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  בדיקת אקו דובוטמין
 
 

דובוטמין זוהי בדיקת אקו לב בשילוב עם מבחן מאמץ תרופתי  -אקו  - יןדובוטמ -מהי בדיקת אקו
 .זוהי לאבחון קיומה של מחלת לב איסכמית(. העלאת הדופק ולחץ הדם)

רשת נובעת בדרך כלל מחסימת העורקים על ידי ט. מחלה של העורקים הכליליים -מחלת לב איסכמית
 .גורמת להפרת האיזון בין אספקת החמצן לתצרוכת החמצן של שריר הלב. העורקים

 
 ?מה נגלה בבדיקה

בדיקה האם , זיהוי איסכמיה בזמן ההתרחשות, הערכת חיות שריר הלב , הדמיה של כל אזורי חדר שמאל
 .יש שיפור בהתכווצות הלב עם צלקת לאחר אוטם שריר הלב

 
 ?איך מתבצעת הבדיקה

בשלב השני יוצרים מאמץ . לת הבדיקה עושים אקו רגיל במנוחה ומקליטים על גבי מסך טלוויזיהבתחי
 .ומבצעים אקו חוזר בשיא המאמץ

העלייה בתצרוכת החמצן של שריר הלב משנית לעלייה . דובוטמין  יצירת המאמץ נעשית על ידי הזלפת
 .בהתכווצות הלב

-02כאשר יש ירידה בלחץ הדם מעל . אטרופיןתוספת של במקרים של עלייה בלתי מספקת בדופק נותנים 
 .מ כספית מקובל להפסיק את הבדיקה"מ 02

 
 תופעות לוואי

בחירה נכונה של חולים מביאה לכך שרק במקרים נדירים צפויות תופעות לוואי משמעותיות בזמן  .1
 .הזלפת הדובוטמין

 פרכל אלה חולפים תוך מס -הרגשה כללית לא טובה , ירידות ועליות בלחץ דם, הפרעות קצב קלות .0
 .ת החומרדקות מסיום הזלפ

 
 הכנה לבדיקה

 מומלץ צום של שעתיים לפני הבדיקה .1
 ,Deralin, Concor, Dimitone)הפסקת תרופות מסוג חוסמי ביתא לפי התייעצות עם הרופא  .0

Neoblock, Normiten) 
 (לא שמלות -נשים)ה בבוקר הבדיקה והגעה עם בגדים נוחים רחצ .3
 .חולי סוכרת יטלו תרופות לסוכר וארוחה כרגיל .0
 11יש להביא טופס הפנייה מרופא וטופס  .5

 
 .אקו חיובי דורש צנתור -משמעות הבדיקה

 
נוחה ובטוחה להערכת קיום מחלת לב כלילית , אקוקרדיוגרפיה במאמץ היא שיטה יעילה

 .וחד להערכת חיות שריר הלבויעילה במי
 
 

 .עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף קרדיולוגיהלנוחיותך צוות מחלקת 
 

 .40-6665666, 40-6665666: טלפון
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