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 األشعة المقطعیة:  وتسمى أیضًا التصویر المقطعي المحوسب Computed Tomography هو جهاز یستخدم األشعة السینیة مع تقنیة

 الكمبیوتر اللتقاط صور لجسم اإلنسان یمكن استغاللها في مجال الطب. تعود تسمیتها بهذا االسم كونها تعطي صورا على شكل مقاطع

 للجسم. تتمیز صور األشعة المقطعیة بوضوح عالي جدا مقارنة باألشعة التقلیدیة خاصة في تصویر العظام وأعضاء جسم اإلنسان

 األخرى. كما تعتبر األشعة المقطعیة فحص سریع ودقیق ولذلك تستخدم بشكل واسع في أقسام الطوارئ لتقییم حالة المرضى بعد الحوادث

 وعند الشك بوجود جلطات..إلخ. فهي تساعد في اكتشاف علل المریض بسرعة وهذا یضمن التدخل الطبي السریع لعالج الحالة مما یؤدي

 لزیادة كفاءة العالج. من عیوب األشعة المقطعیة هو إعطائها جرعات عالیة من األشعة المؤینة لذلك یجب استخدامها بحكمة وعند الحاجة

 فقط.
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 مقدمة

        قد تتطلب بعض فحوص األشعة المقطعیة استخدام الصبغة على حسب نوع الفحص والمرض المراد تشخیصه. وهذا الیعني أن جمیع

 فحوص األشعة المقطعیة تتطلب الصبغة، ولكن بعضها.  والصبغة في فحوص التصویر المقطعي هي أحد ثالث أنواع: إما صبغة تحقن في

 الورید، أو صبغة یتم شربها قبل الفحص بفترة معینة. أما النوع الثالث من الصبغات فهو الصبغة عن طریق الحقنة الشرجیة.  والنوع

 األخیر هو األقل شیوعًا وتكون الحاجة إلیه لتشخیص علل القولون والمستقیم. قد تستخدم جمیع الثالثة أنواع في فحص واحد أو یتم االكتفاء

 ببعضها. والشخص الذي یحدد إستخدام الصبغة من عدمه هو طبیب األشعة بناءا على نوع الفحص والمرض المراد تشخیصه.

 

       الصبغة هي مادة سائلة تحتوي غالبًا على الیود. فائدة الصبغة في األشعة المقطعیة هو أنها تزید من وضوح األنسجة واألعضاء

 واألوعیة الدمویة. هذه الزیادة في التباین تكون مهمة في بعض األمراض، وبدون الصبغة قد ال یتمكن طبیب األشعة من تمییز بعض

 األمراض. یختلف تركیب الصبغة الوریدیة عن تركیب الصبغة التي یتم شربها. و سأناقشهما ببعض التفصیل في هذا المقال.

 

 الصبغة الوریدیة

       سبب تسمیتها هنا یرجع إلى أن هذه الصبغة یتم حقنها في الورید بواسطة إبرة. غالبًا ما یكون موضع هذه اإلبرة أما في الذراع أو الید.

 الهدف من الصبغة الوریدیة هو تحسین وتعزیز وضوح الصور خاصة لألوعیة الدمویة والدماغ والكبد والكلیتین. وهي شفافة كالماء، في

 العادة تكون كمیة الصبغة المستخدمة ما بین 75-150 مل.  تعتمد كمیة الصبغة المعطاة للمریض على عدة عوامل منها: العمر والوزن

ونوع العضو المراد تشخیصه.

 
 صورتین لنفس المریض التي على الیسار بدون الصبغة وتظهر فیها الكبد طبیعیة. أما بعد إعطاء الصبغة یتضح وجود مرض في الكبد
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 كیف یتم حقن الصبغة الوریدیة؟

       كما ذكرت سابقًا یتم حقن الصبغة وریدیًا بواسطة إبرة موجودة في الذراع أو الید. یتم حقن هذه الصبغة خالل التصویر والمریض

 على طاولة الفحص. ویتم حقن الصبغة بإحدى طریقتین: الطریقة األولى هي الحقن بواسطة تقني األشعة المقطعیة بواسطة إبرة . أما

 الطریقة الثانیة في بإستخدام جهاز الحقن األوتوماتیكي وهو جهاز خاص لغرض حقن الصبغة ویسمى إنجیكتور Injector. ویتحكم تقني

 األشعة المقطعیة باإلنجكتور بشكل كامل خاصة توقیت حقن الصبغة وكمیتها.

