
 
   

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 دستورالعملعنوان سند: 

 MHWI-RL-01 کد سند:

 سومویرایش: 

 98رماه آذتاریخ ابالغ: 

 ساالنه:تاریخ بازنگری

 

 

 

 واحد تصویربرداری:دامنه "از مواد حاجبایمن نحوه استفاده  " :دستورالعمل عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:
 

 کاردان وکارشناس رادیولوژی 

 

 فرد پاسخگو:

 واحد تصویربرداریمسئول فني 
 

 تعاریف :

 ماده حاجب 

از نظر لغوی به هر نوع اختالف واضح بین دو چیز کنتراست یا تمایز گویند ، مواد حاجب رادیولوژیک }    

Radiologic Contrast  Media(RCM  جهت افزایش حساسیت و ویژگي تصویربرداری بکار مي روند } )

. هیچ گونه منع مطلقي برای مصرف آن ها وجود ندارد . این مواد از راه های مختلفي چون داخل وریدی 

{intra –Venous  (IV خوراکي ، رکتال ، داخل مفصلي ، داخل نخاعي و داخل شریاني تجویز مي شود })

راواني استفاده از روش های مختلف به همین ترتیب کاهش یابد . با توجه به این موضوع که به نظر مي رسد ف

بدیهي است که عوارض با شیوع ، تنوع و شدت بیشتری در  IVو نیز دسترسي سریع به دارو پس از تزریق ، 

 خواهد بود . IVاین شکل مورد استفاده دیده شود . بنابراین ، تمرکز بیشتر مبحث روی شکل 

به ماده ای گویند که باعث هر نوع اختالف ) تمایز ( بین  (contrast  agent ماده حاجب یا کنتراست زا ) :  تعریف

 دو بافت مي شود . این ماده فاکتوری برای باال بردن کنتراست در حیطه تصویربرداری به شمار مي آید . 

اکثرا به صورت ترکیباتي حاوی ید مي باشند که اگر در اب خوراکي به  CT SCANاین گونه مواد در در  نکته :

پاک نامیده مي ونیصورت محلول باشند ، گاستروگرافین و چنانچه کاربرد تزریقي داشته باشتد ، اروگرافین و آم

 شوند .  

 ) بررسي مری با ماده حاجب (  باریم سوالو * 

 ا ماده حاجب ( ) بررسي معده و اثني عشر ب   باریم میل* 

 ) بررسي روده باریک با ماده حاجب (     ترانزیت * 

 ه حاجب (د) بررسي روده بزرگ با ما   باریم انما  *

 با ماده حاجب (آن نگوگرافي ) بررسي رحم و ضمائم یهیستروسالپ *
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* VCUG     ) بررسي مثانه و برگشت ادرار با مواد حاحب ( 

 *IVP         و مجاری ادرار و مثانه با ماه حاجب ( ) بررسي کلیه ها 
 تقسیم بندی مواد حاجب 

سته عمده به طور کلي مواد حاجب را بر اساس افزایش یا کاهش تفاوت جذب میان بافت های مجاور به دو د

 تقسیم بندی مي کنند : 

 مواد حاجب منفي یا کنتراست های شفاف  .1

 عدد اتمي ان ها پایین است .  -

 پرتوهای ایکس را به میزان کمتری در خود جذب مي کنند .  -

 عوامل تابش را در آن ها باید کاهش داد .  -

 در فیلم پرتونگاری تصویر تیره دارند .  -

 بر روی صفحه فلوروسکوپي یا تلویزیون تصویر روشن ایجاد مي کنند .  -

اشند که البته باکسیژن ، دی اکسید کربن ، هوا و اکسید نیترو مثال هایي از این دسته مواد مي  -

 امروزه کمتر کاربرد دارند . 

 مواد حاجب مثبت یا کنتراست های کدر  .2

 عدد اتمي ان ها باال است .   -

 پرتوهای ایکس را به میزان بیشتری در خود جذب مي کنند .  -

 باید افزایش داد . عوامل تابش را در آن ها  -

 در فیلم پرتونگاری تصویر سفید دارند .  -

 بر روی صفحه فلوروسکوپي یا تلویزیون تصویر تیره ایجاد مي کنند .  -

 نظیر ترکیبات ید دار و ترکیبات باریم .  -

 خصوصیات یک ماده حاجب ایده آل 

و بافت های  از یک طرفاین مواد باید سبب ایجاد کنتراست زیاد میان عضو یا ارگان مورد مطالعه  .1

 مجاور از طرف دیگر شوند . 

ي گیرند . به معدم ایجاد تحریک و مطلقا بي ضرر بودن هنگامي که در تماس با بافت های بدن قرار  .2

ین ماده به علت طور مثال سرب دارای عدد اتمي موثر باالتری نسبت به ید و باریم مي باشد . ولي ا

 رفته شود . نمي تواند به عنوان یک ماده حاجب مثبت به کار گایجاد مسمومیت در بافت های بدن 
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آسان ، سریع و به طور کامل توسط راه های طبیعي و فیزیولوژیک بدن جذب و دفع شود به طوری  .3

که بعد از اتمام آزمایش هیچ گونه تصویر و یا اثری به جا نگذارد . این خاصیت همچنین سبب مي 

 کرار ازمایش در فواصل زماني کوتاه میسر گردد . گردد تا در صورت نیاز امکان ت

دد تا تصویر ماده حاجب باید یکنواخت باشد . یکنواختي ماده حاجب از نظر ساختار آن سبب مي گر .4

مد که مربوط به یکنواختي را ایجاد کند . در غیر اینصورت تغییراتي در جذب اشعه به وجود خواهد آ

ر تشخیص گردد الل در امتد و این امکان وجود دارد که سبب اخارگان یا بافت مورد مطالعه نمي باش

 . 

شوند و سم نپایداری مواد ترکیبي ، به طوری که اجزاء آن در ارگان های مختلف بدن از هم جدا  .5

 آزاد نکنند و یا قبل از استفاده تغییر نکنند . 

که زن هستند . تری یدید حلقه بن 2،4،6از  يشیمیای ه امروزه استفاده مي شود تعدیالتتمام مواد کنتراست ک

واللیته ، شامل ساختار شیمیایي ، اسم ایي آن ها را طبقه بندی مي کنند بر مبنای خواص فیزیکي و شیمی

 ویسکوزیته ، مقدار ید ، یونیزاسیون در محلول است . 

    شود . از نظر کاربرد بالیني ، طبقه بندی بر اساس اسمواللیته به طور گسترده ای استفاده مي

 مواد حاجب در رادیولوژی و سی تی اسکن 

گي به اختالف مشاهده و تمایز بافت های مجاور داخل بدن نظیر استخوان بافت نرم حفره های هوا و غیره بست

فت های در میزان جذب اشعه ای دارد که از آن ها مي گذرد . این اختالف در میزان جذب اشعه توسط با

ای متفاوت و تابش فیلم مي شود که پاسخ فیلم هم به این تغییرات ایجاد دانسیته هگوناگون شبب تغییر در 

یزان جذب مدر نتیجه ایجاد کنترات میان بافت های مجاور مي باشد . همان طوری که مي دانیم اختالف در 

ظر دارد د ناشعه توسط بافت های گوناگون بستگي به ماهین نوع بافت های جاذب و نیز ضخامت بافت های مور

فت های بیمار نسبت . البته نباید از نظر دور داشت که در نتیجه برخي از بیماری ها تغییراتي در میزان جذب با

ایش در میزان به بافت سالم به وجود مي آید . مثال در مواردی که یک سطح مایع در ریه وجود دارد شبب افز

یماری بکه پزشک رادیولوژیست قادر به تشخیص  جذب اشعه مي گردد که با در نظر گرفتن همین عامل است

 مي گردد .

ادر به قبا این وجود در نواحي متعددی از بدن اختالف در میزان جذب اشعه عبوری به حدی نیست که ما 

 تشخیص آن ها بر روی فیلم رادیولوژی باشیم . 

وبي از ارگان هایي هستند که مری ، معده ، کولون ، کلیه ، مثانه ، کیسه صفراو رگ های خوني مثال های خ

مستلزم یک کنتراست مصنوعي غیر از کنتراست طبیعي خودشان مي باشد . به همین دلیل امروزه در بسیاری 

از روش های رادیولوژی تشخیصي برای نمایاندن چنین ارگان هایي از موادی کمکي به نام مواد حاجب استفاده 
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آزمون های پرتونگاری کاربرد داشته و از راه های متفاوت و با روش مي کنیم . این مواد به طور گسترده ای در 

های گوناگون به داخل اندام ها ، حفرات و مجاری طبیعي بدن تزریق مي شوند تا با تغییر جذب اشعه سبب 

رویت بهتر و تفکیک آن ها از بافت های مجاور و در نتیجه سبب تشخیص ضایعات مرضي آن ها شوند . لذا 

اد حاجب یکي از مهم ترین اجزای تکنیکي در بسیاری از آزمون های پرتونگاری مي باشند به طوری امروز مو

 که عمال بدون دسترسي به این مواد سهم رادیولوژی در تشخیص بسیار محدود مي گردد . 

  MRIحاجب در مواد 

دند . مختلف مي گر بافت های T2و  T1موجب تغییر در زمان استراحت  MRIحاجب مورد استفاده در  دموا

ه در ساخت این بافت ها وجود دارد . البت T2و  T1البته راه های مختلفي جهت ایجاد تغییر در زمان استراحت 

نیسم ایجاد مواد بیشتر تالش ها بر مبنای تزریق مواد پارامغناطیس و فرومغناطیس متمرکز شده است . مکا

. اثر مواد  نحوه کار مواد حاجب رادیوگرافي متفاوت استکنتراست بي بافت ها توسط مواد پارامغناطیس با 

شعه ایکس حاجب رادیوگرافي به صورت مستقیم بر روی فیلم دیده مي شود . زیرا این مواد قادر به جذب ا

الکترون  )باعث تغییر در مغناطیس بافت مي شود . عناصری که دارای تک الکترون  MRIهستند . مواد حاجب 

به عنوان  () مانند یون های فلزیف النتانیدها یا عناصر واسطه و رادیکال های آزاد  جفت نشده ( هستند

دارهای موثرترین مواد حاجب پارامغناطیس مطرح مي باشند . در غیاب میدان مغناطیسي خارجي ، همه بر

د ننمغناطیس با جهت میدان مغناطیسس هم جهت شده و مغناطیس قوی تری را در آن ناحیه ایجاد مي ک

ه یون های ککوتاه تری را ایجاد مي کنند . هنگامي  T2و  T1که نسبت به پروتون های اطراف زمان استراحت 

امل قدرتمندی در پارامغناطیس افزایش پیدا کند ، اگر چه کاتیون های غیر آلي، النتانیدها و عناصر واسطه عو

به منظور  سمي شدیدی را ایجاد مي کند استراحت پروتون ها هستند ولي آزاد بودن آن ها برای بدن اثرات

مواد فوق  .جلوگیری از اثرات سمي یون های فلزی آزاد ، ترکیب فلزی در نظر گرفته شده و توسعه یافتند 

ایجاد مي  ( پیوندی قوی را با یون های فلزیDTPAو یا دی اتیلن تری آمین پنتا استي اسید ) EDTAمانند 

لزات آزاد با فین مي برند . همچنین این ترکیبات کمپلکس از تشکیل پیوند کنند و اثرات سمي آن ها را از ب

 پروتئین های سرگردان و غشاء سلولي جلوگیری مي کنند .

بوده و به صورت  MRIبا گادولینیوم به عنوان اولین ماده حاجب ایمن  DTPAترکیبات کمپلکس 

gadolinium – DTPA  (magnevist شناخته مي شوند . اخیرا )  نیز دو ترکیب جدید از کمپلکس های

)  Gd –HD-Do3A  (prohance  . )Gd-DTPگادولینیوم جهت تزریق داخل وریدی به نام های 

omniscan  )BMA از  ادهمورد استفاده قرار مي گیرند . یکي از مهم ترین نکات اساسي مربوط به استف

منجر به آزاد  به تجزیه دروني هستند و این حالتاین است که این مواد مستعد فلزات به صورت داخل ورید به 

 شدن یون های فلزی سمي مي گردد . 
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زیرا که این ترکیبات  دشکرد کلیه هستند حائز اهمیت مي بااین مساله در بیماراني که دچار اختالل در عمل

 از مي باشد . برای مدت طوالني در بدن باقي خواهد ماند بنابراین ترکیبات فلزی پایداری دائمي مورد نی

خوردارند . البته از خطر بالیني در ایجاد واکنش بر MRIترکیبات گادولینیوم مورد استفاده در آزمون های رایج 

این گونه  گزارشاتي از واکنش های تهدید کننده سالمتي در اثر مصرف مواد فوق ارائه شده است اما وقوع

ر مصرف واکنش ها نامشخص است و معتقد هستند که  احتمال وقوع واکنش های تهدید کننده سالمتي در اث

جب ید دار غیر به هزار مورد و موا حا 1ر است ) در مقابل مواد حاجب ید دار یوني به صد هزا 1گادولینیوم 

ماده حاجب  نوع 3به شش هزار مورد ( در حال حاضر هیچ گونه تفاوتي از نظر ایمني و کارایي بین  1یوني 

وزهای سه دبا پایه گادولینیوم جهت  MRIوجود ندارد . ترکیبات مخصوص  MRIگادولینیوم مورد استفاده در 

 گانه و تزریق سریع شناخه شده اند . 

است .  قرلر گرفته FDAری مخصوص کبد با استفاده از آهن تهیه شده و مورد تصویب اخیرا مواد حاجب دیگ

در تصاویر  اندوتلیال کبد به دام افتاده و باعث کاهش شدت سیگنال ها این عامل توسط سلول های رتیکولو

T2 ومور با سیگنال باالیي آشکار مي شود . ماده حاجب دیگری جهت مي گردد و بنابراین تMRI کبد  از

ا مغناطس و یون فلز منگنز ) ماده پار Fodipirاست . از ترکیب  mangafodipirساخته شده است . این ماده 

 ( تشکیل مي شود . 

 مواد حاجب ، مواد خارج سلولي ) شالت های گادولینیوم (*

ت . این اس MRIای گادولینیوم ، متداول ترین گروه مواد حاجب مورد استفاده در شالت ها یا جداکننده ه

زریق داخل ترکیبات به صورت مایعات شفاف ، بي رنگ و بدون افزودني های ضد باکتریال است که به صورت ت

ول / میلي م MR)  1/0وریدی مورد استفاده قرار مي گیرند . میزان دوز استاندارد به غیر از موارد آنژیوگرافي 

 کیلوگرمي مناسب است . ( 75سي سي آن برای یک بیمار  15کیلوگرم بوده که 

ر فضای خارج دموالر است (. توزیع این ماده حاجب نیز  5/) تقریبا تمام مواد غیر از یک مورد دارای غلظت 

 سلولي است . 

 یرد :افزایش کنتراست یا تقویت شدگي ضایعه از طریق دو مکانیسم صورت مي گ*

 از طریق از بین بردن سد خوني مغز ) برای ضایعات اینترااگزیال (  .1

 از طریق عروق ضایعه  .2

 T2و  T1خون گادولینیوم دارای خاصیت پارامغناطیسي بسیار قوی است که باعث کاهش زمان های آسایش 

 به صورت افزایش شدت سیگنال مشاهده مي گردد .  T1شده و در تصاویر 

، تقویت کنتراست ناشي از به کارگیری ماده حاجب ، هم جهت افزایش تشخیص و آشکار ساری از لحاظ بالیني 

ضایعه و هم جهت نئوپالستیک ، عفونت ها ، بدشکلي های شریاني وریدی و تا حد کمتری به انفارکت ها اشاره 
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ای اصلي در استفاده از با ماده حاجب نیز به عنوان یکي از کاربرده MRنمود . در سال های اخیر ، آنژیوگرافي 

 مواد حاجب گادولینیوم مطرح شده است . 

( به معني پنجه گرفته شده است . ) شالت یا chelos( از ریشه یوناني کي لوس )  chelateواژه شالت ) 

کي لیت یک ترکیب حلقوی است که در مرکز آن یک یون فلزی قرار داشته و به یک مولکول بزرگتر به نام 

ligand مي یابد . ( ایمني شالت گادولینیوم به دلیل توانایي شالت در محکم نگه داشتن یون گادولینیوم  اتصال

و اطمینان از ترشح صد درد صدی آن است . گادولینیوم یک فلز سنگین و جزو عناصر واسطه ) با عدد اتمي 

به طور صد در صد از  ( بسیار سمي است . شالت های گادولینیوم +𝐺𝑑3( است . که به حالت عنصری ) 64

صفرا و  –طریق کلیه دفع مي گردد . تنها دو ماده حاجب وجود دارد که تواما از طریق کلیه و سیستم کبدی 

دی اتیل تي امین پنتااستیک  DTPAید دفع مي گردد . ) مولتي هانس و اتوکسي بنزیل گادولینیوم که با 

 اسید ( پیوند یافته است . 

وني ( ، ساختماني شالت های گادولینیوم موجود جهت استفاده بالیني را بر اساس بار الکتریکي ) یوني یا غیر ی

پایداری تقسیم  ) خطي یا حلقوی ( و پایداری تقسیم بندی نمود . با توجه به اینکه یون گادولینیوم حامل  و

گاند ترکیب شود ، بار الکتریکي است ، اگر با لی+ واد 3بندی نمود . با توجه به اینکه یون گادولینیوم حامل 

 آنگاه بار الکتریکي شالت فلزی صفر شده و بنابراین یک ترکیب غیر یوني است . 

یه دفع مي شوند در بازار آمریکا ، مي توان از جمله شالت های گادولینیوم که به صورت صد در صد از طریق کل

مارک  ماده حاجب غیر یوني ) پروهانس ، اومني اسکنواپتي ( و سهMegnevist، از یک ماده حاجب یونس )

 ( نام برد . 

ارای دساختمان شالت مي تواند به صورت خطي یا حلقوی باشد ، که نوع حلقوی آن در بدن موجود زنده 

نها شالت حلقوی پایداری بیشتری بوده و بنابراین از لحاظ تئوری نیز در حاشیه امني قرار دارد . پروهانس ت

لولي وجود ست که در ایاالت متحده موجود است . در سطح بین المللي ، دو نوع شالت گادولینیوم خارج سا

ان دوتارم دارد که استفاده گشترده ای داشته و هر دو به صورت حلقوی هسند . از این گروه یکي تحت عنو

 است که یوني بوده و دیگری گادوویست که غیر یوني است . 

