده بعضی اوقات ریه. دهد می

ای که  در چنین مواردی مسئول سونوگرافی ممکن است از مقدار کمی از ماده. شوند قلب می

. شود تزریق میشود استفاده کند، که معموال این ماده از طریق رگ  موجب تمایز بهتر عکس می

 .شود تر اکو که اکو از طریق مری است، استفاده می در موارد بسیار نادر از یک روش تهاجمی
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 :شود اکوکاردیوگرافی از طریق مری معمواًل توسط پزشک در موارد زیر درخواست می

ای شکل، بیماری ریوی یا چاقی از  ل سینۀ بشکهدر مواردی که اکوی معمولی به دالیل مختلف از قبی

 .وضوح کافی برخوردار نباشد

 .تری از نواحی خاص مورد لزوم است های واضح در مواردی که عکس

حس شده و یک  بیمار بی( ته گلوی)در روش اکوکاردیوگرافی از طریق مری، ناحیه انتهای حلق 

از این روش . شود انتهای مری هدایت میوسیلۀ کوچک جهت تولید امواج فراصوتی به قسمت 

 .شود آوردن یک اکوی دوبعدی واضح از قلب استفاده می برای به دست

آمادگی مورد نیاز برای اکوکاردیوگرافی چیست؟ .5  

باشد اما در اکو از طریق مری، بیمار باید از  آمادگی خاصی برای انجام اکو معمولی مورد نیاز نمی

 .جز داروهایش نخورد  نیمه شب گذشته چیزی به
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های قسمت باالتنه را خارج کرده و بر روی میز معاینه به پشت  شود که لباس از بیمار خواسته می

ژل مخصوصی . شوند برای گرفتن نوار قلب الکترودها روی قفسۀ سینه چسبانیده می. دراز بکشد

ترانس دیوسر یا روی قفسۀ سینه مالیده شده و سپس ترانس دیوسر بر روی قفسۀ  بر روی

دلیل وجود ترانس دیوسر بر روی قفسۀ سینه  بیمار احساس فشار اندکی به. گیرد سینه قرار می

ممکن است از بیمار درخواست شود که به شیوۀ خاص نفس بکشد و یا به سمت . خواهد داشت

 .چپ بچرخد

این اقدام تشخیصی چیست؟عوامل خطر  .7  

 .عامل خطر شناخته شده ای در رابطه با این تست تشخیصی وجود ندارد

توجهات مربوط به این اقدام تشخیصی کدامند؟ .8  

نتایج غیرطبیعی ممکن است نشان دهنده اختالالت دریچه قلب، اختالالت عضله قلب، مایع دور 

 . قلب یا سایر اختالالت قلبی باشد

 طبیعی در این اقدام تشخیصی چیست؟نتایج . 9

 .یک اکوی طبیعی نشان دهنده دریچه ها، حفره هاو حرکات طبیعی قلب می باشد

 نتایج غیرطبیعی در این اقدام تشخیصی چیست؟. 11

در برخی از موارد اختالالت غیرطبیعی، خیلی جزئی هستند و . یک اکو غیرطبیعی معناهای مختلفی ممکن است داشته باشد

های  های قلبی جدی هستند که نیاز به بررسی که برخی از اختالالت دیگر عالئم بیماری در حالی. کنند زیادی ایجاد نمیخطر 



بنابراین این نکته حائز اهمیت است که بیمار در رابطه با نتایج اکو با پزشک مشورت داشته . بیشتر توسط پزشک دارند

بیمار در رابطه با نتایج اکو با پزشک مشورت داشته  بنابراین این نکته حائز اهمیت است که.باشد

 .باشد

 :منبع 

http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=537:2009-07-01-21-25-

18&catid=41:video-animation&Itemid=227 
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