 

 إعطاء الصبغة للمریض بواسطة جهاز الحقن المیكانیكي اإلنجكتور

      وبعد حقنها في الورید تدور الصبغة في جمیع أنحاء جسم المریض عن طریق أوعیته الدمویة. فهي تذهب بعد الحقن الوریدي إلى

  القلب الذي یضخها لجمیع األعضاء بواسطة الشرایین. وتكون الكلیتین والكبد مسؤولة عن وظیفة تخلیص الجسم من الصبغة.

 

 تصویر األوعیة الدمویة لألطراف السفلیة بواسطة الصبغة
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 تحضیر المریض للصبغة الوریدیة

       یتطلب التحضیر لفحص تستخدم فیه الصبغة الوریدیة إلى الصیام لمدة ال تقل عن أربع أو ست ساعات. أیضا  للتأكد من سالمة

 الصبغة على المریض، یجب إجراء فحص دم في المختبر لوظائف الكلى creatinine. فجسم المریض یتخلص من الصبغة بواسطة

 الكلیتین والبد من التأكد من سالمة الكلى قبل إعطاء الصبغة للمریض وإال یستلزم إجراء تحضیرات خاصة. یعتبر القصور في وظائف

 الكلى من األعراض الجانبیة للصبغة الوریدیة وعلینا التأكد من سالمة الكلى قبل إجراء الفحص بالصبغة. أما المرضى الذین یعانون من

 الفشل الكلوي فیتم جدولة األشعة المقطعیة لیتوافق مع موعد غسیل الكلى بحسب سیاسة المستشفى. یجب أن أذكر هنا أن على المریض

 اتباع التعلیمات المعطاة له من قبل قسم األشعة أو الطبیب المعالج. فقد تختلف التحضیرات من فحص آلخر، أو حتى من مستشفى آلخر

 على حسب السیاسة المتبعة. قد ُیطلب  من المریض التوقف أیضًا عن إستخدام منظم السكر الجلوكوفاج قبل أو بعد األشعة المقطعیة. لذلك

 یجب اإللتزام بالتعلیمات بشكل حرفي.

 

 هل تعتبر الصبغة الوریدیة آمنة؟

      یستلزم إجراء فحص األشعة المقطعیة بالصبغة توقیع المریض على إقرار consent على علمه بمخاطر وأضرار الصبغة. ویجب

 أن یشرح للمریض لماذا الفحص یتطلب الصبغة باإلضافة إلى أعراضها الجانبیة، واإلجابة عن كل تساؤالته في هذا الخصوص. وهذا یأتي

 من سیاسة إشراك المریض في القرار الطبي المتبعة عالمیا. وبشكل عام یمكننا القول بأن الصبغة المستخدمة في األشعة المقطعیة آمنة

 ماعدا في بعض الحاالت. فیجب سؤال المریض إن كان یعاني من األمراض التالیة: الحساسیة من الیود، الربو، أمراض القلب، أمراض

 الكلى، علل الغدة الدرقیة، السكر. وعند وجود أحد هذه األمراض قد یتطلب الوضع إجراء تحضیرات خاصة بحسب كل حالة كإعطاء أو

 إیقاف بعض األدویة قبل الفحص، أو حتى صرف النظر عن إجراء األشعة المقطعیة.

 

 األعراض الجانبیة للصبغة الوریدیة

     تتفاوت األعراض الجانبیة للصبغة بین أعراض خفیفة بسیطة إلى أعراض أكثر خطورة. من األعراض األكثر شیوعًا هو اإلحساس

 بحرارة بسیطة أو دفء بالجسم عند حقن الصبغة، أو اإلحساس بطعم معدني في الحلق. وهذه من األعراض التي ال تدعو للقلق وهي شائعة

 وتستغرق عادة مدة ال تزید عن دقیقة ومن ثم تزول.

      من األعراض التي تستلزم إنتباه تقني األشعة هي صعوبة التنفس عند المریض. في هذه الحالة یجب إخبار الطبیب المناوب ومساعدته

 في حال الحاجة إلى إعطاء المریض بعض األدویة. بعدها یتم وضع المریض تحت المالحظة لفترة معینة قبل خروجه من قسم األشعة.

