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 مقدمه

بررسی بهتر ضایعه و گاهی اوقات ضایعه ایزو اینتنس یعنی مثل خود بافت است و دیده نمی شود و در ضمن برای 

توان نوع ضایعه را  با شکل انهانس شدن ضایعه می .کنتراست کمک زیادی در شکل و شمایل ضایعه به ما میکند

ولی در موارد میکس  ،داردانهانس یفرم مثالً در مننژیوما ایهنسمنت کامالً یکنواخت است یعنی یون ،تشخیص داد

 .کلسیفیکاسیون باشد و یا ممکن است مالیگنانسی باشد یا  بافت نکروتیک ،سمنت ممکن است هماتومانانه

بافتهای مختلف می گردند.البته  T2و  T1زمان استراحت  موجب تغییر در MRIمواد حاجب مورد استفاده در     

ش الاین مواد بیشتر ت بافتها وجود دارد. اما در ساخت T2و  T1استراحت  راههای مختلفی جهت ایجاد تغییر در زمان

بافتها توسط  هشده است.مکانیسم ایجاد کنتراست بها بر مبنای تزریق موادپارامغناطیس و فرومغناطیس متمرکز 

مستقیم  متفاوت است. اثر مواد حاجب رادیوگرافی به صورت کار موادحاجب رادیوگرافی موادپارامغناطیس با نحوه

باعث تغییر در مغناطیس بافت MRIهستند. مواد حاجب  Xمواد قادر به جذب اشعه  برروی فیلم دیده می شود. زیرا این

نتانیدها یا عنصار واسطه ال فلزیهستند مانند یونهای  )الکترون جفت نشده( دارای تک الکترون  می شود. عناصری که

مغناطیسی خارجی،  در غیاب میدان .مطرح می باشندپارامغناطیس  ورادیکالهای آزاد به عنوان موثرترین مواد حاجب

یه ایجاد می کنند که حآن نامیدان مغناطیسی هم جهت شده و مغناطش قویتری را در تهمه بردارهای مغناطش با جه

 را ایجاد می کنند. هنگامی که یونهای پارامغناطیس کوتاهتری T2و  T1زمان استراحت  پروتونهای اطراف نسبت به

ت پروتونها هستند ولی حنتانیدها و عناصر واسطه عوامل قدرتمندی دراستراالاگرچه کاتیونهای غیرآلی، ،افزایش پیدا کند

به منظورجلوگیری از اثرات سمی یونهای فلزی آزاد،  ،بدن اثرات سمی شدیدی را ایجاد می کند آزاد بودن آنها برای

اسید ک و یا دی اتیلن تری آمین پنتااستی EDTAمانند  فلزی درنظر گرفته شده و توسعه یافتند. مواد فوق های  ترکیب

(DTPA پیوندی قوی را با یونهای)  بات همچنین این ترکیمی برند. می کنند و اثرات سمی آنها را از بین ایجاد  فلزی

 می کنند. آزاد با پروتئینهای سرگردان و غشاء سلولی جلوگیری کمپلکس از تشکیل پیوند فلزات

 magnevist)بوده و به صورت MRIاولین ماده حاجب ایمن  با گادولینیوم به عنوان DTPAترکیبات کمپلکس 

)DTPA- gadolinium  .شناخته می شوند 

 

 

 :MRIمورد استفاده در  انواع مواد کنتراست

 مواد کنتراست پارامغناطیس با گادولینیوم  -1

 مواد کنتراست پارامغناطیس با منگنز  -۲

 مواد مواد، این شود، می  T2 باعث کاهش زمانکه   (SPIO)پارامغناطیس با اکسید آهن سوپرمواد کنتراست  - ۳

 هستند. منفی کنتراست

 

 (GD chelate )شیالت ها یا چنگک های گا دولینیوم

فلز نسبتا سنگین و  GD+++  64با مواد دیگر ترکیب شده تا خاصیت سمی بودن خود را از دست بدهد.گادولینیوم 

تزریق می  IVبدون رنگ از طریق clearاتمی با سه بار مثبت جزء خاکی های نادر با ویال  .خاصیت پارامگنتیک دارد

