
مواد حاجب خوارکی مورد استفاده در تصویربرداری 
  از مجاری صفراوی و کیسھ ی صفرا

امروزه بیشتر توسط سونوگرافی در بسیاری  (cholecystography)برسی کیسھ ی صفرا 
از مراکز انجام میشود اما کلسیستوگرافی از طریق ماده ی حاجب بدلیل تحمل خوب مواد 
توسط بیمار و ارائھ ی یک تصویر رضایت بخش از کیسھ ی صفرا میتواند مورد استفاده 

  .قرار بگیرد

  

  :وراکیکلسیستوگرافی از طریق خ (indications)اندیکاسیون ھای

  برداشت دارو از جریان خون و ترشح ان بھ صفرا –برسی عملکرد کبد ) -

  باز بودن و برسی شرایط مجاری صفراوی) -

  قدرت تغلیظ و تخلھ ی کیسھ ی صفرا) -

  .بیشترین دلیل این ازمایش برسی وجود سنگ در کیسھ ی صفرا است) -

  

  :(contraindications)موارد منع مصرف 

اسھال ؛ انسداد دریچھ ی پیلور ؛ سندروم عدم جذب صحیح ؛ یرقان یا زردی جدی تھوع ؛ ) -
؛ اختالل در عملکرد کبد ؛ بیماری ھای مربوط بھ سلول ھای کبدی ؛ حساسیت باال نسبت بھ 

  .مواد ید دار

  

  :امادگی روده

  .شکم باید پاک باشد right upper quadrantقسمت ) -

انجام میشود تا حجم  OCGیک روز قبل از  (scout radiograph)رادیوگرافی پیشینھ ) -
  .داشت برایش تجویز کنند (laxative)مدفوع را برسی کنند و اگر بیمار نیاز بھ ملین 



  

  :رژیم اولیھ

بعد از ظھر ... ) مثل سینھ ی مرغ، چای با نون برشتھ و مربا و(وعده ی غذای غیر چرب ) -
فشردگی کیسھ ی صفرا و در نتیجھ ی ان خروج روز قبل از ازمایش مصرف شود تا از 

  .صفرا جلوگیری کنند

  .صبحانھ در صبح روز ازمایش مصرف نشود) -

  

  :نحوه ی استفاده از ماده ی حاجب

ساعت بعد از وعده ی  3تا  2تا قرص یا کپسول  6-4گرم از ماده ی حاجب بھ صورت  3) -
  .غذای صرف شده در روز قبل از ازمایش استفاده شود

ساعت متفاوت  15تا  10استفاده دارای نرخ جذب متفاوتی ھستند کھ از مواد حاجب مورد ) -
 BILOBTINبھ نام  ipodate calciumیک استثنا وجود دارد کھ ماده ی حاجب . (است

  .)ساعت برای جذب ان زمان نیاز است 4-3است کھ 

  

  

  :رژیم غذایی چرب

کیسھ ی صفرا یک وعده ی غذایی چرب بھ بیمار میدھیم، چربی باعث  بعد از برسی) -
  .خارج میکند کھ گاھا ارزش تشخیصی داردفشرده شدن کیسھ ی صفرا و ھدایت صفرا بھ 

  (eggnog)شیر +ترکیب زرده ی تخم مرغ –تخم مرغ  -شیر : وعده غذای چرب) -

  .ده ی صفرا کاربرد داردھم بھ عنوان منقبض کنن cholecystokininتزریق ھورمون ) -

  

  :مالحضات بعد از استفاده از مواد حاجب



مواد حاجب کلسیستوگرافی خوراکی عمدتا از طریق دستگاه گوارش دفع میشوند و بیمار باید 
  .بھ رژیم غذایی عادی و معمولی خود ادامھ دھد

  

  :مواد حاجب برای کلسیستوگرافی خوراکی

  :بھ سھ دستھ کلی تقسیم میشوند* 

ترکیبات دو یده ؛ ترکیبات سھ یده و ترکیبات شش یده کھ معروفترین ان ھا ترکیبات سھ یده ) -
  .ھستند

نشان میدھند و اثرات جانبی ترکیبات سھ یده، کیسھ ی صفرا و مجاری صفراوی را ) -
  .کمتری ھم دارند

  

  

  :ارتند ازدستھ ھای اصلی عب* 

1 .Iobenzamic acid  با نام ھای تجاریOSBIL  وBILIBYKE  کھ بھ صورت قرص
  .میلی گرمی وجود دارند 750ھای 