واد حاجب از ولینیوم را نمي توان بر اساس عوارض جانبي آن ها طبقه بندی کرد . تمام ماما شالت های گاد

 5/ع و درصد تهو  1/5لحاظ ایمني دارای یک وضعیت مشترک بوده به طوری که در تمام تزریق ها ، مقدار 

نافیالکتیک آ کهیر پوستي گزارش شده است . کارکنان مراقبت های بهداشتي ، باید نسبت به واکنش های شدید

رمان های واکنش دبالقوه ) اگر چه نادر هستند ( آگاهي داشته باشند و بتوانند به درمان های الزم که مشابه 

ه شده نسبت های مواد حاجب یوني هستند بپردازند . بیماراني که دارای آسم ، آلرژی یا حساسیت های شناخ

کتیک در فیال وني ( از لحاظ واکنش های شدید آنابه داروها هستند ) شامل آلرژی نسبت به مواد حاجب ی

 معرض خطر بیشتری قرار دارند . 
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(  E06)  –امروزه مواد حاجبي که ترشح کبدی صفراوی آن ها زیاد باشد ) مانند اتوکسي بنزیل( گادولینیوم 

لبومین ، درصد ( و در جریان خون نیز به دلیل پیوند با آ DTPA-50دی اتیل تری امین پنتااستیک اسید 

ساعت ) مورد توجه مسئولین  16/3با نیمه عمر  – MS – 325ماندگاری طوالني تری داشته باشند ( مانند 

 بهداشتي اروپا و ایاالت متحده قرار گرفته است . (

ند . به عنوان با ماده حاحب ، برخي از شالت های گادولینیوم جدید تر دارای مزایایي هست MRدر آنژیوگرافي 

ل تر به مثال شدت سیگنال عروق با استفاده از ماده حاجب مولتي هانس نسبت به سایر مواد حاجب متداو

تکنولوژی  مینهدرصد بیشتر است . امروزه این مزیت های دارویي همراه با پیشرفت هایي که در ز 80میزان 

طریق  آنژیوگرافي با ماده حاجب به MRصورت گرفته ، باعث شده است که بتوان تصاویر ت ساخت تجهیزا 

 سه بعدی را از کل بدن انسان و با قدرت تفکیک عالي به دست آورد . 

 

 مواد حاجب ) مواد حاجب غیر گادولینیوم (*

ر ترکیب آن واد حاجب دیگری هم استفاده مي شود که دامروزه به غیر از مواد حاجب حاوی گادولینیوم از م

ي بیشتر از ها گادولینیوم وجود ندارد . ذرات آهن فوق پارامغناطیس پس از تزریق وریدی به صورت انتخاب

هن استفاده اطریق کبد و سلول های کوپفر برداشت مي گردند . دو نوع ماده حاجب که از چنین ترکیب اکسید 

گردد و اندازه  ز فروم اکسید ) اندروم ( که در ایاالت متحده به عنوان فریدکس توزیع ميمي کنند عبارتند ا

و اندازه  (نانومتر است ئ دیگری رزوویست ) که در ایاالت متحده در دسترس نیست  180تا  50ذرات آن ها 

 نانومتر است .  6ذرات آن ها در حدود 

رات استعداد است . این مواد حاجب به  دلیل اث T2ن آسایش تاثیر عمده این ذرات بزرگتر بیشتر بر روی زما

اجب تهیه حپذیری مغناطیسي خود باعث کاهش شدت شیگنال مي شوند . تصاویری که با استفاده از این مواد 

ردد . همچنین مي شوند باید با تاخیر همراه باشند تا زمان الزم برای جذب ماده حاب از طریق کبد فراهم گ

کن هایي که مورد تایید قرار گرفته است و اس تصویر برداری دینامیک زوویست برای تزریق در ماده حاجب ر

 ند . بوده و تقویت کنتراست مثبت ایجاد مي ک T1با این ماده حاجب تهیه مي گردد باید با کنتراست 

 شتر است . ا بیفریدکس از لحاظ ایمني با شالت های گادولینیوم قابل مقایسه نبوده و واکنش های آن اساس

ورد تایید م 1990ماده حاجب تسال اسکن ماده حاجبي است که ترکیب اصلي آن منگنز بوده و در اواخر دهه 

یه شده و قرار گرفته است . این ماده حاجب برخالف شالت های گادولینیوم پس از تزریق داخل وریدی تجز

ع عوارض جانبي ش ایمني این دارو مي گردد . وقومنگنز آزاد را رها مي کند . همین رها شدن منگنز باعث کاه

صاویر پس از تاین ماده حاجب مانند فریدکس در مقایسه با سایر شالت های گادولینیوم اساسا باالتر است . 

ا مغناطیس است باشد زیرا منگنز مانند گادولینیوم دارای خواص پار T1تزریق ماده حاجب نیز باید متمایل به 

 متر است . ( البته تصویر برداری از کبد باید با تاخیر انجام گیرد . ) ولي خاصیت آن ک



 
   

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 دستورالعملعنوان سند: 

 MHWI-RL-01 کد سند:

 سومویرایش: 

 98رماه آذتاریخ ابالغ: 

 ساالنه:تاریخ بازنگری

 

 

ته دس 3را مي توان بر اساس شدت سیگنال مشاهده شده بر روی تصویر به  MR مواد حاجب خوراکي در 

ه صورت ب) که در آن لوله گوارش  منفي) که در آن لوله گوارش به صورت روشن دیده مي شود  ( ،  مثبت

خي از کشورها تقسیم نمود چند ماده حاجب خوراکي وجود دراد که در بر مرحله ای 2تیره دیده مي شود . ( و 

شامل شالت  به صورت تجاری در دسترس قرار دارند اما استفاده از آن ها عمومیت ندارد . مواد حاجب مثبت

ری در جهت استفاده خوراکي ساخته مي شوند ) دیگر به صورت تجاهای رقیق شده گادولینیوم هستند که 

 دسترس نیستند . (. 

