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.مگاهرتز استفاده می شود5-3از امواج صوتی با فرکانس  درسونوگرافی

این امواج که جزء امواج فراصوت اند توسط کریستال پیزوالکتریک در

امواج فراصوت در بافتهای مختلف نفوذ .ایجاد می شوند(مبدل)ترانسدیوسر

برخال ف.کرده و توسط دو پدیده جذب و انعکاس تضعیف می شود

تصاویری که توسط عبور اشعه از بافتهای مختلف بدن ساخته می شود،

تصاویر سونوگرافی توسط امواج فراصوتی انعکاس یافته از ساختارهای

مقدار صوتی که توسط یک بافت انعکاس می .مختلف بدن ساخته می شــود

کالژن،چربی،بافت )یابد به مقادیر مختلف اجزای سازنده ی آن بافت 
.بستگی دارد...(فیبرواالستیک و



استفاده از مواد کنتراست زایاحاجب در رادیولوژی سابقه ای طوالنی  

دارد،اماکاربردآن ها درسونوگرافی،مبحثی نسبتا جدید است،بطوریکه

اخیراموادحاجبی گسترش یافته اند که اختالف امواج فراصوتی انعکاس 

یافته توسط ساختارهای مختلف بدن را درسونوگرافی افزایش می 

.دهند

،باتزریق سرم نمکی در 1968نخستین تالش در این زمینه در سال

.آئورت صعودی وحفرات قلب در حین اکوکاردیوگرافی به عمل آمد



حباب های ریز حاصل از تکان و لرزش درمحلول نرمال سالین،سطوحی 

شدیدا بازتاب دهنده ایجاد می کردکه در زمینه ی فاقد اکوی لومن آئورت 

.وحفرات قلب به خوبی قابل مشاهده بود

دراغلب محلولهای قابل تزریق دیگرهم،پس ازورود به رگ یا قلب بر اثر 

سرعت و حرکات شدید، چنین حباب هایی ایجاد می شد،اما اندازه 

متغیرونیـز ناپایداری این حباب ها،

مانع از کاربرد وسیع و موثر آنها گردید،زیرا با رسیدن آنهابه سیستم 

گردش خون ریوی و مویرگی همگی از بین می رفتنددرنتیجه خونی که 

به قلب چپ وسیستم گردش خون عمومی می رسید،فاقد چنین ذراتی 

.بود



حل این دو مشکل ،باتولید حباب های گاز محصور در کپسول باجداری پایدار 

به (...سورفاکتانت و آلبومین،میکروسفــرگاالکتوز،ژالتیـــن، ازجنس)

امکان عبور از قطر کم مویرگهای  برای)میکرون7اندازه ای کمتر از 

دسی بل شدت انعکاسی 25میکرو حبابها ممکن است تا .ممکن بود(ریوی

.صوت را افزایش دهند



صادرشد 1994نخستین مجوز استفاده از چنین موادی در آمریکا ،در سال

که البته ماده ی مورد استفاده،یعنی

آلبونکس به علت اثر ضعیف آن در در سیستم گردش خون  عمومی اخیرا 

از بازار خارج شده است ونسل دومی ازاین مواد

. از جمله اپتیزون برای اکوکاردیوگرافی عرضه شده اند

... برخالف اکثر مواد حاجب در رادیو گرافی،سی تی و

که به سرعت به خارج از عروق وفضای خارج از سلولی منتشر

می شوند،اکثر میکروحبابها در سونوتنها به فضای داخل عروق  

.محدود شده اند



خون، باافزایش خواص بازتابی جریان

سیگنالهای الزم برای ایجاد رنگ یاطیف 

داپلر را تقویت میکنندو در نتیجه امکان مشاهده ی جریان خون در 

عروقی چون شریان کلیوی،عروق داخل جمجمه و مویرگهای 

که اغلب به سختی (جهت بررسی میزان پرفوزیون بافتها)اعضایی

قابل مشاهده اند،براحتی بررسی میشوند.

