
   است یباورنکردن یکاربرد اولتراسوند در پزشک

  یرهای شده که مس  ی در علوم پزشک ین ینو  یهاراه جادی باعث ا یعلم و تکنولوژ  شرفتی پ 

از   یک ی به عنوان   یاست. اولتراسوند تراپتر کردهرا آسان  هایمار یب   زا یاری درمان بس

کمک   شود،یاستفاده م شرفتهی پ  یهاو دستگاه  کی زی که در آن از علم ف  یدرمان  یهاروش

است و کاربرد اولتراسوند   کرده هایماری درمان انواع ب ندیفرآ لیبه بهبود و تسه  یقابل توجه

 یهاروش در انواع درمان  نی که ا ی مطلوب  جی. با توجه به نتاترا اثبات کرده اس یدر پزشک 

مورد مطالعه قرار    یشتری ب یهایماریداشته، به مرور استفاده از آن در درمان ب  یپزشک 

.  شودیمحسوب م   یدرمان  یهاروش نی تریگرفته است. امروزه اولتراسوند جزء کاربرد

را مشاهده کرد،    یدر پزشک  ولتراسوندکاربرد ا توانیها مکه در آن  یطیشرا نی تر جی را

حاد مفاصل و    ری (، تورم غتی ها )تاندونمانند التهاب تاندوننرم بدن است؛  یهاصدمات بافت

در بهبود اغلب   تواندیم  ی عضالت در انواع کمردرد. اولتراسوند درمان  یگرفتگ  ای اسپاسم 

 ها مؤثر باشد.وارده به عضالت و رباط یهابی آس

 ها یماریو درمان ب یدر پزشک اسوندکاربرد اولتر 

  تواندیپژواک م  نی . اکند یها عمل مپژواک آن افتی دستگاه اولتراسوند با ارسال امواج و در  

از ثبت   یخروج  ری تصو   نی کند. همچن  یها و عروق را بررسها، بافتعملکرد اندام تی وضع 

  صیتشخ  یخبر دهد. برا هادر اندام رمعمولیغ یهااز وجود توده تواندیامواج م نیپژواک ا

قلب، عروق   یکه برا  یاز اولتراسوند استفاده کرد. از جمله موارد توان یم هایماریانواع ب 

مطالعه و   یدر حال رشد هم برا نی از جن ی. سونوگرافدی آیم  شیپ هاهی کل ای کبد   ،ی خون 

مشخص   مانیزا یک ی آن را در نزد تی و وضع  شودینوزاد در رحم استفاده م طیشرا یبررس

و بهبود درد است.   نیامواج فراصوت، تسک   نی وارد پرکاربرد استفاده از ااز م  یک ی .  کندیم

  نی به کمک ا ،ی عضالن - یمرتبط با ساختار عصب   یهایماری از انواع کمردرد و ب یاری بس

و اثرات اولتراسوند    یدرمان  یهاتی با استفاده از قابل نی . همچنابندی یبهبود م یروش درمان

روند   عی باعث تسر  توانیتومورها، م ای عروق   ی مانند آرتروز، گرفتگ هایماری ب یدر بعض 

که گرما را به زانو   یدرمان شد. به طور مثال اولتراسوند زانو با استفاده از امواج صوت

حاد و   یدرمان زانودردها یمگاهرتز دارند، برا ۳تا   ۰.۸ نی ب یو فرکانس   کنندیمنتقل م

 .  شودیمزمن به کار برده م 

است:   ریشامل موارد ز یموارد اولتراسوند در پزشک نیپرکاربردتر یبه طور کل

)مانند قلب،   یداخل یهااز اندام یربرداریتصو  یبرا  یسونوگراف ای   یصی اولتراسوند تشخ

 طحال و…(   ها،ضهی مثانه، ب  د،ی روئی صفرا، غده ت   سهی ها، کرحم، تخمدان



ها، قلب، رشد اندام ت ی حال رشد )وضع  رد ن ی جن  تی سالمت و جنس  ص یو تشخ   یسونوگراف 

