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  چگونه انجام مي شود؟ )IVPعكس رنگي كليه (

  :سيستم ادراري

سيستم ادراري شامل دو كليه، دو حالب، يك مثانه و يك پيش آبراه يا ميزراه ميباشد. عمل كليه خارج ساختن 

مايعات و الكتروليتها و ترشح موادي كه برروي فشار مواد زائد از خون، نگهداري تعادل 

خون و عمل ساير اعضاي بدن تاثير دارند، ميباشند. كليه ها به طور طبيعي يك تا دو 

ليتر ادرار در روز توليد مينمايند.حال ممكن است اين سيستم دچار مشكالتي شود كه 

  باشد.) IVPنيازمند انجام آزمايشهاي تشخيصي نظير عكس رنگي كليه(

يك آزمون راديولوژي از كليه، مجاري ادراري و مثانه است ؟چيست عكس رنگي كليه

انجام ميشود كه اين ماده از طريق جريان خون به  رگكه با تزريق ماده حاجب از طريق 

. به رنگ سفيد ديده ميشوند عكس كليهحركت درامده و در كليه و سيستم ادراري تجمع ميابد واين مناطق در 

آزمون تقريبا به مدت يك ساعت طول ميكشد هرچند ممكن است به علت سرعت كم ترشح كليه ها در اين 

  .يانجامدطول ب نيز به برخي بيماران تا چندين ساعت

  :عكس رنگي كليهعلل انجام 

سيستم ادراري كمك ميكند مثل مشاهده سرعت و كفايت سيستم ادراري  ناهنجاريبه پزشك در تشخيص .1

  . ادرار بليت دفعبيمار در قا

اين آزمون به منظور كمك به تشخيص عالئم بيماري مثل خون در ادرار، درد پهلو، بررسي سنگ و انسداد .2

  مفيد است.

پزشك را قادر ميسازد تا تومورهاي داخل سيستم ادراري و ساير بيماريها مربوط به سيستم  عكس رنگي كليه.3

 ادراري را تشخيص دهد.

  :عكس رنگي كليهتفاده در ماده حاجب مورد اس
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بسته به وزن بيمار و غلظت داروي مورد استفاده  در اين ازمون داروي استفاده شده ماده حاجب يد داراست كه

  يك تا دو سي سي  به ازاي هر كيلو وزن بيمار استفاده ميشود.

جانبي، خفيف و به داروي مورد استفاده داراي حالت سميت پايين ميباشند بنابراين درصورت داشتن عوارض 

مدت زماني كوتاهي برطرف ميشود. اين عوارض به صورت احساس گرم شدگي، گر گرفتگي و گاهي اوقات به 

هاي شديد  صورت تب ميباشد، گاهي اوقات حالت تهوع، استفراغ و تورم راههاي هوايي نيز ميگردد. عكس العمل

 دارو مشاهده يم در پنج دقيقه اول تزريقو جدي بصورت خيلي نادر نيز ديده شده است. اغلب اين عال

  سريعا پزشك را مطلع نماييد.و واكنش هاي شديد ميگردد.در صورت مشاهده عالئم 

  :آمادگي هاي الزم بيمار براي  انجام آزمون

به همين سبب به بيمار توصيه  خالي بودن روده ها از گاز و مدفوع جهت مشاهده سيستم ادراري الزم است.

عدم (جلوگيري گردد. و نفخ يك تا دو روز قبل از آزمون تحت رژيمي باشند كه از تشكيل گاز  ميشود كه از

  غذا هاي نفاخ مانند حبوبات، سبزيجات، كلم، پياز، برخي ميوه ها، نوشابه هاي گازدار و ...)مصرف 

 گاز  يدتول همچنين بيمار بايد شب قبل آزمون غذاي سبك ميل نمايد و بعد از آن از ملين هايي كه .1

  استفاده شود. طبق نظر پزشك نمي نمايند (روغن كرچك)

اجعه مون مربعد از نيمه شب قبل از آزمايش چيزي ميل نكند و صبح روز آزمون ناشتا جهت انجام آز .2

  نمايد، هرچند كه نوشيدن آب مانعي ندارد.

 يماريهايبال به يا مبتبيماران بايد توجه داشته باشند در صورتيكه حساسيت غذايي يا دارويي دارند و  .3

  متابوليك يا سيستميك باشد بايد تكنولوژيست را از ابتدا مطلع سازد.

و فرد  جهت عدم مصرف آن با پزشك خود حتما مشورت نماييددر صورت استفاده از قرص مدفورمين  .4

 .ديتكنولوژيست را از ابتدا مطلع ساز

  دارند، كاركنان درماني كليهرنگي  مددجوياني كه نياز به انجام عكس گروه هدف:


