
 عوارض تزريق مواد حاجب مطالب آموزشي راديولوژي    آموزش شما اينجا هستيد: خانه

عوارض تزريق مواد حاجب
درمان واكنش هاي ناخواسته در برابر مواد حاجب راديولوژيك

بابك مهشيدفر

استاديار و متخصص طب اورژانس

مواد حاجب راديولوژيك [(RCM)Radiologic Contrast Media ] جهت افزايش حساسيت و ويژگي تصويربرداري بكار ميروند. هيچ گونه منع مطلقي براي مصرف آنها وجود ندلرد. اين مواد از راه هاي مختلفي چون
داخل وريدي [intra-venous (IV)], خوراكي, ركتال, داخل مفصلي, داخل نخاعي و داخل شرياني تچويز مي شود كه بنظر مي رسد فراواني استفاده از روش هاي مختلف به همين ترتيب كاهش يابد. با توچه به اين موضوع

و نيز دسترسي سريع به دارو پس از تزريق IV, بديهي است كه عوارض با شيوع, تنوع و شدت بيشتري در اين شكل مورد استفاده ديده شود. بنابراين، تمركز بيشتر مبحث روي شكل IV خواهد بود.

RCM انواع

تركيبات يوني، نمك هايي با كاتيون سديم يا مگلومين و آنيون يدينه هستند كه درصورت حل شدن در آب، به يون هايي تجزيه مي شوند اين تركيبات، قديمي تر بوده اسموالليته اي باالتر از خون دارند و از اين رو، احتمال
هر نوع واكنش آسيب رسان و عارضه اي باالتر است. تركيبات جديدتر (غير يوني) درصورت حل شدن در آب، به يوني تجزيه نمي شوند. اسموالليته آنها نصف اسموالليته تركيبات يوني بوده بطور قابل مالحظه اي گران ترند.

از سوي ديگر، هر دو نوع تركيبات فوق مي توانند مونومر يا ديمر مونومر (داراي ۱ در برابر ۲ حلقه تري يدو بنزن) باشند كه ديمرها مولكول هاي بسيار آب دوستي بوده تمايل اتصال پاييني به پروتئين دارند و سميت آنها
پايين است.

نمونه هايي از هر نوع در دياگرام ذيل آورده شده است:

 

بار يد

كل محتواي يد بدن ۰۱/۰ گرم مي باشد كه بيشتر در غده تيرويد ذخيره شده است. اين مقدار را با بيش از ۷۰ گرم مقايسه كنيد كه در انژيوگرافي قلب به يكباره وارد بدن مي شود. از آنجايي كه همه اين مقدار، متصل به
مولكول هاي RCM باقي مانده سپس، بطور كامل از بدن دفع مي شود، مشكلي در رابطه با بار يد وجود ندارد.

انواع واكنش هاي آسيب رسان

واكنش هاي آسيب رسان روي هم رفته در ۳-۲% بيماراني كه RCM معمول IV دريافت مي كنند ديده مي شوند. واكنش هاي آلرژيك در درجه اول و سپس نفروپاتي ناشي از RCM، خطرناك ترين و ترسناك ترين اين
نوع واكنش هاست كه بايستي پيش از تجويز هرگونه RCM، پيش بيني شده عالوه بر تمهيدات الزم جهت كاستن بروز آنها، آمادگي كافي براي اداره و درمان آنها فراهم باشد. بطور كلي، مهم ترين عامل خطرزا براي بروز

اين واكنش ها، سابقه پيشين واكنش (بويژه حاد) به RCM است. همچنين، اين عوارض در افراد با بيماري هايي چون آسم (واكنش هاي حاد آلرژيك)، ديابت مليتوس (DM)، بيماري كورونر، نارسايي قلبي (
(CIN) دارند و نيز مصرف كننده ß بلوكرها (واكنش هاي حاد آلرژيك) يا متفورمين (CIN) و نهايتا، دو طيف سني (سالمندان و كودكان) بيشتر بروز مي كنند. در مورد آتوپي اتفاق نظر وجود ندارد و بنظر نميرسد كه افراد

آتوپيك در معرض خطر بيشتري براي بروز واكنش هاي حاد آلرژيك باشند.

