
ورزشي اكوكارديوگرافي

(استرساكو)

اكوكارديوگرافي، قلب،در حركات دستگاهتصوير مانيتور در قلبي حفرات و ها دريچه
و استراحت حالت دو در اكوكارديوگرافي انجام اكو، استرس شود. مي ديده اكوكارديوگرافي

مي انجام مختلف روش دو با كه باشد مي قلب ضربان افزايش حين وشدر ورزشي ود:
دارويي.

مي انجام استراحت حالت در كامل اكوكارديوگرافي ابتدا روش دو هر تصوايردر و شود
مي ميذخيره فعاليت تردميل روي بيمار ورزش، روش در حدگردند. تا قلب ضربان تا كند

بالف بيايد، پايين قلب ضربان اينكه از قبل و برود باال فرد سن با متناسب و نظر اصلهمورد
مي ذخيره تصاوير مجدداً و شود مي انجام مجدد دارويياكوكارديوگرافي روش در گردند.

پزشك، نظر اساس بر يا و نيستند ورزش به قادر مختلف دالئل به كه بيماراني دادنبراي با
شود. مي داده افزايش قلب ضربان تعداد است، دوبوتامين داروها اين مهمترين كه دارو

اكو مياسترس است.نشان چگونه شديد فعاليت هنگام به قلب عملكرد كه دهد

اكو: استرس انجام از هدف
تست،.1 اين آزمايشاتانجام به نياز و ( قلب كرونر (عروق قلبي رگهاي گرفتگي احتمال

مي مشخص را كند.بعدي
و.2 دهد مي نشان قلبي سكته از پس را قلب عضله زنده سلولهاي ميزان اكو استرس

ميمش ازخص آنژيوپالستي يا جراحي طريق (به رگ كردن باز از پس بيمار آيا كه كند
نه. يا برد مي سود پوست) طريق

ظرفيت.3 تعيين با بيماري شدت تعيين جهت قلبي شده شناخته بيماران در اكو استرس
) Functionalعملكردي Class.دارد كاربرد (

: استرساكو از قبل آمادگي
ح• يا قبل شب باشيد.4داقلاز ناشتا اكو استرس انجام از قبل ساعت
نماييد.• استحمام مراجعه از قبل روز بهداشت، رعايت جهت
بتراشند.• را خود سينه موهاي حتماً آقايان
باشيد.• داشته همراه اكو استرس از بعد مصرف براي آبميوه قوطي يك
آورنده• پايين داروهاي هستيد، ديابت به مبتال كه صورتي (ماننددر خون قند

نكنيد.بنگلي مصرف مراجعه روز صبح در را (.. و انسولين متفورمين، كالميد،
پروپرانولول• نماييد: قطع معالج پزشك نظر با نماييد، مي مصرف را ذيل داروهاي چنانچه

آتنولول و ديلتيازم وراپاميل، (سوستاك)، نيتروكانتين (ايزورديل)، ايزوسوربايد (ايندرال)،
قبل.48-24 هفته يك ديگوكسين و تست از قبل ساعت

داروهاي• خود معالج پزشك نظر با حتماً داريد باال خون فشار سابقه كه صورتي در
كنيد. استفاده جايگزين

قلب،• نوار آنژيوگرافي، تاليوم، اسكن جمله از را خود پزشكي مدارك كليه
باشيد. داشته همراه به اكوكارديوگرافي

باشيد.• داشته همراه نفر يك ً حتما
•) كافي خواب تست، انجام از قبل باشيد.8الي6شب داشته ساعت (
نكشيد.3از• سيگار عنوان هيچ به تست انجام از قبل ساعت

تست: انجام مراحل
قرار مشخصي نواحي در را الكترود عدد سه و كرده پاك الكل با را سينه قفسه ابتدا در

الكتر دهند. فعاليتمي الكتروكارديوگراف اين شود. مي وصل قلبي مانيتور يك به ودها
دهد. نمايشمي تست طي در را قلب الكتريكي

مي داده قرار شما بازوي در آنژيوكت يك دوبوتامين، داروي تزريق شود.جهت
شما فشارخون و قلب ضربان و شده گرفته شما از استراحت قلب نوار يك ابتدا در

شود.گيرياندازه مي



مي شما از راپزشك استراحت اكوي بتواند بطوريكه بخوابيد چپ پهلوي به كه خواهد
برروي و داد خواهد قرار سينه روي بر خاص ناحيه چند در را پروپ پزشك دهد انجام

مي قرار مخصوص ژل كمي ميپروپ كمك و ندارد ضرري پوست براي ژل اين تادهد كند
واضح شوتصاوير ديده ادامهتر قلبي تصاوير گرفتن به پزشك حاليكه در دارويي روش در د.

ميمي شروع را دوبوتامين داروي تزريق پرستار ميدهد، دارو كهكند. زماني مشابه تواند
مي ورزش يا فعاليت ممكنشما و يافت خواهد افزايش شما قلب ضربان كند. عمل كنيد

زند مي قوي شما قلب كنيد احساس شما كه واست گرما سبب است ممكن دارو
در ناراحتي يا درد كه صورتي در شود. خفيف سردرد موارد بعضي و صورت برافروختگي

بي يا چشمها رفتن تنفسسياهي كوتاهي دچار يا كرديد احساس سينه يا ضربانفك نظمي
اطالع اكو پزشك به بالفاصله شديد قلب

دهيد.

ساعت يك حدود دوبوتامين اكوي استرس
ميو انفوزيونقت واقعي زمان تنها خواهد.

حدود بود.15-30دوبوتامين خواهد دقيقه
خارج آنژيوكت دارو تجويز خاتمه از پس

شود.مي
حداقل بايد بيمار اتاق30همچنين در عوارض بهبود پايان تا يا كار اتمام از پس دقيقه

بنشيند. انتظار
مرو را شما تست كارديولوژيست اينكه از ثبتپس شما طبي پرونده در نتايج كرد، ر

نتايج پزشك شد. كرد.خواهد خواهد بحث شما با و كرده ارزيابي را
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