 در رحم و…(  یر ی نحوه قرارگ

  یبرا یوتراپی زیعروق، ف ی)مانند اولتراسوندتراپ یدرمان ندی درد و کمک به فرآ نی تسک  

 و…(   یتراپ وی کمردرد، شاک و

در زنان(   نهیتوده س ای ها )مانند پروستات و کمک به درمان تومور و توده  صی تشخ

 شود؟ یدرمان م باعثاولتراسوند چگونه 

کمک به کاهش درد و التهاب   یبرا  یمختلف یدرمان یها و ابزارهااز روش یوتراپ یزی در ف 

  یدرمان یهااز روش یکی. شودیاستفاده م ماری ب یهاعملکرد اندام یابی باز  تی و در نها

  هصوت استفاد یک ی روش، از امواج مکان نیاولتراسوند است. در ا نه، ی زم   نی پرکاربرد در ا

است که   نی در ا یصیروش با روش تشخ نیشود. تفاوت ا  جادی لرزش ا تا در بافت  شودیم

که به    شودیم جادی ا  یبلکه لرزش  شود،ینم  جادیا یری تصو  ،یدر دستگاه اولتراسوندتراپ 

ها  در سلول یحرارت یباعث آزاد شدن انرژ  نی لرزش همچن ن ی . اشودیبافت منتقل م

هرتز تا  ۲۰ نی باشند، در فرکانس ب  دنی گوش انسان قابل شن  طکه توس  ی. امواج صوت شودیم

  یفرکانس لرزش یاولتراسوند دارا ی که امواج صوت  یدر حال کنند؛یعمل م  لوهرتزی ک ۲۰

 یال کیامواج در سه مگاهرتز تا عمق  نیا یب یتند. عمق نفوذ تقر تا سه مگاهرتز هس   کی 

.  کنندینفوذ م متریپنج سانت یالمگاهرتز تا عمق دو   کی است و امواج  متریدو سانت

در بافت   ی متفاوت   یکیولوژی ز ی ف راتیی متفاوت، تغ  سمی دو مکان  قیاز طر تواند یاولتراسوند م

متفاوت حاصل از نفوذ    یهاسمی مکان  نی. ایرحرارت ی غ  راتی و تاث   یحرارت  راتیکند؛ تاث  جادی ا

  جادی را ا یدر پزشک  داز کاربرد اولتراسون  یامواج فراصوت به بافت بدن، موارد متنوع

 .  کنندیم

 یاولتراسوندتراپ  یایمزا

 است.  یاصل ت ی سه مز  یدارا یروش درمان  نی ا  یری کارگ به 

تحت    هی خون در ناح ان ی جر  شی و افزا یسازکمک به کالژن قیاز طر یروند بهبود عی تسر 

 درمان

   یز ی رکاهش ورم و خون قیکاهش درد از طر 

 ها ها و رباطعضالت، تاندون می ماساژ مال

 :  آن است ت یروش که باعث محبوب نیا یایمزا گریاز د 

 برش ندارد  ای   ق،ی به سوزن، تزر یازی بدون درد است و ن یطورکل به



تر از  روش امن نی ا جهیدرنت  رند،یگیدر معرض پرتوها و تشعشعات مضر قرار نم مارانیب  

بر بدن چه   یاثر مضر چی است. درواقع، ه اسکنیتیو س X مانند اشعه یصی تشخ  یهاروش

 نخواهد داشت.  یچه کادر درمان  مارانی ب یبرا

نرم نشان دهند که ممکن است   یهااز بافت ی ترواضح  ری تصاو توانندیامواج فراصوت، م 

 نشان داده نشوند.   کسی طورمعمول توسط اشعه ابه

تر از  صرفهآن مقرون به یهانهیاست و هز مارانی در دسترس ب شتری ب ی اولتراسوند درمان 

