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 CT ماده کنتراست یا حاجة در

داخل ػشٍلی ،  : ضًَذ  هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ ثذٍ دستِ تمسین هی CT هَاد حبججی وِ هؼوَالً دس

  هؼذی ٍ سٍدُ ای

 : عروقی مواد حاجة داخل

ٍ دس ایجبد افتشاق ثیي ثبفت  تضؼیف اضؼِ ایىس سا تَسظ اػضبء ثذى افضایص هی دٌّذ ایي هَاد حبجت لبثلیت

غلظت یذ ثستگی . هبدُ حبجت هی ثبضذ  هسئَل ایي افضایص اتوْبی یذ. استفبدُ هی ضًَذ  عجیؼی ٍ غیش عجیؼی

هؼوَالً دس  )لیتش هحلَل ًَضتِ هی ضَد  تَلیذ وٌٌذُ داسد ٍ ثش حست هیلی گشم یذ دس ّش هیلی ثِ وبسخبًِ

 ثبال هؼوَالً ثِ غَست دس غذ ٍصى ثش حجن ثیبى هی دس هَاسد ثب اسوَاللیتِ . (ثب اسوَاللیتِ پبئیي  هَاسد حبجت

 . ضَد

  :  osmolality اسمواللیته یا

هَاد حبجت . همبیسِ ثب آة  هبیؼبت است ٍ ًطبى دٌّذُ تؼذاد رسات هحلَل دس یىی اص ٍیژگی ّبی سبختوبًی

ثب ایٌحبل حتی دٍ ثشاثش خَى  اهب )تش اص اسوَاللیتِ پبئیي تشی ثشخَسداس ّستٌذ  جذیذ ًسجت ثِ هَاد لذیوی

اسوَالس پبئیي ٍ هَاد لذیوی تش سا  ثذیي جْت هَاد جذیذ سا اغلت ثؼٌَاى هَاد وٌتشاست ( اسوَاللیتِ داسًذ

 . اسوَالس ثبال هی ضٌبسٌذ ثؼٌَاى هَاد

 : viscosity ویسکوزیته یا

هبیغ دس حیي جشیبى ثیبى هی ضَد ٍ تحت  خػَغیبت هبیؼبت ٍیسىَصیتِ است وِ ثػَست استحىبم یىی دیگش اص

هبدُ حبجت تب حذ دسجِ حشاست ثذى  ثب گشم وشدى. هَلىَلی ٍ تشاون هَلىَلی هی ثبضذ  تبثیش سبختبس

 . یبفتِ ٍ تضسیك سشیؼتش ٍ سٍاى تش غَست هی گیشد ٍیسىَصیتِ وبّص
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، للجی ٍ  هْن وٌتشاستْبی هحلَل دس آة است وِ سجت اثشات ػیٌی ٍیسىَصیتِ ٍ اسوَاللیتِ ثبال اص ٍیژگی ّبی

فضبّبی سلَلی ٍ  تغییشات فطبس اسوضی ثبػث اًتمبل ًبگْبًی آة اص چَى ثب. ّوَدیٌبهیىی ایي هَاد هی گشدد 

ضبهل گطبدی  ایي ػَاسؼ. هٌجش ثِ ػَاسؼ جبًجی ایي هَاد هی گشدد  دسٍى ثبفتی ثذاخل پالسوب هی ضَد ٍ

 . استفشاؽ هی ثبضذ ػشٍق ، افضایص دهبی ثذى ، دسد ٍ تَْع ٍ

سبختبس ضیویبیی هشثَط  دس وٌتشاستْبی یًَی یب غیش یًَی ثَدى آًْبست وِ ثِ یىی دیگش اص ٍیژگی ّبی هغشح

  . هی گشدد

غیش یًَی پخص ًطذُ دس آة یًَیضُ  یًَی دس هحلَلْبی آثی تطىیل یَى هی دّذ ٍلی ًَع هبدُ وٌتشاست

روش هی گشدد وِ ًطبًگش هیضاى  هبدُ حبجت اغلت ًسجت اتوْبی یذ ثِ رسات حل ًطذُ ًوی ضَد دس هؼشفی

پبئیي دس ًتیجِ اثشات جبًجی ووتش سا ًطبى  ثَدُ دس حبلیىِ ًسجت پبئیٌتش اسوَاللیتِ (ثیطتش  یذ )وذٍست ثْتش 

پبئیي ػشضِ ضذُ اًذ وِ ػَاسؼ جبًجی آًْب  دس سبلْبی اخیش هَاد حبجت غیش یًَی ثب اسوَالس . هی دٌّذ