، بجزاین  بعضی مواد حاجب عروقی،امکان مشاهده ی جریان خون در 

تصویر سیاه وسفیدونیز برخی ویژگیهای بافتهای اطراف را نیز

فراهم میکنندکه البته تجهیزاتی از جمله سیستم تصویربرداری براساس  

هارمونی نیز در بهبود کیفیت تصویر موثر است





SonoRx ImaRx Pharmaceuticals                    Simethicone-coatedcellulose



اولین ماده ی تصویب شده در آمریکا یعنی
درصدبود که به روش تاثیر امواج 5آلبونکس،آلبومین انسانی 

صوتی،دارای حبابهای هوا شده ودر آن حبابهای ریز هوا 

میکروحبابهای.توسط پوشش آلبومین احاطه و تثبیت شده اند 

آلبونکس نسبت به تغییرات فشار خیلی حساسند ونیمه عمر 

بطوریکه اکثر حبابهایش(< min1)آنها خیلی کوتاه است 

.ضمن عبور از گردش خون ریوی ازبین می رفت 

در اکوکاردیوگرافی: مواردکاربرد آلبونکس

ازطریق تزریق داخل وریدی:نحوه ی استفاده



اپتیزون میکروحبابهایی با پوشش وجدار آلبومینی است،امابه جای 

هوا،حاوی گازپروفلوروپروپان

است که پایداری بیشتری دارد وعالوه بر 

اکوکاردیوگرافی،در سونوگرافی عروق محیطی  

از جمله در شکم نیز مفیداست وعمال در تمام عروق کوچک 

یابزرگ،سیگنالهای داپلر راتقویت

می کند،عالوه بر این در تصاویرسیاه وسفید از 

.بافتهای طبیعی یا تومورها نیزقابل تشخیص است 
بصورت تسریق داخل وریدی:روش استفاده



به عنوان ماده حاجب، دراروپا به 1991اکوویست اولین بار درسال 

.بازار عرضه شد

دراکوویست میکروحبابهای هواتوسط جدار وپوششی ازجنس گاالکتوز 

.احاطه وتثبیت شده اند

اکوویست در اکوکاردیوگرافی جهت کشف:مواردکاربرد

.شنت های قلبی و نمایانسازی حفرات سمت راست قلب کاربرد دارد 

تزریق داخل وریدی بصورت:روش استفاده



Levovist:

لووویست که در اکثر کشورهای اروپایی 

واسترالیاموردتایید است

،دارای (اکوویست)همانندنمونه قبلی آن 

نیزبه %1گاالکتوزاست اما، اسید پالمیتیک

آن اضافه شده است که این اسیدچرب، 

اجازه ی تولید ذراتی ریزتروپایدارتر را به 

دقیقه قابل مشاهده   3-5آن میدهد وعمال 

.است

گرم 4و2/5لوویست در ویالهای حاوی

که خود )گرم از پودر استریل1گاالکتوز و

میلی گرم 1میلی گرم گاالکتوز و999شامل

.موجود می باشد(پالمیتیک اسید است

Package of the commercial agent 
Levovist (Schering,
Berlin, Germany) consisting in air-fi lled 
microbubbles covered
by galactose and palmitic acid shell. 
Sterile saline solution (A),
lyophilisate powder (B), plastic vial (C) 
and syringe (D)



همچنان که گفته شد لوویست حاوی گاز نیست،بلکه از ذرات ریز
این ماده در تصاویر سیاه سفید قابل .تشکیل می شود(میکروپارتیکل ها) 

مشاهده نیست اما کماکان برای کشف عروق وجریان خون تومورها
ارزش فراوانی دارد،ازجمله در بررسی زمان الزم برای ورود و خروج  

