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 امواج از که باشد می گرافیسونو نوعی گرام کاردیو اکو 

 دستگاه کنندمی استفاده باالیی بسیار فرکانس با صوتی

 مختلفی هایبخش در که صوتی امواج کاردیوگرام اکو

 ها اکو این میکند اکو را شود می پایین باال قلب از

 ویدیو روی که شوند می لبق از هایی عکس به تبدیل

 میشوند دیده اسکرین

  ها کاردیوگرام اکو مختلف انواع 

از رایج  یکی ، TTE :یا ترنستوراسیک اکوکاردیوگرام  

 این با که هم تصاویری باشد می قلب اکوی انواعترین 

 می ترنسداسری یا مبدل توسط شودمی گرفته دستگاه

 شکم دیواره یا سینه از مختلفی های راه در  که  باشد

 کندمی حرکت

 کاردیوگرام: اکو استرس 

 فعالیت از بعد و قبل اکو یک تست این انجام طی در 

 ورزش بایا میشود گرفته اید داده انجام که زیادی های

 شود می تزریق قلبتر سریع تپش برای دارویی اینکه یا

 کاردیوگرام اکو استرس میشود گرفته تست سپس

 خواهدمی پزشکی که میشود انجام زمانی معموالً

 خیر یا یافته کاهش قلب به خون جریان آیا بفهمد

 (کرونر عروق بیماری)

  :داپلر کاردیوگرام 

 و ها رگ به خون جریان بررسی جهت  به  داپلر اکوی 

 خون حرکت با میشود استفاده قلب خونی های دریچه

 میشود فرستاده دستگاه به صوتی امواج ها رگ در

 به را خون جریان جهت و سرعت سونوگرافی نمایشگر

 داپلر با گیری اندازه کندمی بررسی عروق داخل و قلب

 باشد می سفید سیاه یا رنگی صورت به یا

  : TTEمفاصل یا اکوکاردیوگرام 

 کندمی حرکت سینه قفسه روی که  ترنسداسری با

 اینکه خاطر به شودمی گرفته قلب از شفافی تصاویر

 دیواره های استخوان و ها ریه قلب به نزدیکی پروب

 بیهوشی مادهیا  بخش آرام یک  باشدمی سینه قفسه

 آرامش احساس طی تست تا شود می زده گلو روی

 د.کنی

 غذای است بهتر دهید انجام را اکو اینکه از قبل فقط 

 می ورزش که پر شکم با زیرا باشید خورده سنگین

سعی دهد دست شما به تهوع حالتممکن است  کنید

 صورتی در بپوشید  راحتی های لباس و ها کفش کنید

 خود پزشک به حتما کنید می مصرف انسولین که  هم

 دهید اطالع

 



 مری: طریق از اکوکاردیوگرافی 

پزشک ممکن است برای شما اکوکاردیوگرافی از طریق 

( درخواست کند ، اکوکاردیوگرافی از طریق  TEEمری )

است که برخی از محدودیت  اکوکاردیوگرافی مری نوعی از

های اکوکاردیوگرافی معمولی را ندارد .همانطور که از نام 

 از استفاده بامری  طریق از آن پیداست ،اکوکاردیو گرافی

 سانتیمتر( ۱.۵ از کمتر قطر با کوچک) بسیار ب پرو یک

 مری (شودمی  یرم وارد کوچک این پروب .میشود انجام

 جای به .کندمی وصل معده به را دهان که است ای لوله

 اکوکاردیوگرافی در سینه قفسه دیواره طریق از قلب دیدن

 قلب به بسیار که مری داخل از لبق تصاویر یمر طریق از

 و سینه قفسه خاص شکل شوندمی تهیه باشدمی نزدیک

 روش که دنشو باعث است ممکن موارد سایر و بدن وزن

 مفید کمتر سینه قفسه از اکوکاردیوگرافی متداول های

 گرافی کاردیو اکو از قبل شب نیمه از المقدور حتی .دنباش

 الزم اگر حال این با کنید پرهیز خوردن از یرم طریق از

 ۴ از که است بهتر شود انجام اکوکاردیوگرافی وراًف که باشد

 از بعد ترتیب این با نخورید چیزی مری اکو از قبل ساعت

 مورد در داشت خواهید کمتری استفراغ و تهوع حالت و اکو

 و قبل در آن مصرف نحوه و کنید می مصرف که داروهایی

 در اکو مریکنید مشورت خودتان پزشک با حتماً اکو از بعد

 داروی شما به که آنجایی از میشود انجام بیمارستان

 بازگشت ترتیب پیشاپیش باید لذا شودمی داده آرامبخش

 کشید دراز میمیز یک روی بر شما ابتدا بدهید را منزل به

 از تا شودمی تعبیه شما یوباز در (IV)وریدی راه یک و

 تکنسین سپس شود تجویز شما به آرامبخش داروی خرید

 سرو دهد می قرار شما سینه قفسه روی بر را الکترودهایی

 اانیتور قلب وصل می کند تم دستگاه به الکترودها دیگر

 دهند نشان مری اکو طول در را شما قلب ریتم
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