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استفاده از مواد کنتراست زا در کودکان
واکنش نسبت به مواد کنتراست زا

و
روشهای درمان آن



ورندگان
ٓ
:گرد ا

 

مهسا خدابخشی 
سمیه کریمی

مهرناز راخ



 

وری 
ٓ
:یادا

استفاده از انژیوکت، خواندن پرونده عدم و جود رنگ یا رسوب غیر عادی در ماد ی حاجب، عدم تداخل دارویــی، : نکات قبل و هنگام تزریق.1

.بیمار و اطالع از سابقه ی او

برای بارداران و یا حداقل تجویز داروی غیر  تجویز با دقت دارو برای بیماران قلبی و کلیوی، عدم تجویز مواد حاجب: بیماری ها و مواد حاجب. 2

.ی که کراتینین خون انها باالستیونی با اسموالریته ی پایین، عدم استفاده از ماده ی حاجب در بیمارن

   

:راهنمایــی های کلی برای واکنش های حاد نسبت به ماده حاجب .3

مارستان در دسترس بودن داروهای مورد نظر ، در دسترس بودن رادیولوژیست در بی

یژن دسترسی وریدی ، باز بودن مجاری هوایــی ، در دسترس بودن مکمل های اکس

در نالین با غلظت 
ٓ
 1:1موجود بودن ا

:درمان واکنش های خاص . 4

جزء اولین واکنش ها –خود محدود شونده هستند : حالت تهوع واستفراغ  -

زار دهنده شد به درمان : واکنش های پوستی وجلدی  -
ٓ
.نیاز دارد درمان خارش پراکنده نیاز نیست ، اگر واکنش ا

در نالین در بیماران قلبی ( درمان به وسیله اکسیژن وبرونکو دیالتورهای استنشاقی : برونکو اسپاسم   -
ٓ
)استفاده از ا

در نالین به عنوان اولین درمان برای ادم حنجره ای است : ادم حنجره ای  -
ٓ
. ا



اعمال وریدی ، استفاده  از داروهای وازو پرسور قرار دادن پاهای بیمار باالتر از سطح بدن ، جایگزینی مایع از طریق : کاهش فشار خون  -

ترکیبی از برادی کاردی وکاهش فشار خون : واکنش های واگال  -

نافیالکسی -
ٓ
در نالین با غلظت: واکنش های شبه ا

ٓ
درمان به وسیله تزریق عضالنی نیم گرم ا

:  واکنش های تاخیری .5

:  دسته از واکنش ها است  3چند روز بعد از اولین مواجهه با ماده حاجب اتفاق می افتد وشامل  -

درد بازو واندام فوقانی  -3تهوع واستفراغ  -2کهیر  –جوش –خارش –1

نتی هیستامین وکورتیکو: درمان  
ٓ
استروئید ها درمان می شوند  این واکنش ها خود محدود شونده هستند وتوسط  ا

:اسپیراسیون و ادم ریوی در استفاده از باریم و تشنج در مایلوگرافی.6

وارد شدن ماده ی حاجب به ریه هم باعث ادم ریه میشود که . یرداسپیراسیون باریم سولفات اگر توسط سرفه رفع نشود باید ساکشن صورت گ

.  برای درمان ان باید از اکسیژن تراپـی و استروئید ها استفاده کرد

.که با تزریق والیوم رفع خواهد شدتزریق ماده ی حاجب در مایلوگرافی باعث تشنج و در مواردی مرگ میشود 



ماده حاجب در کودکان 

امادر این قسمت به مباحثی میپردازیم که بین بالغین .شبیه به هم استاصول استفاده وواکنش های منفی به کنتراست مدیا بین کودکان وبالغین 

.وکودکان متفاوت است

)توجه خاص در مورد کودکان(ماده حاجب داخل عروق یددار

در ارتباط با اعمال ماده حاجب داخل عروق به اسمواللیته ) واکنش های جانبی(تعداد زیادی از واکنش های منفی :اسمواللیته ی ماده ی حاجب-

لرژی مانند،عارضه هایــی که د.بستگی دارد
ٓ
.ر پـی نشت ماده حاجب وتغییرات مایع اتفاق می افتدمثل عوارض جانبی فیزیولوژیک،واکنش های ا

مریکاوجود دارد که دارای غلظت ید برابر هستند-تفاوت های قابل توجهی در اسمواللیته ی مواد حاجب غیر یونی ید دار
ٓ
.در ا
این بیماران حساسیت زیادی به تغییرات مایع .سن و سال دارد  اسمواللیته ی ماده ی حاجب دارای اهمیت خاصی در نوزادان و کودکان کم