همچنین از طریق خوراکی هم داده  ، ی مفصل شانهمثالً برا ،در مفصل تزریق می شود MR arthrographyشود. در
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گادولینیوم . از سری النتانیدها است  .آن به فضای خارج سلولی است عتوضی ،افزودنیهای باکتریواستاتیک ندارد،میشود 

چون  .شود تا خاصیت سمی خود را از دست بدهد می  (combine)شیلت  (دی اتیل پنتا استیک اسید) DTPAبا

DTPA ند شده و با گادولینیوم با ، ی شود تا از طریق ادرار دفع شود و در بدن اثر سمی از خود بر جای نگذاردباعث م

 .وارد توبول های کلیه میشود

 است. میزان دوزاستاندارد MRIگروه مواد حاجب مورد استفاده در  ت ها یا جداکننده های گادولینیوم، متداولترینالش

کیلوگرمی مناسب  75بیمار  سی سی آن برای یک 15میلی مول/ کیلوگرم بوده که 1/3 ، یآنژیوگراف MRبغیر از موارد 

 . توزیع این ماده حاجب نیز در فضای خارج ر استالموا5/۳است. تقریباً تمام مواد غیر از یک مورد دارای غلظت 

 سلولی است.

شده و درتصاویر  T2و  T1نهای آسایشاست که باعث کاهش زما گادولینیوم دارای خاصیت پارامغناطیسی بسیار قوی 

T1 گردد.بصورت افزایش شدت سیگنال مشاهده می 

ضایعه و هم  ماده حاجب، هم جهت افزایش تشخیص و آشکارسازی از لحاظ بالینی، تقویت کنتراست ناشی از بکارگیری

نمود. در  اشارهمی توان  شریانی وریدی و تا حد کمتری به انفارکت ها  جهت نئوپالستیک، عفونت ها، بدشکلی های

حاجب نیز بعنوان یکی از کاربردهای اصلی دراستفاده از مواد حاجب گادولینیوم  آنژیوگرافی با ماده MRسالهای اخیر، 

ت الش  (به معنی پنجه گرفته شده است. chelos)(از ریشه یونانی کی لوس  chelate)ت المطرح شده است.واژه ش

اتصال مییابد.  ligandکز آن یک یون فلزی قرارداشته و به یک مولکول بزرگتر بنام ترکیب حلقوی است که در مر یک

در محکم نگه داشتن یون گادولینیوم و اطمینان ازترشح صددرصدی آن  تالت گادولینیوم بدلیل توانایی شالایمنی ش

ت البسیار سمی است. ش زادآ (است که به حال 64با عدد اتمی )است. گادولینیوم یک فلز سنگین وجزو عناصر واسطه 

عنصری  بطور صد در صد از طریق کلیه دفع می گردد. تنها دوماده حاجب وجود دارد که توأماً Gd ۳های گادولینیوم +

دی اتیل  DTPAمولتی هانس واتوکسی بنزیل گادولینیوم که با )دفع می گردد. صفراوی -از طریق کلیه وسیسم کبدی

ادولینیوم موجود جهت استفاده بالینی رامی توان براساس بار گت های الش(یافته است.پیوند  تیامین پنتااستیک اسید

نمود. با توجه به اینکه یون گادولینیوم  و پایداری تقسیم بندی (خطی یا حلقوی)،ساختمانی (یونی یا غیریونی)الکتریکی 

یک  ت فلزی صفر شده و بنابراینیالیکی ش+واحد بار الکتریکی است، اگر با لیگاند ترکیب شود،آنگاه بار الکتر ۳حامل

 می شود.ترکیب غیریونی 

گادولینیوم که بصورت صددرصد از طریق کلیه دفع میشوند، از یک ماده  ت هایالدر بازار امریکا، می توان از جمله ش

ت الش نام برد. ساختمان(اپتی مارک و پروهانس، امنی اسکن)حاجب غیریونی (و سه ماده Megnevist)حاجب یونی 

دارای پایداری بیشتری بوده و بنابراین  می تواند بصورت خطی یاحلقوی باشد، که نوع حلقوی آن در بدن موجود زنده