واد طبیعي مانند از دیگر مواد حاجب مثبت مي توان به محلول های یوني آهن یا منگنز اشاره نمود . برخي از م

مي توانند  ي نیزت و برخي از محصوالت صنعتي مانند بستنن گیاهي ، چای سبز و عصاره قره قور: شیر ، روغ

ست . معموال به عنوان مواد حاجب خوراکي مثبت ، عمل نمایند زیرا محتویات چربي یا منگنز این مواد باال

نال به شدت سیگ T1مواد حاجب حاوی منگنز دارای خاصیت دو مرحله ای هستند و در تصاویر متمایل به 

اویر متمایل شوند . مواد حاجب منفي که در تص با شدت سیگنال کم دیده مي T2زیاد و در تصاویر متمایل به 

شکیل تبه صورت تیره مشاهده مي گردند . شامل چند نوع ماده مختلف است که از ذرات آهن  T2و  T1به 

 شده اند . ) به عنوان مثال لومي رم (. 

ن به دلیل جذب آب نیز به عنوان یک ماده حاجب خوراکي مي تواند مورد استفاده قرار گیرد اما استفاده از آ

د . در این حالت روده ای آن محدود است . سولفات باریم نیز مي تواند باعث ایجاد کنتراست در لوله گوارش شو

دن آن کم بوده و بستگي به غلظت دارو و میزان رقیق ش T2و  T1شدت سیگنال بر روی تصویر متمایل به 

 دارد .    

 

 

 

 

 مواد حاجب مصرفی در واحد تصویربرداری
 مصرف  نوع  ماده حاجب 

 تزریقي  میلیگرم ید / میلي لیتر  320-270ویال  آمپول ویزیپک 

 تزریقي میلي گرم ید / میلي لیتر  350ویال  آمپول آمینیوپک

 تزریقي میلي گرم ید / میلي لیتر  300 آمپول التراویست 

 خوراکي  %76 آمپول مگلومین 

 خوراکي  پودری  سولفات باریم 

 خوراکي  شربت  گاستر گرافین 

 خوراکي  مایع آب 

 پمپ گاز هوا 
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 MRIد حاجب مصرفی در بخش موا

 مصرف  نوع  ماده حاجب 
 آمپول اسکن لوکس  میلي گرم ید/ میلي لیتر  370 – 300ویال  آمپول اسکن لوکس 

  1mmmm/mmm7.5mm گدویستآمپول 

  20mmm287mm/mm آمپول آمینواسکن

 تزریقي 15mm   ،ml/ /5mmmm دوتارمآمپول 

  یپروتکل ماده حاجب در تصویربردار                                                      

 باید باشد .  2c.c/ccاست و حداکثر دوز آن   c.c/Kg 2-1به مقدار  320* معموال ویزی پاک 

دربزرگساالن اولتراویست  1c.c/ccبه مقدار  300در کودکان اولتراویست   c.c / Kg 1.2طبق نظر رادیولوژیست در نوزادان  300* دوز اولتراویست 

 باید باشد .  8c.c/cc/به مقدار  370و اولتراویست  1c.c/ccبه مقدار  300و اولتراویست   1.3c.c/cc به مقدار  240

 بسته ، درخواست کنید . 3بسته در باریم انما  3بسته در ترانزیت  2بسته در باریم میل  1مقدار دوز سولفات باریم در باریم سوالو طبق نظر رادیولوژیست * 

نسداد در مجاری گوارشي در بیماراني که در آینده نزدیک نیاز به عمل جراحي دارند در بیماراني که خونریزی حاد گوارشي * در موارد فیستول ا

 دارند در پرفراسیون مجاری گوارشي نباید از سولفات باریم استفاده کنید .

 د . *در موارد منع سولفات باریم در بررسي دستگاه گوارش از گاستروگرافین استفاده نکنی

 .*در موراد مشکوک فیستول نای به مری به علت پنوموني و ادم ریوی از گاستروگرافین استفاده نکنید

 .ویزی پاک استفاده نکنید ازدر بیماری تیروتوکسیکوزیس که حساسیت شدید به ید دارد  *

 .وژیست مشورت نماییددرخصوص نوع ماده حاجب با رادیولم بیماران باردار و مادران شیرده در هیپرتیروئیدیس *

 

 نوع گرافي انجام شده  حجم استفاده شده  نوع ماده حاجب  گرافي رادیو
 گرافي ساده  AP-LAT- RAO آب 80ccبسته پودر +  3 پودر سولفات باریم + آب باریم سوالو

 APگرافي ساده شکم  آب 80ccبسته پودر +  3 پودر سولفات باریم + آب باریم میل

RAO  ،RAO-LPO بولب 

Upper  G I 100بسته پودر +  4 پودر سولفات باریم + آبccباریم میل  –گرافي ساده و باریم سوالو  آب 

 APگرافي ساده شکم  آب 200ccبسته پودر +  4 پودر سولفات باریم + آب ترانزیت

15،3،45،60،120cc تا رسیدن به سیکوم 

 APساده شکم  آب 400ccبسته پودر +  5 پودر سولفات باریم + آب انما

LAT-PA-LAO-RAO  گرافي تخلیه 

IVP  . آمپول ویزیپک . آمینیوپاک

 التراویست

-1به ازای هر کیلو وزن 

1/5cc 

 3ccحداکثر

 APساده شکم 

1.5.15 MIN 

VCUG  . آمپول ویزیپک . آمینیوپاک

 التراویست

50cc  لیتری  1+ سرم KUB, 
AP  پس از پر شدن مثانه 

آمپول ویزیپک . آمینیوپاک .  کالنژیوگرافي

 التراویست

تزریق تا زمان پر شدن مجرا 

 صفراوی 

 ساده شکم 

RPO  تا پر شدن مجاری 
هیستروسالپینوگرا

 في

آمپول ویزیپک . آمینیوپاک . 

 تالتراویس

20cc  AP  ،APO 
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 سی تی اسکن پروتکل ماده حاجب در

 

 MRIپروتکل ماده حاجب در 

 
 یولوژی موارد منع ماده حاجب در راد* 

انسداد روده ای ، احتمال پارگي دستگاه گوارش، بعد از عمل نمونه برداری روده ، خوراکی ) سولفات باریم ( : *

 بعد از اقدامات تشخیصي مثل رادیوتراپي ، احتمال بارداری یا هیدراتاسیون .  

