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 (Small intestine) (آزمون ترانزیت)سی روده کوچکربر

 .سی میکنیمرژوژنوم و ایلیوم تا دریچه ی ایلئو سکال را بر قسمتروده باریک در این آزمون 

 *نکته: دئودنوم همراه با معده بررسی میگردد.

 م.پر میکنیبا همان غلظت بررسی معده، را از باریم سولفات  و ایلئوم ژوژنوم، سی روده باریکردر بر

 میگوییم. ترانزیت باریم سولفات است که به آن ی پرکردن روده، خوردنیکی از روش ها*نکته: 

 باشد. برایش پیش می آید سوء جذب مییکی از مشکالتی که وظیفه ی اصلی روده ی باریک، جذب است و *نکته: 

 سندروم سوء جذب

 ارد و خونریزی درعالیم: کاهش وزن و بسته به این که چه نوع بیماری باعث سوء جذب شده باشد عالیم متفاوتی دارد مثال اگر علت آن عفونت باشد بیمار تب د

 شود.افسردگی و شب ادراری نیز مشاهده می )مریض گاهی دچار یبوست و گاهی دچار اسهال است(،رات در اجابت مزاجیتغی )ملنا(،مدفوع 

 ،خارجی جسم انسداد، تنگی،اندیکاسیون: بررسی جذب و بیماریهای احتمالی مانند سوء جذب در روده ی باریک.بعالوه بررسی اختالالت مربوط به مجاری مانند 

 باریک اتفاق بیوفتد. هرود رایممکن است بکه  (توبرکولوز)لو س )مانند فیستول به مثانه(فیستول پرفوریشن،

 ی به تجویز باریم سولفات دارد:گسی میشود که بسترسه روش بر روده باریک به

 شکل خوراکیبه تجویز  :SBTFیا (transit) ( آزمون ترانزیت1

 .از طریق رکتومتجویز به صورت ورود : complete reflux(روش برگشتی یا 2

 و باریم را از طریق آن وارد میکنیم. یکنیمم intubationرا ژنوم قرار میگیرد در واقع بیمار ژ بتدایا در روش مستقیم:کاتیتر از دهان وارد و(3

کنتراست مدیا را به بیمار میدهیم و در زمان های متعدد تصویر برداری میلی لیتر 500در روش خوراکی حدود. آمادگی بیمار: ابتدا علت مراجعه را آگاه میشویم

 .(NPO)ساعت غذا و مایعات مصرف نکند 24باید بیمار دارای آمادگی شکمی باشد و وحداقل  میکنیم.

 بیماری که فیستول دارد قادر به نگه داشتن ادرار نیست.*نکته: 

 (small intestine follow through or SBFT)آزمون ترانزیت

گرافی رادیو، اینکه بیمار باریم سولفات بخورد قبل از ساعت غذا و مایعات مصرف نکند. 24به بیمار آمادگی شکمی میدهیم و باید حداقلهمانطور که گفته شد  

 تهیه میکنیم. Supineدر حالت  ،ساده شکم که از دیافراگم تا سمفیز پوبیس در تصویر باشد

 ین میرود.ب پیوستگی و یکنواختی کنتراست مدیا درون روده باریک از ،اگر سرعت خوردن کنتراست مدیا کند باشد .باریم سولفات را بلع میکند 500ccسپس بیمار

به  حتما باید معده مشاهده شود. و باشد می L2 ی سانتر اشعه روی مهرهبااین تفاوت که تهیه میکنیم  مشابه ساده ی شکم بعد از خوردن باریم سولفات یک تصویر

 میگوییم.« زمان صفر»این کلیشه، کلیشه ی اول یا 

 معده نیست.ی میباشد و نیازی به مشاهده  L4دقیقه انجام میشود و سانتر اشعه روی مهره ی 15صویر بعدی به فاصله یت 

دقیقه  15معموال یک یا دو تصویر اول را بافاصله ی 

ای تهیه میکنیم و تصاویر بعدی را بر اساس سرعت 

 عبور باریم سولفات تهیه میکنیم.

را که کنتراست سکوم  آخرین تصویر زمانی است که

بطور متوسط  مدیا وارد آن شده است، مشاهده کنیم.

 حدود دو ساعت ممکن است رادیوگرافی طول بکشد.

و تمامی تصاویری که در این مدت تهیه شده اند باید 

 .دارای زمان باشند
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 ند یا سریع باریم سولفات به تنهایی پاتولوژی حساب نمیشود.کُ رعبو*نکته: 

باعث افزایش فشار و فشردگی   Proneزیرا حالت باشد  Supine به صورت پوزیشن بدن بیمارباید*نکته: 

 روده ها میشود.

نیاز وده و پاتولوژی ببانمای غیرطبیعی رسیدیم ممکن است  تصویرسی روده باریک اگر به یک ردر برنکته: *

ناحیه ی   (crohn’s disease)برخی ضایعات مثل بیماری کرون داشته باشد.کلیشه ی لوکالیزه  به

 .کلیشه ی لوکالیزه تهیه شودبرای آن باید حتما  را درگیر میکند و ایلئوسکال

 میتوان کلیشه ی لوکالیزه را با فلورسکپی یا رادیوگرافی تهیه کرد.

 

 (complete reflux)ش برگشتیوآزمون از طریق رکتوم یا ر

 ابتدا بیمار باید باریم انما شود.

ت د ودر نهایاز طریق سکوم وارد ایلئوم میشو کنتراست ابتدا وارد رکتوم شده و رکتوم را پر میکند سپسماده 

 ایلئوم و ژژنوم پر میشود.

زمون در گروهی از بیماران که امکان تجویز خوراکی وجود ندارد انجام آآمادگی: آمادگی کامل روده بزرگ.این 

 میشود.

یک طرفه عمل میکند و اجازه نمیدهد که مواد از به صورت طبیعی، مون: دریچه ی ایلئو سکال زاشکال این آ

از  از برخی نتراست مدیا مقاومت میکند و بایداین دریچه در مقابل عبور ک پس .ده باریک بروندروده بزرگ به رو

وده ی باریک استریل است ولی باتوجه به اینکه فضای ر همچنین دارو ها استفاده کنیم که این دریچه شل شود.

به روده باریک امکان انتقال هدایت باریم از روده ی بزرگ  فضای روده ی بزرگ میکروبی و پر از عفونت است،

 را به روده باریک فراهم میکند. ها پاتوژن برخی

 دارند. و بزرگتری روده اتساع بیشترهای قوس  زمون با ترانزیت:آتفاوت این 

 .باریم سولفات استفاده میشود 4500ccحدود بوده و  گاهی تا خیلی زیاد  ی مورد نیاز برای این روشحجم کنتراست مدیا

 intubationآزمون به صورت مستقیم یا 

 (انتوبه کردن بیمارو عبور از دهان، مری و معده و رسیدن به ابتدای ژژنوم)استفاده ازکاتیتر 

 نیز میگویند. enteroclysis*نکته: به این روش انمای ژژنوم یا 

مقدار حجم  برحسب وده در این روش اهمیت دارد کهبه داخل ر سرعت ورود باریم سولفات

 می باشد.مدت زمان بر  کنتراست مدیا

و شروع به تصویر کرده تزریق  کنتراست مدیا را به صورت آرام وبر دقیقه 100ccبا سرعت 

 برداری میکنیم.

 حاشیه یکه دارای  مرغ است و با ایلئوم مخاطی ژوژنوم شبیه پر شکل*نکته: در این روش 

 درنتیجه تشخیص آنها از یکدیگر تا حدودی راحت است. متفاوت است صاف می باشد،

به کوپی وستحت کنترل فلورمزیت این روش نسبت به روش خوراکی: باریم سولفات مورد استفاده به صورت سالم و دست نخورده بدون تغیرات چسبندگی است. و 

 کامال پر شود که در این هنگام آزمون به پایان می رسد.ژیک دیده شود یا روده باریک اهستگی ماده کنتراست را وارد میکنیم تا زمانی که یک یافته ی پاتولو

 راه های مختلف کاهش زمان ترانزیت: *نکته: در آزمون ترانزیت گاهی با بیمارانی مواجه میشویم که زمان آزمون ترانزیت در آنها بسیار طوالنی میشود.

 که باعث تسریع عبور کنتراست مدیا از روده میشود. قرار بگیرد بیمار قدم بزند یا حرکت کند و اگر نتوانست انجام دهد بصورت خوابیده به پهلوی راست-

 به بیمار یک لیوان آب سرد بدهیم.)باید مطمئن شد آب با باریم تداخل ایجاد نکند(-
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 لمثل آمپول پالزیتزریق بعضی از داروها: -

  سی روده باریک:ربراندیکاسیون 

 ررسی سندرومهای سوء جذب نظیر بیماری کرون و سلیاک بالغین و ...(ب1

. این بیماری توسط واند روده بزرگ راهم درگیر کندو میتاست رمینال وتدر ایلئ از سندرومهای سوءجذب : یک بیماری التهابی(crohn’s disease)بیماری کرون

 ترانزیت میتواند تشخیص داده شود.

ت با کنتراس یکی از راه های تشخیص آن پر کردن مثانهکه  .استمیان روده و مثانه ایجاد فیستول  ، در صورت مزمن شدن بیماری،عوارض بیماری کرون*نکته: از

 استفاده می نماییم.برای پیدا کردن فیستول میان مثانه و روده از سیستوگرافی ست.مدیا

 ت متعددالو مشک نشده باریم وارد مثانه شود جذب حجم کمتری از کنتراست مدیا استفاده میشود و اینکه اگر یق سیستوگرافی تشخیص میدهیم:علت اینکه از طر

   یگردد.مثانه وارد روده شود جذب ماز  کنتراست مدیای مختص سیستوگرافیاگر  لیایجاد میکند و

تفاده وباید از سیب زمینی اس نسبت به گلوتن یا همان پروتئین گندم حساسیت دارندبیماران این .باعث سوء جذب میشود :این بیمارییاک بالغینبیماری سیل

 نمایند.