ت حلقوی است که در ایاالت متحده موجود است. یالش تئوری نیز در حاشیه امنی قرار دارد. پروهانس تنها از لحاظ

سلولی وجود دارد که استفاده گسترده ای داشته و هردو بصورت  رجت گادولینیوم خایالدرسطح بین المللی، دو نوع ش

 غیریونی است. دوتارم است که یونی بوده و دیگری گادوویست که حلقوی هستند. از این گروه یکی تحت نام
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 :مواد حاجب غیر گادولینیوم
دیاتیل تری امین - E06مانند اتوکسی بنزیل گادولینیوم )باشد امروزه مواد حاجبی که ترشح کبدی صفراوی آنها زیاد

نی تری داشته باشند الدرصد ودر جریان خون نیز بدلیل پیوند با آلبومین،ماندگاری طو (DTPA -50پنتااستیک اسید 

بهداشتی اروپا و ایاالت متحده قرار گرفته است.در  ، مورد توجه مسئولین(ساعت ۳/16با نیمه عمر MS-۳۲5مانند )

MR مثال شدت سیگنال  گادولینیوم جدیدتر دارای مزایایی هستند. بعنوان ت هایالبا ماده حاجب، برخی از ش آنژیوگرافی

درصد بیشتر است.  8۳میزان  مولتی هانس نسبت به سایر مواد حاجب متداول تر به عروق با استفاده از ماده حاجب

ساخت تجهیزات صورت گرفته، باعث شده  در زمینه تکنولوژی دارویی همراه با پیشرفتهایی که امروزه این مزیتهای

 بعدی را از کل بدن انسان و با قدرت تفکیک عالی آنژیوگرافی با ماده حاجب به طریق سه MRتصاویر  است که بتوان

   بدست آورد.

کوپفر برداشت بیشتر از طریق کبد و سلولهای  پارامغناطیس پس از تزریق وریدی بصورت انتخابی ذرات آهن فوق

که در ایاالت  (اندورم)میگردند. دو نوع ماده حاجب که از چنین ترکیب اکسیدآهن استفاده می کنند عبارتند از فروم اکسید

رزوویست (که در ایاالت )نانومتراست و دیگری  18۳تا  5۳می گردد و اندازه ذرات آنها  متحده بعنوان فریدکس توزیع

 نانومتر است. 6۳ه ذرات آن در حدود و انداز نیست متحده در دسترس

استعدادپذیری مغناطیسی  است. این مواد حاجب بدلیل اثرات T2آسایش  تاثیر عمده این ذرات بزرگتر بیشتر برروی زمان

تهیه می شوند باید با تاخیر همراه  می شوند. تصاویری که با استفاده از این مواد حاجب خود باعث کاهش شدت سیگنال

 زم برای جذب ماده حاجب از طریق کبد فراهم گردد.ال زمانباشند تا 

مواد کنتراست هپاتو بیالری که در آنها هپاتوسیت  -1:در کبد برای به تصویر کشیدن پاتولوژی ها دو استراتژی داریم 

افت بهبود کیفیت سیگنال در بافت طبیعی نسبت به ب و افزایش شدت سیگنال در بافت طبیعی T1در  ،ها هدف هستند

 ز )نمونه این مواد مثل منگن .نده ارآل هپاتوسیت وجود ندارند یا از کار افتادتوموهای  چون در بافت ،تومورال را داریم

 (و ایوویست مولتی هانس، تسال اسکن 

مثال برای  .ر و طحالفتجمع در سیستم رتیکولواندوتلیال کبد یا سلول های کوپ :استراتژی دوم مواد سوپرپارامغناطیس

 اندورم( یا برلکس ،آن فروموکسا ید )فرید یکس

 

 کاربرد زیادی دارد. در ابدومنMRAدر PRIMOVIST نکته:

 

بعد از  واتفاق می افتدT2وکاهش  سیگنال بافت در تصویر وزن شده  T 2 کاهش زمان آسایش باعث  این مواد حاجب

 .گرفته می شود T2تزریق این مواد تصاویر 

 