واكنش هاي حاد آلرژيك

خطرناك ترين و شديدترين شكل واكنش هاي حاد آلرژيك از نوع آنافيالكسي يا با شدت كمتر، آنافيالكتويد ايديوسنكراتيك بوده بروز آنها ناگهاني، غير قابل پيش بيني و يا پيشگيري است و معموال درحين يا بالفاصله
پس از تجويز RCM رخ مي دهند و به دوز تجويزي وابسته نمي باشند.

اقدامات فراواني واكنش هاي آسيب رسان را از H بلوكر و درصورت امكان، افدرين مي باشد. اين  با اسموالليته پايين، گلوكوكورتيكويد،  سليقه اي بوده بيشتر بر اساس استفاده از ماده  روش پيشگيري از اين عوارض، 
۹/۱% به ۵/۰% كاهش داده ولي در ۱۰-۵/۰% موارد با شكست مواجه شده است. يك نمونه درمان پيشگيرانه شامل پردنيزولون خوراكي (mg ۵۰؛ ۱، ۷ و ۱۳ ساعت پيش از تجويز RCM)، ديفن هيدرامين خوراكي (

mg؛ ۱ ساعت پيش از تجويز RCM) و افدرين خوراكي (mg ۲۵؛ ۱ ساعت پيش از تجويز RCM) است كه افدرين بهتر است در بيماران قلبي- عروقي مورد استفاده قرار نگيرد.

بيشتر واكنش هاي حاد آلرژيك از نوع غير ايديوسنكراتيك بوده در مقايسه با عوارض فوق الذكر، وابسته به دوز، مرتبط با تركيب شيميايي، غلظت، حجم و مقدار RCM و سرعت تجويز دارو مي باشند و احتمال و شدت
بروز آنها با تكرار دوز دارو افزايش مي يابد؛ بنابراين، مي توان اقداماتي جهت كاهش بروز يا شدت آنها انجام داد. اين واكنش ها در هر زماني پس از تجويز دارو مي توانند رخ دهند. احساس گرما، احساس طعم فلز در

دهان، براديكاردي، واكنش هاي وازوواگال و نروپاتي، نمونه هايي از تظاهرات باليني چنين عوارضي مي باشند؛ هرچند كه توانايي آسيب RBCها و سلول هاي اندوتليال توسط واكنش هاي هيپراسموالر نيز وجود دارد.

شدت واكنش هاي آلرژيك

انجمن هاي راديولوژي واكنش هاي حاد آلرژيك را برحسب شدت به سه دسته مينور، متوسط و ماژور تقسيم بندي كرده اند.

شيوع واكنش هاي خفيف ۱۰-۵% با مونومرهاي يوني و ۴-۲% با مونومرهاي غير يوني بوده با براروختگي، تهوع/ استفراغ، خارش، كهير خفيف، درد بازو و سردرد تظاهر مي يابند. اين واكنش ها عموما خود محدود، خفيف
و مختصر بوده نياز به مداخله اي جز اطمينان بخشي ندارند؛ آنتي هيستامين، بنزوديازپين ويا ضد درد خوراكي ممكن است برحسب نياز تجويز شود.