.رنددارندو تحمل کمتری نسبت به بار اسمزی داخل عروقی نسبت به بالغین دا



:اعمال داخل عروقی 

در نتیجه باعث افزایش حجم خونی .ارج عروقی به داخل عروق خونی شودماده ی حاجب هایپر اسمواللیته میتواند باعث حرکت مایع از باف نرم خ

در کودکانی که سابقه ی نارسایــی قلبی دارند،باید از ماده ی .ق بیفتداگر تغییر مایع زیاد باشد،نارسایــی قلبی و ادم ریوی امکان دارد اتفا.شود

. حاجب داخل عروق ایزواسمواللیته استفاده کرد



:مشکالت دیگر که مخصوص کودکان است

:مشکالتی که در زمینه ی تزریق عروق وجود دارد عبارت است از

نژیوکت و دستیا
ٓ
.بی به عروق در موقعیت های غیر معمولاستفاده از حجم کمی از دارو،سر سوزن های کوچک برای ا

بنابراین مدیریت )میلی لیتر برکیلو گرم2  به طور معمول.(تفاده میشودحجم های بسیار کمی از ماده ی حاجب در کودکان در نوزادان وکودکان اس-

نژیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری مهم است
ٓ
.سرعت تزریق کمتر برای بهبود تزریق عروق ،مناسب تر است.زمان در ا

نژیوکت -
ٓ
.در نوزادان و کودکان استفاده میشود)مثل دست و پا(در ورید های محیطی )24شماره ی (استفاده از سر سوزن های کوچک در ا

مارال و همکاران بر اساس مطالعه ای که 
ٓ
اگر دسترسی به .در عروق محیطی میتواند با قدرت انجام شود 24انجام داده است استفاده از گیج   ا

سیب و نشت ماده را به حد اقل برسانیمعروق باریک وجود دارد ،بهتر است از عروق دستها استفاده کنیم تا امک
ٓ
.ان ا

ن ها مشکل خود را نمی توانند با زبان در ارتباط بگذارند.در رابطه با نوزادان و کودکان،توجه خاصی باید شود
ٓ
.زیرا ا

البته به هنگام اعمال تزریق با فشار ماده ی حاجب ید .گزارش شده است% 0.3کودک، 554نرخ نشت ماده ی حاجب در مطالعه بر روی*

.دار،اغلب نشت های دارو در کودکان،مشکل جدی ایجاد میکند

اشته استکودکی که نشت دارو داشتند ،خفیف بوده و عارضه ی جانبی به همراه ند 17کودک از  15بر اساس مطالعه ی وانگـتال ،



:عوارض فیزیولوژیک در کودکان

برای مثال ،گرم شدن محل تزریق وحالت .ان دارای اهمیت باالیــی استاگر چه این عوارض در بالغین از اهمیت کمی برخوردار است اما در کودک

این پاسخ کودک به ماده .که میتواند باعث شود که کودک حرکت کند یا گریه کند.تهوع ،به طور معمول از عوارض ماده حاجب به حساب می اید

زمایشی را تکرار کنیم ودوباره کودک تحت تاثیر   حاجب میواند باعث شود که  تصویر خوب و قابل شخیص ایجاد نشود ومجبور 
ٓ
شویم که دوباره ا

.ی پایین وجود دارد البته میزان عوارض جانبی نسبت به ماده حاجب غیر یونی به اسمواللیته.اشعه قرار بگیرد



لرژیک 
ٓ
:میزان وقوع واکنش های شبه ا

لرژیک در کودکان وجود دارد که مانع از در رابطه با این موضوع ،تناقض هایــی در مطالعات گوناگون بر روی واکن
ٓ
ش های شبه ا

لرژیک وفیزیولوژیک در کودکا.نتیجه گیری میشود
ٓ
.ن سخت استو عموما بیان تفاوت بین واکنش های شبه ا

لرژیک در کودکان 
ٓ
. کمتر از بالغین استالبته  به طور کلی میتوان گـفت که  واکنش های شبه ا

:    بر اساس مطالعات مختلفی که انجام شده است
لرژیک )-

ٓ
.سال و افرادی که سن باال دارند کمتر است10در کودکان کمتر از :احتمال ایجاد واکنش های شبه ا

  
واکنش ها % 5واکنش ها ضعیف  وحدود %80و حدود .است%18واکنش نسبت به ماده حاجب غیر یونی  یددار کم اسمواللیته  )-

.شدید بوده است%15متوسط و 
لرژیک در کودکان بسیار کم است ولی باید تحت ن*

ٓ
زیرا در بیان احساسات به صورت کالمی .ظر باشنداگرچه واکنش های شبه ا

.ناتوان هستند
نتی هیستامین  استفاده برای جلوگیری از رخ دادن اینگونه واکنش ها ،بهتر است از ترکیبی از *