 ویجب على تقني األشعة المعرفة التامة بأعراض الصبغة الجانبیة وكیفیة التعامل معها. األعراض الجانبیة الخطیرة للصبغة هي نادرة

 الحدوث. ومن خالل عملي كأخصائي أشعة مقطعیة لمدة قاربت على العامین أجریت فیها مئات إن لم یكن آالف فحوص األشعة المقطعیة،

 لم تواجهني وال حتى لمرة واحدة أحد أعراض الصبغة الحادة. ولكن مع ذلك یجب االستعداد دائمًا للمفاجئات.
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 الصبغة عن طریق الشرب

      تستخدم هذه الصبغة عند تصویر البطن والحوض. وقد تستخدم وحدها أو باإلضافة إلى الصبغة الوریدیة. ویوجد نوعان من هذه

 الصبغات: النوع األول هو  الباریوم Barium وهو له كثافة شبیهة بالمیلك شیك. ویتم خلطه بالماء. أما النوع الثاني فهو  الجاستروجرافین

 Gastrografin وهي مادة تشبه الماء تتكون من الیود وهي أیضًا یتم خلطها مع الماء. یجب شرب كمیة كافیة من الصبغة قبل الفحص

 من 1000-1500 مل. في العادة یتم شربها قبل ساعة إلى أربع ساعات من الفحص حسب نوعه. وذلك لیتسنى للصبغة التحرك نزوًال في

 جسم المریض من المعدة إلى األمعاء الغلیظة مرورًا باألمعاء الدقیقة. وفي بعض األحیان یتم اإلكتفاء بشرب الصبغة على طاولة الفحص

 قبل البدء مباشرة وهذا عند الحاجة لتشخیص المعدة فقط.

 

Types of IV cannulas أنواع اإلبر المستخدمة 

      یتم حقن الصبغة الوریدیة في األوردة veins بواسطة عدة أنواع من اإلبر والطرق:

 أوال الحقن بواسطة الكانیوال:  هي طریقة مفضلة وسریعة وبسیطة لحقن الصبغة وتناسب أغلب المرضى. وهي تتواجد بعدة مقاسات. كل

 مقاس له رقم معین ولون خاص لیسهل التعامل معها. یكون الذراع هو المكان الشائع لتركیب هذا النوع من اإلبر. وسأذكر المقاسات التي

 غالبا ما تستخدم في األشعة المقطعیة:

 مقاس 16 (gauge 16) : لونها رمادي وهي إبرة من النوع الكبیر تناسب المرضى الذین یمتلكون أوردة كبیرة وقد یصعب1.

Mechanical تركیبها وفي أحیان كثیرة غیر ضروریة. من ممیزاتها أنها تتحمل الحقن بواسطة جهاز الحقن المیكانیكي 

 Injector على معدل تدفق flow rate عالي. ُیفضل إستخدامها في فحوص القلب والشرایین التاجیة.

 مقاس 18 ( gauge 18) : لونها أخضر وهي إبرة أیضا كبیرة وتتحمل قوة الحقن بواسطة جهاز الحقن بمعدل تدفق عالي.  هي2.

 اإلبرة المفضلة في األشعة المقطعیة واألكثر إستخداما . یمكن إستخدامها في فحوص القلب وفحوص األنجیو بكفاءة عالیة.

 مقاس 20 (gauge 20) : لونها وردي وهي إبرة متوسطة الحجم قد یمكن إستخدامها في األشعة المقطعیة بكفاءة مقبولة3.

 خاصة في الفحوص التي ال تتطلب الحقن بمعدل تدفق عالي. ال یفضل استخدامها في فحوص القلب وفحوص الشرایین كفحص

 الجلطة الشریانیة. لكن یمكن إستخدامها مع تعذر إمكانیة تركیب إبرة أكبر بسبب صغر األوردة ویمكن أن تتحمل بحسب إحدى

.  5ml/sec الدراسات الحقن بدرجات عالیة تصل إلى  1

 مقاس 22 (gauge 22) : لونها أزرق وهي تعتبر ابرة ممتازة في حالة األطفال عند حاجتهم إلجراء األشعة المقطعیة4.