 . ثشخَسداسًذ ػَاسؼ هَاد یًَی است ٍلی اص لیوت ثبالیی 5/1حذٍد 

 : تصفیه کلیوی مواد حاجة داخل عروقی

ثِ ًبسسبیی وبهل ولیَی  دس ثیوبساى هجتال. عشیك دفغ ولیَی غَست هی گیشد  تػفیِ ایي هَاد ثغَس ػوذُ اص

گفتِ هی ضَد ٍ  سٍدُ اًجبم هی ضَد ایي ًَع تػفیِ ثٌبم تشضح جبًطیي حزف وٌتشاست اص عشیك وجذ ٍ

 . سشػتص خیلی وٌذتش اص تشضح ولیَی است

ًیوِ ػوش  غذدسغذ وٌتشاست اص عشیك ولیِ ّب دفغ هی ضَد ٍ ثب دس تػفیِ ولیَی تحت ضشایظ عجیؼی تمشیجبً

عجیؼی ثشای ولیِ  جْت تػفیِ ًیوی اص یذ گفتِ هی ضَد وِ دس افشاد ًیوِ ػوش ثِ صهبى الصم. ثیبى هی گشدد 

. داخل ٍسیذی است   دلیمِ پس اص تضسیك3اوثش صهبى دفغ ولیَی تمشیجبً  حذ. وٌتشاستْب یه تب دٍ سبػت است 
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وٌتشاست ثؼلت اسوَاللیتِ آى اثش  هبدُ. دلیمِ ثؼذ اص تضسیك ثِ حذاوثش هی سسذ  60غلظت یذ دس ادساس تمشیجبً 

فسفبت هٌیضین اسیذ اٍسیه اٍسُ ٍان الت  ّوشاُ ثب ادساس هَاد دیگشی اص لجیل پتبسین ولسین ادساس آٍس داضتِ ٍ

 . دفغ هی ضَد

 

 اثرات ماده کنتراست ترروی کنتراست

 : تافت

 وٌتشاست ثبفتی دس هؼوَالً سِ هشحلِ تطذیذ

CT هشحلِ  : هَسد ثحث لشاس هی گیشًذ

 ثَلَس ، غیش تؼبدلی ٍ تؼبدلی ، تفبٍت هیبى

ایي هشاحل ثستگی ثِ سشػت تضسیك ٍ فبغلِ 

اص تضسیك حجن وبهل هبدُ ضشٍع هی ضَد ثب  هشحلِ ثَلَس وِ ثالفبغلِ پس. تضسیك ٍ اسىي داسد  صهبًی ثیي

تؼییي هی ضَد دس هشحلِ غیش تؼبدلی وِ  tvc ٍ  ٍاحذ ّبًسفیلذ ثیي آئَست30 یب ثیص اص 30داًسیتِ  تفبٍت

ّبًسفیلذ است دس آخشیي هشحلِ یب هشحلِ تؼبدل   ٍاحذ30 تب 10هشحلِ ثَلَس هی ثبضذ ایي تفبٍت  ثذًجبل

تَهَسّب ثَیژُ تَهَسّبی وجذی دس هشحلِ غیش  اهىبى سٍیت اوثش.  ٍاحذ ّبًسفیلذ است 10ووتش اص  تفبٍت

 . ضًَذ ثیطتش است یؼٌی اسىٌْب لجل اص ایي هشحلِ تْیِ هی تؼبدلی

 : روشهای تسریق

دس تضسیك اًفَصیَى لغشُ  . (ثَلَس  )  تضسیك یىجب_ػجبستٌذ اص تضسیك اًفَصیَل لغشُ ای  دٍ سٍش هتذاٍل

ٍ اسىي هؼوَالً ثؼذ اص تضسیك همذاسی  عشیك یه وبتتش ٍسیذی دس ػشؼ چٌذ دلیمِ غَست گشفتِ ای تضسیك اص
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گشدد ثمیِ هبدُ ثغَس لغشُ ای تب  هی ضَد وِ ایي فبغلِ صهبًی تَسظ وبسضٌبس اًتخبة هی اص داسٍ ضشٍع

تؼبدل تْیِ هی ضَد ثذیي جْت اهشٍصُ  تضسیك هی ضَد دس ایي سٍش توبم اسىٌْب دس هشحلِ وبهل ضذى داسٍ

 . گشدد پیطٌْبد ًوی

اسىي تضسیك  هیلی لیتش دسثبًیِ دس صهبى هؼیٌی لجل اص ضشٍع 4  تب1دس سٍش ثَلَس هبدُ وٌتشاست ثب سشػت 

ضشیبًی یب  ) صهبًی ثیي تضسیك ٍ ضشٍع اسىي فبصّبی ػشٍلی هی ضَد ٍ ثستِ ثِ سشػت تضسیك ٍ فبغلِ