 کروده باریخوش خیم و بدخیم)لنفوم( تومور های پولیپ و بررسی (2

 GI(بررسی سندروم 3

  بگیرد:GI سندروم ممکن است بیمار در پرتو گیری زیاد *نکته: 

ت. این سندروم نیز میتواند به وسیله ی حاد روده ناشی از تشعشع زیاد اس آن التهاب متدستگاه گوارش بوجود می آید وعالیا گوارشی که ضایعات در  GIسندروم 

 مشخص شود. آزمون ترانزیت

 ()باریم انما(Large Intestineاز روده بزرگ) رادیوگرافی 

روده بزرگ با باریم سولفات ابتدا از کولون صعودی باال آمده بعد خم کبدی ،کولون ترانسورس،خم طحالی،کولون نزولی و در نهایت ناحیه در بررسی معمول 

ر وند و دممکن است مقداری ماده حاجب به روده باریک نیز برود. خم کبدی و طحالی کمی زاویه دارند و در نمای روبه رو دیده نمیش رکتوسیگموئید پر میشوند.

 پوزیشن های مختلف تصویربرداری میشوند.

 هدف: پاتولوژی در گرافی مشاهده شود یا اینکه روده بزرگ از باریم سولفات پر شود.

یا  و شد (تنگی منظم و نامنظم، انسداد، پرفوریشن، فیستول، در بچه ها ممکن است مجرا آترزی باشد) یعنی بسته باشد و هنوز داخلش باز نشده با اندیکاسیون:

ما نیز از باریم ان آنوس غیر پرفوره در مورد بچه ها)کولون در انتها پرفوره نشده باشد(. هم چنین در بررسی بدخیمی، پولیپ، دیورتیکول و بیماری هیرشبرونگ

 استفاده می شود.

 بیمار را جراحی میکنند. ،از تشخیص هیرشبرونگهیرشبرونگ: مگاکولون مادرزادی که به صورت کولون هایی که متسع شده اند مشاهده میگردد. بعد 

 پرفوریشن شدید، در بچه ها پیچ خوردگی روده)ولولوس(، انواژیناسیون روده:یک قوس ازروده داخل قوس مجاور خود باشد.بعد از چند ساعت این موارد اورژانس:

تصویر در یک قسمت از روده باریم داریم و شکل آن مثل منقار پرنده می شود.در قوس از روده که وارد شده ممکن است به دلیل ایسکیمی و نکروزاز بین برود.)در 

 قسمت دیگر باریم نداریم.(

بررسی روده بزرگ بدون ماده حاجب و با استفاده از مارکر های مخصوص. بیمار باید مارکر هارا که تعدادشان مشخص  :(colonic inertia)کلونیک اینرشیا

تصویر برداری از شکم تا زمانی که  است، بخورد سپس بعد از یک روز، از بیمار تصویر ساده شکم تهیه کرده که در داخل روده ی بزرگ بیمار مارکر ها دیده میشوند.

 مارکر ها دیده شده و خارج شوند ادامه می یابد.تمام 

 اندیکاسیون این آزمون در بررسی سرعت عبورمواد از روده ی بزرگ است و بیمارانی که مراجعه می کنند مبتال به یبوست مزمن هستند.

ی در بیمار دچار یبوست تا روز هفتم مارکر در تصویر مشاهده روز از خوردن این مارکر ها، در تصویر هیچ مارکری وجود ندارد ول 5در یک بیمار نرمال بعد از حدود 

 میگردد.

 این آزمون معموال نیاز به آمادگی قبلی ندارد.
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مار یکر در اختیار نبود به بباتوجه به این که مثال از روز سوم به بعد چه تعداد از مارکرها خارج شده ممکن است فواصل بین تصویربرداری را طوالنی تر کنیم.اگر مار

 گفته میشود که با خود ساچمه فلزی بیاورد و از آن استفاده کند.

 پس کلونیک اینرشیا یعنی عبورمارکرها از روده بزرگ و تصویربرداری ساده شکم در فواصل زمانی معین.

 اندیکاسیون های مربوط به روده بزرگ که شیوع آن بیش تر شده:

 ه نشان داده می شود و روده بیمار باید از باریم سولفات پر شود تا دیده شود.زخم)اولسر(: به صورت نامنظمی های متعدد دیوار

ند این ا درگیر میکپیچ خوردگی روده)ولولوس(: یکی از نواحی که بیشتر درگیر میکند ناحیه ی سیگموئید است. در بچه ها دیده می شود. علت اینکه این ناحیه ر

 رد.است که ناحیه رکتوسیگموئید حرکات زیادی دا

 برعکس نشان می دهد.)هم اتساع و هم جابجایی به سمت باال داریم(. uدر کلیشه ساده شکم یک اتساع از شکم به صورت حرف 

 بررسی ولولوس جزء موارد اورژانسی است در غیر اینصورت بخش زیادی از روده ی بیمار دچار نکروز می شود پس نیاز به آمادگی بیمار نیست.

 )نقص پرشدگی( دیده می شود.filing defectند آدنوما(: در روده ی بزرگ به صورت ضایعات تومورال)مان

ست که ا یکی از نماهای اختصاصی برای تشخیص تنگی های ناشی از بدخیمی کولون این است که تنگی به صورت نامنظمی است و به سیب گاز زده تشبیه شده

 صورت باریم انما انجام می شود.کارسینوم های روده بزرگ را نشان می دهد و آزمون به 

 با فاق بیفتد.معموالانواژیناسیون:دریک قسمت اتساع خواهیم داشت و یک نمای هاللی)منقاری( داریم.یک قوس وارد قوس دیگر شده و در بزرگساالن هم می تواند ات

دقت و کنترل فلوروسکوپی انجام شود معموال بیمار نیاز به اتاق عمل  باریم انما قوس هایی که در هم رفته اند خارج می شوند.پس هم نقش تشخیصی دارد و اگر با

 پیدا نکرده و مشکلش برطرف می شود.

واد قی ماندن مدیورتیکول های روده بزرگ: در تصاویر بخصوص به صورت دوبل کنتراست خود را به صورت نامنظمی نشان میدهند یکی از عوارض دیورتیکول ها با

 ودر نتیجه ایجاد آبسه میکند و اگر دیورتیکول پاره شود مشکالت زیادی برای بیمار ایجاد می کند است.  غذایی در آن ها

 ماده حاجب وارد دیورتیکول ها می شود و میتوان آن را مشاهده و بررسی کرد.

ا این تنگی ها به صورت منظم هستند.ممکن است به سل: از بیماری هایی است که روده بزرگ و روده باریک را درگیر میکند و مشخصه اصلی آن تنگی ها هستند ام

 خاطر عارضه التهابی روده ،بیمار دچار تب هم شده باشد.

 بیماری کرون: نواحی انتهایی روده ی باریک و هم روده ی بزرگ را درگیر میکند.

پولیپوز استفاده میکنیم.پولیپ ها می توانند تبدیل به تومورهای بدخیم پولیپ: معموال اگر بیمار سابقه ی فامیلی داشته باشد پولیپ ها متعدد شده و از کلمه ی 

 شوند.

پولیپوز فامیلی اشاره میکند که این 

پولیپوز ها میتوانند منشا ژنتیک داشته 

باشند و بیشتر در آقایان اتفاق می افتد 

و معموال باید بستگان درجه یک بیمار 

بررسی شوند و بسته به امکانات به یکی 

روش های باریم انما یا کولونوسکوپی  از

قابل تشخیص است.پولیپ ها در روده ی 

بزرگ اختصاصی تر دیده می شوند.)در 

فلش ها پولیپ را نشان می A تصویر 

 تومور دیده می شود( Bدر تصویر .دهند

د. به همین خاطر پولیپ اولسِراتیو )پولیپی که منجر به زخم اولسِرها)زخم( برخالف نمایی که در معده یک نمای اختصاصی است، در روده همراه با التهاب هستن

انمای دوبل شده( هم با این آزمون ها قابل تشخیص است و هم باید در آزمون دقت کنیم که ممکن است موجب پاره شدن زخم شود .برای این بیماران باریم 

 کنتراست ممنوع است.

مواردی که دچار اولسر  ر بود این جا نداریم وجداره روده به صورت یک لوله صاف و مستقیم دیده میشود.چین خوردگی هایی که در نماهای دیگ مشخصه تصویر:

 خود را نشان می دهند.filing defectاست به صورت 
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 در بررسی روده ی بزرگ با عنوان باریم انما بیمار به آمادگی نیاز دارد.

بل به کمک دو ،ن هایی که مخاط روده ی بزرگ را بررسی میکنندوآن گروه اندیکاسی نجام می شود،این بررسی به صورت سینگل کنتراست و دوبل کنتراست ا

 هیچوقت برای تنگی،انسداد،پرفوریشن و انواژیناسیون دوبل کنتراست انجام نمی دهیم. کنتراست قابل بررسی است.

 جز موارد خاص:به طور متداول از باریم سولفات در بررسی روده ی بزرگ استفاده میکنیم به 

اگر گاستروگرافین در اختیار بود آن را به  تنگی های بسیار شدید)بررسی اولیه تنگی ها( در موارد خاص از ماده حاجب حاوی ید استفاده میکنیم که عبارتند از:

 ریشن هم از مواد حاجب حاوی ید استفاده میکنیم.در انسداد و پرفو با آب استفاده میکنیم.رقیق شده بیمار داده تا بخورد و اگر نبود از مگلومین کامپاند 

رژانسی.در صورت خروج مقایسه ترکیبات حاوی ید و باریم سولفات: مزایای ترکیبات حاوی ید: خیلی سریع بعد از خوردن به روده ها می رسد مثل انسداد و موارد او

 بیمار ایجاد نمی کنند.از روده این ترکیبات از طریق  پریتونئوم جذب می شوند و مشکلی برای 

م در واقع باری .اشکاالت ترکیبات حاوی ید: همیشه از این ترکیبات نمی توان استفاده کرد به همین دلیل از باریم سولفات که ارجحیت دارد استفاده می شود

 سولفات اشکاالت ترکیبات حاوی ید را ندارد.