هر ماده ای در میدان مغناطیسی قرار گیرد یک مقدار می تواند مغناطیس شود که بر اساس خاصیت مغناطیس شوندگی  

آن این مقدار متفاوت است.مثال آهن فرومغناطیس است مقدار زیادی مغناطیس می شود ولی طال دیا مغناطیس است و 

نام دارد که بر اساس آن مواد به سه دسته فرو   suseptibilityکمتر مغناطیس می شود .خاصیت مغناطیس شوندگی 

 دیا مغناطیس و پارا مغناطیس تقسیم بندی می شوند. ،مغناطیس 

مواد کنتراستی که آهن دارند باید بصورت بلوس تزریق شوند و اجازه می دهیم کبد آن ها را ازجریان خون دریافت 

 ساعت بعد که ضایعه سیاه دیده می شود. کند.یک تصویر همان موقع بصورت دینامیک و یک تصویر یک
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 طریقه ترشح گادولینیوم:
 . رفته و از ادرار دفع میشود توبول ترشح می شود و داخل   GFRدرصد از طریق سیستم 100

 

 دارای تصویردرمشهودتر است و بنابراین T1در بافت می شود و این اثر در  T2و  T1گادولینیوم باعث کاهش زمان 

  .می شود T1سیگنال در تصاویر شدت  باعث افزایش T1وزن 

 

 :مکانیزم انهانسمنت

 افزایش کنتراست یا تقویت شدگی ضایعه از طریق دومکانیسم صورت می گیرد:

 از طریق عروق ضایعه.- ۲  اینترااگزیال برای ضایعاتی از طریق از بین رفتن سد خونی مغز- 

است که در تومورهای این مناطق سد خونی مغزی اینطور  یال زآک ترادر سیستم عصبی مرکزی برای ضایعات این 

 ،افزایش می یابداینهانسمنت  هایپرواسکوالر باشد  ههر چقدر ضایع.شکسته شده و ماده حاجب می تواند وارد مغز شود 

 یعنی جذب ماده حاجب بیشتر می شود.

که اکسترااگزیال هستند به عنوان مثال ضایعه در  تمام ضایعات اینتر آگزیال هستند جز چند جا مثل هیپوفیز و مننژ

است بعد از  8و  7پوستریور فوسا در مغز به نام اکوستیک نورینوما یا اکوستیک شوان ادما که منشاء آن عصب زوج 

 .شود می گرفته تزریق ازو بعد  قبل T1 وزن تصاویر ضایعه این برای .شود می نمایان دولینیومگاتزریق 

  شوند؟ ساختمانهای آناتومیک در اثر تزریق ماده کنتراست گادولینیوم انهانس میآیا 

یا  csfنقاطی که هایپرواسکوالر هستند مثل شبکه کوروئیدی یعنی کف تمام بدن های مغزی که کار آن ترشح ترشح 

سینوس و  ترانسورز مثل ساجیتال یا  لسینوس های دورا ،بلوماینفندی،همچنین هیپوفیز  ،مایع مغزی نخاعی است

 همچنین موکوس های نازوفارنکس 

 .یکی از راه های ساده برای تشخیص قبل و بعد از ماده کنتراست همان شبکه کوروئیدی استنکته:

توان آنها را تشخیص داد  یته کمی دارند خیلی خوب انهانس نشده و مشکل میعضی از ضایعات که هایپرواسکوالرب

  low grade geliomaمثل

 

 کنتراست:اندیکاسیون 
 ناهنجاریهای سرخرگی  -۳عفونت ها  -۲نو بالستیک باشدئاحتمال دارد بافت :بیماران نئوپالستیک -1

 avmسیاهرگی -4

  .استفاده می شود DWIبیشتر از و شود خیلی کمتر استفاده می Infarctionکنتراست در 

طریق یک سرخرگ  ازصال تاست و بعد یک ایک انقطاع   cut off  ،( cut offو  RUN OFFبرای  MRAدر 

collatral  بنامRUN OFF .ایجاد می شود RUN OFF   و cut off شکستگی ،به دالیل متعددی مثل گلوله ، 

افتد که سرخرگ پاره شده و بعد از مدتی عروق  زدن و غیره اتفاق می چاقو ،بیماری برگر ، ها سیگاری ،بیمارهای دیابتی

 (شوند که در ام آر آی کنتراست اینهس دیده می شود می RUN OFF به قسمت  cut offکولترال باعث اتصال قسمت 

. 