واكنش هاي متوسط در ۲-۵/۰% موارد استفاده از مونومرهاي يوني (¼ اين ميزان با مونومرهاي غير يوني) ديده مي شود و هيپوتانسيون يا برونكوسپاسم به همراه درجات شديدتر واكنش هاي خفيف كه ذكر شد، مي تواند
تظاهر يابد. تجويز اپي نفرين و استرويدها براي برونكوسپاسم شديد، آنتي هيستامين ها براي كهير و بنزوديازپين ها براي اضطراب الزم است.
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واكنش هاي شديد يا تهديد كننده حيات با برونكوسپاسم شديد، ادم حنجره ويا ريه، ديس ريتمي و ايست تنفسي و يا قلبي مشخص شده ميزان بروز آنها با مونومرهاي يوني، ۲/۰% و با مونومرهاي غير يوني 
۱۰۰-۹۴% واكنش هاي شديد و كشنده درعرض ۲۰ دقيقه پس از تزريق بروز مي يابند. درمان درست و كامل آنافيالكسي الزم است كه ذيال بتفصيل به آن خواهيم پرداخت.

فراواني بروز عاليم و نشانه ها

بطور كلي، آنافيالكسي با هر علتي بروز كند، تظاهرات باليني متنوعي مي تواند ايجاد كند. هرچند كه چنين رسم است كه لفظ آنافيالكسي فقط درصورت بروز برونكوسپاسم و يا اختالل هموديناميك به كار رود، ولي هرگونه
يافته باليني دور از محل برخورد با آنتي ژن بايستي يك تظاهر سيستميك در نظر گرفته شده برخورد درماني عينا همانند يك آنافيالكسي تيپيك بطور كامل اجرا شود. در حقيقت مرز بين تظاهرات سيستميك و آنافيالكسي

به هيچ وجه مشخص نيست و از طرف ديگر، درمان درست و بموقع هر دوي آنها درصورت تشخيص درست، نجات دهنده و بدون عارضه است. خالصه اي از تظاهرات باليني آنافيالكسي در جدول ذيل آورده شده است.

سيستم درگيرفراوانيعالمت/نشانهفراواني

تنگي نفس؛ ويز۵۰-۴۵%

تنفسي۶۰-۴۰% انژيوادم راه هوايي فوقاني۶۰-۵۰%

رينيت۲۰-۱۵%

قلبي- عروقي%۳۰-۳۵هيپوتانسيون؛ سياهي رفتن چشمها؛ سنكوپ

گوارشي%۲۰-۲۵تهوع/ استفراغ؛ اسهال؛ كرامپ

كهير ويا انژيوادم۹۰-۸۵%

پوستي۹۰% برافروختگي۵۵-۴۵%

خارش بدون بثورات۵-۲%

سردرد۸-۵%

متفرقه درد پشت جناغ۶-۴%

تشنج۲-۱%

 

كمك كننده ترين يافته باليني تظاهرات پوستي است كه زود هنگام و براحتي شناسايي مي شود؛ ولي دو مشكل عمده در اين رابطه وجود دارد. يكي اين كه، همان گونه كه از جدول باال برمي آيد، در ۱۰% موارد پوست درگير
نيست و در نزديك به ۵% موارد نيز، فقط بصورت احساس خارش است و ديده نمي شود و بايستي پرسيده شود. ديگر آن كه، تقريبا تمامي مراقبين بهداشتي- درماني بويژه پزشكان، تظاهرات پوستي را جدي تلقي نكرده با
آن همانند يك تظاهر سيستميك يا آنافيالكسي برخورد نمي كنند. تظاهرات آتيپيك مانند يافته هاي گوارشي و يا آنچه كه بعنوان متفرقه آورده شده است به تنهايي، شك هيچ كسي را درمورد آنافيالكسي بر نمي انگيزد

مگر اين كه ظرف مدت كوتاهي پس از برخورد با آنتي ژن رخ دهد.

برخورد درماني

مناسب و شرح ماوقع و سريع راه هوايي درصورت نياز، گرفتن يك تاريخچه  و پالس اكسيمتري حتي در موارد خفيف، اداره  و پايدارسازي اوليه، پايش (مونيتورينگ) عاليم حياتي، قلبي  اصول مراقبت شامل ترياژ سريع 
آگاهي از بيماري ها بويژه آسم و داروهاي مصرفي بويژه ß بلوكرهاست. همان گونه كه قبال نيز ذكر شد، فقدان تظاهرات پوستي برضد تشخيص است ولي رد كننده آن نيست. تشخيص صرفا باليني است و در حال حاض،

هيچ آزمايشي كمك كننده نيست.