 

  :و اقدامات الزمعوارض جانبی 
 یبوست و در صورت سوراخ بودن دستگاه گوارش عفونت شکمي ، اسهال و آپاندیسیت *

ورت بروز حساسیت مثل کهیر و خارش با دستور رادیولوژیست آنتي هیستامین مانند کلرفنرآمین در ص*

 باید تزریق کنید . 

آنتي هیستامین : رانیتیدین  –در صورت بروز کهیر دید با دستور رادیولوژیست تزریق اپي نفرین  .1

IV –  سرم رینگر الکتات را انام دهید .  –تزریق نرمال سالین 

 را انجام دهید .  IVدر صورت بروز ادم حنجره با دستور رادیولوژیست تزریق اپي نفرین  .2

سرم رینگر  –در صورت بروز کاهش فشار خون با دستور رادیولوژیست تزریقنرمال سالین  .3

 یا دوپامین را انجامدهید ضمنا پاهای بیمار را باال ببرید .  IVالکتات و تزریق اپي نفرین 

 پروتکل حجم استفاده شده  نوع ماده حاجب  سی تی اسکن

 سکانسهای مربوطه وتکمیلي سي سي 5/1به ازای هرکیلو  )وریدی( ویزیپک همه اندامها

 سکانسهای مربوطه وتکمیلي لیتر اب  5/1سي سي مگلومین در  30مخلوط کردن (خوراکي)%76مگلومین همه اندامها

MRI  پروتکل حجم استفاده شده  نوع ماده حاجب  

 سکانسهای مربوطه و تکمیلي سي سي5/7 دوتارم  هیپوفیز

 سکانسهای مربوطه و تکمیلي سي سي 30 دوتارم ، گدوویست،امینو اسکن انژیو

 سکانسهای مربوطه و تکمیلي سي سي 15 دوتارم ، گدوویست،امینو اسکن سایر اندامها

    

 در بیماران با نارسایي کلیوی از آمپول  دوتارم استفاده شود نکته
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در صورت ایجاد واکنش واگال ) کاهش فشار خون و کاهش ضربان قلب ( با دستور رادیولوژیست  .4

تزریق نرمال سالین یا سرم رینگر الکتات و تزریق آتروپین را انجام داده و پاهای بیمار را باال 

 ببرید . 

کتات همراه ال در واکنش آنافیالکتویید با دستور رادیولوژیست تزریق نرمال سالین یا سرمرینگر .5

امین یا یا ایزوپروترنول و تزریق آنتي هیستامین مثل دیفن هیدر IVبا تزریق اپي نفرین 

 یا کورتیکواستروئیدها مثل هیدروکورتیزون باید تزری کنید .  IVرانیتیدین 

روگلیسیرین را در صورت بروز آنژین با دستور رادیولوژیست تزریق مایعات به آرامي و تزریق نیت .6

 دهید . انجام 

در صورت بروز فشار خون با دستور رادیولوژیست تزریق مایعات به آرامي و تزریق  .7

 نیتروگلیسیرین یا نفدیپین را انجام دهید .

ه تنفسي و گذاشتن را IVدر صورت حمله ناگهاني صرع با دستور رادیولوژیست تزریق دیازپام  .8

 و ساکشن را انجام دهید .  AIRWAYمناسب 

بیزاکودیل  از اقدام تشخیص ، برای بیمار داروی اسهال آور ) ملین ( تجویز کنید یا شیاف شب قبل :آمادگی

 بدهید . 

 به همراه دارو آب فراوان مصرف شد چون ممکن است یبوست ایجاد کند .  آموزش :
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 شیوه انجام کار:

 شرح فعالیت ) روش کار (

 نسخه را بررسي کنید و از بیمار شرح حال بگیرید .  .9

 جام ندهید . در صورتي که بیمار سابقه حساسیت به دارو داشته باشد ، تزریق ماده حاجب را ان .10

ییدیه الزم را در صورتي که سابقه حساسیت دارد و رادیوگرافي با تزریق برایش ضروری باشد ، تا .11

 از پزشک معالج ) نامه ( تحویل بگیرید . 

 را بسنجید .  تمام تدابیر الزم جهت بیماران با سابقه حساسیت .12

 ت کنید . نسخه دارویي و دوز مورد نیاز را با توجه به وزن و سن ، از رادیولوژیست دریاف .13

 در بررسي دستگاه گوارش با نظر پزشک از سولفات باریم استفاده کنید .  .14

 به طور کامل آگاهي داشته باشید . از اندیکاسیون های سولفات باریم  .15

 اشته باشد .م مراحل انجام گرافي های رنگي کنار شما حضور داز رادیولوژیست بخواهید در تما .16

 ه کنید . داروها را طبق دستور رادیولوژیست در بالین بیمار با رعایت شرایط استریل آماد

 ترالي اورژانس را در دسترس قرار دهید .  .17

 کلیشه ها را با نظر رادیولوژیست تهیه کنید .  .18

 سي کند . ایستي کلیشه ها را برررادیولوژیست ب .19

 اتمام کار با نظر رادیولوژیست باید انجام گیرد .  .20

 ده باشد.نامه را مطالعه و اثر انگشت زراه آن حتما فرم رضایت نامه وبراِءت بیمار و هم .21

 بیمار فرم عوارض دارویي را مطالعه نموده باشد. .22

 .باشدبیمار فرم آمادگي و توصیه های قبل از انجام تصویربرداری را مطالعه نموده  .23

 که توسط پرسنل باید رعایت شود نکات قابل مالحظه                         
 وی حاجب باید موارد زیر رعایت گردد : رادر نقل و انتقال د 

. بنابراین  ماده حاجب تزریقي محلول آبکي ، استریل ، شفاف ، بي رنگ تا حدی زرد و بي بو است .1

ل گردد ، اگر باید با دید مستقیم ، به منظور بررسي رسوبات و تغییر رنگ آن قبل از تجویز کنتر

 رسوبات و تغییر رنگ قابل توجهي وجود داشت ، نباید استفاده شود . 