بندگی چس ،این ترکیباتبعالوه ی بزرگ بیمار را پر کنیم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و  یکی از مشکالت آن ها این است که اگر بخواهیم تمام روده

 مخاطی مطلوبی هم ندارند ولی باریم سولفات مخاط را آغشته می کند و به مخاط چسبندگی دارد.

 ددار نه .در آزمون دوبل کنتراست می توان از باریم سولفات استفاده کرد ولی از ترکیبات ی*نکته: 

 در بررسی فیستول مثال فیستول مثانه به روده بهتر است از ترکیبات حاوی ید استفاده کنیم.

تفاوت سینگل کنتراست و دوبل کنتراست: آزمون دوبل 

کنتراست بررسی اختصاصی مخاط روده است و اختالفی 

که در روش انجام این دو وجود دارد کمک می کند که در 

 .مخاطی را بهتر ببینیم دوبل کنتراست جدار

 در پولیپ اولسراتیو بیمار نباید دوبل کنتراست شود.

در دوبل  آمادگی بیمار برای هر روش متفاوت است.

کنتراست باید روده ی بیمار به طور کامل از مواد دفعی 

هم قابل مواد فکال حتی مقادیر کم و  تخلیه شده باشد

 قبول نیست.

د های حاد شکمی یا اتساع ولی در بیماران اورژانس که در

نیاز به آمادگی وجود ندارد یا اینکه پزشک معالج باید آمادگی تجویز  ،شکم دارند)در بزرگساالن هم اتفاق می افتد( و افرادی که دچار یبوست های مزمن هستند

 نماید.

مثال  برایاوب وجود دارد. یعنی بیماران یک مدت دچار درد شکمی هستند و درد های متن در بیماران انواژیناسیون و مگاکولون که بیشتر در نوزادان اتفاق می افتد،

ج گریه میکند بعد که مو نوزادهر زمان که انقباض روده ی بزرگ داشته باشد و انقباض به آن ناحیه برسد که انسداد دارد،  گریه میکند و سپس آرام می شود.نوزاد 

 این موارد جزو موارد اورژانسی است  پریستالتیسم کم میشود آرام میشود.

 هم چنین باید مطمئن شویم که بیمار باردار نیست چون به مادران باردار نباید ملین دهیم.

 دربیماری که اسهال دارد نیز کنترااندیکاسیون آمادگی شکم داریم و نباید ملین بخورد. 

تخلیه روده کمک می کند. و مایعات را تا زمانی میخورد که مطمئن شویم که موقع تصویربرداری آب برای تخلیه روده ی بزرگ بیمار باید مایعات کافی بخورد که به 

 در داخل روده ها جذب شده باشد زیرا آب موجود در روده باعث رقیق شدن کنتراست مدیا میشود.

داری باشد تا آب انمای انجام شده در بخش جذب شود. البته از چند تصویربر زماناگر بیمار بستری را انما میکنیم باید زمانی فاصله بین انمای فرد در بخش و 

 ساعت قبل ازآزمون مصرف مایعات باید قطع شود.

 قبل از آزمون حتما باید کلیشه رادیوگرافی ساده شکم بگیریم.
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 باشد. 2به  1باریم استفاده شده در روش سینگل کنتراست : نسبت باریم به آب باید نسبت 

 ران معموال باید تحت کنترل فلوروسکوپی باشد به خصوص ورود باریم سولفات به داخل روده باید به صورت کنترل فلوروسکوپی باشد.برای اکثر بیما

 ( از بیمار تهیه کرد.spotدر نواحی خاص)نواحی درگیر( تصاویر را می توان به صورت تصاویر ساکن)تصاویر

 باریم را با آب مخلوط کرده و بعد استفاده میکنیم اعی از سطح تخت بیمار قرار می گیرد.باریم سولفات آماده شده در یک مخزن در یک ارتف

 است. sim’s positionخوابیده یا   LAOپوزیشنی که به ورود باریم سولفات کمک می کند

 ت به داخل روده بیش تر است.برای ورود کنتراست مدیا هرچقدر ارتفاع منبع باریم از سطح تخت بیشتر باشد سرعت وشدت ورود باریم سولفا

 سانتی متر است. 80-70متر و برای بچه ها  1برای بزرگساالن در شرایط عادی این ارتفاع حدود 

 مواردی که مشکوک به انسداد و تنگی هستیم باید از ارتفاع کمتر شروع کنیم که سرعت ورود باریم را می تواند کنترل کند. 

 می تواند برای بیمار ایجاد مشکل کند. ،است باعث پارگی روده ی بیمار شود.روده ای که از قبل دچار التهاب یا زخم است سرعت و شدت زیاد گاهی اوقات ممکن

 دمای آبی که استفاده می شود برای آماده سازی باریم نگهداری آن را ندارند به دو روش انتخاب می شود:دمای گرم و دمای سرد

ی سانتی گراد استفاده می شود که با دمای بدن همخوانی بیشتری دارد  ولی برای بیمار خیلی خوشایند نیست و عالوه بر آن درجه  37از دمای حدود  دمای گرم:

هداری یماران تحمل نگتحمل نگهداری بیمار را کم میکند.چون باید باریم را از طریق رکتوم و رکتوسیگمویید هدایت کنیم و تمام روده ی بیمار پر شود.بعضی از ب

 آن را ندارند و آن را پس میزنند و آزمون کنسل می شود.

 4حدود دمای آن داخل یخچال گذاشته که  درجه ی سانتی گراد وارد روده کنیم که در این روش باریم سولفات آماده شده ی رقیق را 5با دمای حدود  دمای سرد:

و نگهداری بیمار را برای باریم سولفات اضافه میکند.خود سرما هم مقداری بی حسی ایجاد  درجه ی سانتی گراد است بعد برای بیمار استفاده میکنیم و قدرت تحمل

 میکند که کمک میکند بیمار مشکالت کم تری داشته باشد.در بخش ها بیشتر از این روش استفاده می شود.

تصاویر مطلوب ساده شکم باشد.اما برای تصاویر دوبل  KVشتر از بی KV 10-5مورد استفاده KVPشرایط تابش برای آزمونهایی که کولون کامال پر میشود باید 

 کنتراست شرایط تابش را تغییر نمی دهیم.

در داخل  Asthenicدر باالترین قسمت و در بیمار  hypersthenicمحل قرارگیری،شکل و حجم روده ی بزرگ بسته به فرم بدنی بیمار متفاوت است. در بیمار 

 لگن بیمار قرار گرفته است.

ع های بزرگ متسیکی از پارامتر هایی که حجم کولون را تعیین میکند رژیم غذایی بیمار است.گروهی که کربوهیدرات زیادی استفاده می کنند مثل نان، لوله 

ران ممکن است نیاز به تکرار داشته باشد چون در کلیشه ساده شکم هنوز آمادگی این بیما دارند.برای پرکردن با باریم باید از حجم باریم بیش تری استفاده کنیم.

 پس باید در کلیشه ساده شکم دقت کرد زیرا با ورود باریم، مواد دفعی تصاویر کاذب ایجاد میکنند. روده ی بیمار کامال تخلیه نشده باشد.

 است.حجم باریم مورد استفاده و آمادگی بیمار متناسب با رژیم غذایی بیمار 

 روش آمادگی معمولی جواببیمارانی که در بخش بستری هستند یا افراد ناتوان و مسن که در منزل حرکات کمی دارند و بیش تر در حالت خوابیده اند،به راحتی به 

 نمی دهند.

ویژگی های تصویر است. در سینگل کنتراست تفاوت بین رادیوگرافی سینگل کنتراست و دوبل کنتراست در بررسی روده بزرگ چه مواردی است؟ تفاوت اول در 

ر برای ها میباشد. سینگل کنتراست بیشتآن تفاوت دوم در اندیکاسیون  دارای کنتراست مثبت و در دوبل کنتراست هم کنتراست مثبت و هم کنتراست منفی داریم.

)توجه شود که در دوبل کنتراست افرادی که دچار کولیت اولسراتیو)التهاب  بررسی تنگی ها درخواست میشود اما در دوبل کنتراست میتوانیم مخاط را بهتر ببینیم.

ه صورت یمار بایستی بزخمی کولون( هستند، کنترااندیکاسیون داریم( تفاوت دیگر در امادگی بیماران میباشد. در بیمارانی که دارای دوبل کنتراست اند امادگی ب

از آن ها گرافی ساده شکم میگیریم و در صورت آماده نبودن بیمار، مجددا ملین مصرف میکنند و بعد از انها گرافی  کامل انجام شود.)این افراد  ملین میخورند بعد

ت نه تنها شرایط سلگن میگیریم( تفاوت دیگر انها در شرایط تابش میباشد: در سینگل کنتراست شرایط را نسبت به ساده شکم افزایش میدهیم ولی در دوبل کنترا

کنیم: ینمیدهیم بلکه مواقعی الزم میشود که برای جلوگیری از اوراکسپوز شدن شرایط را کم کنیم.تفاوت دیگر در نوع باریم سولفاتی است ک مصرف م را افزایش

 د(وبی ندارنباریم سولفات دوبل کنتراست برای ما اغشتگی مخاطی خیلی خوبی ایجاد میکند)دقت شود ک باریوم سولفاتی ک در بازار وجود دارد اغشتگی خ

ولون را به اندازه ای باشد که جدار ک همتسع کردن داخل کولون همانند بادکنک نیز هست. این اتساع باید ب ،مزیت دیگر دوبل کنتراست نسبت به سینگل کنتراست

 ل افرادی که دارای کولیت اولسراتیو)یعنی التهابخوبی و بدون چین خوردگی بتوان دید. این اتساع میتواند در بعضی از موارد  کنترا اندیکاسیون داشته باشد. مث

رای این افراد تا زخمی کولون( یا ملنا  )داخل مدفدع خون وجود دارد ک این به معنی وجود زخم است( یا افرادی که در کولونوسکوپی بیوپسی انجام میدهند )ب
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ک تحت درمان رادیوتراپی ناحیه شکم و یا لگن قرار میگیرند)التهاب ناحیه رکتوم که  حداقل چند روز حتی آزمون سینگل کنتراست نیز نباید انجام شود( یا افرادی

ا میشوند و زمینه فیستول یکی از نواحی حساس نسبت به پرتو است در این افراد به وجود میاید و این افراد در موارد معمول اسهال اند و در موارد شدیدتر دچار ملن

 و پرفوریشن را دارند(

ن و پرون اینگل کنتراست و هم در دوبل کنتراست ابتدا باریم سولفات وارد میشود. پوزیشن های مختلفی برای ورود باریم وجود دارد و با دو وضعیت سوپهم در سی

 میباشد. (sim’s position)خوابیده   LAO و ورود باریم، بهترین پوزیشن برای وارد کردن سوند رکتالهمانطور که ذکر گردید، ورود باریم انجام می شود. 

