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 מידע למטופל

 בדיקת אקו-דובוטמין
 

להאצת דופק  )דובוטמין( עם הזלפה תוך ורידית של תרופה בדיקת אקומשלבת  זו בדיקה
 יכול לבצע בדיקת מאמץ על הליכון חשמלי. ושאינ נבדקמיועדת להבדיקה  .הלב

אספקת הדם לשריר הלב, לאבחן מחלת לב אם יש כזו  תבדיקה זו מאפשרת להעריך א
כמו כן, ניתן גם להעריך את תפקוד המסתמים בתנאי מאמץ ע"י  ולהעריך את חומרתה.

 מדידות וחישובים שונים.

למידע המתקבל מבדיקת זו ישנה חשיבות רבה בניהול הטיפול, המעקב וקבלת ההחלטות 
 ע"י הרופא המטפל.

 
 ? איך מתכוננים לבדיקה

  .מותר לשתות מים או נוזלים צלולים בסמוך לבדיקה.לא לאכול שעתיים לפני הבדיקה 

 .רצוי וכדאי להגיע לבדיקה זו עם מלווה 

 . )רצוי להגיע בבגדים נוחים )חולצה ומכנסיים/חצאית 

 ת תרופולא לקחת פני הבדיקה. מומלץ התייעצו עם הרופא המטפל על נטילת התרופות ל
וכן ,  Dimitone, Concor, Deralin ,Neoblock, Normiten) :חוסמי ביתא מסוג

תרופות אלו משפיעות על קצב הלב ועלולות . Dilatam, Ikacor :תרופות נוספות כגון
 לשבש את הבדיקה.  

 
 איך מבצעים את הבדיקה?

לפני הבדיקה יש להסיר את הבגדים מפלג  .על צד שמאלבשכיבה  לרוב הבדיקה מתבצעת
 הגוף העליון. ניתן ללבוש חלוק או חולצה פתוחה בזמן הבדיקה.

בנוסף ימדדו את לחץ  בתחילת הבדיקה תחובר לאק"ג על ידי אלקטרודות המודבקות לחזה. 
 בכל שלב במהלך הבדיקה.והדופק הדם 

 בידו של הנבדק ע"י רופא/אחות. ורידולעירוי  תקןוילצורך הזלפת דובוטמין 

מינון  במספר שלבים. נעשית באופן מבוקר ע"י משאבה המיועדת לכך הזלפת דובוטמין
מטרת הבדיקה היא להשיג את דופק המטרה של  התרופה נקבע על פי משקלו של הנבדק.

 , תרופהעירוימחושב על פי גילו. במידה ולא הושג דופק זה, ניתן להוסיף דרך הה ,הנבדק
על פי שיקול דעתו של הרופא הנוכח  מתן תרופה זו,לאם אין התוויות נגד  נוספת )אטרופין(

הפסקת התרופה,  לאחר השגת דופק המטרה. לאחר . הזלפת התרופות תופסקבבדיקה
 יחזור הדופק למצבו הבסיסי תוך מספר דקות.

. שינוי מני בלבדיהיה צורך לשנות את פעולת הקוצב באופן ז לרובלב, -לנבדק מושתל קוצב
דיקה תופסק הבבתום . על מנת להשיג את דופק המטרה ,כדי להעלות את הקצב זה מיועד

  הזלפת התרופה ויוחזר הקוצב לפעולתו הרגילה.

 אחר רישום האק"ג, הדופק ולחץ הדם. עוקב הצוות הבדיקה במהלך 

 רפואי מומחהנולוג ע"י טכ קולית )אולטראסאונד(-על סריקה תתבצע בבדיקה כל שלבב
הסריקה תתבצע לפני הזלפת הדובוטמין, במהלך ההזלפה ולבסוף, לאחר מנוחה  לב.-אקוב

 קצרה וחזרת הדופק למצב ההתחלתי.

לב, -בסיום הבדיקה, נערך דו"ח המסכם את נתוני האקו והאק"ג וקרדיולוג בכיר, מומחה לאקו
 מאשר את הפיענוח בחתימתו.
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 מהם הסיכונים?

הדומה לבדיקת מאמץ רגילה.  וכרוכה בסיכון מזערי נחשבת בטוחה דובוטמין -בדיקת אקו
 עם לתופעות זאת, האצת הדופק ועלייה בעוצמת ההתכווצות של הלב עלולות לגרום לעיתים

תופעות כאב ראש, בחילה, רעד בידיים וצורך בדחיפות למתן שתן.  גוןלוואי קלות וחולפות כ
כאבים בחזה, קוצר  יופיעו נדירות מנוחה קצרה. לעיתיםלאחר אלה חולפות בתוך דקות, 

נשימה, סחרחורת ובמקרים נדירים אף יותר, הפרעות בזרימת הדם לעורקי הלב או הפרעות 
  או יובש בפה לאחר הבדיקה.ו/תתכן עייפות קלה  בקצב הלב.

לפנות בדרך כלל במהלך הבדיקה עצמה. עם זאת, יש , עלולות להופיע תופעות קלות אלו
דופק מואץ או דופק לא ר הבדיקה כאבים בחזה, קוצר נשימה, לרופא אם מופיעים לאח

   סדיר.

 

 מה משך הבדיקה?
לאחר התאוששות קלה אפשר לאכול ולשתות כרגיל.  .עד שעה וחצי הבדיקה אורכת כשעה

לאחר הבדיקה ניתן ליטול את התרופות שבשימוש  ניתן לחזור לפעילות יומיומית רגילה.
 יומיומי.

 

 ? מתי מקבלים תוצאות
לאחר ביצוע הבדיקה,  עד שלושה מכון הלב כיומייםדלפק את תוצאות הבדיקה ניתן לקבל ב

כח מטעם -כאשר יגיע אדם שאינו הנבדק עצמו, עליו להציג ייפוי בהצגת תעודה מזהה.
 הנבדק. 

מתקבלות ישירות למחשב במרפאות ובמחלקות האשפוז במרכז כמו כן, תוצאות הבדיקה 
 הרפואי שערי צדק בלבד.

באופן תשובת אקו שבוצע לבקשת רופא המשפחה או רופא אחר מחוץ לבית החולים, תשלח 
 הנדרש לאחר מילוי וחתימת טופס ייעודי למשלוח תשובות. 

 

 

 בברכת רפואה שלמה,

 לב-צוות אקו

 

 

 