ي نظیر : سن ، رای استفاده ، باید به دقت و به طور فردی بر اساس فاکتورهایترکیب حجم و غلظت ب .2

 گیرد .  وزن بیمار ، اندازه رگ و سرعت جریان خون در رگ و عملکرد کلیه مورد محاسبه قرار
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مواد حاجب هب دلیل تداخل دارویي و ناسازگاری شیمیایي نباید با سایر داروهای تزریقي مخلوط  .3

مغذی خاص تجویز ای تجویزی داخل وریدی حاوی داروها ، محلول ها یا ترکیبات شده یا در راه ه

 گردند . 

 رقیق کردن ماده حاجب تزریقي با سرم نرمال سالین استریل توصیه نشده است . نکته : 

رنگ ها و کشیدن ماده حاجب از ظروفشان باید تماما تحت شرایط استریل تنها با استفاده از س .4

اد کنتراست وسایل استریل انجام شود . تکنیک استریل باید در تمام تزریقات عروقي که شامل مو

 رعایت شود .  باشد ، 

یری از آلودگي ور رفع پیشگاگر از لوازم چند بار مصرف استفاده مي شود ، مراقبت های دقیق به منظ .5

 ، الزم است . 

 مواد حاجب پس از باز شدن ، باید بالفاصله مورد استفاده قرار گیرند .  .6

مساوی  مواد کنتراست ید دار تجویز شده به صورت داخل عروقي بایستي در زمان تزریق دمایي .7

 دمای بدن و یا نزدیک به آن داشته باشند . 

) مانیتور کردن  Have  in electrocardiogram) حواس جمع بودن ( ،  H4   :Head  upرعایت قانون 

حاجب الزامي  ) داشتن تاریخچه بیمار ( قبل از تزریق ماده History) هیدراته بودن (،  Hyrationبیمار ( ، 

 است . 

 جب تزریقي : انکات مهم در استفاده از ماده ح 

نظور حفظ آرامش ماین کار به  وجر توضیح داده شود ه انجام پروسیاید قبل از آزمون ، به بیمار نحوب .1

 و خونسردی بیمار مي باشد . 

و وسط بیمار تبرگه رضایت عمل مبني بر انجام پروسیجر و خطرات احتمالي ناشي از انجام آن باید  .2

 ود . شهمراهان درجه یک قبل از انجام آزمون ، تکمیل شده و امضا و ممهور به اثر انگشت 

و یا پروسیجرهایي  بیمار باردار است ، انجام آزمون باید حدالمقدور به بعد موکول شود در مواردی که .3

 که نیاز به اشعه و ماده حاجب ندارند ، جایگزین آن گردند . 

بیماران باید از نظر سابقه حساسیت دارویي ، مواد غذایي و بیماری هایي خاص باید مورد غربالگری  .4

سابقه حسایت به داروو یا بیماری خاص دارند ، احتمال وقوع واکنش قرار گیرند . در بیماراني که 

ناخواسته ناشي از تزریق ماده حاجب بیشتر است . بیمتری های خاص شامل : دیابت ، بیماری میلوم 
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مولتیپل ، فئوکروموسایتوما ، بیماری خوني داسي شکل هموزیگوس و احتمال تیروئیدی شناخته 

 شده و ... مي باشند . 

 الزامیست .  Cr  ،BUNکردن آزمایشات بیمار مانند  چک .5

تي هیستامین ها و اقدامات پیشگیرانه در مورد بیماران با ریسک باال ، شامل ؛ پره مدیکاسیون با آن .6

این دارها از  کورتیکواستروئیدها برای اجتناب یا کاهش وقوع واکنش های آلرژیک مي باشد . البته

دت آن وقوع واکنش های جدی تهدید کننده حیات جلوگیری نمي کند ، اما ممکن است شیوع و ش

ات فراوان به عمل آید ها را کاهش دهد . باید در مورد این بیماران با این سوابق یا اختالالت ، احتیاط

 . 

ر و سرعت جریان از آنژیوکت یا وسیله تزریق کننده متناسب با سن ، نوع و اندازه رگ ، نوع پروسیج .7

 خون عروق مربوطه استفاده گردد . 

تم کلیوی ، د پروگزیمال ساعد دست قسمت داخلي برای تزریق سیساز شریان یا ورید مناسب ) وری  .8

لي بودن کبدی و صفراوی در سي تي و رادیوگرافي ارجح است . ( استفاده شود ، ضمن اینکه خا

 مثانه قبل از انجام آزمون الزمامي است . 

ا توسط پروسیجرهای تشخیصي که مستلزم استفاده از مواد حاجب ید دار هستند ، باید مستقیم .9

مچنین افراد کارآمد افراد خبره و ماهر انجام شوند. ترالي اورژانس کامال مجهز یا تجهیزات معادل و ه

 .  اشندبدر تشخیص و درمان واکنش ناخواسته به ماده حاجب از هر نوع باید همیشه در دسترس 

 ب انجام نشود . تزریق ماده حاجب نباید به تنهایي و در جای خلوت و بدون امکانات و تجهیزات مناس .10

توقف ، و رگ در مواردی که حین تزریق پارگي رگ یا نشت ماده حاجب اتفاق افتاد ، فورا تزریق م .11

 دیگری جایگزین آن گردد . 

 اید بالفاصله متوقف گردد . در طول تزریق واکنش ناخواسته اتفاق افتاد ، تزریق ب .12

یک باید از نزد ،بیماران دریافت کننده مواد کنتراست به ویژه آن هایي که از طبي ناپایدار هستند  .13

 تحت نظر باشند . 

ز آزمون ، از آنژیوکت ) باز بودن رگ ( و کنترل محل تزریق حداقل تا نیم ساعت پس ا هباقي ماند .14

س از تزریق پهفته  40. چون وقوع حساسیت از بدو تزریق تا جمله نکاتي است که باید رعایت شود 

زارش ده گساعت بعد از تزریق واکنش ماده حاجب  48در حداکثر است ، گرچه در برخي منابع تا 

 است . 
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بیماری های همزمان کبد و کلیه ، بیماری های کلیوی قلبي بیماران با اختالل در عملکرد کلیه ،  رد .15

 ، میلوماتوز ، یا آنوری ، تجویز مواد حاجب ، باید با احتیاط انجام شود . ، تیروتوکسیکوز شدید 

نتراست غیر یوني با در مواردی که کراتنین بیمار باال است ، رعایت مواردی چون ؛ استفاده از ماده ک  .16

ای تشخیصي اسموالریته پایین ، هماهنگي با بخش دیالیز در صورت لزوم و جایگزیني سایر روش ه

 ناسب است . دیگر م

مال آسیب در کساني که ماده حاجب کوله سیستوگرافي دریافت کرده اند ، تزریق ماده حاجب احت .17

ل کبد که ماده به کلیه و کبد را بیشتر مي کند . مسمومیت کلیوی در چندین بیمار مبتال به اختال

رده اند افت ککنتراست خوراکي کوله سیستگرافي و به دنبال آن مواد کنتراست داخل عروقي دری

ه تازگي ماده دیده شده است . بنابرابن تجویز هر گونه ماده حاجب داخل عروقي در بیماراني که ب

 کنتراست کوله سیستوگرافي دریافت کرده اند ، باید به تاخیر افتد . 