ارزيابي و پايدارسازي راه هوايي، تهويه تنفسي و وضعيت گردش خون (ABC) خط اول درمان را تشكيل مي دهند. شرايط راه هوايي مانند يك بيمار دچار سوختگي مسير راه هوايي بوده از اين رو، لوله گذاري زود هنگام
داخل تراشه ممكن است اجتناب ناپذير باشد؛ هرچند كه، برخالف مورد سوختگي، تجويز درست و بموقع اپي نفرين مي تواند اين امر را منتفي كند. استفاده از يك لوله تراشه كوچكتر از معمول، ممنوعيت استفاده از داروهاي

آرام بخش و خواب آور (احتمال باالتر شكست لوله گذاري داخل تراشه)، دردست داشتن يك راه جراحي جايگزين (مانند كريكوتيروتومي) و اطالع هرچه سريعتر به سرويس هاي بيهوشي و گوش و گلو و بيني (
SPO)، اكسيژن مكمل به همگي بيماران بايستي تجويز شود. تا ۳۰% حجم گردش خون مي تواند در ۱۰ دقيقه اول وارد فضاي سوم اصولي هستند كه بايستي رعايت شوند. صرف نظر از ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني (
شود؛ از اين رو، همگي بيماران بايد كريستالويد داخل رگي (۱ ليتر در بزرگساالن و mL/kg ۲۰ براي كودكان؛ تكرار درصورت نياز) دريافت كنند. اپي نفرين تنها دارويي است كه در خط اول درمان قرار دارد و همان گونه
كه اشاره شد، تجويز درست و بموقع آن مي تواند نياز به اقدامات ديگر را مرتفع نمايد. آنتي ژن زدايي عمال ممكن نيست، چرا كه معموال بيمار همه دارو را قبال دريافت نموده است؛ هيچ داروي آنتي ژنيك بيشتري نبايد وارد

بدن بيمار شود.

اپي نفرين

هيچ كس در مورد تاثير و لزوم استفاده از اپي نفرين شكي ندارد ولي، ترس بي مورد از عوارض احتمالي آن باعث شده بسيار كمتر از موارد الزم توسط مراقبين بهداشتي- درماني حتي پزشكان و حتي تحت پايش دقيق و
يا كريز هيپرتانسيون)  بلوك ß (خطر  دارو نيست. درصورت  براي تجويز اين  منع مطلقي  فشار خون باال،  پيش و يا  قلبي (MI) دقايقي  حتي انفاركتوس  شود. هيچ شرايطي  مونيتورينگ قلبي تجويز  حياتي و  مداوم عاليم 

حساسيت شديد به سولفيت ها (موجود در داخل آمپول اپي نفرين)، احتياطات الزم شامل استفاده از كمترين دوز و پايش دقيقتر و طوالني تر الزم است.

درحال حاضر، تجويز زير جلدي (SQ) اپي نفرين بعلت احتمال باالي اختالل جذب آن، جاي خود را به شكل عضالني (IM) داده است. عضله vastus lateralis (محل تالقي جلو و بيرون ران؛ شكل زير) مناسب ترين جاي
تزريق مي باشد.

                                   

دوزهاي مختلفي در مراجع گوناگون از ۲/۰ تا ۱ ميلي گرم براي بزرگساالن ذكر شده است؛ ولي،mg  (۰.۳-۰.۵ mL ۰.۵-۰.۳ از محلول ۱:۱۰۰۰ يا mL ۵-۳ از محلول ۱:۱۰,۰۰۰) مناسب ترين دوز بنطر مي رسد. دوز
آن در كودكان mg/kg، (۰.۰۱ mL/kg ۰.۰۱ از محلول ۱:۱۰۰۰ يا mL/kg ۰.۱ از محلول ۱:۱۰,۰۰۰)؛ حداكثر mg ۰.۳ مي باشد. اپي نفرين درصورت عدم پاسخ يا عود عاليم، هر ۵ دقيقه قابل تكرار است.