 بالصبغة. لكن بالنسبة للكبار فهي تعتبر غیر مفضلة وال تتحمل قوة جهاز الحقن المیكانیكي االنجكتور بكفاءة عالیة ولكن قد یتم

 اللجوء إلیها كحل أخیر عند تعذر تركیب مقاسات أكبر مع تقبل إحتمالیة أن الفحص قد یكون غیر مثالي وذلك لوجود الصبغة في

 األوردة بشكل خفیف قد یؤثر على جودة الفحص. ال یتم حقن بمعدل أكثر من 3ml/sec عند إستخدام هذه اإلبرة وذلك لزیادة

. extravasation احتمالیة حدوث تسرب الصبغة أو دخولها تحت الجلد 

 مقاس 24 (gauge 24): لونها أصفر ویتم استخدامها لألطفال وُیفضل تجنب جهاز الحقن المیكانیكي االنجكتور، ویتم الحقن5.

.1.5ml/sec بالطریقة التقلیدیة بالید بواسطة تقني األشعة. عند إستخدام االنجكتور یجب استخدام معدل تدفق أقل من 

1 Peripheral intravenous power injection of iodinated contrast media through 22G and 20G cannulas. 
Apr;181(4):355-61. doi: 10.1055/s-0028-1109181. Epub 2009 Mar 11. 
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  * مالحظة:  كلما زاد الرقم صغر المقاس ولیس العكس. نالحظ أن الكانیوال مقاس 16 هي أكبر من الكانیوال مقاس 24.

 

 

 ألوان الكانیوالت بناءا على مقاساتها

 

 

 شكل ُیوضح األوردة التي یمكن استخدامها في تركیب اإلبر في األشعة المقطعیة. ُیفضل إختیار أوردة كبیرة في الذراع خاصة عند إستخدام

 اإلنجكتور. تركیب اإلبرة في ظاهر الید یجب أن یكون آخر حل بعد فشل تركیب اإلبرة في أوردة أكبر.

7 



 الصبغة في فحوص األشعة المقطعیة - رادكالس.نت

 

 ثانیا الحقن بواسطة الـ PICC Line : هي نوع من القساطر تبدأ من الذراع وتنتهي بقرب القلب عند superior vena cava. تكون

 هذه القسطرة مركبة في المریض لمدة طویلة تصل إلى عدة شهور. ُتستخدم هذه القسطرة لغرض إعطاء األدویة أو العالج الكیماوي …

 إلخ. في العادة نواجه صعوبة مع المرضى الذین یمتلكون هذا النوع من القساطر في تركیب كانیوال في أوردة الید لغرض األشعة المقطعیة.

Peripherally Inserted Central لذلك من الممكن إستخدام هذه القسطرة في إعطاء الصبغة كحل بدیل. هي إختصار لـ 

 Catheters . ویفضل الحقن بالطریقة التقلیدیة بواسطة الید ومن الممكن إستخدام جهاز الحقن المیكانیكي ولكن یتم تقلیل معدل التدفق

  flow rate بعد إبالغ وموافقة طبیب األشعة.  2

 

 

 

 

 

 
 ثالثا الحقن بواسطة الـ Central Line : وتسمى أیضا بـ CVC اختصارا لـ Central Venous Catheter . هي قسطرة توضع في

 ورید كبیر وتنتهي قرب القلب بشكل مشابه لـ PICC Line. ولها أیضا نفس التعلیمات المذكورة سابقا عند استخدام الصبغة. إال أن موضع

 بدایتها یختلف عن الـ PICC Line . یمكن تقسیم أنواعها بثالث أنواع حسب مكان البدایة علما أن جمیعها تنتهي بقرب القلب:

1.  internal jugular central line (neck) 

2. subclavian vein or axillary central line (chest) 

3. femoral central line (groin) 

 

 

 

 

 

2 The use of central venous catheters for intravenous contrast injection for CT examinations. Br J 
Radiol. 2011 Mar; 84(999): 197–203. 
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 رابعا الحقن بواسطة Chest Ports : هي عبارة عن أنبوب مزروع تحت الجلد جراحیا یمكن الوصول إلیه بواسطة إبرة خاصة. التعامل

 مع هذا النوع یحتاج لشخص متدرب مسبقا. هذا النوع من القساطر غیر شائع. یمكن استخدام هذا النوع عند وجوده لدى المریض لحقن