ٓ
کورتیکو استرویید ها وا

)داروهایــی  مثل پردنیسون .(کرد



لرژیک
ٓ
:درمان واکنش های شبه ا

 
یددرمان شبیه به بالغین است فقط مقدار دوز بر اساس وزن کودکان پایین 

ٓ
عالوه بر اینها باید وسایل مخصوص مجاری هوایــی کودکان و .می ا

ماسکهای صورت اکسیژن مخصوص کودکان باید در اتاق موجود باشد



:نفروتوکسیته

این کاهش عملکرد .ره کند به کاهش عملکرد کلیوی ناشی از ماده حاجبعبارت نفروتوکسیته ماده حاجب در بسیاری موارد استفاده میشود،تا اشا

روز به دنبال 3که در مدت .درصدی در کراتینین سرم خون میباشد25کلیوی که نوعی اختالل در عملکرد کلیه محسوب میشود به معنی افزایش 

.ق می افتدتزریق داخل وریدی ماده حاجب وبدون عارضه ی بیماری شناختی قبلی اتفا
این مسئله ی عجیبی نیست .یوی اکـتسابی بیمارستانی مورد توجه میباشدنفروتوکسیته ناشی از ماده حاجب به عنوان یک عامل مهم در نارسایــی کل

همچنین جمعیت .حاجب دارندبه طور فزاینده ای در حال افزایش استبه خاطر اینکه روشهای درمانی و تشخیصی که نیاز به استفاده از مواد 

پیش رونده ای پیر ومسن تر هستند وهمچنین دارای یک یا چند بیماری بیمارانی که در معرض این روش های تشخیصی درمانی قرار دارند به طور 

.دیگر نیز میباشند
ی ناشی از ماده حاجب باشد میتواند در بیمارانی که دارای یک   حتی یک نقص وکاهش کوچک در عملکرد صحیح کلیوی که ناشی از نفرووکسیته

.یا چند بیماری زمینه ای دیگر میباشند،موربیدیتی را افزایش دهد

.  اد بسیار مشاهده شده استمسمومیت،خونریزی ،کما،نارسایــی تنفسی در بیماران با نارسایــی کلیوی ح



:در کودکان توسط کنتراست مدیا) سمی شدن کلیه ها(نفرو توکسیته
متعاقبا تاثیرات مواد حاجب .اللیته پایین در کودکان انجام نشده استتحقیقات خیلی موثری درباره تزریق داخل عروق مواد حاجب یونی با اسمو

ورده شده است.شبیه به بالغین در نظر گرفته شده است
ٓ
:تفاوتهای کوچک در پایین ا

:اندازه گیری عملکرد کلیه در کودکان)1
ن

ٓ
کراتینین محصول شکسته شده ی عضالت اسکلتی است ونرخ .است غلظت کراتینین سرم نشان دهنده ی باالنس بین تولید کراتینین ودفع ا

ن متناسب با حجم عضالنی است
ٓ
.تولید ا

.سن بیمار،جنسیت ومیزان فعالیت فیزیکی :مثل .حجم عضالنی به مقدار زیادی از فاکـتورها بستگی دارد

.حتی در وجود فعالیت حفظ شده ی کلیه.بنابراین غلظت نرمال کراتینین سرم کامال در کودکان گوناگون است
غلظت کراتینین سرم با باال رفن سن زیاد  ..ای کراتینین  بچه ها قرار ندهیمباید توجه کنیم که میزان کراتینین نرمال بالغین رابه عنوان مالک بر 

.میشود

:ه همراه دارددر نظر گرفتن کراتینین سرم به عنوان تنها فعالیت کلیه مشکالتی را ب*
میلی گرم بر لیتر به 40مثال افزایش کراتینین از .ظت شده استمیزان نرمال کراتینین سرم ،نشان دهنده این نیست که فعالیت کلیه حفا-1

اگرچه هردو اندازه .ساله میتواند نشان دهنده ی درجاتی از سوء عملکرد کلیه باشد 10در یک کودک )برابر شدن کراتینین 20(میلی گرم بر لیتر800

.بین محدوده های قابل پذیرش نسبت به سن بیمار است

.د،غلظت کراتینین سرم غیر عادی نخواهد بودتا وقتی که فیلتراسیون گلومرول به طور قابل توجهی پایین نیامده باش
بنابر این یک بیمار میتواند سوءعملکرد کلیه داشته باشد .سرم باال روددوم،ممکن است بعد از چندین روز ،نارسایــی حاد کلیه ،میزان کراتینین *

...ولی میزان کراتینین سرم در او در حد نرمال باشد



BUN)غلظت نیتروژن اوره ی خون(

این غلظت عالوه بر عملکرد کلیوی،بستگی به متغیر های متعدد .اندازه گیری غلظت نیتروزن اوره ی خون شاخص ضعیف عملکرد کلیوی است