۲



برونكوكنستريكسيون، ها،  واسطه  آزادسازي  افزايش  در اثر  شده  برجسته  واگ  رفلكسي  تحريك  α و  تحريك  و يا  نشود  ديده  اپي نفرين  به  خوبي  كرده پاسخ  بروز  شديدتر  مي تواند  آنافيالكسي   ،ß بلوك  حضور  در 
براديكاردي و وازوكنستريكسيون كرونري ايجاد شده عوارض جدي ديده شود. بنابراين، توصيه مي شود از نصف دوز معمول اپي نفرين و يا گلوكاگن بجاي اپي نفرين (دوز آن متعاقبا ذكر خواهد شد) استفاده شود.

درمان كمكي

خط دوم درمان را داروهايي تشكيل مي دهند كه شروع اثر آهسته تري داشته از اين رو، بهيچ وجه جايگزيني براي اپي نفرين نيستند. مهمترين نقش اين داروها پيشگيري از عود آنافيالكسي است و در كنار اپي نفرين،
سرعت و تاثير درمان را بيشتر مي كنند. آنتي هيستامين ها، كورتيكوسترويدها، برونكوديالتورهاي استنشاقي و گلوكاگن مي توانند بر حسب مورد، تجويز شوند.

ايران، كلرفنيرامين  باشد. بدليل نبود اين دارو در  mg ۵۰ براي كودكان) مي  آن mg (۱ mg/kg ۵۰ تا حداكثر  است كه دوز  هيدرامين IV درمان انتخابي  H بلوكرها)، ديفن  ها ( از آنتي هيستامين 
عضالني mg ۲۵-۵۰ (فقط براي بزرگساالن؛ البته اشكال خارجي مي توانند IV تجويز شوند) و يا نهايتا، ۱۲-۶ ساله)، پرومتازين  كلماستين IV mg ۲ (۱ mg براي كودكان  mg ۱۰ براي كودكان)،  mg/kg تا حداكثر 

جديد  شود. نسل  تواند جايگزين آن  ABC بيمار، مي  هوشياري و  بودن شرايط  درصورت مناسب  mL ۲۰ براي كودكان)  حداكثر  mL/kg ۰.۴ تا  الگزير،  mg (۲۰ mL ۵۰ از  كلرفنيرامين خوراكي 
نداشتن شكل تزريقي و محدود بودن اطالعات و تجربه در مورد آنها، فعال استفاده اي ندارند.

IV ۳۰۰ mg (۴-۸ mg/kg براي كودكان) داروي انتخابي بوده درصورت موجود نبودن آن، سايمتيدين mg ۵۰ تا حداكثر (IV ۵۰ mg ۱ mg/kg تاثير آن را افزايش مي دهد. رانيتيدين ،H H در كنار  بلوك توام 
حداكثر mg ۲۰۰ براي كودكان) مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. مصرف سايمتيدين در سالمندان (بدليل عوارض جانبي)، بيماري هاي متعدد (بدليل تداخل با بسياري از داروها)، اختالل كليوي و يا كبدي و درصورت بلوك

ß (بدليل طوالني كردن متابليسم ß بلوكرها و آنافيالكسي) ممنوع است.

شروع اثر كورتيكوسترويدها ۶-۴ ساعت پس از تجويز بوده (حتي درصورت تزريق IV) مهمترين نقش آنها پيشگيري از آنافيالكسي راجعه است. متيل پردنيزولون IV ۱۲۵ mg  (۲ mg/kg تا حداكثر 
كودكان) انتخاب اول بوده درصورت موجود نبودن آن، هيدروكورتيزون IV ۳۰۰ mg  (۵ mg/kg تا حداكثر mg ۳۰۰ براي كودكان) مورد استفاده قرار مي گيرد؛ احتباس مايعات مي تواند در بيماران خاص مساله ساز

شود.