 صبغة األشعة المقطعیة بموافقة طبیب األشعة وبوجود شخص متخصص في التعامل مع هذه القسطرة. علما أن بعض أنواع هذه القسطرة

  یكون به خزان صغیر جدا  reservoir یتم ملئه ببعض المواد العالجیة ومن ثم یقوم بفرز المادة العالجیة في الدم بشكل بطئ ومحسوب.
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 خامسا قسطرة غسیل الكلى Dialysis Catheters : ال تستخدم قسطرة غسیل الكلى في إعطاء صبغة األشعة المقطعیة  مطلقا . تستخدم

  هذه القسطرة لغرض واحد فقط وهو غسل الكلى لمن لدیه فشل كلوي. تتكون هذه القسطرة من خطان أحدهما شریاني واآلخر وریدي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialysis Catheters قسطرة غسیل الكلى  
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Mechanical Power Injector (االنجكتور) جهاز الحقن 

      تحتاج بروتوكوالت األشعة المقطعیة الحدیثة حقن الصبغة بمعدل تدفق عالي خاصة في الفحوص التي توضح الشرایین (األنجیو). تلبي

 أجهزة الحقن المیكانیكیة هذه اإلحتیاجات بقدرتها على الحقن بسرعات عالیة مع المحافظة على معدل الحقن مما ینتج فحوص مثالیة.

 یستطیع تقني األشعة المقطعیة من التحكم بكمیة الصبغة  contrast volume التي

 سیتم حقنها ومعدل التدفق flow rate. تعتمد هذه البروتوكوالت على نوع المرض

 المراد تشخیصه. لذلك یتم تحدید هذه البروتوكوالت مسبقا قبل البدء بالفحص بواسطة

 طبیب األشعة Radiologist. بعض الفحوص قد تحتاج لمعدل تدفق عالي یصل إلى

  7ms/s والبعض اآلخر یكون 2.5ml/sec كافیا.

saline یتكون االنجكتور في العادة من رأسان أحدهما للصبغة واآلخر لمحلول الـ      

 المتكون من كلورید الصودیوم Nacl. یتم حقن هذا المحلول عادة بعد إعطاء الصبغة

 وذلك لدفع الصبغة بطریقة منتظمة داخل الجسم. أیضا لدفع ما تبقى من الصبغة في

 الكانیوال لداخل الجسم لكي تساهم في جودة الصورة بدال من أن تكون بال فائدة بعد حقنها في المریض. أیضا باستخدام هذا المحلول نتمكن

  ومن فوائد إعطاء هذا المحلول بعد الصبغة أنه سیقلل    من تقلیل كمیة الصبغة الكلیة المعطاة للمریض دون التقلیل من جودة الصور.  345

superior vena الذي قد ینتج من الصبغة في فحوص الصدر خاصة في القلب و beam hardening artifacts من األرتیفاكت 

 .subclavian viens و cava 6

 

 

 

 

 

 

 

Beam Hardening Artifact 

 

3 Dorio PJ, Lee FT Jr, Hemseler M, et al. Using saline chaser to decrease contrast media in abdominal 
CT. AJR 2003;180:929-934. 
4  Haage P, Schmitz-Rode T, Hubner D, et al. Reduction of contrast material dose and artifacts by saline 
flush using a double power injector in helical CT of the thorax. AJR 2000;164:1049-1053. 
5 Saline flush effect for enhancement of aorta and coronary arteries at multidetector CT coronary 
angiography. 2008 Jan;246(1):110-5. 
6Hopper KD, Mosher TJ, Kasales CJ, et al. Thoracic spiral CT: delivery of contrast material pushed with 
injectable saline solution in a power injector. Radiology 1997;205:269-271. 
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       یتحكم تقني األشعة بجهاز الحقن بشكل كامل. فهو یتحكم بتوقیت الحقن وكمیة الصبغة ومعدل التدفق flow rate وغیرها من العوامل

 بحسب طبیعة الفحص. ومن مهام تقني األشعة ملئ هذا الجهاز بالصبغة وإعداده قبل البدء بالفحص. على الرغم من روتینیة هذا العمل إال

 أنه مهم جدا. فالبد من الحرص على إعداد الصبغة بطریقة معقمة. إذ أن هذه الصبغة ستدور في جسم المریض بواسطة الدم على جمیع