.در رژیم غذایــی روزانه،عملکرد کبد و هیدراسیون بیمار دارد  ،از جمله پروتئین

ر(یلتراسیون گلومری شیوه ای محبوب که به بیان عملکرد کلیوی در کودکان میپردازد،میزان ف
ٓ
.است) ای جی اف ا

ر در کودکان نیاز به دانش راجع به غلظت کراتینین
ٓ
عالوه بر این باید از روش مورد استفاده برای .سرم بیمار و ارتفاع دارد محاسبات ای جی اف ا

.اندازه گیری غلظت کراتینین سرم مطلع بود



ی ان در کودکان در معرض خطر
ٓ
پیشگیری از سی ا

ی ان در کودکان شبیه به  عوامل این خطر در بزرگساالن
ٓ
متاسفانه دستورالعمل های ساختگی مبتنی بر شواهد برای .است عوامل خطر سی ا

ی ان در کودکانی که عملکرد کلیوی شان اختالل د
ٓ
همان طور که هیچ اقدامی مختص اطفال برای .ارد،موجود نیستپیشگیری از بروز سی ا

ی ان صورت نگرفته است
ٓ
.جلوگیری وپیشگیری سی ا

ید ه از ماده حاجب یددار در کودکا نی که اختالل عملکرد کلیوی دارند،بااستراتژی های شرح داده شده برای استفاده در بزرگساالن هنگام استفاد

زمون تصویربرداری نان کنتراست باید انجام .اگر سواالت بالینی بدون ماده حاجب یددار بتوانند پاسخ داده شوند.در نظر گرفته شوند
ٓ
، یک ا

ی عالوه بر این ،استفاده از روش های تصویربرداری جایگزین مانند سونوگ.شود
ٓ
ر ا

ٓ
به :با یا بدون مواد حاجب متشکل از گادولینیوم (رافی ،ام ا

.هم باید در نظر گرفته شود.)تگی دارددرجه واقعی اختالل کلیوی وسواالت بالینی که باید جواب داده شوند بس



:مواد حاجب داخل عروقی متشکل از گادولینیوم

.جب متشکل از گادولینیوم در کودکان میپردازدتعداد کمی از مطالعات منتشرشده به واکنش های جانبی نسبت به ماده حا

.شبیه به هم است وبا هم تفاوتی ندارددستورالعمل های استفاده از این مواد به طور کلی در کودکان وبالغین 
نها در ا6در حال حاضر 

ٓ
مریکا به تصویب رسیده استماده حاجب متشکل از گادولینیوم  موجود است که استفاده از ا

ٓ
این مواد در .یالت متحده ا

ف لیبل استفاده میشود
ٓ
..کودکان معموال به طور رایج به صورت ا

. استفاده از این مواد در بیماران کمتر از دو سال مصوب نیستتعدادی از این مواد برای استفاده در بیماران کودک قانونی نیستند و 



لرژیک ورخداد های جانبی دیگر
ٓ
:حساسیت های شبه ا

لرژیک به مواد حاجب داخل عروقی متشکل از گادولینیم
ٓ
طبق تحقیقات انجام شده .در کودکان به ندرت اتفاق می افتد حساسیت های شبه ا

لرژیک به این مواد در کو
ٓ
قای دیلمن اتال ،نرخ واکنش های شبه ا

ٓ
در حالی که واکنش های خفیف خیلی رایج .درصد است0.04دکان،توسط ا

.یت پزشکی اضطراری هم هستند وجود داردهستند،با این حال امکان ایجاد واکنشهای بسیار مهمی که نیازمند مدیر

لرژیک به مواد حاجب متشکل از گادولینیوم در ک
ٓ
.ودکان مشابه واکنشهایــی است که به مواد حاجب یددار میدهنددرمان واکنش های شبه ا

که شامل موارد زیر  .از ماده حاجب متشکل از گادولینیوم اتفاق بیفتدممکن است انواع مختلفی از عوارض جانبی فیزیولوژیک در زمان استفاده 

:است

حالت تهوع-1

سرما در محل تزریق-2

سردرد-3

گیجی-4
لینیوم در کودکان در دوزهای مصوب ومقدارهای مجاز موجود هیچ شواهدی مبتنی بر رنال توکسیته حاصل از مواد حاجب متشکل از گادو

ندارد تزریق خارج عروقی  این مواد به علت حجم خیلی کم تزریق اهمیت بالینی.نیست



ن با مواد حاجب متشکل از گادولینیوم
ٓ
:ان اس اف وارتباط ا

.موارد بسیار کمی از این بیماری در کودکان گزارش شده است
در تمامی گزارشات مربوط به بیماران خردسال ،اختالل در عملکرد کلیه .ساله بوده است 8جوانترین مورد این بیماری در گزارشات،در کودکان ،

.مشاهده شده است
اس اف در کودکان وجود ندارد،ما دستورالعملهای بزرگساالن را برای  به این دلیل که شواهدی مبتنی بر دستورالعملهایــی برای جلوگیری از ان

.می کنیم  تشخیص بیماران در خطر ومدیریت مواد حاجب متشکل از گادولینیوم توصیه
م باید احتیاط با این حال زمانی که این مواد حاجب را برای نوزادان  استفاده میکنی.اگرچه مورد ان اس اف در کودکان خردسال گزارش نشده است

)میلی لیتر در دقیقه30به علت نابالغی کلیه ونرخ تصفیه بالقوه گلومروالریز .(کرد



مواد حاجب مخصوص دستگاه گوارش

این مواد می توان از طریق دهان ، رکـتوم، . اجب متشکل از باریم اند شایع ترین مواد حاجبی که برای دستگاه گوارش استفاده می شوند مواد ح

مصرف این مواد در بیماران مشکوک یا شناخته .یا سوند ساکن به داخل دستگاه گوارش هدایت کرد) ایجاد سوراخ از طریق جراحی(اوستومی 

.شده به سوراخ شدگی دستگاه گوارش ممنوع می باشد

.رش ترجیح داده می شودموادحاجب یددارمعموال برای بیماران مشکوک به سوراخ شدگی دستگاه گوا
هایپراسمواللیته مواد . خاب کنیم باید اسمواللیته را مد نظر بگیریم در مواد حاجب یددار داخل رگی هنگامی که می خواهیم ماده حاجب را انت

نکه جذب شد  باعث تغییر مایع بین بافت  حاجب یددار در دستگاه گوارش ممکن است باعث تغییرات مایع بین دیواره
ٓ
روده و لومن شود وپس ازا

.نرم خارج عروقی و عروق شود 
چنین تغییرات مایع هایــی حساس باشند، در این بیماران موادحاجب با  نوزادان و کودکان بزرگـتر با اختالالت قلبی و کلیوی ممکن است به این

.ش فوقانی استفاده می شود اسمواللیته پایین یا برابر با خون برای تصویربرداری از دستگاه گوار 
را برای را به اسمواللیته پایین رقیق کرد، که هنوز هم با این روش  ید کافی با توجه به استفاده رکـتوم ، می توان مواد حاجب با اسمواللیته باال 

. تصویر برداری تشخیصی به دستگاه گوارش وارد می کنند 
سپیراسیون هستند اجتناب می شود  استفاده از مواد حاجب یددار با اسمواللیته باال برای کودکانی که در

ٓ
سپیراسیون یعنی ورود (معرض خطر ا

ٓ
ا

سپیراسیون حجم زیادی از هر دو مواد حاجب                      ) . دم یک ماده ی خارجی مانند محتویات معده به داخل مجاری تنفسی در جریان 
ٓ
ا

BARIUM-BASED وIODINATED ORAL 
.به ندرت ممکن است کشنده باشد 



PEDIATRIC CT SCAN



CONTRAST MATERIAL)مواد کنتراست:(

مواد کنتراست خوراکی 

مواد کنتراست وریدی



مواد کنتراست خوراکی

میزان مواد حاجب خوراکی به سن کودک بستگی دارد

که مفید است اما خیلی معمول  RECTAL).جN.G.TUBE).بORAL).الف: این مواد از چند طریق به بیمار داده میشود شامل

نیست
بدون گاز رقیق شده،شیر مادر که دارای چربی بوده و دانسیته مایع این مواد شامل مواد حاجب محلول در اب یا نوشیدنی ها  واب میوه های 

داردو پریستالیتسم را تا حدودی کند میکند



:معایب

نوشیدن ان برای کودکان سخت خواهد بود                                        

خطر اسپیراسیون را در کودکانی که نیازمند بیهوشی هستند را افزایش میدهد

ماده حاجب عروق ظریف موکوسال را بپوشاند enhancementمواد کنتراست داخل لوله گوارش میتواند 