آن در بافت تومورهای سینه ای،که در صورت بدخیم
یاخروج کامل ماده حاجب از تومور،به( wash  out)بودن،سرعت 
احتماالبه علت ارتباطات فراوان بین شرائین)وضوح سریعتر است 
همچنین می توان به جای تزریق سریع،از انفوزیون آهسته(ووریدها 
استفاده کردتا زمان حضور این مواددرعروقی که بررسی آنهاوقت گیر  

چنین روشی.،افزایش یابد(مثالشریان کلیوی)وطوالنی تر است
.دقیقه هم تداوم می دهد12درمورد لووویست،مدت حضورآن راتا 

بصورت تسریق داخل وریدی:نحوه ی استفاده



درجه 28/5که دردمای زیردود کافلوروپنتان امولسیونی حاوی 

سانتیگراد،حالت مایع دارد اماپس از تزریق و ورود آن به جریان خون 

میکرونی ایجاد می 2-5باحرارت بیشتر ،اصطالحا بجوش آمده وحبابهای 

بخش مایع این ماده،انتشار آن در عروق،وبخش گازی آن،تقویت .کند

عدم حاللیت کامل آن،باعث تداوم حضور .سیگنال صوتی راتسهیل می کند

.آن وعدم محو سریع درجریان خون است

میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم، %1اکوژن نه تنها بادز اندکی درحد

میلی لیتر %8تا%2)سیگنالهای داپلر راتقویت می کند،بلکه با دز باالتر

باعث تقویت سیگنال احشایی مانند کبد وکلیه در تصاویر سیاه (برکیلوگرم

امکان مشاهده ی ایسکمی بافتی توسط آن در .وسفید هم می شود

.آزمایشات حیوانی هم مشاهده شده است

 .دفع نهایی این ماده از بدن ،از راه ریوی است



هادُ ای حاجة در سًََ تَدُ ٍشاهل 
هیکزٍحثاتْای 

سَلفَرٍّگشافلَرایذاست کِ در  
پَششی اًعطاف پذیزاس فسفَلیپیذتِ 

. شکل پَدر تْیِ هی شَد

Scheme of a SonoVue microbubble 
with the peripheral
phospholipids monolayer fi lled by 
sulphur hexafl uoride
(SF6) gas.

Package of the commercial microbubble-
based agents
SonoVue (Bracco, Milan, Italy). Lyophilisate 
powder (A), plastic
vial (B), piston of the syringe (C) and syringe fi 
lled with
sterile saline solution (D)



SonoVue
سَسپاًسیَى آى هحلَل شیزی رًگ اس هیکزٍحثاتْای سَلفَرّگشافلَرایذتَدُ کِ تا 

هیلی گزم پَدرتْیِ هی 25تِ (ًزهال سالیي)هیلی لیتزسزم فیشیَلَصیکی5اضافِ کزدى 
.شَدٍدر تکٌیک ّای کلیٌیکی استاًذارداستزیل کارتزد دارد

a b

c
d

Method of preparation of SonoVue: vial preparation. The piston of the syringe is screwed 
on the plastic support (a).
The lyophilisate powder containing phospholipids is laid on the bottom of the bottle (b). 
The syringe is screwed on the plastic
connection (c). The plug of the vial is removed (d)



Method of preparation of SonoVue: mixture of the powder with saline solution. 
The plastic connection is pressed on
the bottle (a,b). Lyophilisate powder is mixed with water and the mixture has 
to be shaken for about 10 s (d,e). The obtained milky
suspension of microbubbles has to remain at rest for about 1 min to promote 
macrobubbles breaking up (f)

a b c

d e f



از ترکیب در طی %80دقیقه بوده وبیش از  6نیمه عمر این ماده 

.دقیقه از طریق ششها دفع می شود11

اخیرا استفاده از آن دراروپا برای کاربردهای قلبی و :موارد کاربرد

.کبدی تائید شده است
تصَرت تشریق داخل ٍریذی:ًحَُ ی هصزف



این مواد همانند مواد حاجب عروقی،از راه خون تزریق می شوند 

وبعضی از آنها،خواص موادحاجب داپلر راهم دارند اما مزیت 

اصلی آنها،تعیین نوع بافت است،چرا که این مواد،برخالف مواد 

حاجب مخصوص جریان خون ،دفع نشده و توسط انواع خاصی از 

بافت ها

جذب می شوند که (ازجمله سیستم رتیکولواندوتلیال کبد یا طحال)