در بيماران آسمي، يا درصورت وجود يافته هاي برونكوسپاسم (خس خس سينه، ويز و يا بازدم طوالني) حتي بدون سابقه آسم، برونكوديالتورهاي استنشاقي مانند اسپري سولفات آلبوترول (سالبوتامول) ۶
و درصورت برونكواسپاسم شديد و مقاوم، به همراه اسپري ايپراتروپيوم برومايد (آتروونت) ۶ پاف هر ۳۰ دقيقه (ترجيحا بوسيله spacer) و نيز يك دوز منفرد ۲ گرمي (mg/kg ۵۰-۲۵ براي كودكان) سولفات منيزيم

IV درعرض ۳۰-۲۰ دقيقه توصيه مي شود.

سپس انفوزيون شده  درعرض ۵ دقيقه  است كه  mg  (۲۰-۳۰ μg/kg ۲-۱؛ حداكثر mg ۱ در كودكان)  دوز آن  ß استفاده داشته  درصورت بلوك  نفرين بويژه  به اپي  آنافيالكسي مقاوم  IV درصورت بروز  گلوكاگن 
انفوزيون مداوم IV با سرعت μg/min ۱۰-۵ ادامه مي يابد. بدليل كاهش تون اسفنكتر تحتاني مري (LES) مراقب برگشت محتويات معده و آسپيراسيون بيمار باشيد.

پيشگيري

بهترين راه پيشگيري از واكنش هاي حاد آلرژيك، استفاده بجا و درست از مواد آنتي ژنيك است تا در معرض قرار گيري افراد به حداقل برسد. پزشكان بايستي بدون دليل، موارد زيادي از تصويربرداري بويژه با ماده
حاجب درخواست نكنند و در شرايط ويژه حتي االمكان از روش هاي تشخيصي كمتر تهاجمي چون اولتراسوند يا MRI استفاده كنند. درصورت لزوم استفاده از RCM، حتي االمكان از داروهاي غير يوني با اسموالليته هاي
پايين تر و حداقل دوز ممكن استفاده شود. با وجود تمام اين مسايل، گاهي انجام CT اسكن با RCM حتي براي يك بيمار با سابقه پيشين يك واكنش حاد آلرژيك، ممكن است اجتناب ناپذير باشد. در چنين شرايطي، تجويز
Hبلوكر و يك كورتيكوسترويد IV (با دوزهاي فوق الذكر) بهمراه mg ۰.۲۵ اپي نفرين SQ ۱:۱۰۰۰ پيش از تزريق RCM، كمك كننده است. انجام تست هاي پوستي يا ملتحمه اي بهيچ H بلوكر، يك  پيشگيرانه يك 

وجه كمك كننده نبوده مي تواند خطرناك باشد و از اين رو، توصيه نمي شود. استفاده از MRI با ماده حاجب مي تواند به اين روش پيشگيري ارجح باشد.

(extra-vasation) از رگ RCM خروج

خروج RCM از رگ مي تواند طيفي از عوارض چون درد سوزشي و ادم خفيف تا آسيب شديد بافتي با تاول، تخريب و كندگي پوست و سندرم كمپارتمان ايجاد كند. يك رگ گيري خوب و مطمئن پيش از تجويز 
بهترين راه پيشگيري بوده درصورت حجم اكستراوازه بيشتر از mL (RCM ۳۰ يوني) يا mL (RCM ۱۰۰ غير يوني)، مشاوره جراحي ترميمي الزم است.

[ RCM [(CIN)Contrast Induced Nephropathy نفروپاتي ناشي از

علت اين نوع نفروپاتي نامعلوم بوده احتمال دارد هيپوكسي ناحيه اي ناشي از كاهش پرفوزيون كليوي و نيز سميت مستقيم كليوي باشد. كراتينين سرم (Cr) درعرض ۲۴ ساعت باال رفته در ۷-۳ روز به اوج مي رسد و نهايتا
درعرض ۲-۱ هفته به سطح طبيعي پيشين برمي گردد.

