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جلسه سوم ماده حاجب 

يكي از رايج ترين مواد حاجب سولفات باريم است كه به دليل سهولت استفاده و واكنش كم هم چنان يكي از بي رقيب ترين مواد 

حاجب است. 

 4.5شكل ظاهري: سفيد ، كريستال لوزي شكل ، وزن 

چگونگي تهيه آن پروسه ي مهمي است. تقريبا يك ماده معدني به حساب مي آيد كه با نام تجاري باريت شناخته مي شود كه با 

ناخالصي هاي بسياري همراه است. مانند: سيليس ، انواع سيليكات ها ، آهن 

پس از استخراج ابتدا اين ماده را شستشو داده و سپس با آسياب خرد مي كنند.با روش هاي فيزيكي امالح زيادي از اين ماده 

جدا مي شود. بعد از آسياب مجدد در تانك شستشو قرار داده مي شود.قسمت مهمي از مواد ساده با سانتريفوژ ته نشين مي شود. 

مايع سفيد آبكي باقي مي ماند كه هم چنان ناخالصي دارد كه اين ناخالصي زنگ آهن است. يك ماده شيميايي به تركيب اضافه 

مي شود كه با زنگ آهن تركيب شده و ماده نهايي با روش فيزيكي استخراج مي شود. نهايتا سولفات باريم باقي مانده را مي 

جوشانند كه در مرحله ي اول تبخير شده و ماده سفيدي باقي مي ماند كه مي تواند به شدت سمي باشد( به سبب امالح اضافه). 

 2سولفات باريم را با اسيد تركيب مي كنند. چون ماده خود با اسيد تركيب نمي شود، امالح تركيب شده را شستشو مي دهند در 

مرحله و تصفيه مي كنند. ماده سفيد باقي مانده را دوباره مي جوشانند. 

ماده باقي مانده در عمل مي تواند مورد استفاده قرار گيرد،اما امروزه اين كار انجام نمي گيرد چون در ماده باقي مانده امكان 

رشد باكتري وجود دارد، در اولين قدم مواد محافظت كننده اضافه مي شود تا از رشد باكتري جلوگيري شود. 

براي جلوگيري از ايجاد تحريك به دليل مزه ي بد، مواد شيرين كننده اضافه مي كنند. از ساكارز (ساخارين) استفاده ميشود تا 

طعم آن به سمت شيريني برود. 

....(شربت  ديفن هيدرامين حاوي سديم ساخارين است) سديم ساخارين ماده اي خواب آور است ، داروهايي كه حاوي آن 

باشند نيز خواب آورند.... از شيرين كننده شكالت نمي توان استفاده كرد چون ممكن است حساسيت بدهد... 

سولفات باريم پس از حل شدن بايد يكنواخت باشد، اما هنگامي كه وارد لوله ي گوارش مي شود ممكن است بر اثر تماس با 

آنزيم ها توده توده بشود. در حالي كه ما مي خواهيم به ديواره لوله گوارش اندود بشود. به همين دليل موادي به سولفات باريم 

اضافه مي كنند تا توده توده نشود. 

در ايران بيشترين سولفات باريم مورد استفاده به صورت پودر است كه مي توانيم خودمان آن را تهيه كرده و به آن طعم دهنده 

اضافه كنيم. اما امروزه در كشورهاي اروپايي به صورت كارخانه اي آماده است و مثل آبميوه به بيمار داده مي شود. 

اما مثال در باريم انما  استفاده از ماده طعم دهنده بي معني است. 
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آماده سازي: 

 % وزن به حجم. 200 پمپ ميلر 7 غلظت ماده حاجب به محل مورد تصويربرداري بستگي دارد. براي مثال در روش 

 % وزن به حجم براي انما 5% وزن به حجم براي معده ، 15

..نكات مهم استفاده از سولفات باريم : 

 (نقص پر شدن ) ديده نشوند. Feeling defeet روده ها كامال تخليه باشند تا توده مدفوع يا مواد موجود در معده به شكل 

 ساعت قبل ناشتا باشد. 8-6بيمار بايد 

...آمادگي جهت باريم انما: 

 ساعت قبل بايد مواد نفاخ نخورد. روغن كرچك شب قبل از آزمايش ميل كند. غذاي سبك بدون چربي خورده شود. 48بيمار از 

اگر روز آزمون مدفوع ديده شد تنقيه انجام مي شود. 

.....قوي ترين سوسك كش جهان: سولفات باريم است. چون آب جذب مي كند. 

 48در انسان هايي كه يبوست دارند، استفاده از سولفات باريم منوط به رژيم مايعات پس از آزمون است. بنابراين بايد بيماران تا 

ساعت مايعات فراوان بنوشند. 

تقدم و تاخر : 

 آزمون هم زمان داشته باشد ( معده و انما) اول بايد انما انجام 2با توجه به اينكه ماده حاجب به كندي عبور مي كند، اگر بيمار 

   Transit و بعد  UGI  انجام مي شود. يا مثال اول  Upper GIشود، تخليه و سپس 

موارد منع استفاده: 

زخم فعال در لوله گوارش به هر صورتي خطرناك است. چون امكان نشت به مدياستينوم و پريتوئن وجود دارد. 

 نكات اضافه بر سازمان!!

 باريم سولفات

  ميكرون است.1 ميباشد.قطر هر كريستال 5/4 و وزن مخصوص آن 4/233وزن ملكولي  •

 براي جلوگيري از توده توده شدن باريم در اثر مجاورت با اسيد معده اين مواد به باريم اضافه ميشود: •

 ژالتين  .1
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 آگار .2

 صمغ عربي .3

 آلبومين .4

 دكسترين كابوكسي .5

 متيل سلولز .6

) براي بهتر tanic acidدر بعضي از كارخانه ها به سوس÷انسيون باريم محلول رقيق شده تانيك اسيد( .7

 مشخص شدن مخاط دستگاه گوارش بخصوص در باريوم انما.

 بسياري از موادي كه در تركيبات باريم سولفات مورد استفاده قرار ميگيرد داراي خاصيت ضد انعقادي خون هستند. •

 علت استفاده از باريم سولفات در بررسي راديولوژيكي دستگاه گوارش: •

 سولفات باريم مقرون به صرفه است .1

 )isotonicسولفات باريم خنثي است( .2

 هنگام استفاده تغيير شكل نميدهد. .3

 قابل حل شدن در آب نيست. .4

 به راحتي از دستگاه گوارش خارج شده و مسموميت ايجاد نمي نمايد. .5

 به دليل عدد اتمي باال تصاوير راديولوژيك با دانسيته مناسب ايجاد مي كند. .6

سولفات باريم فاقد اثرات جانبي بوده مگر در مواردي كه بيش از اندازه به بيمار داده شود در اين صورت  .7

 ) ايجاد ميشود.constipationيبوست(

 عدم استفاده از باريم سولفات در: •

 مريضي كه خونريزي دستگاه گوارش داشته باشد. .1

 زمانيكه مشكوك به ارتباط روده با ÷رده جنب وجود دارد. .2

 بيماري كه نزديك به عمل جراحي باشد. .3

  hypovoleamia shockنكته: زماني كه سولفات باريم وارد ÷رده صفاق ميشود ميشود فرد ممكن است دچار •

 (كاهش حجم خون به طريق غير عادي)

 در اين گونه از موارد اقدامات زير براي بيمار انجام مي دهند:

 IVدادن سرم نمكي  .1

 آنتي بيوتيك  .2

 ماده استروئيدي .3