  .دهند پالک های فعال ام اس با تزریق خود را نشان می
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 طبقه بندی مواد حاجب ام ار ای:

 
  بر اساس بار :یونی و غیر یونی 

  بر اساس ساختمان :خطی یا حلقوی 

  بر اساس پایداری در بدن : پایدار یا ناپایدار بودن 

 

 یونی یا غیر یونی :

 
 مگنویست و دوتارم دو ماده یونی هستند که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند 

 Prohance,optimark,omniscan , gadovist .غیر یونی هستند 

 پروهنس و دوتارم و گادوویست هر سه حلقوی هستند. 

 

 

چون  gadovistمثل  ندتر هستsafe بنابراین از لحاظ تئوری  دارند،حلقوی ها نسبت به خطی ها پایداری بیشتری 

ل کفایت می کند و همان ار است و نصف ویموالشود و حلقوی است و در ضمن یک  است در بدن یونیزه نمی یونیغیر

 چون غلظت  گادولینیوم  آن بیشتر است. ،تواند ایجاد کند می ویال کند که یک  مقدار اینهانسمنت  را ایجاد می

 ،آلرژی یا حساسیت به مواد حاجب دارند،دارد ولی در مریض هایی که آسم نبه طور کلی ماده کنتراست کنتراندیکاسیون 

 بیشتری صورت گیرد. تدر آنها بیشتر است و باید مراقب احتمال بروز شوک آنافیالکسی

برای تمام شیالت های گادولینیوم در تمام افراد بزرگسال و کودک نوزاد فرقی نمی کند دو دهم سی سی به ازای هر کیلو 

 .گرم استفاده میشود

تومورهایی با وسکوالریته پایین مثل گلیوم های  -۳متاستاز  -۲ام اس  -1:در چهار جا دابل دوز استفاده میشودنکته: 

 CE MRA -4با گرید پایین 

 واکنش ها:

است و   FEREDIXاز همه بیشتر است و رزوویست بهتر از FEREDIXبرای مواد حاجب با بیس آهن برای 

 .  پریمویست بهتر از رزوویست است

 

 

 تی مرگ هم گزارش شده اما خیلی کمبیشتر واکنش ها خفیف یا متوسط است البته واکنش های شدید ح

بثورات پوستی محل تزریق که ممکن است گرم یا  ،سرگیجه ،سردرد،و استفراغ کنش های  شایع خفیف:حالت تهوع وا

 سرد شود.

  vasodilatationاتساع عروق یا ، سرگیجه استفراغ ،سوختگی ،تازیا یا خواب رفتگیپارس واکنش های غیر شایع :

 آلودگی خوابو
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 خیلی غیر شایع:

Chest pain 

 مشکالت بینایی 

 تشنج

 سرگیجه واقعی و زیاد 

 اسپاسم برونش 

 اسپاسم حنجره

 ادم فارینجیال 

 افت فشار خون 

 شوک 

 تعریق و تب و لرز

 

NSF: 

 

Nephrogenic systemic fibrosis 

فرادی هستند که تزریق ماده ا( آنها دچار مشکل است و R.F.Tکسانی که مشکل کلیوی دارند و یا تست های کلیوی)

 .لینیوم به خاطر رسوب گادولینیوم برای آنها ریسک باالیی دارددواگحاجب 

 

 به سه گروه تقسیم می شوند: NSFمواد کنتراست حاوی گادولینیوم از نظر احتمال وقوع 

 احتمال زیاد مثل امنی اسکن و مگنویست .1

 ویست احتمال متوسط مثل مولتی هنس و وازوویست و پرایمو .۲

 احتمال کم مثل دوتارم پرو هانس و گادوویست .۳

 

 

 