NSAIDs) استرويدي  غير  التهابي  ضد  داروهاي  مدرها،  يا مصرف  و  باال  سن  انمي،  هيپوتانسيون،   ،(HTN) خون  پرفشاري   ،DM، CHF، LV EF < ۴۰% كليوي،  مزمن  بيماري  با  افراد  در  آن  بروز  احتمال 
نفروتوكسيك و سيتوتوكسيك باالتر بوده با حجم و اسموالليته RCM نسبت مستقيم دارد.

بهترين راه پيشگيري از CIN هيدراسيون كافي است و اين تنها راهي است كه تاثير آن ثابت شده است. سالين نرمال (NS) بهترين محلول در دسترس است ولي در چند مطالعه، محلول بيكربنات سديم ايزوتونيك تاثير
بهتري داشته است كه روش تهيه و تجويز آن در ذيل آورده مي شود:

D با ۳ ويال بيكربنات سديم ۸.۴% جايگزين شده mL/kg ۳ از اين محلول براي ۱ ساعت پيش از تجويز و mL/kg/h ۱ از آن براي ۶ ساعت پس از تجويز RCM انفوزيون مي شود. ميزان W محلول L ۱ از mL ۱۵۰
بروزCIN ، ۷/۱% در مقايسه با ۶/۱۳% با NS بوده است.

NS را به ¼ مواردي كه فقط CIN نيز استفاده شده در حال حاضر، تنها داروي مورد استفاده همگاني است. استفاده درست از آن، ميزان (NAC) استيل سيستئين N از اثر آنتي اكسيدان و وازوديالتاتوري
كاهش مي دهد. دوزهاي گوناگوني مطرح شدهmg ۱۲۰۰  خوراكي دو بار در روز (bid) از ۱ روز پيش از تجويز تا ۱ روز پس از تجويز RCM بنظر مي رسد موثرتر از سايرين باشد. در تصويربرداري هاي اورژانس، 

mg/kg، IV نيم ساعت پيش از تجويز RCM روش انتخابي است.

ادعاهايي در مورد اسيد اسكوربيك و استاتين ها نيز وجود دارد كه اثبات نشده است.

تجمع متفورمين

متفورمين دارويي است كه در DM نوع ۲ زياد مورد استفاده داشته تجمع آن در اثر اختالل عملكرد كليوي بدنبال تجويز RCM مي تواند اسيدوز الكتيك بالقوه كشنده اي ايجاد كند. اگرچه بر اساس راهكارهاي سازمان غذا
و داروي آمريكا، افراد فاقد هرگونه بيماري غير از DM بدون عارضه و داراي عملكرد طبيعي كليوي، نيازي به قطع متفورمين نداشته براي سايرين دسترالعمل هايي ذكر شده است، قطع متفورمين ۴۸ ساعت پيش ازتجويز

RCM و شروع مجدد پس از حصول اطمينان از عملكرد كليوي براي همگي مصرف كنندگان اين دارو توصيه مي شود.
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مطالب بيشتر...

باال تمام حقوق اين سايت متعلق است به : انجمن راديولوژي ايران

RCM گوارشي

خطر آسپيراسيون مهمترين عارضه احتمالي تجويز گوارشي  RCMاست كه بايستي در بيماراني كه راه هوايي و يا هوشياريشان كامال مطمئن نيست، مورد نظر قرار گيرد. با وجود جذب بسيار اندك دارو، خطر هرچند بسيار
پايين واكنش آنافيالكتويد غير وابسته به دوز وجود دارد. خروج RCM از داخل دستگاه گوارش مي تواند واكنش هاي التهابي ايجاد كند كه درصورت استفاده از تركيبات يدينه در مقايسه با باريم مي تواند مساله ساز باشد.
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