موجب تغییر امپدانس یا سایر خصایص صوتی بافت مورد نظر 

.است



.هحلَلْای کلَییذی اس ایي جولِ اًذ
(  PFOB)پزفلَراکتی تزٍهایذ

به علت دانسیته ی باال وسرعت اکوستیک کم اکوژیسته بافتی را    

ابتدا در فاز عروقی ،هم سیگنال داپلر وهم کیفیت سیاه .می افزاید

وسفید رابهتر می کند وسپس،همچون سایر محلولهای 

کلوییدی،توسط سلولهای کوپفر کبدی جذب شده واطراف 

تومورهای کبدی را در آزمایشات بر روی حیوانات،واضح تر 

در مطالعات مقدماتی بررسی انسانها نیز،همین .نشان می دهد

.افزایش اکوی کبد نرمال در مقایسه با تومور،مشاهده شده است



 
میکرون که 2ماده ی دیگری است متشکل ازحباب های ریز باقطر

قرار ( cyanoacrylate)در پوشش پلیمری قابل تجزیه در بدن
حبابهای این ماده از انواع دیگر مواد ریز تر بوده و طبعا در .دارند

ابتدای تزریق،به عنوان ماده حاجب عروقی نیز عمل می کنند 
وسپس،با فاگوسیتوز آن توسط سلول های سیستم 

کبد وطحال،می توان با تابش پرتوی (کوپفر)رتیکولواندوتلیال
صوتی،حبابهایش را به ارتعاش در آورده وپاره کرد که باعث تولید 

شیفت داپلر های متنوعی به صورت مجموعه ای از رنگها ی 
مختلف می شود این اثر را،تابش یا انتشار اکوستیک القایی یا 

.می نامند(AE)تحریکی ویاصرفا تابش اکوستیک 
،اگر توده در کبد یا طحال سلولهای کوپفر را نابود در چنین روشی 

کرده وجانشین آنها شده باشد،به علت عدم جذب ماده حاجب در آن 
.به صورت منطقه ای فاقد رنگ دیده خواهد شد