اینچ به سمت سوپریور میبریم. در انتهای سوند بخشی است که متسع میشود) برای  2.5اینچ به سمت انتریور و سپس  1.5تکنیک ورود سوند رکتال: سوند را ابتدا 

 فیکس کردن سوند(. 

این پوزیشن بیمار تحمل بیشتری داشته و احتمال پس زدن مواد هم کاهش وزیشن برای وارد کردن باریم وضعیت پرون است. در پبهترین  ،پس از وارد کردن سوند

سانتی تخت قرار میدهیم. برای کاهش خطرات ناشی از  100تا  80یک حجم از باریم سولفات با دمای مناسب اماده میکنیم و برای بزرگساالن در ارتفاع  می یابد.

 رامی وارد بدن فرد شود.آم کنیم تا باریم به سرعت باریم و افزایش تحمل بیمار بایستی ارتفاع را ک

 ویلین -3)تک مرحله ای( Single stage -2میلر) هفت پمپ هم نامیده میشود(  -1روش برای انجام دوبل کنتراست وجود دارد  3

ب علت تفاوت اناتومیکی افراد  سی سی است)عدم ذکر حجم دقیق 500تا  1000سی سی و در روش های دیگر  400تا  300حجم باریم سولفات در روش اول 

استفاده از فلوروسکوپی میباشد. هر وقت با فلوروسکوپی دیدیم که تمام روده پر شده است، به حجم مورد نظر رسیده  ،است و بهترین روش برای تعیین حجم دقیق

 ایم(

 80تا  70فت لترال قرار داره و هفت بار پمپ زده میشود)هر بار حدود سی سی از باریم. مریض را در ل 400تا  300.میلر یا هفت پمپ: بعد از وارد کردن حدود 1

قرار میدهیم و مجددا هفت پمپ  LAOسی سی هوا وارد رکتوم فرد میشود( و سپس یک تصویر به همان صورت لترال تهیه میکنیم. پس از آن مریض را در وضعیت 

قرار  RAOرون کرده و مجددا هفت پمپ دیگر زده میشود و بعد عکس میگیریم.و در نهایت مریض را دردیگر زده میشود و تصویر تهیه میکنیم. بعد از آن مریض را پ

 داده هفت پمپ زده و عکس میگیریم.

2.single stage  در این روش از خود :

هوای موجود در ظرف باریم)ظرفی 

فلکسیبل و پالستیکی( استفاده میکنیم.بعد 

از وارد کردن سوند رکتال مریض در 

وضعیت سوپاین قرار گرفته و جریان باریم 

را به اهستگی برقرار کرده و مسیر را با 

فلورسکوپی مشاهده میکنیم.این کار ادامه 

اخل ظرف وارد بدن میابد تا بیشتر باریم د

فرد شود.) باریم تا سکوم رفته و برای ما 

اغشتگی ایجاد میکند. اگر سینگل کنتراست 

بخواهیم جریان باریم را قطع کرده و مریض را 

در پوزیشن های مختلف قرار میدهیم( دقت 

شود که در بعضی از موارد در هنگام ورود باریم 

 به کولون، مریض دچار درد میشود مخصوصا که

اگر دمای باریم مناسب نباشد. در این موارد با 

کم کردن ارتفاع ظرف، سرعت باریم را کاهش 

داده یا حتی پایین تر از تخت قرار میدهیم. 

سپس ظرف را در پایین تخت قرار داده 

تا نیمی از باریم داخل بدن فرد دوباره 

به داخل ظرف برگردد و باریم باقیمانده 

نماید)در این  در روده ایجاد اغشتگی می

مرحله باریم موجود در کولون نزولی 

خارج  میشود( سپس با فشردن ظرف، 

ن را وارد بدن فرد آهوای موجود در 

میکنیم. این روش عملی تر از روش 
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 شود که در دوبل کنتراست تمامیقبلی بوده و همچنین به این علت تک مرحله ای نامیده میشود که فرد برخالف روش بعدی، باریم را از روده تخلیه نمیکند. دقت 

 (ت استتصاویر در همین مرحله گرفته میشود و نیازی به تصویر برداری در مرحله سینگل کنتراست نیست.)ترتیب پروسیجر ها در تصاویر از چپ به راس

(: این روش به صورت دو مرحله ای بوده به این مفهوم که در Welin Method. روش ویلین)3

سوند رکتال را خارج میکنیم و فرد تخلیه انجام داده و دوباره سوند را وارد میکنیم و بخشی از مراحل 

ادامه ی آزمون را انجام می دهیم. زمانی که باریم به سکوم رسید از فرد میخواهیم که تخلیه انجام 

 هدهد در این جا باریم بخش کولون نزولی و نیمی از عرضی خالی میشود. سپس مریض دوباره خوابید

و سوند رکتال را وارد میکنیم و این بار هوا را به داخل بدن مریض هدایت میکنیم.در این روش بعضی 

 نقاط روده به صورت سینگل کنتراست و برخی دیگر به صورت دوبل کنتراست دیده میشود.

کلیشه تخلیه: پس از اتمام ازمون سینگل کنتراست )به شرط ان که نخواهیم دوبل کنتراست انجام 

دهیم( از بیمار میخواهیم که مواد را به طور کامل دفع کند و سپس یک کلیشه از بیمار تهیه میکنیم. 

 در این نما چین های مخاطی به خوبی دیده میشود. 

 . نمای اوبلیک ترجیحا قدامی و نمای لترال و دکیوبیتوس.  PAدر باریم انما چه تصاویری تهیه میکنیم؟ نمای روبه رو ترجیحابا پروجکشن 

ابلیک و یک لترال که با کلیشه تخلیه پنج نما  2کلیشه آزمون را به پایان میبریم: یک روبه رو،   5نماهای محدودتری احتیاج داریم و با تقریبا  ،در سینگل کنتراست

، چهار ابلیک و دو لترال و همچین تصاویر دکیوبیتوس  PAو  APشتر بوده گاهی تصاویر روبرو ب پروجکشن به دست می آید. اما در دوبل کنتراست تعداد تصاویر بی

 و اگزیال نیز گرفته میشود.

یده خواب تمامی بخش های روده باید در تصویر دیده شود ) بجز مواردی ک تصاویر را با کاربرد اختصاصی میگیریم( مریض به حالت پرون PAدر پوزیشن بدن  اندام: 

 .بیمار چرخش نداشتهتوجه گردد که  و مید ساجیتال پلن موازی با تخت است

 است. L4سانتر پرتو بر روی پرتوی مرکزی: 

و برای بخش های زیادی از روده قابل بررسی است اما بخش هایی مثل خم کبدی و طحالی و رکتو سگموئید چون چرخش و پیچش دارند قابل بررسی نیستند.

 ا نیاز به تصاویر تکمیلی تری داریم.بررسی انه

    

سانتر پرتو در اینجا حد فاصل بین خارخاصره قدامی  درجه به سمت پا میتابانیم. 35در حالی که مریض به حالت پرون خوابیده است پرتو را با زاویه  Axialدر 

 کوچکتر استفاده کرد. میدانبه همین دلیل در اگزیال میتوان از  دوطرف است. اندیکاسیون اصلی این بررسی رکتوسگموئید است. (ASIS)فوقانی
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و ترجیحا این ابلیک ها قدامی باشند. در ابلیک قدامی همان سمتی که نزدیک تر به فیلم است، خم همان طرف  تهیه می کنیمنیز  Oblique تصویر با پوزیشن دو

کاری کند از ابلیک خلفی به این شکل استفاده هملی بهتر دیده میشود. اگر مریض نتوانست خم طحا LAOخم کبدی و در  RAOپس در  بهتر مشاهده میشود.

 میباشد. LAO=RPOو   RAO=LPOمیکنیم 

  

  

ون اصلی یبیمار در دو وضعیت لترال چپ و راست قرار میگیرد ولی لترال راست بهتر است. در این لترال لگن، شرایط تابش را زیاد میکنیم. و اندیکاس Lateralدر 

ود که اید بعدا الزم شاین گرافی بررسی اختصاصی رکتوم میباشد. به خصوص در زمان بررسی فیستول های رکتوم به بخشهای مجاور مثل مثانه و رحم. این افراد ش

 رادیوتراپی انجام دهند. دیواره های خلفی و قدامی را میتوانیم جدا از هم ببینیم.

  

 ،که برای دوبل کنتراست ها گرفته میشود decubitusدر 

اول این که در این تصاویر  .توجه به دو نکته ضروری است

مارکر میگذاریم و دوم  ،برای بخشی که باالتر قرار میگیرد

مثال در  .این که هدف بررسی همین بخش های باالیی است

لترال راست هدف بررسی قسمت چپ بدن است. نکته ای 

که در ارزشیابی مورد توجه است اوراکسپوز نشدن بخش 

های هوایی روده است برای جلوگیری از این اتفاق حتی 

کمی کمتر قرار شاید ناچار باشیم شرایط را از گرافی ساده ش

دهیم. گاهی ممکن است به صورت ونترال درخواست شود. در 

این جا بیمار به صورت پرون خوابیده و پرتو به صورت افقی 

تابیده میشود. اندیکاسیون این پوزیشن بررسی بخش های 

 قدامی و خلفی روده ها و رکتوم میباشد.
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 نند و کمتر برای سینگل کنتراست درخواستدکیوبیتوس را بیشتر برای دوبل کنتراست درخواست میک

 میشود. 