 :NSFنشانه های 

 سوختگی خارش و تورم پوست-1

 پوست قرمز یا سیاه می شود-۲

 نقاط زرد بر روی قسمت سفید چشم-۳

 مفاصل سفت می شود-4

 درد زیاد در مفاصل هیپ و دنده ها-5

 شل شدگی و ضعف ماهیچه ها-6
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 :کنتراست و خالصه ای از آنهاطریقه تجویز مواد 

 تزریق وریدی یک دهم تا دو دهم سی سی به ازای هر کیلوگرم 

 سی سی نرمال سالین تزریق داخل مفصلی و خوراکی و رکتال  50در  ۲/0رقیق شده 

موارد کاربرد گادولینیوم در تشخیص تومور ها و عفونت ها و التهاب ها  ،زمان انهانسمنت بالفاصله پس از تزریق

 کنترل پس از عمل جراحی آرتروگرافی و آنژیوگرافی

 ترشح از طریق کلیه

 میلیگرم در هر کیلو  56/0اکسیدهای آهن تزریق وریدی 

 درصد  50سی سی دکستروز  100رقیق شده با 

 .شود  میموارد کاربرد در ضایعات کبدی باعث کاهش سیگنال در اندام های حاوی کنتراست و بافت طبیعی کبد 

باعث حذف سیگنال در اندام های حاوی ماده کنتراست  MRCP سی سی موارد کاربرد در 400تا  ۲00منگنز خوراکی 

 .معده و دئودنوم میشود

 

 هوا مورد استفاده در روده 

 

 ت مثبت و منفی:سمواد کنترا

بافت شده و موجب افزایش سیگنال در تصاویر T1س گادولینیم هستند و باعث کاهش زمان یت مثبت دارای بسمواد کنترا

T1 .می شود 

بافت شده و کاهش سیگنال در T2مواد کنتراست منفی دارای بیس آهن و منگنز هستند و باعث کاهش زمان آسایش 

در مواد کنتراست یک ماده پارامغناطیس می  ی مالمی شوند.بطور کT2اندامهای حاوی ماده کنتراست در تصاویر 

 خواهیم که خاصیت مغناطیسی بدن را بهم بریزد.

 

TESLASCAN : 

 

پارامغناطیس آن کمتر است  یک ماده کنتراست مثبت است از لحاظ خواص مغناطیسی مثل گادولینیوم است ولی خاصیت

پایه تسال اسکن منگنز است برخالف شیالت های گادولینیم پس از تزریق  .گرفته می شود T1بعد از تزریق تصویر 

 سازند.می   داخل وریدی تجزیه شده و منگنز را رها 

باعث حذف سیگنال در اندامهای و مورد استفاده آن در ام آر سی پی است ، یک ماده سوپرپارامغناطیس است  :زمنگن

 سی 400 تا ۲00 خوراکی صورت به آن تجویز طریقه و شود می T2ماده کنتراست در اینجا معده و دئودنوم درتصاویر 

 .است سی

سیگنال مشاهده شده برروی تصویر به  را می توان براساس شدت MRمواد حاجب خوراکی در  :ماده حاجب خوراکی

که در آن لوله گوارش بصورت تیره دیده  منفی-۲آن لوله گوارش بصورت روشن دیده می شودکه در  مثبت-1سه دسته 

 دو مرحله ای تقسیم نمود.-۳ شودمی 

 
رود و  چون سیگنال آبی که در معده و دئودنوم است از بین میست اد استفاده می کنیم در کیسه صفراتنها جایی که زی 

ماده کنتراست مثبت مثل .اوی به صورت درخشنده معلوم میشود شود و سیاه میشود و مجاری صفر ساپرس می
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رقیق شده با نرمال سالین چون گادولینیوم رقیق   .گادولینیوم را رقیق می کنند و به صورت خوراکی استفاده می کنند

 نمود. شده سیگنال آب را از بین می برد.از منگنز یا یونهای آهن هم میتوان بعنوان محلول های خوراکی استفاده

روغن گیاهی و بعضی از محصوالت صنعتی مثل بستنی به علت وجود  ،بعنوان ماده حاجب  از موادی مانند چای سبز

تواند به عنوان ماده حاجب عمل کند ولی در روده ها می رود و  استفاده می شود. آب هم مییا چربی در آنها  منگنز 