 سونازویید پرفلوروکربنی است که در پوششی لیپیدی با ضخامت

را دارا می AEمیکرون قرارگرفته است،که آن نیزاثر 3تقریبا

که در ادامه )این اثر برخالف روش تصویر برداری هارمونیک.باشد

به حرکت ماده حاجب وابسته نیست بلکه (توضیح داده خواهد شد

) ناشی از نوسان وسرانجام،پاره شدن حبابهای ثابت در یک بافت

است وبنابر این برای تصویر برداری خارج از (ونه در جریان خون

.نیز مفید است(ازجمله خونریزی های درون لومن روده ها)عروق 

تصَرت تشریق داخل ٍریذی:ًحَُ ی هصزف



درآینده،امکان استفاده از این مواد در کشف خونریزی های بافتی،یا 

داخل شکمی در بیماران دچار تروماوغیره وجود خواهد داشت 

زیرا در تمام این موارد،خون حاوی این حبابها،حتی در صورت 

خروج از رگ و تجمع در یک بافت نیز قابل مشاهده خواهد 

همینطور امکان استفاده از آنها برای مشاهده ی داخل لوله .بود

ودر نتیجه (در صورت تجویز آنها به درون این ارگانها)های فالوپ

.سونوهیستروسالپینگوگرافی نیز فراهم خواهد شد



 گرچه از آب برای جابه جا کردن و رفع گاز معده

وروده ها ودر نتیجه،مشاهده ی بهتر بخش های 

فوقانی شکم وخلف صفاق ازجمله 

پانکراس،استفاده می شود،اما میزان وجهت 

حرکت گاز و سیستم گوارشی در این 

روش،ناهمگن وغیر قابل پیش بینی است،ضمن 

آنکه حضورآب باعث افزایش عبور صوت 

خلفی شده و می تواند enhancementوایجاد

اکوی بافت های مورد بررسی رابه صورت کاذب 

.افزایش دهدواشتباه در تشخیص ایجاد کند



(Sono  RX ) ماده ای خوراکی است،حاوی سلولز با پوشش

،وباعث انتشار یکنواخت صوت در معده ی (ضدنفخ)سایمتیکون 

پر می شود که این ماده با توجه به سرعت عبور کمترآن نسبت به 

آب،ونیز خصایص صوتی مشابه بافت نرم،تصویر را کمتر به هم 

عوارض استفاده از .زده و حالت طبیعی آن را بهتر حفظ می کند

و %(4/3)،تهوع%(5/5)اسهال:این ماده خفیف وشامل

است در نتیجه استفاده از آن در آمریکا نیز (1/2)%استفراغ

.تصویب شده است





دستگاه های مجهز به این سیستم ،از همان ترانسدیوسرهای رایج استفاده 
اما دستگاه به گونه ای تنظیم شده است که تنها،اکوهای .می کنند

دارای فرکانس هارمونیک دوم را دریافت کند،یعنی آن دسته از 
بازتاب هایی راکه فرکانس آنها دوبرابر فرکانس صوت ارسالی 

مگاهرتز 4مثال اگر فرکانس پروپ )توسط ترانسدیوسر باشد
اگر .مگاهرتز دریافت خواهند شد8است،تنها اکوهای دارای فرکانس 

ماده حاجب از جنس حباب باشد،در اثر ارسال صوت یا 
التراسوند،حباب ها به نوسان در می آیند و در نتیجه ی این 

ارتعاش،بعضی اکو های حاصل از آنها،به جای فرکانس 
هم خواهد داشت (اعم از کمتر یا بیشتر)دریافتی،فرکانس های دیگری 

که در نتیجه نسبت سیگنال به نویز را در منطقه ی حاوی این حباب 
.ها می افزاید و آنها را قابل مشاهده تر می کند



 اًذاسُ ی حثاب
جٌس پَشش آى
ٍتاحذی ًَع گاس حثاب

در واقع با دریافت اکوهای دارای هارمونیک دوم و عدم دریافت یا ثبت سایر 
فرکانس ها،هر بخش که فاقد این فرکانس ها باشد،از تصویر حذف می 

در عمل با توجه به اینکه در تمام مناطق تصویر،می توان فرکانس های .)شود
متفاوتی عالوه بر فرکانس اصلی ارسالی داشت،پس تمام تصویر قابل مشاهده 

است،اما نه به وضوح مناطق حاوی حباب که به میزان بسیار بیشتری 
،هارمونیک دوم را ارسال می کنند ودر صورت استفاده از الگوریتم پیشرفته 

تر،می توان کل تصویر مناطق ثابت را حذف وتنها تصویر بخش 
.را نمایش دادکه معادل آنژیوگرافی است(یعنی جریان خون)متحرک

این روش به علت متحرک بودن تصویرو مشاهده ی آن با سرعت و زمان واقعی 
در داپلر رنگی،تصویر برداری هارمونیک،مزایای دیگری هم.دارای مزیت است