 است.  ی درمان گری د  یهاشرو 

  یدر اولتراسوندتراپ یحرارت ریو غ یاثرات حرارت

 ی حرارت

. گردش خون  شودیبدن استفاده م یهادر بافت قیحرارت عم جادی ا  یاولتراسوند اغلب برا 

  یبهبود  ندی که در فرآ  کند یم دای پ  شی ها با گرم کردن بافت افزارباط ایها، عضالت  در تاندون

.  شودیها مروش، باعث کاهش درد در اندام نی شده در ا جادی ا یگرما  نی موثر است. همچن

  زی که ممکن است تنگ شده باشند ن  ییهاعضالت و تاندون یتوان کشش شی افزا یگرما برا

درد و زانودرد استفاده بهبود انواع کمردرد، گردن یابر  ی. از روش حرارت شودیاستفاده م

هستند، ممکن است   زدهخی  که درد شانه دارند و مشکوک به سندرم شانه ی. در افرادشودیم

 یهاکمک به بهبود بافت  یاز اولتراسوند برا ،ی و کشش  یحرکات ورزش  زی از تجو شیپ 

ها کمک  ها و دستشانه یی توانا ی ن به بازگردا  تواندیکار م  نی اطراف شانه استفاده شود. ا

 کند.  

 یک ی مکان ای  یحرارت  ری غ

 جادیباعث ارتعاش و ا  یانرژ ن ی . اکندیوارد م یک ی مکان یبه بدن انرژ یاولتراسوندتراپ 

نوع   کی  جادشدهی ا ی ها. حبابشودیها مدر اطراف بافت یگاز یکروسکوپی م  یهاحباب

  ندیبه فرآ دنی آورند و باعث سرعت بخش یدر بافت به وجود م  یو انبساط  یحرکت انقباض

گفته    ونی تاسیکاو  ای  ییزاحفره دهی پد  نی . به اشوندیها مو زخم هایدگ ی دبی آس امی و الت   می ترم 

و   داری پا  ونیتاسی در بدن رخ دهد: کاو تواندیم  ونیتاسی دو نوع کاو ی. به طور کلشودیم

بدن   یرو  یدستگاه اولتراسوندتراپ زا ستیوتراپی ز ی که ف  یزمان  داری پا  ونی تاسی. کاوداری ناپا

نشده است و  کنترل  دار،ی ناپا  ونیتاسی شده است. کاو و کنترل دهدیرخ م   کندیاستفاده م

  یوتراپی ز ی ف کیانجام  تی دهنده حساسموضوع نشان نی بدن خطرناک باشد. هم  یبرا  تواندیم

  نی تسک  یبرا توانیروش م نی . از اردی گ یاست که توسط متخصص صورت م  یاحرفه

 در پشت و شانه استفاده کرد.  ژهی مفاصل، به و یدردها



  کنند؟یکمک م ماریامواج اولتراسوند چگونه به ب 

که به    شوندیم جادی دستگاه ا یطورمعمول امواج اولتراسوند با استفاده از سر کوچک فلزبه

و    ومطور مدا. بهکند ی. پروب امواج مافوق صوت را از خود ساطع م ندیگویآن پروب م

. اگر صدمات حاد دهندیحرکت م ماریپوست ب   یپروب را بر رو   قه،ی دق  ۵ یال ۳حدود 

روش استفاده گردد، در موارد مزمن و   ن ی بار در روز از ا ۲ یال ۱باشند، ممکن است 

است و   می فرکانس امواج اولتراسوند قابل تنظ ای تعداد جلسات درمان کمتر است. شدت   فی خف

 افراد مختلف، متفاوت باشد.  وموارد  یبرا  تواندیم

  امواج اولتراسوند ریدامنه تاث

به عمق    توانندیدارند، م  یترنییکه فرکانس پا  یامواج  م،ی کن  انی به زبان ساده ب   می اگر بخواه

  یهامناسب هستند که در قسمت  یصدمات   یبرا نیکنند، بنابرا دایاز بافت نفوذ پ یشتری ب 