 أعضائه. من المهم جدا قبل إعطاء

 الصبغة سؤال المریض عن الحساسیة

 من الصبغة باإلضافة للتأكد من سالمة

 نتائج فحص وظائف الكلى. ومن األسئلة

 المهمة أیضا هي سؤال المریض هل

 تعرض لحساسیة من الصبغة في فحص

 أشعة مقطعیة من قبل؟ إذا كانت إجابته

 بنعم. عندها نتوقع أن تكون أعراض

 الحساسیة في هذه المرة أكبر من المرة

 السابقة.  على طاولة الفحص وقبل

 إعطاء الصبغة للمریض یتم تنبیه

 المریض ولمرة أخیرة بأنه سُیعطى

 صبغة أثناء الفحص لكي ال یتفاجأ

 بالصبغة تجري في یدیه. بذلك نضمن

 تعاونه وقت الفحص وعدم ارتباكه

 وتقلیل الرهبة لدیه مما یؤدي إلى تأدیة

 الفحص بشكل مثالي بدون توقف. أحیانا

 مع سوء التواصل بین تقني األشعة والمریض قد یحدث سوء فهم وقت الفحص قد یستلزم إیقاف الفحص مما یؤدي إلى رداءة الفحص.

 الصبغة تعطى للمریض في اإلبرة التي بیدیه بمعدل تدفق لیس قلیل قد یولد الخوف لدیه ویبدأ بمناداة تقني األشعة والتصرف بطریقة

 مضطربة مما یؤدي إلى سوء الفحص وإعادته. كل هذا من الممكن تجنبه بالتواصل الجید مع المریض وإفهامه كیف سیكون حقن الصبغة

 بطریقة مبسطة وسریعة جدا.

      أیضا من المهم جدا تفریغ الصبغة ومحلول الساالین saline وبقیة األنابیب من الهواء بشكل كامل. وجود فقاعات الهواء في أوعیة

 المریض الدمویة قد یؤدي إلى نشوء جلطة هوائیة air embolism. فقاعات الهواء قادرة على

 التحرك في أوعیة المریض وسد بعض األوعیة الدمویة إما جزئیا أو كلیا. إنسداد الشرایین قد یؤدي إلى

 جلطة نتیجة نقص أو إنعدام تدفق الدم المحمل باألكسجین والغذاء إلى األنسجة التي بعد هذا االنسداد

 (نقص الترویة). الصورة على الیسار ُتوضح فقاعة هواء تسد مجرى الدم. تشیر معظم الدراسات على

 رغم قلة الدراسات التي ناقشت هذا الموضوع أن الكمیة القلیلة من الهواء التي یتم حقنها بالخطأ ال

  مع ذلك یجب الحرص لتفادي هذه اإلشكالیة.   تسبب أي  أعراض أو مشاكل صحیة.  789

7  Pham, K & Cohen, A (2003) ‘Iatrogenic venous air embolism during contrast enhanced computed tomography: a 
report of two cases’, Emergency Radiology, Vol. 10, pp 147-151. 
 
8  Imai, S, Tamada, T, Gyoten, M, Yamashita, T, & Kajihara, Y (2004) ‘Iatrogenic venous air embolism caused by CT 
injector – from a risk management point of view’ Radiation Medicine, Vol. 22, No. 4, pp 269-271. 
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       ومن الممكن رؤیة فقاعات الهواء في المحقونة داخل المریض بالخطأ في صور األشعة المقطعیة. الصور في األسفل توضح وجود

 فقاعات هواء مع الصبغة في األوعیة الدمویة. یكون شكل فقاعة الهواء أسود ألن لها وحدة هونسفیلد HU مقاربة لـ -1000. هذا سبب 10

 ظهور الرئتین باللون األسود. أما الصبغة تكون بیضاء جدا في الصورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تبقى نقطة أخیرة أود أن أشیر إلیها في موضوع الصبغة واإلنجكتور وهي أهمیة تدفئة الصبغة داخل اإلنجكتور. عن طریق تدفئة

 الصبغة في جهاز الحقن تقل  اللزوجة viscosity  للصبغة وُیصبح جریانها أسرع في جهاز الحقن و األنابیب الموصلة واإلبرة وحتى 11