ترشح معده کم باشد. سولفات باریوم هم به عنوان ماده حاجب صبح می آید که   MRCP.حتی تصویر و خراب می کند 

 کم است. T2وT1شدت سیگنال در  ،توان استفاده کرد که این به غلظت سولفات باریوم بستگی دارد می

یگر د و  گادولینیوم هستند که جهت استفاده خوراکی ساخته میشوند ت های رقیق شدهالمواد حاجب مثبت شامل ش

آهن یا منگنز اشاره  .از دیگر مواد حاجب مثبت می توان به محلولهای یونیدسترس نیستند بصورت تجاری در

 لشدت سیگنا اب T1مواد حاجب حاوی منگنز دارای خاصیت دو مرحلهای هستند و در تصاویر متمایل به  الً معموا.نمود

 دیده می شوند. با شدت سیگنال کم T2زیاد و در تصاویر متمایل به 

بصورت تیره مشاهده می گردند.شامل چند نوع ماده مختلف است  T2و  T1مواد حاجب منفی که در تصاویرمتمایل به  

 (بعنوان مثال لومی رم)که از ذرات آهنتشکیل شده اند 

روده ای آن  آب نیز بعنوان یک ماده حاجب خوراکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد اما استفاده از آن بدلیل جذب

حالت شدت سیگنال برروی  حدود است. سولفات باریم نیز می تواندباعث ایجاد کنتراست در لوله گوارش شود. در اینم

 آن دارد. شدن کم بوده و بستگی به غلظت دارو و میزان رقیقT2و  T1تصویر متمایل به 

 

 :امنی اسکن  

 خطی و غیر یونی است -1

 برای مشاهده تغییرات غیر طبیعی بافتی یا عروقی در مغز ،نخاع و اندام ها و حفرات داخل شکمی  -۲

 گادولینیم پایه  -۳

     . برابر پالسما و در حالت مصرف هیپرتونیک است 8/۲اسموالریته آن نزدیک  -4

  .می شود  سیگنالباعث افزایش  و بافت هدف شده T1باعث کاهش  -5

 

 :مارک اپتی

  خطی و غیر یونی -1

 مایع بدون ماده نگهدارنده  آن  محلولو شفاف و بی رنگ یا زرد کم رنگ  ،فقط تزریق داخل وریدی-۲

 . برابر پالسما و در حالت مصرف هیپرتونیک است ۳.۹اسموالریته آن نزدیک -۳

شود و  از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می .دفع کلیوی دارد و نمی شود  ندبا پروتئین ها با invitroدر محیط  -4

 .مقداری ناچیز از طریق ترشح صفراوی و دفع مدفوع دارد

 ددر سیستم اعصاب مرکزی و کب :موارد کاربرد 
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 :گاسترو مارک

قهوه ای نارنجی  یامایع به رنگ قهوه ای تیره و  .سوسپانسیون خوراکی اکسید آهن جهت پر کردن روده و معده است 

 معده بلعدقیقه بعد از  45تا  ۳0،میکروگرم آهن  175برای تجویز خوراکی هر میلی لیتر آن شامل ،  و کمی ویسکوز 

استفاده برای افتراق در ارگان ها و  مورد ودفع از طریق مدفوع  .ساعت به روده بزرگ می رسد 7تا  4بعد از و  پررا 

  گوارشیبافت های مجاور لوله های 

 

 :مگنویست 

 یونی و  خطی-1

 .است  T1تاثیر عمده آن در .را کاهش می دهد T2 وT1زمان استراحت  ، ماده ضد میکروبی و نگهدارنده ندارد-۲

 5در ویال های  .می باشد هموارد کاربرد آن در سیستم اعصاب مرکزی و همچنین خارج جمجمه و خارج نخاع و نیز تن

میلی لیتر بر  ۲/0دوز توصیه شده  .میلی لیتری آماده می باشد 10میلی لیتر و سرنگ های پر شده آن به صورت  10و 