 بیمار به صورت ایستاده قرار میگیرد. این پوزیشن اختصاص به دوبل کنتراست دارد.  Erectدر 

 در پوزیشن دکیوبیتوس قرار میگیرد. ،اگر بیمار نتوانست بایستد

  

 

بزرگ مطرح است. مریض  ی اندیکاسیون دارد که در این جا بررسی روده 3این پوزیشن  شازارد الپینه:

از زانو اویزان است. بخش میانی لگن بیمار روی خط میانی تخت واقع است. مریض در حالت هایپر فلکشن قرار  اونشسته در انتهای تخت به گونه ای که پاهای 

میگیرد و تا جایی که میتواند این کار را 

یکند. در صورت توان بایستی مچ پای م

خود را بگیرد. پرتو به صورت عمود در 

راستای قائم تابیده میشود.اندیکاسیون 

بررسی رکتوم و رکتوسگموئید است. 

همچنین اگر در سیستوگرافی بعد از پر 

شدن مثانه انجام شود میتوان جدار 

قدامی و خلفی ان را به خوبی دید. یکی 

برد بررسی ساکرم بود دیگر از این سه کار

که دیگر امروزه کاربرد ندارد و با سی تی 

اسکن انجام میشود. سانتر پرتو حدفاصل بین دو تروکانتر بزرگ دو طرف میباشد.این تصویر اگزیال میباشد. اگزیال 

 به محنی محور بوده و اندام ها  به عنوان محور در نظر گرفته میشوند.

بسته به محل کیسه میتواند اسم های  ی اند. این افراد جراحی روده داشتند و جراح برای خروج موقت مواددفعی مسیری میگذارد.برخی افراد دارای کیسه کلوستوم

 یکنیم.وارد م همین کیسه مختلفی داشته باشد مثال کیسه کلوستومی معده یا روده یا .... . در این افراد باریم سولفات رقیق شده را تحت کنترل فلورسکوپی از طریق

این مجرا عارضه خاصی ایجاد کرده یا نه )چرا که در بعضی موارد منجر  ایا اندیکاسون : پزشک میخواهد بداند که این مجرایی که ایجاد کرده چه قدر کاربرد دارد و

 به ایجاد فیستول میشود(. این افرد را از بخش جراحی می اورند و نیاز به امادگی خاصی ندارند.

  (urinary system)  سیستم ادراری

 معرفی برخی از اختالالت سیستم ادراری: 

ALBUMINURIA  ( 1  .وجود آلبومین یا هر پروتئین دیگر در ادرار : 

ANURIA( 2 به  ،اشدب اگر ترشح ادرار از یک کلیه صفر لیتر است(3تا2)که در یک فرد نرمال  سی سی می باشد100در یک شبانه روز کمتر از  :  ترشح ادرار بیمار

 اصطالح کلیه خاموش است .

 *آمادگی و نوع و مقدار ماده حاجب  برای این بیماران با سایرین متفاوت است.

BACTERIURIA (3(.نشان داده  + + + = +3   + +=+2   + = +1 در آزمایش ادرار فرد براساس میزان باکتری موجود در ادرار با عالئم  : وجود باکتری در ادرار

 (می شود

DYSURIA( 4.شرایطی که عمل ادرار کردن برای بیمار با سختی و درد همراه است که می تواند ناشی از تنگی و التهاب و ... باشد : 

ENURESIS(5(شب ادراری؛ بیمار در هنگام شب  بی اختیاری :INCONTINENCE.ادراری دارد) 

FATIGUE(6: حضور و تجمع مواد حاصل متابولیکی  وزانه را با انرژی کمتری انجام می دهد. )علت،بیمار احساس خستگی دائمی می کند و کار های معمول ر

 کلیوی مثل اوره و نیتروژن است(
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FREQUENCY(7: بیدار  بار درطی خواب شبانه3تا2این افراد  .اما تعداد دفعات تخلیه زیاد میشود در واقع حجم ادرار تولید شده طبیعی است،. تکرر ادرار است  

عمل جراحی  -مثال وجود مشکل در مثانه که مثانه به درستی  تخلیه نشود برای مثال  مثانه نوروژنیک  .) این بیماری می تواند علل مختلفی داشته باشد شوند.می 

 یک عنصرمجاور کلیه روی گردن مثانه فشار بیاورد برای مثال  افرادی که مشکل بزرگی پروستات دارند(یا  –مثانه 

 )مثال مثانه( چقدر است. ها متفاوتی دارند.حتما تخلیه کلیشه گرفته شود تا بررسی شود مقدار ماده حاجب باقی مانده در ساختمان IVPافراد  *نکته: این

 سال گاهی دچار بزرگی خوش خیم پروستات می شوند. 60قایان باالی آنکته: *

GLYCOSURIA(8: .)وجود قند در ادرار )برای مثال بیماران دیابتی 

HEMATURIA(9:  صورت قابل تشخیص است:2وجود خون در ادرار که به 

 خود بیمار خون را می بیند یا به صورت تغییر رنگ ادرار که گواهی از وجود خون در ادرار می دهند. ماکروسکوپیک:-1

 که با آزمایش مشخص می شود. میکروسکوپیک:-2

KETONURIA(10دیابتی نیز دیده می شود.در بیماران  کتون در ادرار. :وجود 

LETHARGY(11: ،کمبود انرژی و سستی ناشی از اختالالت کلیوی. خستگی 

MALAISE(12 که ممکن است مقداری از این ناخوشی به اختالل سیستم ادراری مربوط شود. قطعیی : شرایط غیرطبیعی بیمار بدون تشخیص یا یافته 

NECTORIA(13تفاوتش با  .: نوعی شب ادراریFREQUENCY  این است که درNECTORIA  )حجم ادرار زیاد می شود اما تکرر ادرار نداریم ) بیماران دیابتیک

 حجم زیاد نمی شود اما تکرر ادرار را داریم. FREQUENCYاما در بیماران 

 عالمت اصلی دیابت: 3*نکته:

1-POLYURIA: .2  افزایش حجم ادرار -POLYPHAGIA: 3     غذای زیاد همیل ب -POLYDIPSIA: پرنوشی 

OLIGURIA(14: سی سی بیشتر باشد100طبیعی کمتر و از  بیماری که ترشح ادرار در شبانه روز از حد. 

 را نباید دهیدراته کرد. anuria* نکته مهم : این بیماران و بیماران مبتال به 

POLYDIPSIA(15پرنوشی و تشنگی زیاد : 

PYURIA(16.وجود چرک در ادرار : 

URGENCY(17 برخالف یک فرد عادی که ابتدا  احساس دفع ادرار دارد واین احساس به تدریج زیاد می شود، بیماران :URGENCY  ناگهان حس می کنند که

 باید سریعا و فورا در همان لحظه تخلیه ادرار کنند.

18-INCONTINENCE،در سنین پایین به علت عدم تکامل کامل سیستم عصبی  تحمل کند. فرد احساس دفع ادرار می کند ولی نمی تواند : بی اختیاری ادرار

 .می باشد مثانه و نخاع طبیعی است اما در بزرگساالن غیر طبیعی

   روش های بررسی سیستم ادراری

IVP(1 (intra venous pyelography  (  روش ها شناخته شده تر است.: همراه با تزریق داخل وریدی است؛ در رادیولوژی کاربرد بیشتری دارد و از سایر 

NEPHROGRAPHY(2.جهت بررسی اختصاصی کلیه استفاده می شود : 

CYSTOGRAPHY(3.بررسی مثانه با ماده حاجب که هم اکنون نیز کاربرد دارد : 

HYPERTENSIVE IVU(4  آزمون :IVU امروزه با سونوگرافی و سی  ه نمیشود،که برای بررسی افزایش فشارخون با علت نامشخص کاربرد دارد. البته امروزه استفاد

 تی اسکن بررسی می شود.

VOIDING CYSTOGRAPHY(5.برای بررسی مجاری ادراری. : سیستوگرافی در حالت ادرار کردن است 

RETROGRADE URETHROGRAPHY(6: )به صورت بازگشتی بررسی مجرای خروجی ادراری )پیشابراه به همراه مثانه. 

RETROGRADE PYELOGRAPHY(7: به روش بازگشتی )بررسی حالب ها وکلیه ها)دستگاه ادراری فوقانی. 



62 
 

PERCUTANUS ANTEGRADE PYELOGRAPHY(8: .یکی از راه های تخلیه ی ادرار جمع شده در کلیه  سوزن از طریق پوست مستقیما وارد کلیه می شود

 می باشد.

PERCUTANUS NEPHROGRAPHY(9 شده و کاتتر وارد کلیه می شود.: کلیه مستقیما سوراخ 

RENAL ANGIOGRAPHY(10  .آنژیوگرافی عروق کلیوی : 

 این روش قبل و بعد از عمل کلیه انجام می شود. نکته: *

CT (11 آمادگی بیمار و پاتولوژی مشابه رادیولوژی است با این تفاوت که در :CT تهیه می شود. ی از شکم و لگن بیمارطعامق 

ULTRASOUND(12 

NUCLEAR MEDICINE(13)پزشکی هسته ای( 

EXTRACORPORED SHOCK WAVE LITHOTRIPSY(ESWL)(14: محل سنگ با رادیولوژی یا سی تی  تعیین شده و . روشی برای شکستن سنگ هاست

 سپس سنگ با امواج فرکانس باالی اولتراسوند شکسته می شود.

LITHOTRIPSY:  شود:سنگ شکنی است که از دو طریق انجام می 

 سوند را به نزدیکی سنگ می فرستند از داخل سوند موج هدایت می شود داخلی:-1

 خارجی: نیازی به بستری ندارد و سرپایی انجام می شود.-2

    IVU(intravenous urography)و    IVP( intravenous pyelography) تصویربرداری روش

 و گاهی با این نام شناخته می شود. گفته شده )بررسی حالب ها( نیز IVP)بررسی سیستم ادراری( ،   IVU*نکته: به

 اندیکاسیون ها

 ( function , anatomic structureبررسی سیستم ادراری از نظر فیزیولوژیک و عملکرد و اناتومیک )-

 بررسی توده های شکمی و ارتباط آنها با سیستم ادراری-

 که ضایعه ای تو خالی است یا تومور که ضایعه ای توپر است.بررسی ضایعات فضاگیرکلیه مانند کیست -

 *نکته: تشخیص توپر یا توخالی بودن ضایعات به کمک سونوگرافی امکان پذیر است.