 . اًتخبة هی ضَد (ٍسیذی 

 )هشحلِ تضسیك یه جب اًجبم گشفتِ  اثتذا یه. ٍجَد داسد وِ تضسیك دٍ هشحلِ ای است  سٍش سَهی ّن

 . جْت تذاٍم تطذیذ ثىبس هی سٍد سپس یه هشحلِ وٌذتش ثؼذی (وٌتشاست حبغل هی ضَد  حذاوثش تطذیذ

 :  روده ای–مواد حاجة معدی 

دس . یب ًئَپالسن ضشٍسی است  دستگبُ گَاسضی جْت توبیض سٍدُ ّب اص ویست ، آثسِ استفبدُ اص هَاد حبجت دس

هحلَل سَلفبت ثبسین یب هحلَل دس آة  ًبحیِ ضىن ٍ لگي اص هبدُ وٌتشاست خَاسوی ضبهل اص CT اوثش اسىٌْبی

وبسثشد چٌذاًی ًذاسًذ اگش چِ هبدُ ثی اثش  هحلَلْبی سَلفبت ثبسین ثؼلت تَلیذ آستیفىت . استفبدُ هی ضَد

ثَیژُ دس هَاسد هطىَن ثِ سَساخ . وٌٌذ  ثذٍى ّیچ تغییش ٍ جزثی اص سیستن گَاسش ثذى ػجَس هی ّستٌذ ٍ

وٌتشاست یًَی ٍ غیش یًَی هحلَل دس آة سا هی  هَاد. گَاسضی ثْیچ ػٌَاى استفبدُ ًوی ضًَذ  ضذگی سیستن

هطىَن ثَدى ثِ ثیوبسیْبی سوتَم تجَیض همذاسی  دس غَست. سلیك وشدُ ثػَست خَاسوی تجَیض ًوَد  تَاى

 . هبدُ وٌتشاست اص عشیك سوتَم ًیض ضشٍسی است اص

وذٍست لبثل همبیسِ ای سا دس سٍدُ ّب ثبػث هی  ّش حبل سَلفبت ثبسین ٍ هَاد وٌتشاست هحلَل دس آة دس

 . ضًَذ
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 سی تی اسکن  در ماده حاجة                               

 « سیستم اعصاب مرکسی کارترد ماده حاجة در سی تی اسکن »

لشاس گشفتِ است ٍلی دس هَاسد  ثغَس گستشدُ ای هَسد پزیشش Brain CT Scan حبجت دس استفبدُ اص هَاد

خًَشیضی داخل جوجوِ ای ، سىتِ  آتشٍفی هغض ،: اص هَاد حبجت ًیست ایي هَاسد ضبهل  خبظ ًیبص ثِ استفبدُ

 . ثشخی اص ًبٌّجبسیْبی هبدسصادی هی ثبضذ هغضی ، ّیذسٍسفبلی ٍ

ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ تَهَسّب ٍ ّوچٌیي هَاسدی   هغضی هسذٍد هی ضَد هبًٌذ_ضبیؼبتی وِ سذ خًَی  اهب دس

تضسیك  ،  تػَیشثشداسی لجل ٍ ثؼذ اص AV هبلفَسهبسیَى هبّیت ػشٍق هغض دسگیش است هبًٌذ آًَسیسن ٍ وِ

 . دلت تطخیع هی ضَد هبدُ حبجت ثسیبس هفیذ ثَدُ ٍ هَجت ثبال سفتي

 . اسصیبثی لشاس گیشًذ هبدُ حبجت تػبٍیش ثذست آهذُ اص ًظش ولیٌیىی هَسد تَغیِ هی ضَد لجل اص تضسیك

سی تی اسىي ثب تضسیك ، هی تَاى ثب  استبًذاسد هغض ضبهل سی تی اص هغض دس غَست ًیبص ثِ دس پشٍتىلْبی -1

ٍ ًحَُ تضسیك ثػَست صیش هی  ، آصهَى سا اًجبم داد وِ هیضاى omnipaque غیش یًَی تضسیك هبدُ حبجت

 . ثبضذ

 ( هٌبست ، اص اًژوتَس ثشای تضسیك استفبدُ ًوَد هی تَاى ثب احتسبة صهبى )ثب فطبس دست : تضسیك  ًحَُ -

 mgI/ml 370-300: غلظت  -

 ml 100-50 : حجن -

 : هی ثبضذ هیضاى ٍ ًحَُ تضسیك ثِ ضشح صیش post cranial fossa دس سی تی اسىي ثب تضسیك اص -2

 ( تضسیك استفبدُ ًوَد هی تَاى ثب احتسبة صهبى هٌبست اص اًژوتَس ثشای ) ثب فطبس دست: ًحَُ تضسیك  -

 mgI/ml 370-340: غلظت  -
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 ml 100-50: حجن  -