  ثانیه  10میلی لیتر در  10کیلوگرم و سرعت تزریق 

 .میلی لیتر نرمال سالین تزریق میشود 5بعد از تزریق دارو 

 :دوتارم 

 حلقوی و یونی 

برای .میلی لیتر تهیه و به صورت داخل عروقی قابل تجویز است  ۲0و  15و  10و  5یال های ومحلول های آن در 

دوز تجویزی یک دهم میلی مول به ازای هر کیلوگرم وزن و حداکثر دو دهم میلی  .مادران باردار نبایستی استفاده شود

 می باشد.مول بر کیلوگرم 

 

 :گادوویست

 ماده کنتراست غیر یونی و حلقوی -1

 MRI, MRAکاربرد در  -۲

 .دقیقه بعد از تزریق گادوویست دوام دارد 45افزایش کنتراست تا  و عبور از سد خونی مغزی-۳

 .مناسب استMRA   CEبه خصوص برای آزمونهای  T1سکانس های  -4

 8تا  6/6 نآن بی ph .شفاف و بی رنگ و استریل می باشد،  محلول آن آبکی -5

  .دهد را کاهش می T2و  T1زمان استراحت -6

همچنین برای مطالعات پرفیوژن در و اسپاینال ،ن برای افزایش کنتراست در ام آر آی با تزریق در کرانیالکاربرد آ

 .اسکیمی فوکال مغزی و پرفیوژن تومور استفاده میشود ، تشخیص سکته  ها
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 :نسامولتی ه

 

در ایران وجود  .معادل دو برابر دوز استو تی بیشتر دارد یعنی انهانسمنت آن بیشتر است ریلکسیوی %40هانس مولتی 

فنیل  یک شدن اضافه خاطر به موارد تمام .شود می در کبدی یک قسمت  و صفراوی سیستم از آن قسمت یک.ندارد 

(c6h5 است که باعث میشود از سیستم صفراوی دفع شود ).از طریق هپاتوبیلیاری دفع  هانس مولتی مثل ادیمو

ساعت است و این به دلیل اتصال به آلبومین  ۳/16شوند و زمان زیادی در خون وجود دارند و نیمه عمر آن ها  می

 .است

 نی یو و خطی،  استریل  ،بی رنگو  محلول در آب 

 .برابر پالسما و در موقع تزریق هیپرتونیک است 6.۹اسموالریته  ،بدون نگهدارنده ،فقط تزریق داخل وریدی

دوز  .است T1بیشترین حساسیت در تصاویر  .را در بافت های هدف کاهش می دهدT2 و T1زمان استراحت  

 می باشد. پیشنهادی آن یک دهم میلی مول بر کیلوگرم برابر دو دهم میلی لیتر به کیلوگرم به صورت تزریق داخل وریدی

 .هم از طریق سیستم صفراوی و هم کلیوی دفع می شوند ،نس و اتوکسی بنزیلهامولتی 

چنان به نظر میرسد که در خانم هایی که بچه .نرم و پارانشیم کبد هم استفاده میشود  سجبرای دیدن ن هانساز مولتی  

ساعت به بچه شیر  48های شیرده تا  خانمشود در  براین توصیه می،بنااز طریق شیردهی دفع میشود ۲/0شیر می دهند 

 .ندهند
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 نام تجاری نام ژنریک    ساختمان شیمیایی شارژالکتریکی  راه دفع    باند با پروتئین

 امنی اسکن گادودیامید خطی غیر یونی کلیه         نمی شود  

 اپتی مارک گادوورستامید خطی غیر یونی کلیه         نمی شود

 مگنویست گادوپنتتیک اسید خطی یونی کلیه نمی شود           

%صفرا۳%کلیه و ۹7      %5کمتر از   مولتی هنس گادوبنیک اسید خطی یونی 

%صفرا50%کلیه و 50    %15کمتر از   پریموویست یک اسیدزئگادو خطی یونی 

%صفرا۹%کلیه و ۹1  %85بیشتر از   وازوویست گادوفوزویست خطی یونی 

 پروهنس گادوتریدول حلقوی غیر یونی کلیه  نمی شود      

 گادوویست گادویاترول حلقوی غیر یونی کلیه  نمی شود      

 دوتارم گادوتریک اسید حلقوی یونی کلیه نمی شود      