یکی از در واقع درد های متناوب است و با مصرف مسکن موقتا بهبود می یابند ولی مجدد شروع می شوند.  (:RENAL COLOIC) بررسی دردهای کولیکی کلیه-

 سنگ های کلیوی هستند. ،علل درد های کولیکی

تی ندارد و راحت تر بررسی سنگ های ادراری: ممکن است دارای عالمت ویا فاقد عالئم باشد مثال در حالب و لگنچه همراه با درد است اما در مثانه معموال عالم-

 دفع می شود.

 ( و یا مزمن باشد.acute) هاب و عفونت به صورت حاد)التهاب کلیه(: میتواند این الت PYELONEPHRITISبررسی-

 .: اتساع کالیس ها و لگنچه ی کلیه ها به علت تجمع ادرار یا رفالکس ادرار از مثانه به حالبHYDRONEPHROSISبررسی -

 .ددرصورت بازگشت ادرار به حالب، مجاری متسع خواهند ش تصویر تهیه میکنیم.  supineاز بیمار در وضعیت نکته: *

 ANURIA بررسی-

)ناهنجاری های مادرزادی کلیه( :کلیه مضاعف ، کلیه ی اکتوپیک)نابجا(، نداشتن یک کلیه، حالب اضافه،کلیه نعل  CONGENITAL ABNORMALITIESبررسی-

 اسبی)قطب های تحتانی کلیه ها به هم می چسبد.(، کلیه ی پتوز)شناور( 

 کلیه در محل صحیح خود قرار می گیرد ولی در وضعیت ایستاده پایین تر از محل خودش است.  supineشناور یا پتوز :در وضعیت ی کلیه 

شته و در محل اصلی خود قرار کلیه زیر، باال یا در سمت مخالف محل معمول کلیه قرار دا ،آن نقص مادرزادی است که در اثر ی اکتوپیککلیه کلیه ی اکتوپی: 

 .ندارد
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 ی پتوز از اکتوپی: دو راه تشخیص  کلیه *نکته :

 باشد را اکتوپی مینامیم. fixتصویر تهیه می کنیم.کلیه ای که درهر دو تصویر در محل غیر طبیعی خود  supineدر دو وضعیت ایستاده و  تغییرپوزیشن:-1

 است.طول حالب:در کلیه اکتوپی طول حالب متناسب با محل خود است.در پتوز به علت جا به جایی طول حالب بیشتر -2

Effect of traumaموارد ترومایی که احتمال می دهیم سیستم ادراری  فرد  دچار تروما شده است :. 

 :  renal hypertensionی بررس-

 انجام میشود. IVPقبل و بعد عمل جراحی مجاری ادراری حتما -

 برای مریض تهیه میکنیم. KUBحتما یک گرافی  IVP*نکته: قبل از 

 یع زیادی بوده و بسیار متسع باشد.حالب را نمی توان مشاهده کرد مگر اینکه دارای ما KUB*نکته: در تصویر 

 IVPکنترا اندیکاسیون های مطلق 

 سی سی باشد و آنوری داشته باشد ،کنترا اندیکاسیون مطلق است( 100ساعت مشخص می شود ) اگر زیر  24(کلیه خاموش : از حجم ادرار در 1

2)multiple myeloma :.میلوم متعدد که شایعترین تومور بدخیم اولیه ی استخوان است 

 *به شرط اینکه مریض را کامال هیدراته کنیم و ناچار باشیم، برایش انجام میدهیم)اورژانس یا تصادفات(

یشوند) مثال اوره شاخص خوبی ( عملکرد ضعیف کلیه : تست های آزمایشگاهی  شامل شاخص های خوبی هستند ولی برخی از شاخص ها به سرعت جابه جا م3

 اوره خون کاهش می یابد پس  اوره شاخص قابل اتکا نیست.( ،است ولی در صورت مصرف مایعات

ن به ماه تحت درمان بودند تا کراتینی 6حتی تا کراتینین از شاخص های قابل اتکا است وخیلی دیر تغییر میکند) مثال  بیمارانی که کراتینین آن ها باال بوده *نکته: 

 حالت نرمال در آید.(

 باالتر باشد کنترا اندیکاسیون دارد border line*نکته : اگر کراتینین از 

اندیکاسیون ندارد( در خون وجود دارد. ا*نکته : منشا کراتینین سلول های عضالنی است همیشه مقداری اوره و کراتینین)ماده سمی و دفعی و در موارد کم کنتر

 .نرمال کراتینین با افراد دیگر متفاوت است rangeفراد مسن و افرادی که توده های عضالنی کمتری دارند برخی از افراد مثل ا

 سوال : در صورتی که بیمار مشکوک به کلیه ی خاموش باشد چگونه بررسی می شود؟

 مریض را به اتاق عمل برده، به صورت رتروگرید توسط اورولوژیست انجام میشود. 

 رد.ک می مصرفو غذا می کردند یعنی بیمار نباید مایعات  NPOساعت( از ازمون بیمار را  12از شب قبل ) حدود  ،ر گذشته عالوه بر آمادگی شکمآمادگی بیمار: د

 ساعت قبل آزمون هم چیزی نخورد. 4ولی امروزه برای آمادگی بیمار فقط الزم است از شب قبل غذای سبک بخورد و از حدود 

حتما باید به اندازه کافی غلیظ میشد و مونومر ها باید به اندازه کافی در یک ادرار غلیظ شده قرار میگرفتند  ،حاجبی که در گذشته  مورد استفاده بودعلت آن : مواد 

 مطلوب ایجاد میکردند ولی از زمانی که دی مر ها بوجود آمدند این توصیه انجام نمیشود. ی تا دانسیته

 4کنیم؟ همان مدت زمانی که مطمئن باشیم آب و مایعات معمولی از معده عبور کرده)حدود  NPOتزریق کنتراست مدیا باید بیمار را سوال : چه زمانی قبل از 

 ساعت(

 تزریق کنتراست مدیا داریم( IVPآمادگی برای شکم و یا مهره های کمری است با این تفاوت که در  آزمون، مشابهمادگی آ

 اهیم مثانه اش را خالی کند ، زیرا :قبل از تزریق از مریض میخو

 (وجود ادرار در مثانه باعث رقیق شدن کنتراست مدیا میشود و تصویر مناسب نخواهیم داشت. 1

 (مثانه پر اشعه پراکنده بیشتری را ایجاد میکند)جذب اشعه باال و دوز جذب بیمار باال(2

 سه روز قبل هیدراته شود.الی و باید از د، داشته باشد multiple myeloma*نکته : اگر مریض 

 در یک  فرد معمولی بعداز گذشت مدت زمان های معینی از تزریق، از شکم و لگن تصویر تهیه میکنیم ) باید روی تصویر زمانش ذکر شود (
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ان یونیک و یونی ها از ن میشود ترجیحا به جایبسته به وضعیت بیمار و ریسک فاکتور هایی که دارد توصیه مدیا،  انتخاب کنتراست مدیا : در مورد انتخاب کنتراست

 بجای استفاده از هایپراسموالر ها از اسموالریته های پایین استفاده کنیم.

*استفاده از کمپرسور : در بعضی بخش ها از کمپرسور 

کنند)حتی می تواند با استفاده از نوار پارچه  استفاده می

بیمار قرار ای که یک سمت ان فیکس شده و  و روی شکم 

ایجاد شود( کمپرسور  روی شکم بیمار  کمپرسور ،میگیرد

فشار ایجاد می کند ، همچنین سبب می شود  ماده 

حاجب مدت زمان بیشتری توقف پیدا کند و کالیس های 

 کلیه بیشتر پر شوند .

   

 

 ف زاویه دارد(درجه به سمت خل 15کالیس های خلفی بیشتر پر میشود)چون کلیه ، *نکته: دروضعیت سوپاین

  (fowler position )قرار بگیرد ( مریض در وضعیت فولر2(استفاده از کمپرسور 1اگر بخواهیم کالیس هارا تماما پر کنیم چند راه وجود دارد:

کلیشه لوکالیزه مربوط به فاز پیلوکالیس را دقیقه بعد از تزریق( میتوانیم  5سوال: چه زمانی از کمپرسور استفاده میکنیم ؟ زمانی که ترشح کلیه ها دیده شد)تقریبا 

 )تهیه کنیم )کالیس ها و لگنچه را بهتر میتوانیم ببینیم.

 .ذکر شود کمپرسوراز استفاده  ،اشکاالت استفاده از کمپرسور : در تصاویر آرتیفکت ایجاد میکند که باید حتما روی تصاویر

 کنترا اندیکاسیون استفاده از کمپرسور :

در هر شرایطی کنترااندیکاسیون  .ریض های اورژانس )این بیماران ممکن است دچار تروما و درد شدید مثل درد ناشی از سنگ و خون ریزی باشنددر همه ی م-

 دارد و میتواند مشکالت بیمار را بیشتر کند.(

 منجر به پارگی میشود.( خطرناک است و ،دارند م)فشار روی عروقی که آنوریسم یا برآمدگی عروقیبیمارمبتال به آنوریس- 

 سیب بزنیم.آمریضی که تازه از اتاق عمل بیرون آمده و دارای سوچور است نباید کمپرسور استفاده کنیم چون ممکن است محل سوچور یا عمل را -

 .تحت هر شرایطی اجازه استفاده از کمپرسور را نداریم ،در مورد همه ی بیمارانی که پیوند کلیه شده اند-

شوک  کمپرسور روی عصب واگ و ورید وناکاوا اینفریور فشار وارد میکند و ممکن است خطر شوک را در مریض افزایش دهد لذا در بیماری که در معرض*نکته : 

 )مواردی که شوک وازوواگال را تشدید میکند( نباید از کمپرسور استفاده شود. است

بیمار باردار نباشد)در ازمون هایی مثل باریم انما و رادیوگرافی مهره های کمری  یکنیم ،گناد ها شیلد شود،از میدان های محدود تر استفاده م بیمار: پرتویی حفاظت

