
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

ERCP   وMRCP  

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

8931  

بعد از آزمون ممکن است که دچار آزردگی گلو شوید که              

برای چند روز قابل انتظار است در صورتی که قادر به دفع              

ادرار خود نبودید و یا دچار لرز، درد شکم، تهوع و استفراغ              

 .شدید، حتما به پزشک و پرستار خود اطالع دهید

 MRCP   : 

در این روش هیچ وسیله ای وارد بدن نشده و از هیچ ماده               

حاجبی به صورت تزریقی استفاده نمی شود . این روش               

MRI           مجاری صفراوی است که خصوصًا در بررسی ضایعات

 . نسجی از جمله تومورها در اعضاء مورد نظر کاربرد دارد

* نتایج کلیه تصویربرداری های  قبلی مانند سونوگرفی ،             

سی تی اسکن و نیز نتایج آزمایشات عملکرد کبد را به                 

 همراه داشته باشید.

ساعت پیش از انجام تصویربرداری به            12تا    21* طی    

غذاهای چرب مثل کره ، تخم مرغ ،                  MRCP روش

 شیرینی و ... نخورید .

کامالً ناشتا بوده و     MRCP ساعت قبل از انجام     2-۶* از   

  . حتی از خوردن مایعات نیز اجتناب نمائید

* حتمًا یک عدد آب آناناس با خود به همراه داشته باشید تا             

در حین انجام تصویربرداری مصرف کنید. این امر کیفیت            

تصاویر گرفته شده از شما را دوچندان بهتر کرده و باعث می        

 .شود تا در تشخیص مشکل شما دقت و حساسیت باال برود
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ERCP 
عکسی که به وسیله ماده حاجب گرفته می شود و می تواند                

وضعیت مجاری صفراوی، کیسه صفرا و مجرای پانکراس را برای          

ما مشخص کند یا به عبارت دیگر تصویربرداری از مجاری                

 صفراوی و پانکراس از طریق آندوسکوپ کالنژیوگرافی رتروگراید        

نامیده می شود. در این عمل، ماده             ERCPاختصار  که به 

حاجب از طریق اندوسکوپ به داخل مجرای صفراوی تزریق و            

 سپس تصویر برداری انجام می گیرد.

 اندیکاسیون  ها :
سنگ های صفراوی که در مجرای صفراوی اصلی به دام                -2

 افتاده باشند.  

در مجرای صفراوی بعلت تومور          Stantبرای گذاشتن      -1

 مجرای صفراوی 

 عالمت بالینی انسداد مجرای صفراوی:
درد باالی شکم با علت نامشخص به خصوص اگر با زردی                 

 پوست و تیره شدن رنگ ادرار همراه باشد.

 باید رعایت کنید :  ERCPنکاتی که قبل از انجام 

 ساعت قبل ناشتا باشید. 8تا  6از   ■

پزشک را در جریان داروهایی که مصرف می کنید قرار دهییید.          ■ 

 )به خصوص داروهای ضد انعقادی مانند آسپرین و پالویکس(   

 حساسیت های دارویی خود را با پزشک اطالع دهید.■ 

 دستورات پزشک  را با دقت اجرا کنید.■  

مصرف آسپرین وپالویکیس   ERCP از یک هفته قبل از انجام ■ 

 را قطع نمایید.  

 درصورتی که باردار هستید  به پزشک اطالع دهید.  ■

حتما یک نفر همراه داشته و نیاشیتیا         ERCP در روز انجام■ 

 باشید.

بعد از ظهر شام سیبیک      ۶حدود ساعت    ERCP شب قبل از  ■ 

 بخورید. 

و سایر مدارک موجود را حتما بیه   PTT  و PT جواب آزمایش■ 

 همراه داشته باشید.  

در صورتی که مبتال به بیماری قلبی یا ریوی هستید، موافقیت            ■  

 کتبی متخصص قلب یا ریه را همراه داشته باشید.  

لباس سبک و بدون دکمه فلزی به تن نمایید. قبل از آزمیون              ■ 

 فراموش نکنید که مثانه خود را تخلیه کنید.

 ERCPحین انجام  
شما بر روی یک تخت رادیوگرافی قرار خواهید گرفت، در حین             

 انجام آزمون نبض و فشار خون شما کنترل خواهد شد. 

برای اینکه در طی عمل کمتر احساس ناراحتی کنید برای شما             

 می شود.یک آرام بخش تجویز  

برای باز نگه داشتن دهان و حفاظت از دندان های شما از یک                

محافظ دهانی استفاده می شود. در طی انجام عمل، شما قادر به             

صحبت کردن نخواهید بود، اما مشکلی در نفس کشیدن نخواهید         

 داشت.

از طریق یک آنژیوکت که بر روی دست چپ شما تعبیه میشود،             

داروهایی به منظور آرامش و شل شدن عضالت دستگاه گوارش            

دریافت خواهید کرد. پزشک لوله باریکی از طریق اندوسکوپ به            

سمت مجاری صفراوی هدایت خواهد کرد و از طریق آن ماده               

حاجب را به داخل مجرای صفراوی تزریق کرده و به سرعت                

 چندین عکس از زوایای مختلف تهیه خواهد شد.

بعد از عکسبرداری برش کوچکی در حد چند میلی متر در                  

ابتدای مجرای صفراوی که پاپی نام دارد، داده می شود که                 

میتواند عوارضی شامل خونریزی، سوراخ شدگی روده و التهاب            

 پانکراس )پانکراتیت( ایجاد نماید.

 :  ERCPپس از انجام 

از آزمون فشار خون و نبض شما به طور مرتب و برای چند                سپ

ساعت کنترل خواهد شد تا زمانی که پزشک و پرستار اجازه به              

شما نداده اند از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. پس از آن              

 می توانید از مایعات و یا غذای سبک استفاده کنید.  