کودکان استفاده از رکـتال تیوب در کودکان خردسال که بی هوش یا ارام نیستندو

سال باعث تحریک،بی قراری و 4سال کاربرد دارد ودر کودکان زیر  4باالی  

واضحبیدار شدن میشود و به طور کلی تنها در بررسی فرایند ها و موارد نا 

کولون یا قسمت پایین شکم و لگن استفاده میشود 



مواد کنتراست وریدی

یبه طور مثال در اسکن ریه،شکم،و لگن کاربرد داردمعموال مواد غیر یون

بیبا اسموالریته کم در کودکان استفاده میشود چون این مواد عوارض جان 

انتخاب ونوع ماده حاجب باید بر اساسکمتری را در پـی خواهند داشت 

و سرعت تزریق با ML/KG 3تا 2دوز معمول.استانداردهای عملی باشد

.توجه به کالیبر انژیوکت وروش تزریق متغیر خواهد بود 



چند نکـته قابل توجه

استفاده از حجم کوچک وکم ماده حاجب              -

روش تزریق                              -

نوع کاتتر کاربردی                      -

فاکـتورهای فیزیولوژیکی پیش بینی نشده-
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	نفروتوکسیته:��عبارت نفروتوکسیته ماده حاجب در بسیاری موارد استفاده میشود،تا اشاره کند به کاهش عملکرد کلیوی ناشی از ماده حاجب.این کاهش عملکرد کلیوی که نوعی اختلال در عملکرد کلیه محسوب میشود به معنی افزایش 25درصدی در کراتینین سرم خون میباشد.که در مدت 3روز به دنبال تزریق داخل وریدی ماده حاجب وبدون عارضه ی بیماری شناختی قبلی اتفاق می افتد.�نفروتوکسیته ناشی از ماده حاجب به عنوان یک عامل مهم در نارسایی کلیوی اکتسابی بیمارستانی مورد توجه میباشد.این مسئله ی عجیبی نیست به خاطر اینکه روشهای درمانی و تشخیصی که نیاز به استفاده از مواد حاجب دارندبه طور فزاینده ای در حال افزایش است.همچنین جمعیت بیمارانی که در معرض این روش های تشخیصی درمانی قرار دارند به طور پیش رونده ای پیر ومسن تر هستند وهمچنین دارای یک یا چند بیماری دیگر نیز میباشند.�حتی یک نقص وکاهش کوچک در عملکرد صحیح کلیوی که ناشی از نفرووکسیته  ی ناشی از ماده حاجب باشد میتواند در بیمارانی که دارای یک یا چند بیماری زمینه ای دیگر میباشند،موربیدیتی را افزایش دهد.�مسمومیت،خونریزی ،کما،نارسایی تنفسی در بیماران با نارسایی کلیوی حاد بسیار مشاهده شده است.  �
	نفرو توکسیته(سمی شدن کلیه ها) در کودکان توسط کنتراست مدیا:�تحقیقات خیلی موثری درباره تزریق داخل عروق مواد حاجب یونی با اسمولالیته پایین در کودکان انجام نشده است.متعاقبا تاثیرات مواد حاجب شبیه به بالغین در نظر گرفته شده است.تفاوتهای کوچک در پایین آورده شده است:�1)اندازه گیری عملکرد کلیه در کودکان:�غلظت کراتینین سرم نشان دهنده ی بالانس بین تولید کراتینین ودفع آن است.کراتینین محصول شکسته شده ی عضلات اسکلتی است ونرخ تولید آن متناسب با حجم عضلانی است.�حجم عضلانی به مقدار زیادی از فاکتورها بستگی دارد.مثل :سن بیمار،جنسیت ومیزان فعالیت فیزیکی .�بنابراین غلظت نرمال کراتینین سرم کاملا در کودکان گوناگون است.حتی در وجود فعالیت حفظ شده ی کلیه.�باید توجه کنیم که میزان کراتینین نرمال بالغین رابه عنوان ملاک برای کراتینین  بچه ها قرار ندهیم..غلظت کراتینین سرم با بالا رفن سن زیاد  میشود.�*در نظر گرفتن کراتینین سرم به عنوان تنها فعالیت کلیه مشکلاتی را به همراه دارد:�1-میزان نرمال کراتینین سرم ،نشان دهنده این نیست که فعالیت کلیه حفاظت شده است.مثلا افزایش کراتینین از 40میلی گرم بر لیتر به 800میلی گرم بر لیتر(20 برابر شدن کراتینین)در یک کودک 10 ساله میتواند نشان دهنده ی درجاتی از سوء عملکرد کلیه باشد.اگرچه هردو اندازه بین محدوده های قابل پذیرش نسبت به سن بیمار است.�تا وقتی که فیلتراسیون گلومرول به طور قابل توجهی پایین نیامده باشد،غلظت کراتینین سرم غیر عادی نخواهد بود.�*دوم،ممکن است بعد از چندین روز ،نارسایی حاد کلیه ،میزان کراتینین سرم بالا رود.بنابر این یک بیمار میتواند سوءعملکرد کلیه داشته باشد ولی میزان کراتینین سرم در او در حد نرمال باشد...
