
 قلب ای هسته اسکن

 
 خود دکتر است پزشکی آزمون نوع ای هسته قلب اسکن 

 انجام قلب سالمت مورد در مهم اطالعات دریافت برای

 رادیو ماده یک ای هسته قلب در طول اسکن دهد می

 شودمی تزریق خون جریان به ورید طریق از ردیاب اکتیو

ب ردیا آزاد انرژی رودمی قلب به آن از پس ردیاب این

 دارد وجود بدن از خارج در ای ویژه های که دوربین

 تصویر قلب مختلف های ازبخش استفاده با دوربین

 برداری

 می کند  

 خون برداری تصویر مفهوم به  قلب ای هسته  اسکن 

 تصویربرداری شیوه به (قلب عضله )کارد میکو رسانی

 ماده یک از وریدی تزریق با که باشد می ای هسته

 ( تالیوم یا ًتکنسیم معموال )خطر بی رادیواکتیو

 و ورزش وضعیت دو در قلب عضله به خونرسانی

 گیرد می قرار ارزیابی مورد جداگانه طور به استراحت

 و قلب دقیق آزمایشهای از یکی قلب اسکن هسته ای 

 قلب کرونر سرخرگهای بیماری تشخیص برای عروق

(cAD ) کمیت استراحت و ورزش مرحله دو طی و  است 

 را کرونر های گخررس قلب عضله به خونرسانی کیفیت و

 استفاده کندمی بررسی قلب مختلف سطوح و زوایا در

 سکته سابقه با بیماران در قلب ای هسته اسکن دیگر

 زنده بافت میزان تشخیص قلبی نارسایی بیماران یا قلبی

 عضله در (درمانی اقدامات با نجات قابل بافت) مانده باقی

 است. قلب

 در یکنواخت طور به اکتیو رادیو ماده ،طبیعی قلب در 

 تنگی به مبتال بیماراندر .شود می پخش قلب عضله

 اما نرمال قلب اسکن استراحت حال در ،قلب کرونر عروق

 منطقه در دارویی استرس یا ورزش تست از پس

 از پس مجددا که شودمی دیده برداشت کاهش مشخصی

 سکته) ناقص یا (قلبی آنژین کامل طور) به استراحت

 .گردد برمی اول حال (بهقلبی

 از بعد و استراحت مرحله دو در قلب ای هسته اسکن 

 .شود می انجام (دارویی استرس یا ورزش تستاسترس )

 اسکن /قلبی های بیماریی تشخیصی ها روش /انهخ

  قلب ای هسته اسکن انجام نحوه /ای هسته

 قلب ای هسته اسکن انجام نحوه

 دیگر تست استرس هر مانند تالیوم تست استرس 

 اسکن تالیوم انجام از قبل ساعت ۴ تا ۳ دارد الزم آمادگی

 بپوشید کفشی و لباس بپرهیزید آشامیدن و خوردن از

 برای باشید راحت تردمیل روی  حرکات حین در که

 کفشهای یا ورزشی های کفش از توانیدمی مثال

 خاصی داروی از اگر نمایید استفاده دویدن مخصوص



 انسولین و دارید دیابت اگر خصوص به کنید می استفاده

 مشورت باره این در خود پزشک با حتماً کنیدمی مصرف

 نیستند کردن ورزش به قادر که افرادی مورد در نمایید

 برای الزم داروی تزریق از بعد میتوان را اسکن تالیوم

 انجام است ممکن داد انجام ،ورزشی حرکات سازی شبیه

 تست زمان در بکشد طول ساعت چندین ،اسکن تالیوم

نصب  شما سینه قفسه روی را الکترودهایی تکنسین یک

  باشد می وصل قلب مانیتور یک به که کرد خواهد

 سپس و شوند می گیری اندازه خون فشار ،قلب ضربان

 گرفتنقرار از بعد گیرید می قرار تردمیل یک روی بر شما

 یابد می افزایش تردمیل سرعت تدریج به تردمیل روی بر

 شما به سپس برسد ممکن میزان حداکثر به اینکه تا

 قلب ریتم  شودمی تزریق  (دیگر ایزوتوپ یک یا )تالیوم

 گیری مداوم اندازهطور به شود می کنترل مداوم به شما

 گاما دوربین به مجهز میز یک روی بر سپس شود می

 شدت به تان قلب که حالی در تکنسین و کشید می دراز

 است ممکن گیرد می عکس آن از است فعالیت حال در

 حفظ دقیقه چندین برای را موقعیت یک که باشد الزم

 روی بر را بازویتان شوید مجبور است ممکن مثالً نمایید

  دارید نگه دقیقه چند مدت به سرتان

 یا مطب ،اسکن تالیوم ورزشی های قسمت از بعد 

  ترک می نمایید. ساعت ۴ یا ۳ مدت به را آزمایشگاه

 های نوشیدنی )بنوشید یا بخورید چیزی بروید توانید می

 بر دوباره د،برگشتی که وقتی (.شکالت و کافئین فاقد

 در تا کشید می دراز گاما دوربین زیر در و میز روی

 تالیوم .شود گرفته عکس شما قلب از نیز استراحت حالت

 .است رویت قابل اکنون و است کرده حرکت شما بدن در

 مهم بسیار اسکن از تالیوم قسمت این در کشیدن دراز

 بکشد طول دقیقه ۰۱ تا ۰۱ است ممکن و ،است
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