2 .Iocetamic acid  با نام تجاریCHOLEBRIN  گرمی  0.5کھ بھ صورت قرص
  .است

3 .Iopanoic acid  با نام ھای تجاریTELEPAQUE ؛CISTOBIL ؛BILIODIN-
NATRIUM  کھ . (گرمی وجود دارند 0.5کھ بھ صورت قرص ھایTELEPAQUE 

  .)معروف ترین ان ھاست

  :در کودکان عبارتست از دارو دوز

  میلی گرم بھ ازای ھرکیلو از وزن بدن 150: کیلو 13کودکان زیر ) -

  گرم 2: کیلو 20 – 13کودکان  )-

  گرم 3: بھ باال 23کودکان ) -



4 .Ipodate sodium  با نام ھای تجاریBILOPTIN ) و ) گرمی 0.5بھ صورت کپسول
SOLU-BILOPTIN ) گرمی 8بھ صورت پودر(  

5.Tyropanoic acid  با نام تجاریBILOPAQUE ) میلی  750بھ صورت کپسول
  )گرمی

  

  :اتنک
1.Iopanoic acid (Telepaque)  وIpodate salts (Biloptin)  بیشترین استفاده را

تیروئید ھم این دارو ھا عالوه بر حاجب اشعھ بودنبھ عنوان دارو ھای ضد ھایپر. دارند
  .استفاده میشوند زیرا سنتز ھورمون ھای تیروئیدی را مھار میکنند

  .در افراد ھیپوتیروئید این دارو ھا تجویز نمیشود. 2

  .باالست) بھ البومین(میزان اتصال بھ پروتئین . 3

 :داروھا عبارتند از (peak opacification)زمان مورد نظر برای حداکثر کدورت . 4

 
-)Iocetamic acid: 10 to 15 hours. 
 
-)Iopanoic acid: 14 to 19 hours. 
 
-)Ipodate: 10 to 12 hours. 
 
-)Tyropanoate: 4 to 10 hours 

ن مواد از طریق دستگاه گوارش است و در طی یک روز درصد ھای زیر نحوه ی دفع ای. 5
  :بستھ بھ نوع دارو دفع میشوند

-)Iocetamic acid: 62%. 
-)Iopanoic acid: 33%. 



-)Ipodate: 45%. 
-)Tyropanoate: 45%. 

  
  :در دوران بارداری FDAرده بندی . 6

- (Iocetamic acid (cholebrin)  = رده یB ) مطالعات روی حیوانات ریسکی را نشان
  )نداده است

- (Ipodate salts, iopanoic acid and tyropanoate = رده یC ) مطالعات روی
  .)حیوانات تاثیرات منفی را نشان داده اما روی جنین انسان مطالعات کافی نیست

  :(geriatrics)افراد پیر . 7

  .حساسیت بیشتری دارند OCGنسبت بھ تاثیرات سمی ) -

بھ ھمین دلیل قبل از . (دھیدراسیون در افراد پیر بھ اختالل در عملکرد کبد منجر میشود) -
OCG و بعد از ان باید از اب استفاده کنند(.  

  .بر روی تیروئید حساس تر ھستند OCGنسبت بھ تاثیرات ) -

8 .OCG  بر روی ازمایشات دیگر مانند ازمایش عملکرد کبد(BSP)  ازمایش عملکرد ،
ھفتھ بعد  1روز تا  2بھتر است این ازمایش ھا را . تیروئید و ازمایش ادرار نیز تاثیر میگذارد

  .انجام دھندOCG از

کلیوی ، بیماری ھای شریان ھای کرونری و افرادی کھ  –در بیمارانی کھ اختالالت کبدی . 9
  .دھیدراسیون دارند انجام نشود

  

  :تاثیرات جانبی و منفی

  :نیاز بھ توجھ پزشکی دارد) -

کبودی و خونریزی غیر  –مشکالت دفع ادرار  –حالت تھوع و استفراغ جدی  –اسھال جدی 
  over dose(iopanoic acid)عالئم  –) iopanoic acid(معمول 

  :اگر مداوم و ازار دھنده باشد نیاز بھ توجھ پزشکی دارد) -



  تھوع متوسط تا خفیف –اسھال خفیف 

  :احتمال اتفاق افتادن خیلی کم است) -

حالت تھوع و  –رد سرد –سرگیجھ  –ادرار دردناک  –اسھال جدی –اسپاسم ھای شکمی 
  .استفراغ ھای مداوم

  

  

  

 

  

 

 