	(غلظت نیتروژن اوره ی خون)BUN��اندازه گیری غلظت نیتروزن اوره ی خون شاخص ضعیف عملکرد کلیوی است.این غلظت علاوه بر عملکرد کلیوی،بستگی به متغیر های متعدد ،از جمله پروتئین  در رژیم غذایی روزانه،عملکرد کبد و هیدراسیون بیمار دارد.�شیوه ای محبوب که به بیان عملکرد کلیوی در کودکان میپردازد،میزان فیلتراسیون گلومری(ای جی اف آر) است. �محاسبات ای جی اف آر در کودکان نیاز به دانش راجع به غلظت کراتینین سرم بیمار و ارتفاع دارد.علاوه بر این باید از روش مورد استفاده برای اندازه گیری غلظت کراتینین سرم مطلع بود.�
	پیشگیری از سی آی ان در کودکان در معرض خطر��عوامل خطر سی آی ان در کودکان شبیه به  عوامل این خطر در بزرگسالان است.متاسفانه دستورالعمل های ساختگی مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از بروز سی آی ان در کودکانی که عملکرد کلیوی شان اختلال دارد،موجود نیست.همان طور که هیچ اقدامی مختص اطفال برای جلوگیری وپیشگیری سی آی ان صورت نگرفته است.�استراتژی های شرح داده شده برای استفاده در بزرگسالان هنگام استفاده از ماده حاجب یددار در کودکا نی که اختلال عملکرد کلیوی دارند،باید در نظر گرفته شوند.اگر سوالات بالینی بدون ماده حاجب یددار بتوانند پاسخ داده شوند.، یک آزمون تصویربرداری نان کنتراست باید انجام شود.علاوه بر این ،استفاده از روش های تصویربرداری جایگزین مانند سونوگرافی ،ام آر آی (با یا بدون مواد حاجب متشکل از گادولینیوم :به درجه واقعی اختلال کلیوی وسوالات بالینی که باید جواب داده شوند بستگی دارد.)هم باید در نظر گرفته شود.�
	مواد حاجب داخل عروقی متشکل از گادولینیوم:��تعداد کمی از مطالعات منتشرشده به واکنش های جانبی نسبت به ماده حاجب متشکل از گادولینیوم در کودکان میپردازد.�دستورالعمل های استفاده از این مواد به طور کلی در کودکان وبالغین شبیه به هم است وبا هم تفاوتی ندارد.�در حال حاضر 6ماده حاجب متشکل از گادولینیوم  موجود است که استفاده از آنها در ایالت متحده آمریکا به تصویب رسیده است.این مواد در کودکان معمولا به طور رایج به صورت آف لیبل استفاده میشود..� تعدادی از این مواد برای استفاده در بیماران کودک قانونی نیستند واستفاده از این مواد در بیماران کمتر از دو سال مصوب نیست. �
	حساسیت های شبه آلرژیک ورخداد های جانبی دیگر:��حساسیت های شبه آلرژیک به مواد حاجب داخل عروقی متشکل از گادولینیم در کودکان به ندرت اتفاق می افتد.طبق تحقیقات انجام شده توسط آقای دیلمن اتال ،نرخ واکنش های شبه آلرژیک به این مواد در کودکان،0.04درصد است.در حالی که واکنش های خفیف خیلی رایج هستند،با این حال امکان ایجاد واکنشهای بسیار مهمی که نیازمند مدیریت پزشکی اضطراری هم هستند وجود دارد.�درمان واکنش های شبه آلرژیک به مواد حاجب متشکل از گادولینیوم در کودکان مشابه واکنشهایی است که به مواد حاجب یددار میدهند.�ممکن است انواع مختلفی از عوارض جانبی فیزیولوژیک در زمان استفاده از ماده حاجب متشکل از گادولینیوم اتفاق بیفتد.که شامل موارد زیر  است:�1-حالت تهوع�2-سرما در محل تزریق�3-سردرد�4-گیجی�هیچ شواهدی مبتنی بر رنال توکسیته حاصل از مواد حاجب متشکل از گادولینیوم در کودکان در دوزهای مصوب ومقدارهای مجاز موجود نیست.تزریق خارج عروقی  این مواد به علت حجم خیلی کم تزریق اهمیت بالینی ندارد
	ان اس اف وارتباط آن با مواد حاجب متشکل از گادولینیوم:��موارد بسیار کمی از این بیماری در کودکان گزارش شده است.�جوانترین مورد این بیماری در گزارشات،در کودکان ،8 ساله بوده است.در تمامی گزارشات مربوط به بیماران خردسال ،اختلال در عملکرد کلیه مشاهده شده است.�به این دلیل که شواهدی مبتنی بر دستورالعملهایی برای جلوگیری از ان اس اف در کودکان وجود ندارد،ما دستورالعملهای بزرگسالان را برای تشخیص بیماران در خطر ومدیریت مواد حاجب متشکل از گادولینیوم توصیه می کنیم .�اگرچه مورد ان اس اف در کودکان خردسال گزارش نشده است.با این حال زمانی که این مواد حاجب را برای نوزادان  استفاده میکنیم باید احتیاط کرد.(به علت نابالغی کلیه ونرخ تصفیه بالقوه گلومرولاریز 30میلی لیتر در دقیقه)