ضذُ اهب ثِ  ثِ هٌظَس ثشسسی ضىستگی ّبی حفشُ اٍسثیت استفبدُ تَهَگشافی وبهپیَتشی اٍسثیت ػوذتبً -3

ّش جْت  استخَاًی ًبضی اص تَهَس ًیض ثِ وبس ثشدُ هی ضَد ثِ ػٌَاى آصهَى تىویلی دس ثشسسی تخشیت ّبی

ثِ داخل  حبجت غَست هی پزیشد اهب دس اسصیبثی گستشش ضبیؼبت دس سی تی اسىي اٍسثیي ًیض ، تضسیك هبدُ

آًبتَهیىی ،  صیشا چشثی هَجَد دس اٍثیت ، ثیي سبختبسّبی جوجوِ ًوی تَاى اص هَاد حبجت استفبدُ وشد

 . هبًغ اص ایي اهش هی گشدد وٌتشاست راتی ثبالیی ایجبد وشدُ ٍ

ثب تضسیك هبدُ حبجت هی تَاى . ًوَد  اسىي اص ستَى هْشُ ّب ًیض هی تَاى هبدُ حبجت تضسیك دسسی تی -4

ثبفتْبی ثبلیوبًذُ غفحِ دیسه پس اص ػول  ثشای ثشسسی تَهَسّب ٍ ثیي ثبفتْبی فیجشٍصُ ٍ تػبٍیشی سا

  هیلی لیتش هبد60ُهؼوَالً اسىي ّب پس اص تضسیك  ثشای سػبیت هسبئل التػبدی. ثیوبساى ثىبس ثشد  جشاحی ثشای

دست ٍ  هیلی لیتش هبدُ حبجت تضسیك ضَد تضسیك ػوذتبً ثب 80دس حبلی وِ ثْتش است تب . حبجت تْیِ هی ضَد 

 . غَست هی گیشد ( تضسیك وٌٌذُ اتَهبتیه )یب ثب اًژوتَس 

 rate 2ml/s اًژوتَس ثب دست یب: ًحَُ تضسیك  -

 mgI/ml 300-370 :غلظت  -

 ml100: حجن  -

  در سی تی اسکن سیستم تنفسی کارتردهای ماده حاجة 

اص هبدُ حبجت جْت ثشسسی دسگیشی گشُ ّبی  دس غَست ٍجَد تَهَس ، هی تَاى: سی تی اسىي حٌجشُ  -1

صهبًی وِ ًیبص ثِ اسصیبثی ٍ هشحلِ ثٌذی تَهَس  گشدى ٍ هشحلِ ثٌذی تَهَس استفبدُ وشد دس ٍالغ دس لٌفبٍی

 هبدُ حبجت ، هجذداً ثب تضسیك هبدُ حبجت غیش یًَی ػالٍٍُ ثش سی تی اسىي اص ًبحیِ حٌجشُ ثذٍى تضسیك ثبضذ
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 است وِ ثیوبس دس جشیبى تػَیشثشداسی ّبی لجل ٍ ثؼذ ثٌبثشایي ضشٍسی. ًیض تػَیشثشداسی غَست هی گیشد 

 .اص تضسیك ثْیچ ٍجِ حشوت ًىٌذ

 2ml/s : ( rate ) سشػت تضسیك -

 mgI/ml240: غلظت  -

  ml 100 : حجن -

دادى ساثغِ  ایي آصهبیص ثِ هٌظَس هشحلِ ثٌذی تَهَسّب ٍ ًطبى اص هَاد حبجت دس: سی تی اسىي تشاضِ -2

 . تَدُ ّب استفبدُ هی ضَد تشاضِ ثب سبختوبى ّبی تطشیحی اعشاف

  2ml/s   ( rate ) : سشػت تضسیك -

 mgI/ml    240 :غلظت  -

     100ml: حجن -

اًذیىبسیَى خبظ ، تضسیك هبدُ حبجت غَست  دس پشٍتىلْبی استبًذاسد سیِ ، ثستِ ثِ: ّب  سی تی اسىي سیِ -3

 سیِ الصم است هبدُ حبجت غیش یًَی ثِ هیضاى  اهب دس سی تی آًژیَگشافی ثِ هٌظَس اسصیبثی آهجَلی هی گیشد

ml 150 15ثب سشػتml/s اص عشیك گبًَالی ٍسیذی تضسیك گشدد . 

است ،  ثشسسی ضبیؼبت ٍ اسصیبثی هیضاى گستشدگی ثیوبسیْب دس هَاسدی وِ ّذف: سی تی اسىي هذیبستي  -4

 . هَاد حبجت غیش یًَی تَغیِ هی ضَد

 prin.irثشگشفتِ اص سبیت 


