
 اسکن قلب چیست؟

اسکن هسته ای قلب یا اسکن پرفیرژر قل قرلرب     

غژفتهاجمی بفای بف سی نح ه   مقدا  خ نرفسرانری بره 

 عضله قلب است.

 مراحل اسکن هسته ای قلب

د  د حالت استفس   استفاحت بط   جداگانه انجام مری 

ش د. با مقایسه این د  اسکن می ت ال اطالعاتری د برا ه 

تنگی  گهای منتهی به قلب )سکته قلبی(   همرنرنرژرن 

 عملکفد عضله بطن چپ د  اختژا  پزشک قفا  داد.

 نمونه ای از دستگاه اسکن قلب

 مرحله استرس:

 به د  ص  ت با تست   ز  یا دا   انجام می ش د.

 تست ورزش:

د ص  تی که بف اساس د خ است پزشک معالج    ضعژت 

یژزیکی بدل   مستندات مفب ط   ا زیابی هرای قرلربری 

پزشک، منعی بفای انجام تست   ز  نباشد، اسکرن برا 

این     انجام می ش د. بعد از تست مفاحل بعدی اسکن 

 سفیعتف انجام می ش د.   

 آمادگیهای قبل از مرحله استرس را انجام دهید:

  ساعت قبل از اسکن دا  های قلبی   یشا خ ل  84تا

 شما با نظف پزشک معالجتال قطع می گفدد.

 6-8  ، ساعت قبل اسکن از مصفف چای، قه ه، ن شابه

 شکالت   م اد کایئژن دا  خ ددا ی نمایژد.

  لباس  احت جل باز دکمه دا  بپ شژد یا همفاه داشته

 باشژد.

  د    ز اسکن از آ  دل خانمهای با دا    ک دکال بره

 عن ال همفاه خ ددا ی نمایژد.

  ساعت قبل پفهژز نمایژد. 6از مصفف دخانژات از 

  تمام مدا ک پزشکی قبلی خ د  ا هرمرفاه داشرتره

 باشژد.

 .یک پاکت شژف پفچفب   آب همفاه داشته باشژد 

پس از اتمام مفاحل پذیف  اسکن یک آنزی کت بردسرت 

شما نصب می ش د   سپس به اتاق استفس هدایت مری 

ش ید که بفحسب ن ع استفسی که بفای شما انتخاب شده 

 است، از ازم ل   ز  یا تز یق دا   استفاده می ش د.

 

 استرس با ورزش چگونه انجام می شود:

جهت این آزم ل بف   ی تفدمژل قفا  خ اهژد گفیت   د  
زمال مناسب که ت سط پزشک معژن می شر د، دا  ی 
مخص ص اسکن قلب به د  ل آنزی کت تز یق می ش د   
یک تا د  دقژقه بعد دستگاه به ط   تد یجی از حفکت باز 

 می ایستد.

د  ص  تی که به هف دلژل قاد  به ادامه   ز  نبراشرژرد 
مانند د د قفسه سژنه، تنگی نفس  ... با د خ است شمرا 
دستگاه مت قف می ش د   اسکن با تز یق دا   انجام مری 

 . ش د

 

 

 

 

 

 

 تصویری از تست ورزش بروی تردمیل

 استرس با دارو:

ط اسنکنن تنوسنن   در اینن انا نت دارو نای مننرانلننه اسنوس

پننرسننتننار  ننه قننمننا تننلریننع   قننود. قنن ننل و  نن نن  از تننلریننع 

فشننارنننون و نننوار قننلننب قننمننا رننیننوس    قننود. در ایننن 

 توانایی از قمنا درننواسنت    
ن مراله در صورت داقتس

 گردد ره  ا رسعت آ سته بر روی تردمیل راه بروی . 
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پس از پایال مفحله استفس   پژش از شرف ع تصر یرف 

بفدا ی اسکن  ج د یک تاخژف زمانی مناسب حداکثف ترا  

 ساعت ضف  ی است. 2

از شما خ استه می ش د آب   شرژرف  ا د  زمرانرهرای 

 مشخص مژل نمایژد.

 اسکن قلب فاز استرس چگونه انجام می شود؟

با کمک تکنژسژن پزشکی هسته ای  برف   ی ترخرت 

دستگاه می خ ابژد   بدل خ د  ا د  حالت بی حفکت   

دستها  ا باالی سف خ د قفا   می دهژد   تص یف برفدا ی 

دقژقه به طر    22-22شف ع می ش د. این مفحله حد د 

می انجامد. از جابجا شدل، تکال دادل دستها   سرفیره 

کفدل خ ددا ی نمایژد. تصا یف ت سط تکنژسژن   پزشک 

متخصص پزشکی هسته ای مشاهده شده   د  صر  ت 

 تایژد کژفی کا  به پایال می  سد.

ساعت  1تا  2/2د  ص  ت نژاز به تص یفبفدا ی تاخژفی،  

 بعد مجدد اسکن انجام خ اهد شد.

 اسکن قلب در فاز استراحت:

در این مراله نیاز  ه قطع دارو ننسنسنت وز  زس اسنت  

سنناعنت ننناقنتنا بنوده و قنو  و آ   ننه  4-6رنه  ننه من ت 

  مراه داقته  اقی . 

ده تننوصننیننه   گننردد قنن ننل از اسننکننن قننو   در مننادران قننو 

سناعنت  نز از اسنکنن از قنو   44نود را  ن وقنین  و تنا 

دوقننینن ه قنن ه بننرای رننودش اسننتننتنناده قننود و از تننمنناط 

د  تنننا  سننناعنننت ننننودداری   44ننننلدبنننو  نننا ننننوزاد و قنننو 

 ریی . 

درصننورت  ننارداری انننکنناس اسننکننن را  ننه  نن نن  از زابننمنننان 

ابنن  نننا  و اور ا نن   مننورننو  نننمننایننینن  منن ننر ایننیننکننه رس 

 داقته  اقی . 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از تصویر اسکن قلب

 

 میابع: 

 4112برانوا  ، قسمت پلقیک  سته ای -1

4-ESC GUIDELINE FOR 2015 MANAGEMENT OF 

INSCHEMIA WITH NUCLEAR MEDICINE 

د  ریترا ز پلقیک  سته ای آذر  -3  1332قو 

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت

 راهنمای آموزش به بیمار

 اسکن قلب

 

 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 
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