.از آن جمله است(flash)دارد که حذف آرتیفکت موسوم به فلش 



همچنان که گفتیم ،انرژی صوتی ارسالی به بافت،بتدریج حباب ها

را پاره می کند،که در نهایت با پارگی تمام حباب ها،اثر ماده ی  

برای کاهش این مسئله و افزایش زمان.حاجب حذف می شود

حضورو تاثیر ماده ی حاجب در سونو گرافی،راه حل های مختلفی  

ارائه شده است که کاهش انرژی پرتوی التراسوند ارسالی از آن جمله

است،اما چنین اقدامی از میزان نفوذ التراسوند در بافت می  

کاهد بخصوص درمورد شکم وخلف صفاق که باعث کاهش کیفیت 

بنابراین در بعضی از دستگاه های جدیداز .تصویر نیز می شود

مکانیسم دیگری برای کاهش انرژی صوتی اعمال شده بر ماده ی 

.حاجب استفاده شده است



تا تَاًایی سیستن در ارسال هٌقطع اهَاج،هیشاى کل اًزصی در یک 
سهاى

فَاصل ارسال هَج صَتی را هی تَاى تزحسة .هعیي،کاّش هی یاتذ 
هثال

هثال ٌّگام)ّز ًین ثاًیِ یک تارٍیا تٌْا در تخش خاصی اس ریتن قلثی 
چٌیي رٍشی کِ ًَعی صزفِ  .تعییي ًوَد(  EKGدر   Rتزٍس هَج  

جَیی در
ارسال اهَاج التزاسًَذ است،اجاسُ ی حصَل کیفیت یکساى تصَیز،تا 
دس کوتزی اس هادُ ی حاجة،یعٌی صزفِ جَئی درهصزف آى راّن  