اگر مجبور به انجام آزمون  شدیم باید موارد ایمنی   .میتواند مشکالت بیشتری را برای جنین ایجاد کند ،که تعداد تصاویر و مقادیر اشعه تابشی زیاد است IVPو 

 دقیق تر رعایت شوند.(

 IVPمراحل انجام 

 .که باید تمامی نواحی شکم و لگن دیده شود از بیمار تهیه می شود APوپروجکشن   supineدر بدو ورود یک کلیشه ساده ی شکم با پوزیشن

 L4سانتر روی  جاییکه که کلیه ها دیده شود.میدان و سانتر اشعه : از سمفیز به باال تا 

در این تصویر، آمادگی بیمار، شرایط تابش، وجود دانسیته کلسیفیکاسیون و سنگ های 

 رادیواپاک و ... را بررسی میکنیم

 را تکرار میکنیم. KUB ،*نکته: در صورت نیاز در همین مرحله

پیدا نکردیم یا در محل خودش *نکته: اگر در  تصویر اولیه سایه ی یکی از کلیه هارا 

نبود( باید یک کاست بزرگتر بگزاریم و تا دیافراگم میدان را باز  L3تا  T12دیده نشد )از 

 کنیم.
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 سوال:در کلیشه های اول آیا سمفیزپوبیس را  به نفع کلیه ها  می توان حذف کرد ؟

 تصویر از سمفیز و یک تصویر از کلیه ها تهیه می کنیم.یک  ،اگر ناچارا نتوانستیم در یک کلیشه  هردو را داشته باشیم خیر، 

 KUBایستاده تهیه کنیم ) زمانی که در  KUBرا در وضعیت غیر سوپاین بگیریم مثال ممکن است ناچارا   IVP**نکته:در بعضی بیماران مجبوریم این تصاویر 

 توپیک شده اند یا اصال دیده نمیشوند(. (اک-)جابجا شده اند معمولی محل کلیه ها در محل طبیعی خودشان قرار ندارد

 : IVPانجام آزمون   

 هبعد از تزریق اگر مشکلی برای بیمار بو  با استفاده از شرایط استریل، تزریق را انجام داده، از بیمار و انتخاب صحیح کنتراست مدیا KUBپس از تهیه ی کلیشه 

 کنیم. جود نیامد شروع به تصویر برداری میو

و فقط باید کلیه ها داخل تصویر باشند. بعد از آن بر اساس ترشح ماده ی حاجب زمان  دقیقه گرفته می شود 5کنیم بطور معمول بعد از  تصویری که تهیه میاولین 

 .دقیقه تصویر برداری انجام میشود 15دقیقه به  15 به همین صورت،دقیقه ( و  15 از های بعدی انتخاب می شود )به طور معمول بعد

اع یا اتس ابعاد کالیس ها، ابعاد کلیه، ترشحات، دقیقه:  ترشح کالیس های مینور و ماژور و لگنچه را میتوانیم ببینیم. 5ساختمان های قابل مشاهده در کلیشه ی  -

 عدم اتساع آنها  بررسی میشود. 

 ساعت بعد باید تصویر برداری کنیم( 24در تصویر باشد. ) گاهی تا  ،*باید در تصاویر بعدی حتما دو کلیه که ترشح کرده اند

)مثال بیماری داریم که هیدرونفروز است می خواهیم کلیه را تصویر برداری  زمان توقف آزمون:  بسته به این است که  با چه اندیکاسیونی تصویر برداری شده است-

دقیقه لوکالیزه مثانه است(اما مریضی که کلیشه تخلیه دارد باید  45مریض را مرخص کنیم) 45و  30و  15و  5کنیم)مشکلی در مثانه ندارد(میتوان بعد از کلیشه 

 ادامه پیدا کند(

 .نیاز داشته باشیمو لوکالیزه کنیم ممکن است تصاویر اضافه  *نکته: در حین تصاویری که تهیه می

( میتوانیم از کمپرسور استفاده کنیم  1برای بررسی بهتر  حالب ، ر وضعیت ترندلنبورگ قرار می دهیمبیمار را د ،* نکته: برای مشاهده ی بهتر کالیس های فوقانی

 (مریض را در وضعیت فولر قرار دهیم.2

دقیقه در حالت پرون قرار میدهیم )حالب ها به سمت قدام تحدب دارند و در این وضعیت   15مریض را به مدت  ،( برای پر کردن همه ی حالب از مواد حاجب3

 تهیه می کنیم. supineولی تصویر را به صورت  کنتراست مدیا درون حالب جمع میشود و دیرتر تخلیه میشود(
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 ممکن است به نماهای اضافی نیاز داشته باشیم:  ،کنتراست مدیا بعد از تزریق  IVPدر آزمون**نکته: 

 مشابه تصاویر ایستاده شکم                          کلیه شناور (-(عکس های ایستاده )بررسی کلیه نابجا 1

   

 مشابه نمای نیمرخ تصاویر شکم   ( نمای لترال )بررسی شیفت یا جابه جایی قدامی کلیه ها(2

 

 بررسی سایه های مشکوک مثل دانسیته سنگ  حدود کلیه((نمای ابلیک ) 3

 درجه به خلف چرخش میدهیم )ابلیک خلفی( 30-35* نکته : برای تشخیص سنگ کلیه از سنگ صفراوی، از وضعیت روبرو  بیماررا حدود 

با سنگ کلیه اشتباه گرفته شود. و برای افتراق آنها از نماهای متعددی از کلسیفیکاسیون ها داخل ورید ها که نمای آن شبیه سنگ است و ممکن است  *فلبولیت:

 سنگ کلیه به پوزیشن ابلیک نیاز است.

 

 :  CTاستفاده از تومو گرافی و

 برای حذف سایه های مزاحم به ویژه در بیمارانی که آمادگی قبلی ندارند به کمک سی تی تصویر برداری  انجام می شود.

  (retrograde urography)بررسی مجاری به کمک روش بازگشتی

 بد(  وارد بدن می شود.علت نام گذاری: کنتراست مدیا در خالف مسیر جریان طبیعی ادرار )که از کلیه ها شروع میشود و تا حالب و مثانه و پیشابراه ادامه می یا

 )بنابراین احتمال ورود پاتوژن ها از بیرون به کلیه ها وجود دارد(.

 اندیکاسیون:

 بررسی ساختمان کالیس ها و لگنچه ) بحث عملکرد مطرح نیست( در بیمارانی که کلیه ترشح ندارد یا خاموش است.  
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فقط وقتی که کلیه ترشح ندارد استفاده میشود و در صورت ترشح کلیه، از  retrograde urography*نکته: از 

 این آزمون استفاده نمی شود.

 نیاز به بیهوشی داشته باشد)در بچه ها و یا در صورت عدم همکاری(ممکن است مریض  آمادگی بیمار:

 قبل از این آزمون بیمار باید مصرف آنتی بیوتیک را شروع کند و تا بعد از آزمون ادامه دارد. 

 (:(retrograde urographyطریقه ی انجام آزمون به روش بازگشتی 

ود ، از انتهای اندوسکوپ کاتتر خارج میشود.یک کاتتر از سیستوسکوپ وارد مثانه میش ،ابتدا از طریق پیشابراه

سمت راست و یک کاتتر از سمت چپ وارد لگنچه میشود)میتواند یک طرفه انجام شود یعنی در هرنوبت فقط یکی 

از کلیه ها بررسی شود(کاتتر تا داخل لگنچه هدایت می شود )به کمک تصاویر فلوروسکوپی( ، پس از قرار گیری 

سی سی تزریق میشود)کنتراست مدیا از بیرون توسط  3-5مقدار کمی کنتراست مدیا به میزان  در لگنچه

 آندوسکوپ تزریق میشود ( پس از پر شدن لگنچه بخش مورد نظر بررسی می شود.

 تصویر برداری: 

 لگنچه و کالیس ها پر و بررسی می شوند) فاز پیلوگرام (-

 ه و با تزریقکاتتر  به قسمت دیستال حالب هدایت شد-

 یورتروگرام(فاز کنتراست مدیا حالب  بررسی می شود) 

بعد از  پرشدن حالب کاتتر را خارج میکنند و  با تزریق -

 مثانه پر و بررسی می شود  ،کنتراست مدیامقدار بیشتری 

 )سیستوگرام(

*به مجموع این سه  مورد رتروگرید اوروگرافی گفته می 

 شود 

بالفاصله بعد از تزریق از محل کلیه ها تصویر تهیه کنیم )یک دقیقه ی اول تزریق( همه ی نفرون ها پر از کنتراست مدیا بوده و آن را  IVPنکته : اگر در آزمون 

 ترشح کرده اند اما هنوز به کالیس ها نرسیده که به آن فاز نفروگرام گفته می شود.

 ارزیابی میکنند. CTورد استفاده قرار میگیرد چون پارانشیم را با سونوگرافی و کاربرد نفروگرام : بررسی پارانشیم کلیه که االن کمتر م

 آزمون بررسی مثانه به کمک  مواد حاجب 

 ) سیستوگرافی (

  مثانه به دوروش به کمک کنتراست مدیا پرمی شود:

و تزریق وریدی )آنتی   IVPبه دنبال آزمون -1

 ( Antegradeگرید  

 (Retrogradeرتروگرید )-2

 د آزمون به شکل رتروگرید انجام نمی شود.ــباش *نکته: اگربیماردچارتنگی مجرا

 دسته تقسیم می شوند: مورداستفاده دراین آزمون به دوکنتراست مدیای 

بایدشرایط استریل رقیق شده ، سپس استفاده میشود ) زمان رقیق کردن حتما  %30(:  کنتراست مدیای حاوی ید و تزریقی که تا غلظت positiveمثبت) -1

 رعایت شودوازمحلول های تزریقی استریل برای رقیق کردن استفاده کنیم.(

(: زمانی که بیمارنسبت به کنتراست مدیا حساسیت خیلی زیادی داشته باشدیادرمواردی که پارگی مثانه خیلی وسیع و گسترده باشداز Negativeمنفی ) -2

 کنتراست مدیای منفی استفاده می شود. 