  ییساختارها یدارند، برا یکه فرکانس باالتر یامواجقرار دارند. در مقابل،  یبافت قیعم

  انی جر  ش ی افزا قی . امواج اولتراسوند از طرترندکی که به سطح پوست نزد  شوندیاستفاده م

از   یبر اساس برخ  نی . همچندهندیتورم و التهابات مزمن را کاهش م   ،ی خون موضع

قدرت   ای مؤثر هستند. شدت   زی ها ناستخوان ی شکستگ ترعی سر امی و الت  یمطالعات، در بهبود

  یانرژ تهی نمود. دانس   می تنظ  ماریب   طی بسته به شرا  توانیرا م  یامواج اولتراسوندتراپ  تهی دانس

 یهادرمان بافت ی( اغلب برا شودیمترمربع محاسبه م ی)که برحسب وات بر سانت شتری ب 

 .  شودیاستفاده م دهی دبی اسکار و آس

  یاولتراسوندتراپ یکاربردها

 : شودیاستفاده م ری ن روش در موارد زی ار ا

ها به  آن یها )بافت اسکار( و رفع چسبندگزخم یخوردگ جوش  یبرطرف کردن جا 

   نی ری ز یهابافت

   می کاهش التهاب، ورم و رسوبات کلس

  اری جهت شل کردن عضالت دچار اسپاسم )بس  ه،ی ناح   کی متمرکز در    یحرارت عمق جادی ا

تا عمق   ی عن ی قرار داد؛  ری داغ آن را تحت تاث سهی ک  کی از   هاز آنکه بتوان با استفاد تر قیعم

 ( یمتر یپنج سانت 

 ناتیتمر  ای   یوتراپ یز ی ف یاز انجام حرکات کشش شینرم، پ یهاکشش بافت تی قابل شی افزا 

 ی ورزش

 یکمک به بهبود در سطح سلول 



 خون   انی ساز و بهبود جرو به سوخت  دنی ت بخش سرع 

 ی عصب  یهاشهی ر  کی کاهش تحر 

 ها و بهبود استخوان می به ترم   دنی خش سرعت ب  

 س ی پوست، با استفاده از روش فونوفورز  قی جذب دارو از طر   زانی م شی افزا

  ینحوه اولتراسوندتراپ

همان دسته   ای مبدل اولتراسوند )پروب  یدستگاه دارا کی  با  ،یاولتراسوندتراپ وطبی س

ژل به    یشکل است که ابتدا مقدار کم نی. روش کار به اشودیامواج( انجام م دکنندهی تول

پروب را به شکل   یبه آرام  ستی وتراپی زیسپس ف شود،یم دهی تحت درمان بدن مال  هی ناح 

دستگاه  ماتی تنظ   ریی تغ قیطر. از دهدیحرکت م   ماری بدن ب ی رو یکوچک  یهارهی دا

. در هر مرحله از درمان از ابدی یم رییها تغشدت آن ای اولتراسوند، عمق نفوذ امواج 

موثر است اما  ی. مساحت عضو مورد نظر در زمان تراپ شودیاستفاده م یمتفاوت ماتیتنظ

  نیدر ح  ماری . توجه: معموال ببردیزمان م قهی سه تا پنج دق نی ب  ی معموال اولتراسوندتراپ 

خارش   ای ممکن است احساس گرما   ی. البته در مواردکندیحس نم   یزی چ ی سوندتراپ اولترا

حاصل از    یاحساس ناراحت  یتحت درمان وجود داشته باشد. به هر حال جز کم هی در ناح

 . ستی ن یع ی طب  یتماس پروب با بدن، احساس درد در هنگام اولتراسوندتراپ 

 ها یمارینحوه عملکرد اولتراسوند در درمان ب 

مختلف، متفاوت است. بدن در واکنش به   یهایماریعملکرد اولتراسوند در درمان ب  ر ی تاث  

.  دهدیاز خود بروز م  یتمتفاو  یهاواکنش  ها،یماریهر کدام از ب  یشده برا دیی امواج تا