فزاّن
ضوٌا تا کاّش دسهصزفی هادُ ی حاجة،اس سایِ ّای .هی کٌذ 

اکَستیک
کِ هاًٌذّز گاس دیگزی در سًََگزافی،اس هشاحوت ّا )فزاٍاى ایي هَاد 

 ٍ
.ًیش هی کاّذ(آرتیفکت ّای ّویشگی سًََگزافی ّستٌذ



این موادقدرت تفکیک بین بافتهای طبیعی وبافتهای بیماررا افزایش 

.میدهد وتشخیص عروق عمقی وتومورهای عروقی رامیسر می سازد

ازدیگر مزایای احتمالی مواد کنتراست زاایجاد تصویر تشدید یافته 

(.ازجمله شریانهای کلیوی)ازتنگی های عروقی است

همچنین امکان تمایز بافتی وافزایش توانایی نمایش نواحی 

انفارکتوس یا ایسکیمی می تواندتوسط موادکنتراست زای سونوگرافی 

.افزایش یابد



درکل،هدف از کاربرد مواد حاجب درسونوگرافی، افزایش نسبت سیگنال 

به نویز وبه عبارت دیگر، افزایش سیگنال برگشتی به ترانسدیوسر،از 

که توانایی افزایش سیگنال،به میزان اندازه .یک ارگان مورد نظر است

ی بازتاب دهنده ها،تراکم یا دانسیته ی آنها،و میزان قابلیت فشرده شدن 

.بستگی دارد(درموردمواد حاجب از نوع حباب گاز)آنها

به هرحال،تمام مواد حاجب در سونوگرافی از طریق افزایش توانایی 

.بازتابی وبک اسکترعمل می کنند



درمورد تاثیر موادحاجب دربررسی سرعت 

جریان خون وتغییرات آن اختالف نظر 

به عقیده بعضی حضور این .وجوددارد

موادباعث افزایش کاذب در محاسبه سرعت 

اما به نظر عده ای دیگراین .حداکثر است

مواد به کشف سیگنالهای ضعیف ناشی از 

سرعت زیاد اماگذرائی که بدون ماده 

حاجب،متوجه آن نمی شدیم کمک می 

این امر درمورد آلبونکس .کنند

ولووویست،درحیوانات آزمایشگاهی 

به هرحال بحث در این .مشاهده شده است
. زمینه کماکان محتاج بررسی بیشتراست



درحال حاضر،بیشترین کاربردموادحاجب سونو در داپلر وموثرترین 

با این حال از هم اکنون نیز .روش استفاده از آن،پاور داپلر است

استفاده از مواد حاجب برای بهبود کیفیت تصویری و تشخیصی در 

سونوگرافی معمولی یا همان تصاویرسیاه وسفید نیز درحال بررسی 

.وانجام است

موادحاجب عروقی درسونوگرافی،بایدغیر سمی،قابل تزریق و 

پایداربوده واندازه ی آنهابرای عبور از مویرگهای ریوی مناسب 

.باشد

،تعیین کننده ی میزان بازتاب دهی و نوع گاز موجوددرموردحبابها،

.نیز پایداری آنها خواهد بود



 Hepatic  application
 Echocardiographic application
 Cerebrovascular application 
 Thyroid and Parathyroid  application
 Gastrointestinal  application
 Biliary application
 Prostate  application
 Pancreatic  application
 Vascular  application
 Trauma  application
 Lymphatic  application
 Interventional  and  intraoperative application
 Genitourinary  application



همانطور که گفته شد تمام مواد حاجب در سونو از طریق افزایش 

توانایی بازتابی و بک اسکتر عمل می کنند،اما استفاده از این 

:بعبارت دیگر.خاصیت،درعمل دارای محدودیت است

سایه (1

افزایش بیش از حداین بازتاب ها می تواند به ایجاد سایه کمک کندو 

.ممانعت از مشاهده ی اعضای واقع در خلف موادحاجب شود

Blooming(2

نمونه ای دیگر از آرتیفکت هاست که در آن میزان بک اسکتر آنچنان 

زیاد است که از حواشی واطراف مناطق دارای ماده ی ماده ی 

.حاجب هم تصویر و بازتاب دریافت می کنیم



Artefacts from microbubble-based agents. Blooming artefact consisting in 
the presence of colour signal outside the vessels

a b



Bubble noise(3
یکی دیگر از آرتیفکت های حاصل از مواد حاجب در

سونوگرافی است ومشابه حالتی است که در اثر حضور حباب های 

هوا در ورید پورت حاصل می شود که درصورت استفاده از 

و(pingingموسوم )پخش صوتی داپلر،به صورت صدای مزاحم 

در صورت استفاده از طیف،بصورت یک افزایش سریع ونیزه 

.  درمنحنی دیده می شود(  spihe)ای 

بروز این آرتیفکت احتماال از ترکیدن حبابها ویاحضور حبابهای بیش ازحد 

بزرگ ناشی می شود وبه ندرت اختالل مهمی در بررسی عضومورد 

.نظر ایجاد می کند



موادحاجب بکارگرفته در سونوغیرسمی اند وبه دوشکل خوراکی و تزریقی بکار 

در .می روند،برای گردش در خون توسط پوشش های ویژه ای تثبیت شده اند

گذشته به صورت روتین برای کاربردهای کلینیکی مختلفی استفاده می 

شد،درحال حاضر و در آینده مواد حاجب در سو نو باید برای افزایش توانائی 

.تشخیص در کاربردهای کلینیکی متنوع فراهم شوند

این مواد نرمال وابنرمالی های عروقی را نمایان می سازند ونواحی ایسکمی را 

.نمایش می دهند

درآینده پیشرفتها شامل ادامه ی اصالح تجهیزات التراسوندبرای بهره برداری 

بهتر از

مواد حاجب،جهت افزایش قابلیت حساسیت((enhancementخاصیت 

.وبه ویژه در سونو گرافی می باشد 

رشته وبحث موادحاجب در سونو هنوز در ابتدای راه است وهنوز خیلی کارها 

.برای انجام دادن مانده  است تا این رشته پیشرفت کند



http://www.prin.ir/
http://www.prin.ir/


اگر ساحل خموش وصخري آرام      
اگرکارصذف چشم اوتظاری است

مه و دریا ویاســـــــــائیم ٌرگز      
قــــرار کارمان بر بیقراری است