	مواد حاجب مخصوص دستگاه گوارش��شایع ترین مواد حاجبی که برای دستگاه گوارش استفاده می شوند مواد حاجب متشکل از باریم اند . این مواد می توان از طریق دهان ، رکتوم، اوستومی (ایجاد سوراخ از طریق جراحی) یا سوند ساکن به داخل دستگاه گوارش هدایت کرد.مصرف این مواد در بیماران مشکوک یا شناخته شده به سوراخ شدگی دستگاه گوارش ممنوع می باشد.�موادحاجب یددارمعمولا برای بیماران مشکوک به سوراخ شدگی دستگاه گوارش ترجیح داده می شود.�در مواد حاجب یددار داخل رگی هنگامی که می خواهیم ماده حاجب را انتخاب کنیم باید اسمولالیته را مد نظر بگیریم . هایپراسمولالیته مواد حاجب یددار در دستگاه گوارش ممکن است باعث تغییرات مایع بین دیواره روده و لومن شود وپس ازآنکه جذب شد  باعث تغییر مایع بین بافت نرم خارج عروقی و عروق شود .�نوزادان و کودکان بزرگتر با اختلالات قلبی و کلیوی ممکن است به این چنین تغییرات مایع هایی حساس باشند، در این بیماران موادحاجب با اسمولالیته پایین یا برابر با خون برای تصویربرداری از دستگاه گوارش فوقانی استفاده می شود .�با توجه به استفاده رکتوم ، می توان مواد حاجب با اسمولالیته بالا را به اسمولالیته پایین رقیق کرد، که هنوز هم با این روش  ید کافی را برای تصویر برداری تشخیصی به دستگاه گوارش وارد می کنند . �استفاده از مواد حاجب یددار با اسمولالیته بالا برای کودکانی که در معرض خطر آسپیراسیون هستند اجتناب می شود (آسپیراسیون یعنی ورود یک ماده ی خارجی مانند محتویات معده به داخل مجاری تنفسی در جریان دم ) . آسپیراسیون حجم زیادی از هر دو مواد حاجب                      barium-based وiodinated oral �به ندرت ممکن است کشنده باشد .�
	PEDIATRIC CT scan�
	 Contrast material(مواد کنتراست):�مواد کنتراست خوراکی �مواد کنتراست وریدی�
	مواد کنتراست خوراکی��میزان مواد حاجب خوراکی به سن کودک بستگی دارد�این مواد از چند طریق به بیمار داده میشود شامل: الف).oralب).N.G.TUBEج).rectal که مفید است اما خیلی معمول نیست�این مواد شامل مواد حاجب محلول در اب یا نوشیدنی ها  واب میوه های بدون گاز رقیق شده،شیر مادر که دارای چربی بوده و دانسیته مایع داردو پریستالیتسم را تا حدودی کند میکند
	معایب:�نوشیدن ان برای کودکان سخت خواهد بود                                        �خطر اسپیراسیون را در کودکانی که نیازمند بیهوشی هستند را افزایش میدهد�مواد کنتراست داخل لوله گوارش میتواند enhancement ماده حاجب عروق ظریف موکوسال را بپوشاند
	استفاده از رکتال تیوب در کودکان خردسال که بی هوش یا ارام نیستندو کودکان� بالای 4 سال کاربرد دارد ودر کودکان زیر 4 سال باعث تحریک،بی قراری و� بیدار شدن میشود و به طور کلی تنها در بررسی فرایند ها و موارد ناواضح� کولون یا قسمت پایین شکم و لگن استفاده میشود�
	مواد کنتراست وریدی��به طور مثال در اسکن ریه،شکم،و لگن کاربرد داردمعمولا مواد غیر یونی� با اسمولاریته کم در کودکان استفاده میشود چون این مواد عوارض جانبی� کمتری را در پی خواهند داشت انتخاب ونوع ماده حاجب باید بر اساس� استانداردهای عملی باشد.دوز معمول2تا 3 ml/kgو سرعت تزریق با �توجه به کالیبر انژیوکت وروش تزریق متغیر خواهد بود .�
	چند نکته قابل توجه��-استفاده از حجم کوچک وکم ماده حاجب              �-روش تزریق                              �-نوع کاتتر کاربردی                      �-فاکتورهای فیزیولوژیکی پیش بینی نشده�
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