 یی زارگ ای   وژنزیآنژ

کرده و باعث   جادیاثر متقابل ا الی اندوتل یهاامواج متمرکزشده، در سلول یکیاثر مکان  

از عروق موجود در اندام، شکل   ، یدی جد  یکه در آن عروق خون یندی . فرآشودیم  ییزارگ

 اندام موثر است. یو بهبود  می روند در ترم نی . ا ردی گیم

   یخون  یها انسداد و انعقاد رگ 

را با استفاده  یعروق خون توانیباال، م  یبا قدرت و انرژ هبا استفاده از امواج متمرکز شد

از دستگاه   یناش  یکیمکان   یبردن لخته خون انرژ نیمسدود کرد. از ب   ای از حرارت، منعقد 

  تواندیلرزش م  ن ی لرزش در اطراف لخته خون شود. ا جادی باعث ا  تواندیاولتراسوند، م 

آماده کند.   ییدارو  یهابه درمان  رواکنش بهت  یآن را برا ای باعث شکست لخته شود 

 ون ی مونومدوالس ی ا



 ای   کی تحر  ،ی عصب  یساختارها دنی د بی را بدون آس یعصب  یهاتی فعال تواندیاولتراسوند م 

  کی را تحر  یعصب  یهاپالس توانیم  ،یانرژ کم یقطع کند. با استفاده از اولتراسوند پالس

  یانقباضات عضالن  کیباعث تحر تواندیروش م  نیها را معکوس و قطع کرد. اآن ای کرده 

 حمالت صرع را متوقف کند.   ای شود 

 ی درمانیمی نسبت به ش  ییزاتی حساس

عمل،   نی آماده کرد. به ا  یدرمانیمی ش یها را براآن توانیبا حرارت دادن به تومورها م 

تومور را    ییای م یش یهاانتقال عامل تواندیم  ییزا تی . حساسشودیگفته م  ییزاتی حساس

  یبرا  ازی عمل با کاهش دوز مورد ن  نی ها را بهبود دهد. اآن یداده و اثر موضع شی فزاا

 .  دهدیبد را کاهش م  کیستمات ی س یدگ ی دبی داروها، آس یاثربخش

   یتراپکی نام ی سونودا

که در معرض طول   شوندیم  ییهاباعث مرگ سول  ،یداخل سلول ییای م ی عوامل ش  یبرخ

  ینوع دی با تول  ، ی زمی مکان   ی. اولتراسوند طرند ی گ یاولتراسوند قرار م  ای  ی نور  یهاموج

 . شودیها مآن یحساس به نور، سبب بازساز یهادر سلول یواکنش ژنی اکس

   یادی بن یهاکاشت سلول

 یهاو حفظ سلول یر ی نفوذپذ  ،ی ن یگز بهبود النه تی اولتراسوند متمرکزشده، قابل یکیاثر مکان 

ها  مولکول یسلول یحالت چسبندگ  شی افزا قیاز طر  ماقدا نی هدف را دارد. ا هی در ناح یادی بن

 .  شودیانجام م  ییا ی می ش یهاکنندهو ترشح جذب

 ی انقباض عروق

که اولتراسوند    یزمان  وطبیفرستد س یرا به سمت رگ ها م  یپروب التراسوند که امواج  

قطر عروق   کند،یم   جادی کوتاه اختالل ا یهابا ارسال پالس  یمتمرکزشده در عروق خون 

انقباضات   جادی اولتراسوند، با ا یاثر حرارت نی چن. هم ابدی یکاهش م   یبه طور موقت   یون خ 

 ردیگ یمرتبط با آن، مورد استفاده قرار م یهایماریدر درمان ب  ،ی عروق

 اولتراسوند یدرمان یکاربردها

مختلف آن    راتی تاث   هی وجود دارد که برپا یاولتراسوند در پزشک  اربرداز ک یموارد متنوع  

 اند از: موارد عبارت نی از ا یاند. بعضها بنا شدهبر بافت

 پوست   یسازجوان



پوست   یسازشاداب   یاز آن برا توانیها، مسلول یروش در بازساز  نی ا ری با توجه به تاث

 استفاده کرد. 

