سرخرگي بصورت موفقيت آميزي بکار گرفته شد .در

دانشگاه علوم پزشكي لرستان
بيمارستان امام پلدختر

پيدايش و تكامل مواد حاجب کليوي

امروز از مواد موجد و کنتراست بطور گسترده اي در

همان سالها در پاريس باب بکارگيري ليپپودل روغني

اغلب روشهاي تصوير برداري تشخيصي نظير آزمونهاي

آنژيوگرافيهاي موفق با کيفيت تشخيصي بهتر انجام

راديولوژي  ،اولتراسونوگرافي و يا حتي در تصوير

شد  .عدم رضايت بخش بودن تصاوير حاصله

برداري به شيوه تشديد مغناطيسي هسته اي ( )MRI

وواکنشهاي شديد بدن بويژه در هنگام تزريقاي

مورد استفاده قرار مي گيرد در آزمونهاي پرتو نگاري

سرخرگي سبب استفاده از يد سديم گشت .

تشخيصي غالباً از موادي که کنتراست منفي به وجود

در سال  6891ترکيبات مختلف پير يدون ساخته شد

مي اورند مانند ( هوا،اکسيژن و گاز کربنيک ) و يا مواد

که بعضي ازين ترکيبات حاوي يد نيز بود در سال 6898

موجد کنتراست مثبت ) سولفات باريم و ترکيبات يد

SWICkموفق به ساخت سلکتان حاوي يک اتم يد و

دار ) استفاده مي شود .

ترکيب ديگري حاوي دو اتم يد تکميل گرديد در همان

مواد حاجب کليوي :
گردآورنده  :محبوبه پور جمشيد

اگر چه يد در همان اوايل کشف اشعه ايکس ( )6981
بعنوان يک عامل کنتراست مثبت شناخته شد با اين

شهريور 0931

حال حدود  03سال طول کشيد تا بعنوان يک ماده
حاجب قابل قبول در کلنيک کاربرد پيدا کند .
ترکيبات بروميد و يا استرنتيوم به شکل سياهرگي و
سرخرگي بروميد و يا استر نتيوم به شکل سياهرگي و

موقع دانشمندان ديگري به ساختن آبروديل مشغول
شدند مواد حاجب دو يده اوروسلکتان و پروبروديل
تصاوير با کنتراست مناسب از سيستم ادراري و عروق
خوني تولد مي کردند و در ضمن تحمل آنها هم مطلوب
بودو به همين دليل تقريباً به مدت  93سال در
راديولوژي تشخيصي مورد استفاده قرار گرفتند .

پيشرفت و گسترش مواد سه يده جديد با ساخت

مواد حاجب يد دار يوني را در ارتباط با عوارض جانبي اين

بشدت بهبود يافته و ضمن کاهش ساير اثرات جانبي ناشي

ترکيبات جديد تر از سديم استريزيت اغاز گرديد که

مواد به اثبات رساند  .پيشنهاد وي براي جايگزيني راديکال

از فشار اسمزي باال  ،کنتراست راديوگرافيک خوبي نيز به

در نهايت سبب توليد  Urohon sodiumگرديد .

کربوکسيل در مشتقات 0يده اسيدبنزوئيک با يک زنجيره

تصوير در مي آيد .

همزمان در سال  6811با ساخت دياتريزوت مگلومين
( -Hypaque

 )Urografinموفق به ساخت

موادي شدند که بدن آنها را بهتر تحمل مي کرد .
باشروع استفاده از دياتريزوت مگلومين و تغيير در زنجيره
هاي جانبي مولکول ان  ،مواد حاجب جديدي نظير
اسيدمتريزوئيک()lsopaque

،

اسيد

آيوتاالميک

(، )conrayآيوداميد(،)uromiroاسيد آيوکسي تاالميک
( )telebrixو اسيد آيوگليسک( )rayvistتوليد گرديدند .
اين مواد حاجب بيش از  03سال اساس مطالعات تشخيصي
رگهاي خوني  ،سيستم ادراري و حفرات مختلف بدن را
تشکيل دادند  .امروزه نيز از اين مواد حاجب در تزريق هاي
سياهرگي و سرخرگي استفاده مي شود و وجه مشترک
آنها تجزيه به دو قسمت کاتيون و آنيون و فشار اسمزي بااي
آنها (تا هفت برابر فشار اسمزي خون ) مي باشد  .آلمن
او لين کسي بود که نقش بارز اسمزي باال و بار الکتريکي

گروههاي

قابليت تحمل اين مواد را افزايش داده است  .آميپاک اولين

ديگر که تجزيه نمي شود و جايگزيني

هيدروفيليک  OHبراي حفظ قابليت محلول در آب بودن

ماده حاجب غير يوني عمدتاً براي ميلوگرافي سطحي به کار

مواد حاجب سبب پايه عرصه نهادن و توليد مواد حاجب

برده شد  .با اين وجود هنوز هم براي ساختن آن بايد

غيريوني گرديد .

بالفاصله و قبل از شروع آزمايش آن را به صورت محلول در

نزديک شدن فشار اسمزي مواد حاجب غير يوني به فشار

آورده سپس مورد استفاده قرار داد .

اسمزي خون و عدم وجود بار الکتريکي ساخت دايمرهاي

تاکنون در نوشتارهاي زيادي

غير يوني شش يده نظير آيوترونالن  ،آيودکل و آيوداگسانل

حاجب غير يوني را درمقايسه با مواد حاجب يوني مورد

( )VISIPAQUEاز پيشرفت هاي چشمگيري است که

بررسي قرار داده اند نتايج به دست آمده از نظر آماري نشان

نشانگر توسعه و تکامل مواد حاجب در دهه اخير مي باشد .

مي دهد که ريسک واکنش هاي شديد و واکنش هايي که

فشار اسمزي اين مواد با غلظت هاي متفاوت يد شبيه فشار

منجر به مرگ مي شود با استفاده از مواد حاجب غير يوني

اسمزي خون در گردش مي باشد  .عوارض سمي عصبي

به مراتب از مواد حاجب يوني کمتر مي باشد  .اين کاهش

کاربرد مواد حاجب در ميلوگرافي را مي توان با استفاده از

ريسک اغلب به ميزان يک دوم تا يک دهم متغير بوده ،

ايوتروالن به مقدار قابل مالحظه اي کاهش داد  .در اواسط

بسته به نوع و ساير شرايط مخاطره آميز شخص بيمار

دهه83اين دو ماده حاجب داينر غير يوني براي کاربرد هاي

مي باشد .

عروقي وارد بازار شدند .اساساً به دليل فشار اسمزي
يکسان اين مواد و خون تحمل قلبي – عروقي و موضعي آن

اثرات جانبي کمتر مواد