 في األوعیة الدمویة. تقل مقاومة الصبغة للجریان مع تدفئتها وتزید میوعتها بحیث یكون احتكاكها بجدران األنابیب أقل. هذا یؤدي إلى

  مقالة لـ د.خالد النمر(إستشاري قلب) في جریدة الریاض  االربعاء 6 رجب 1432 هـ - 8 یونیو 2011م - العدد 15689 بعنوان: " الحقنة الوریدیة ... قد توقف9
 القلب وتخلف الجلطة الهوائیة !".  اضغط هنا  (یتحدث بشكل عام ولیس عن األشعة المقطعیة)

10 Vascular air embolism after contrast administration on 64 row multiple detector computed tomography: 
A prospective analysis. 2015 May-Jun; 32(3): 216–219. 

  تعریف ویكیبیدیا للزوجة: " هي  مقاومة  مائع  ما للجریان، كلما زادت لزوجة مائع ما، قّلت قابلیته للجریان. وبالنسبة للسوائل، فإن اللزوجة تكافئ11
 المصطلح الدارج بـ"الثخانة".  فالعسل  ثخن عالي اللزوجة،  والماء  سلس قلیل اللزوجة." للمزید  اضغط هنا- ویكیبیدیا

13 

http://www.alriyadh.com/639715
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 زیادة في جودة الصورة وسرعة في سریان الصبغة داخل األنابیب والجسم.  خاصیة تدفئة الصبغة موجودة في اإلنجكتور ومن المهم 12

 على تقني األشعة استخدامها.

 تأثیر معدل التدفق flow rate على وحدة هونسفیلد

      یكون معدل التدفق مهم جدا في فحوص الشرایین مثل فحوص القلب (الشرایین التاجیة) أو فحص جلطة الشریان الرئوي (
 pulmonary embolism) وغیرهما. ففي هذه الفحوص نرید أعلى كمیة من الصبغة تكون متواجدة في الشرایین لكي نستطیع رؤیتها

 وتقییم حالتها واكتشاف عللها. یمكن قیاس كمیة الصبغة في مكان ما بوحدة الهونسفیلد HU. وكما عرفنا أن هذه الوحدة كلما زادت ازداد

 معها كتلة العنصر وأصبح أكثر بیاضا في الصورة. فالهواء له قیمة -1000 ویكون أسود اللون في الصورة.أما العظام +1000 وتكون

  بیضاء في الصورة بینما الماء یساوي صفر.

 

 وحدة هونسفیلد= 40                                   وحدة هونسفیلد = 300

 قیاس وحدة هونسفیلد في األورطة(الدائرة) لنفس المریض. الصورة على الیمین ال یوجد بها صبغة. الصورة على الیسار فحص أنجیو

 بالصبغة على الصدر. نالحظ الصبغة في الشرایین باللون األبیض

 

 

       كلما كان وجود الصبغة أكثر في فحوص األنجیو في األوعیة

 الدمویة كلما كان وضوح عللها أكثر. هذا یستلزم إستخدام جهاز الحقن

 بمعدالت تدفق عالیة. الرسم البیاني على الیسار یوضح عالقة زیادة

12 The Impact of Warmed Intravenous Contrast Material on the Bolus Geometry of Coronary CT 
Angiography Applications Korean J Radiol. 2009 Mar-Apr; 10(2): 150–155. 
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 معدل التدفق (ml/sec 1-2-3) على وحدة هونسفیلد. نالحظ أنه كلما ازداد معدل التدفق زادت معه وحدة هونسفیلد. 13

  أنواع الصبغة الوریدیة وبعض خصائصها

       تتكون الصبغة الوریدیة المستخدمة في األشعة المقطعیة من الیود Iodinated Contrast Agent وذلك ألن عنصر الیود یمتلك

 رقم ذري مرتفع وهو high atomic number 53. هذا یؤدي إلى زیادة في امتصاص األشعة السینیة وتكون الصبغة بیضاء في صور

 األشعة المقطعیة مما ُیدعم جودة الصور خاصة األوعیة الدمویة واألمراض. على مدى السنین تم اختیار العدید من العناصر الستخدامها

 في الصبغة بدال عن الیود ولكن بقي عنصر الیود متفوقا نظرا لكونه أكثر أمانا على المریض. من أحد أهم الخصائص الفیزیائیة للصبغة

 المستخدمة في األشعة المقطعیة هي أنها قابلة للذوبان في الماء water soluble مما یزید من االطمئنان بأمانها على المریض عند حقنها

  في جسمه.

       الصبغة الوریدیة المستخدمة في األشعة المقطعیة لیست نوع واحد. فهي تأتي بعدة أنواع مختلفة الخصائص والتركیب الكیمیائي

 باإلضافة إلى وجود العدید من الشركات المنتجة لها. وعلى الرغم من إحتواء جمیعها على الیود إال أنه من الممكن تقسیمها وتصنیفها بناءا

 على العدید من الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة.  في هذه السطور ورغبة في اإلیجاز وذكر المهم بالنسبة لنا كتقني أشعة سأناقش فقط خاصیة

  األیونیة. یوجد خواص أخرى كاألسموالریة، واللزوجة ربما أناقشها في وقت آخر.

Ionic and Non-ionic أیونیة أو غیر أیونیة 

       یمكن تصنیف الصبغة إلى نوعین بحسب ذوبانها في المحلول. النوع األول أیونیة أما النوع الثاني فتكون غیر أیونیة. كال النوعان

 متواجدان تجاریا.

Ionic النوع األول: األیونیة 

       عندما یذوب هذا النوع في محلول تتفكك جزیئاته مكونة جسیمات مشحونة - أیونات ions. ُیالحظ أن لهذا النوع مضاعفات

 adverse reactions أكثر من النوع الثاني بنسبة بسیطة لكنها ملحوظة.  یعتبر هذا النوع أرخص من النوع الثاني. من أمثلة هذا 14

. Hexabrix (Ioxaglate) Mallinckrodt النوع 

Non-ionic النوع الثاني: الغیر أیونیة 

       عندما یذوب هذا النوع في محلول ال تتفكك جزیئاته. لذلك یكون أكثر أمانا من النوع األول لما له من مضاعفات أقل مقارنة بالنوع

 األول non- ionic contrast media have low adverse reactions. هذا النوع هو شائع االستخدام ویأتي بتركیز للیود

 یتراوح من 240-400 ملیجرام من الیود لكل ملیلترmg/idonine/mL. كلما ازداد التركیز زاد رقم وحدة الهونسفیلد لألوعیة

 واألعضاء الممتلئة بالصبغة في الصور مما یجعلها بیضاء أكثر وأوضح.

13 Intravenous contrast medium administration and scan timing at CT: considerations and approaches. Bae KT1. 2010 

Jul;256(1):32-61. doi: 10.1148/radiol.10090908. 

 

14Ionic Versus Nonionic Contrast Material Ronald L. Eisenberg,  pp 176-178. 978-1-4612-2040-4. Springer New York 
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15  من أمثلة هذا النوع:

 

 

●  Ominpaque 350 (Iohexol) GE Healthcare  

●  Visipaque 320 (Iodixanol) GE Healthcare انظر الصورة على الیسار 
●  Ultravist 370 (Iopromide) Bayer Healthcare 

●  Opitiray 320 (Ioversol) Mallinckrodt Inc 

 

 

 

 

   

  یتم قراءتها كالتالي: اإلسم على الیسار المضلل بخط عریض یكون اإلسم التجاري الشائع والرقم هو عبارة عن تركیز الیود. أما ما بین القوسین فیكون15
 االسم الكیمیائي. وأخیرا على أقصى الیمین یكون إسم الشركة المصنعة.
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 انتهى

 عن هذا الموضوع:  حاولت خالل كتابتي هذه تجنب كتابة المعلومات واآلراء الشخصیة التي تم اكتسابها من خالل عملي في األشعة

 المقطعیة  مالم یوجد ما یدعمها من األبحاث العلمیة والمراجع الموثوقة . متمنیا إخباري عن أي معلومة غیر دقیقة ذكرت في هذا الموضوع

 لكي یتم مراجعتها وتصحیحها وتعم الفائدة.

contact@radclass.net  :اإلیمیل 

 للمزید یمكنك زیارة الموقع : radclass.net خاصة   قسم األشعة المقطعیة  اضغط هنا

  أو حساباتنا في مواقع التواصل اإلجتماعي  : تویتر  - الفیسبوك  - الیوتیوب
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