   یتاندون  یهابی آس

  یروش برا نی است. ا ستی وتراپی ز ی مراجعه به ف لیدال نی ترعی از شا  یک ی   یدون تان  یهابی آس

 موثر است.  اری بس  یبهبود ندیدر فرآ دنی سرعت بخش 

 م ی جذب کلس

  دی از جمله درد شد  یباعث بروز عوارض  تواندیو م کندیدر بدن رسوب م  یاضاف می کلس 

و بهبود عملکرد اندام   دهکر  رسوب می روش در کاهش درد، جذب کلس نی ها شود. ادر اندام

 موردنظر موثر است. 

 کنترل درد  

  می روند بهبود التهاب و ترم   عی تسر ای گردش خون   ش ی سبب افزا تواندیدستگاه اولتراسوند م

درد، از   ن ی درمان و تسک یمبتال به کمردرد، برا مارانیاز ب  یاری شود. بس ری درگ یهابافت

 . کنندیاستفاده م یوندتراپ از جمله اولتراس یوتراپ یز ی ف یهاانواع روش

   خچهیم 

  ییهایماریو در بهبود عوارض ب  شودیکف پا استفاده م یهایماریدرمان ب  یاولتراسوند برا

 موثر است.  ای و متاتارسالژ  خچهیپالنتار، م  یای چون التهاب فاش

 هایشکستگ  می ترم  

سرعت   شی افزا ثباع  تواندیبه استخوان، م  بی در دو هفته اول بعد از آس یاولتراسوندتراپ 

 آن شود.  یخوردگجوش

 شدهکشش بافت نرم کوتاه

شده توسط آن   جادی ا ی عمق یبافت عضله، از اولتراسوند و گرما یتوان کشش شی افزا یبرا 

  ندیفرآ تواندیم  ،یک ی و مکان  یروش در کنار کشش دست  نی . استفاده از اشودیاستفاده م

کاربرد اولتراسوند در   نی از کمردردها با کمک گرفتن از ا یاری درمان را بهبود ببخشد. بس

 . ابندی یدرمان و بهبود م ،یپزشک 

 ی پوست یهازخم



سالم . نفوذ امواج در پوست شودیاستفاده م یپوست یهازخم می ترم یاز اولتراسوند برا 

  جهیو در نت  هی ناح  نی در ا  یسلول می توان ترم   شی چند نوبت، باعث افزا  یاطراف زخم ط

 شود یبهبود زخم م  عی تسر

  ماریمعالجه ب  یکه پزشک برا  یو نوع اولتراسوند درمان   یکاربرد اولتراسوند درپزشک

  یهامتفاوت است. درموارد تنش یماری او و نوع ب طی به شرا یبستگ  کند،یاستفاده م

از  ادی ز  احتمالبه کنند، ینم   دای پ   دبهبو   یرگ به رگ شدن عضالت که به سادگ ای   یعضالن 

شده  جادیتورم ا ای  یبافت یهااستفاده خواهد شد. اگر درد در اثر جراحت یاولتراسوند حرارت

  شتری ب   یکیمکان  سندرم تونل مچ دست(، ممکن است از اولتراسوند یماری باشد )مانند ب

  دی مف   نسونیپارک یماریب اندرم یبرا  توانیرا م یاستفاده شود. کاربرد اولتراسوند در پزشک

و جراحات   یدگ ی دبیانواع آس نی تر عی زانو که شا یهایدگ ی دبی در مورد آس نیدانست. همچن 

  هایدگی دبی آس نی . اشود یهستند استفاده م  یورزش  یهاتی به خصوص در هنگام انجام فعال

 .نندبما یدر بدن باق یطوالن  یهامدت ی ممکن است برا رندی اگر تحت درمان قرار نگ

 