یگر بیماری های دتجویز ماده حاجب ید دار به طور داخل عروقي در بیماران مبتال میلوم مولتیپل یا  .18

د ، بالقوه مخاطره پاراپروتئیناسئوس که مستعد به نارسایي و یا بي کفایتي کلیوی ناشي از دارو هستن

سبب شدن  آمیز است ، ضمن اینکه ترکیب تزریق ماده کنتراست و دهیدراتاسیون با هم مي تواند

کنترل ي و حفظ هیدراسیون طبیعویژه در این مورد شامل ؛  شتر بیماری میلوما شود . احتیاطبی

 دقیق کراتنین سرم بیمار است . 

قي در گزارش هایي ثبت شده از طوفات تیروئیدی متعاقب تزریق ماده حاجب ید دار داخل عرو .19

ي کند که این خطر بیماران هایپرتیروئید یا دارای ندول غده تیروئید با عملکرد خودکار ، پیشنهاد م

دوالر در بیماری ن ر ماده کنتراست ارزیابي شود .اضافي باید در چنین بیماراني قبل از استفاده از ه

 تیروئید تزریق ماده حاجب ید دار باعث بیماری هایپرتیروئیدیسم مي شود . 

زمون های آتزریق ماده حاجب باعث اختالل در تست های تیروئیدی مي شود ، بنابراین الزم است  .20

 هفته به تاخیر بیافتند .  1تیروئیدی 

در این  قطفیتوما تزریق ماده حاجب ، باعث افزایش فشار بحراني مي شود در بیماری فئوکروموسا .21

 مورد رعایت موارد زیر توصیه مي شود . 

 از سایر روش های تشخیصي دیگر که به ماده کنتراست نیاز ندارد استفاده شود .  .22

، آن  شود ترجیح داده اگر بر اساس قضاوت پزشک ، نفع انجام پروسیجر مربوطه بر خطرات مطروحه .23

سیجرهای با پروسیجر مي تواند انجام شود وگر نه ، ابتدا بیماری مربوطه درمان شود و سپس پرو

 ماده کنتراست ید دار برای آن بیمار انجام گردد . 
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 مقدار ماده حاجب باید در حداقل مطلق حفظ شود .  .24

ران مان بحفشار خون بیمار در حین پروسیجر باید کنترل و اقدامات و وسایل الزم جهت در .25

 هیپرتانسیون باید در دسترس باشد . 

 قبل از انجام آزمون به بیمار پره مدیکاسیون ) آلفا و بتا بلوکر( داده شود.   .26

داسي  مواد کنتراست زماني که به طور داخل عروقي تجویز مي شوند ، ممکن است باعث تسریع .27

 د . شکل در افرادی که برای بیماری داسي شکل هموزیگوس هستند ، شو

د ، چون قبل و بعد از تزریق ماده حاجب باید قطع شو  ساعت 48مصرف متفورمین در بیماران دیابتي ،  .28

 د . ماده حاجب ید دار باعث افزایش اسیدوز الکتیک مي شود ، احتیاطات الزم به عمل آی

 ي شود . مبیماری و تزریق ماده حاجب باعث تشدید عالئم عضالني( –)بیماری عصبي  گراني سدر بیماری میاست .29

ا دارد تزریق ماده که عوارضي شبه آنفوالنز 2در بیماران تحت درمان با داروی ضد تومور اینتر لوکین  .30

اغ ، خارش ، تب ، لرز ، تهوع ، استفرشامل :  عالئمعالئم بیماری مي شود . این  تشدید حاجب باعث

ساعت های اولیه  مي باشند . برزو این عالئم در مدتراش ، اسهال ، افت فشار خون ، ادم و الیگوری 

 گزارش شده است .  2و حتي تا چندین ماه بعد از آخرین دز اینترلوکین 

 در زمان حاملگي و شبردهي مواد حاجب باید با احتیاط مصرف شوند .  .31

تزریق ماده لي به اگر بیمار سابقه آلرژی ، اختالالت ایمیون ، اتوایمیون یا نقص ایمني ، واکنش قب .32

ورد حاجب دارد ، تست حساسیت پوستي نمي تواند برای پیشگیری احتمال واکنش های شدید م

اریخچه دقیق تاعتماد باشد ، چون انجام این تست خود مي تواند برای بیمار مخاطره آمیز باشد . 

شد تا با پزشکي بل تاکید بر روی موارد فوق ممکن است در پیشگویي واکنش های جانبي درست تر

 پیشگویي کردن به وسیله تست قبلي . 

مار در ( که بی OTCد رمورد تمام درمان هایي ) شامل داروهای غیر نسخه ای ) روی پیش خوان  .33

 ن باید پزشک اطالع داشته باشد . وحال جاضر دریافت مي کند ، قبل از انجام آزم

ان واکنش بیماران مصرف کننده بتا بلوکر ممکن است نسبت به دوزهای معمول اپي نفرین در درم .34

، مواد  های آلرژیک ، کمتر جواب دهند . بنابراین به دلیل خطر ازدیاد واکنش های حساسیتي

  .کنتراست ید دار بایستي در بیماران مصرف کننده بتا بلوکرها با احتیاط مصرف شود 

پیشرفته که همزمان درمان دیورتیک دریافت مي کنند ، عروقي  –نارسایي احتقان قلبي بیماران با  .35

ممکن است کاهش نسبي حجم عروقي داشته باشند که این به نوبه خود ممکن است پاسخ کلیوی 
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