
 
 آشنایی با اکوکاردیوگرافی

Echocardiography 

های بیماری حال راحت برای بررسی های تشخیصی دقیق و در عین اکوکاردیوگرافی یکی از روش 

 است.  قلبی

شوند و بسته به مواد در این روش امواج صوتی از طریق یک پروب به سوی قلب فرستاده می 

 شود. تشکیل دهنده ی هر قسمت از قلب، مقادیر مشخصی از این امواج منعکس و تصویر ایجاد می 

های  در این تصویر ساختمان حفرات قلبی، ضخامت دیواره بطن و دهلیزها و شکل و اندازه دریچه

 شود.ی به تصویر کشیده می قلب

های بزرگ جریان دارد را نیز مشخص کرد. به این صورت  توان سرعت خونی که بین حفرات قلبی و در شریاندر اکوکاردیوگرافی داپلر می 

هایی  کلشوند، شآیند و آن هایی که از پروب دور می  های قرمزی که به سمت پروب می که بر اساس تفاوت انعکاس صوت از گلبول

 شود. ترسیم می 

شوند، مثال خونی که به پروب های مختلفی نمایش داده می  همچنین برای بهتر شدن وضوح تصویر در اکوی داپلر رنگی جریان خون با رنگ

 شود.شود به رنگ آبی نمایش داده می شود به رنگ قرمز و خونی که دور می  نزدیک می

جای داخل قلب  های نا به های قلبی یا عبور خون از سوراخ رزادی قلب عموما دچار تنگی یا گشادی دریچههای مادبیماران دچار ناهنجاری 

 هستند که در اکوکاردیوگرافی همه این اشکاالت به خوبی قابل رویت است. 

یچه میترال نیز به خوبی با شود مثل؛ تنگی دریچه آئورت یا نارسایی درای که در دوران بزرگسالی ایجاد می  های دریچه بیماری

 اکوکاردیوگرافی قابل بررسی است. 

عالوه بر این در بیماران دچار نارسایی قلبی، میزان ضعف در حرکت دیواره بطن با شدت نارسایی 

 شود. ارتباط مستقیم دارد که به وسیله اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می

ارسال امواج صوتی است روی قفسه سینه با  در اکوکاردیوگرافی معمولی، پروب که همان وسیله

 کند. شود و به هیچ عنوان آزاری برای بیمار ایجاد نمی  فشار مالیمی قرار داده می

اند که به وسیله آندوسکوپ  هایی طراحی شده تر قلب، پروبهای اخیر برای بررسی دقیق در سال 

های قلبی به خصوص دریچه  رسی ساختمانتوان به برتری می وارد مری شده و از فاصله نزدیک 

 میترال و دهلیز چپ پرداخت.

دهند و در  های کرونری قلب را مورد بررسی قرار می به صورت غیر مستقیم، باز بودن رگ تست ورزشباید دانست که اکوکاردیوگرافی و 

 شوند.  ها به طور دقیق دیده نمیاین دو، رگ هیچ یک از 

 های قلب است، استفاده کرد.  های کرونری بایستی از روش آنژیوگرافی که تصویربرداری از رگ برای تشخیص دقیق تنگی رگ
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ینحوه انجام اکوکاردیوگراف  

ز شما سازی خاصی ندارد. اهم در مطب پزشک و هم در بیمارستان قابل انجام است. اکوکاردیوگرافی نیاز به آماده اکوکاردیوگرافی

مالد تا به انتقال جریان های رویی خود را درآورید، سپس پزشک یک ژل مخصوص را بر روی سینه شما میشود که لباسدرخواست می

خواهد که درجهات دهد و از شما میکمک کند. پزشک پروب اکوکاردیوگرافی را بر روی قلب و سینه شما گذاشته و آنرا کمی فشار می

دقیقه تا یک ساعت  ۵۴تری از قلب در مونیتور دیده شود. کل اکوکاردیوگرافی ا نفس خود را حبس کنید تا تصویر واضحمختلف دراز بکشید ی

کشدطول می  

 

 

 

 

 اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چیست ؟

 

صوتی تصاویر متحرکی اکوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوی قلبی هم نامیده می شود، تستی است که در آن با استفاده از امواج 

از قلب تشکیل می شود . برای انجام اکوی قلبی نیازی به بستری در بیمارستان وجود ندارد . انجام اکوی قلبی درد نداشته و عمل 

جراحی هم نمی باشد . اکوکاردیوگرافی تستی است که جهت کمک به پزشک شما به منظور تشخیص مشکالت قلبی شما یا 

 :کار می رود. ممکن است انجام اکوکاردیوگرافی در شرایط زیر ضروری باشدچگونگی عملکرد قلب ب

 .هنگامی که دارای صداهایی غیرطبیعی قلبی هستید •

 . هنگامی که دچار درد قفسه سینه غیرقابل توجیه هستید •

 . هنگامی که دچار یک نقص مادرزادی قلبی می باشید •

 . هنگامی که دچار حمله قلبی شده اید •

 . نگامی که دچارتب روماتیسمی هستیده •

 اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چگونه صورت می گیرد ؟

 

 . شما برروی یک تخت به پهلو یا پشت می خوابید •

 .پزشک ژل مخصوصی رابرروی یک پروب می ریزد و آن را روی ناحیه سینه ای شما حرکت می دهد •

 . ریچه های آن ایجاد می کنند . دراکوکاردیوگرافی از امواج اشعه ایکس استفاده نمی شودامواج ماورا صوت تصاویری را از قلب شما و د •

 . حرکات قلبی شما بر روی یک صفحه ویدیویی مشاهده می شود •

 . یک نوار ویدیو یا عکس را می توان تهیه نمود •

 . در طول تست شما نیز می توانید ویدئو را ببینید •

 . دقیقه زمان نیاز دارد 02تا  51از این تست اغلب به کمتر  •

 . این تست درد و عوارض جانبی ندارد •

 . پزشک شما در مورد نتایج آن با شما صحبت می کند •

http://iranheart.ir/%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87/


 

در برخی از موارد جهت تهیه تصاویر واضح تر،ضروری است که پروب اکوکاردیوگرافی به قلب شما نزدیکتر باشد. در 

 :را انجام می دهید . در این تست (TEE)وگرافی از طریق مرینتیجه شما تستی تحت عنوان اکوکاردی

 

پزشک به آرامی یک لوله همراه با پروب در انتهای آن را در هنگام بلع به پایین گلوی شما به داخل مری می راند )مری لوله ای است  •

 (.که دهان شما را به معده وصل می کند

 . ذکر شد راایجاد می کنند امواج صوتی تصاویری مشابه آنچه که در باال •

 . پس از پایان تست پزشک به آرامی پروب را بیرون می کشد •

 . ممکن است شما احساس سرفه کنید •

 اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( چه چیزی را نشان می دهد ؟

 . اندازه و شکل قلب •

 . نحوه عملکرد کلی قلبی •

 . آن ضعف دیواره یا بخشی از قلب وعدم کارکرد صحیح •

 . مشکالت دریچه ای قلبی •

 . وجود لخته خون در قلب •

 

 