 .(کته:هنگام بررسی مثانه با کنتراست مدیای منفی هوا را استریل کرده سپس وارد مثانه می کنیم. )هوای باالی شعله چراغ الکلی استریل است*ن
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سبت به وده و نهای دردسترس ایزواسموالر بکنتراست مدیاضر کنتراست مدیا های جدید نیازبه سیتوگرافی با کنتراست مدیای منفی را رفع کرده ، چون ا*درحال ح

 هستند. safeواکنش های حساسیتی 

 اندیکاسیون های بررسی مثانه:

 رست صورتتروماها و شکستگی های استخوان های لگن که منجر به پارگی مثانه می شود)قبل ازعمل جراحی ترمیم و بعداز آن برای اینکه ببینیم ترمیم د-1

 گرفته است یانه(

 به علت ضربه باشند.  ضایعات التهابی یافیستول ها: ممکن است بعلت -2

 به رکتوم، واژن ، رحم و... فیستول پیداکند. برای مشاهده ی بهتر فیستول های مثانه نمای لترال ازلگن تهیه می کنیم. مثانه می تواند

 مثانه نوروژینک -3

مثانه ازحالت صاف خارج شده است و در تصویر برداری با کنتراست مدیا نمایی مثانه نوروژنیک: مثانه ای که به علل اختالالت عصبی مشکل پیداکرده و جداره ی 

 نوروژنیک شوند.شبیه به درخت کاج کریسمس ایجاد می شود. بیماران مبتال به اسپاینا بیفیدا )دارای شکاف در مهره های خود( میتوانند مبتال به مثانه ی 

 دیورتیکول های مثانه  -4

 post voidingمجددا تصویر تهیه می کنیم این تصویر  و خالی کند می خواهیم  به دستشویی برود و مثانه اش را بیمار از نتراست مدیاکبعدازپرکردن مثانه با 

cystography  ( .داره ل جدیورتیکول باقیمانده است . چون دیورتیکوی کنتراست مدیامثانه خالی شده اما ی  کنتراست مدیادوم حجم زیادی از درتصوبر نام دارد

 ی عضالنی ندارد.(

 (Recurrent lower urinary tract infectionعفونت های مکرر)راجعه(ادراری )-5

آنتی بیوتیک  *برای افراد مبتال به عفونت ادراری، تست های آزمایشگاهی ازنظروجودباکتری وهم چنین کشت ادرارانجام می شود. بیماربعد ازیک دوره مصرف

 مراجعه می کند یعنی به عفونت راجعه مبتالست وپزشک برای این فردسیستوگرافی درخواست می کند. مجددا باعفونت ادراری 

 (است.E.Coliازعفونت های شایع درخانم ها اشرشیاکالی) 

: این حالت دربچه (Vesicourethral  reflux)ریفالکس وبازگشت ادرارازمثانه -6

کمک زیادی به بهبودی بیمار ها شیوع بیشتری دارد. درصورت تشخیص به موقع، 

میکند اما در غیر اینصورت ممکن است بیمار به پیلونفریت مبتال شده و حتی بخشی از 

 کلیه ی خود را از دست بدهد.

*رفالکس مثانه هنگامی میتواند به خوبی تشخیص داده شود که پس از تزریق از بیمار 

شت ادرار  به حالب و اتساع خواسته شود که ادرار کند، زیرا فشار مثانه سبب باز گ

 لگنچه و کالیس های کلیه می شود  و درتصویرنمایی مانندپنجه پا ایجاد  می کند.

می گویند و الزمه ی  این روش این است که  voiding cystographyاین روش را 

 مثانه ازماده حاجب پرشده باشد.

()برای posterior urethral valvesدریچه های خلفی پیشابراه )  تخلیه ی مثانه به دلیل وجودتنگی ها و ناهنجاری های مادرزادی اورترا)پیشابراه(: عدم -7

 (urethral false passageبررسی این دریچه ها الزم است ابتدا مثانه ازماده حاجب پرشود ( ، مجاری فرعی پیشابراه )

واردپیشابراه می شود(. تنگی هایی که در ناحیه  انتریور اورترا در  کنتراست مدیاادرارکردن  بعدازپرکردن مثانه امکان بررسی اورترا)پیشابراه(هم وجود دارد )حین 

وجود دریچه های خلفی باشد.) بخش پروستاتیک وممبرانوس  اورترا رابخش پوستریور  می نامند و به بخش اسفنجی بخش   اقایان اتفاق می افتد می تواند به دلیل

 آنتریور گفته میشود.(

 ایجاد می شود.  Filling defect*نکته: دربعضی از آقایان  مخصوصا با سن باال به دلیل فشار ناشی از  بزرگی پروستات درقسمت تحتانی مثانه 

 *نکته: در آقایان به طور طبیعی پروستات از پایین مثانه و در خانمها رحم از باالی مثانه مقداری فشار به آن وارد میکند.

ست حین انجام سیستوگرافی جهت بررسی مثانه ، بزرگی پروستات هم تشخیص داده شود.) در حال حاضر از سیستوگرافی برای تشخیص بزرگی *نکته: ممکن ا

 پروستات استفاده نمی شود (
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 کنترااندیکاسیون های سیستوگرافی:

 یکاسیون دارد )مثل تنگی(.در آزمون  سیستوگرافی رتروگرید، هرعلتی که مانع ازسوندگذاری موفق باشد کنترااند -1

 د.به طور کلی برای آزمون سیستوگرافی بیمار باید با سوند ادراری وارد بخش شود و تزریق کنتراست مدیا نیز از طریق همین سوند صورت میگیر

امل دوره درمان  ازهرگونه سوند گذاری خودداری بیمارانی که دچارعفونت فعال می باشندیعنی عفونت آنها به طور کامل درمان نشده باشد. باید تا پایان یافتن ک-2

 کنیم ) زیرا امکان انتقال پاتوژن ازمجرای ادراری به داخل مثانه وجود دارد(

 خانم های باردار-3

 بیماردچارحساسیت باشد) کنترااندیکاسیون نسبی ( -4

متناسب با  کنتراست مدیا( ، وحجم %30ی رقیق استفاده می کنیم)غلظت حدود کنتراست مدیااستفاده از مواد حاجب در آزمون: برای انجام سیستوگرافی معموال از

 ( 400ccتاحدود  200ccودربالغین ازحدود  150cc-100وزن ، سن وجثه بیمار تعیین میگردد. )دربچه ها حدود

 راتازمانی تزریق می کنیم که بیماریک مقداراحساس دردکند)مثانه متسع  می شود( کنتراست مدیا*نکته: 

 تصویر برداری:

 در بدو ورود بیمار و قبل از تزریق کنتراست مدیا، تصویر ساده ی لگن در نمای رو به رو از بیمارگرفته می شود .

 تهیه گردد.  spotمثانه بایدباکنترل فلوروسکوپی پر شود ودرصورت نیازتصاویر

 مجددا تصویر روبروی لگن تهیه می شود ، سپس نماهای تکمیلی گرفته می شود.  کنتراست مدیاپس ازپرکردن مثانه با 

 

   درجه به سمت پا  15:  اشعه ی مرکزی با زاویه ی  AP axial (پروجکشن 1

 

اندیکاسیون: بررسی مثانه و دیستال حالب )مثال در ریفالکس مثانه به حالب (،  

 بررسی اختصاصی  گردن مثانه .

 

 اینچ باالترازسمفیزپوبیس )مشابه تصویربرداری ازکوکسیس( 2:  پرتوی مرکزی

 درجه ی سفالیک برروی کوکسیس می تابد. 15تهیه می کنیم و پرتو  با زاویه ی  PA axial*اگربیمارنتوانست دراین وضعیت قرارگیرد پروجکشن 

 مشابه تصاویر نیمرخ لگن . (lateral) :   ( نمای نیمرخ2

کاربرد: بررسی فیستول های مثانه ، بررسی  دیواره های خلفی و قدامی مثانه  .  

 می شوند.(  superimposeاین دیواره ها روی هم  Axial)درنمای روبرو و 

 

 

   (AP oblique projection)( پروجکشن مایل3

از وضعیت روبه رو   40-60وضعیت بدن بیمار:لگن بیمار راحدود 

  چرخش می دهیم .

 ASISاینچ داخلتراز  2پرتوی مرکزی :

 کاربرد: بررسی مثانه و دیستال حالب در آقایان 
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 voidingمی گویند.که معموال به صورت  (cystourethrography)*اگردرادامه ی مثانه اورترا را هم بخواهیم بررسی کنیم اصطالحا به آن سیستو اورتروگرافی

 یا همراه با تخلیه ی ادرار صورت میگیرد.

 است یعنی بررسی مثانه و مجاری ادراری همراه با تخلیه ی ادرار.  Voiding Cystourethrographyبه معنای   VCUGنکته: اصطالح 

 از ریفالکس بررسی می شود .انقباضات وفشار ناشی  Voidingتهیه کنیم ارزش برای ریفالکس نداردچون هنگام  Voidingاگرهمین تصویر رابدون 

 می تواند به دو صورت رتروگرید و انتی گرید انجام می شود. VCUG*نکته: 

 می کنیم . درسیستواورتروگرافی چه رتروگرید وچه آنتی گرید ابتدا باید حتما مثانه ی بیمارپرشده باشد.و بعددرهنگام ادرارکردن پیشابراه را بررسی

 VCUGارزش تشخیصی 

 ساختمان اورترابررسی -

 بررسی تنگی صورت بپذیرد ( obliqueبررسی تنگی اورترا) در آقایان حتما باید با استفاده از پوزیشن  -

( یا پارگی false passageپارگی یا ایجاد مجرای کاذب )بیماران ممکن است دراثرتروما دچار مجرای کاذب)- 

 پیشابراه شوند(

 دریچه های خلفی پیشابراه-

 ریفالکس ادرار از مثانه به حالب در بچه هابررسی -

ارزش تشخیصی باالیی دارد)بجز   VCUG*نکته: روش

در موارد تروما( و حتی سونوگرافی هم نتوانسته 

 جایگزین این روش شود.

 

 


