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(57) Sammendrag 

Den foreliggende oppfinnelse 

angår tomodensitometriske målinger. 

Den angår spesielt preparater som er 

anvendelige ved tomodensitometri, og 

som utgjøres av en oppløsning av minst 

ett salt eller kompleks av et metall 

hvis atomvekt er pé mellom 24 og 66, 

sammen med et egnet oppløsningsmiddel 

eller bærermateriale. 
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Denne oppfinnelse angår en anvendelse av preparater 

på basis av et metallderivat for fremstilling av et kontrast-

middel for anvendelse ved tomodensitometriske undersøkelser. 

Den tomodensitometriske metode er en metode for 

undersøkelse og avbildning av det menneskelige legeme, som 

blant annet muliggjør påvisning av fylte organer, dvs. ikke 

bare de ytre deler av organene, slik som ved røntgenunder-

søkelse, men også av de innvendige og utvendige vegger og inn-

siden av visse organer. Slike undersøkelser er ikke minst øns-

kelige når magen og tarmene skal undersøkes. 

Den tomodensitometriske undersøkelse utføres ved 

hjelp av en avsøker, uten bruk av røntgenstråler (beta eller 

gamma), men ved bruk av positron-emittering. 

Undersøkelse av magen ved tomodensitometri nødven-

diggjør bruk av kontrastmidler for å identifisere de anato-

miske enkeltheter. Ved endovenøs injeksjon av vannoppløselige 

jodforbindelser betegnet "Angioscan" har det således vært 

mulig å påvise karene og likeledes parenchymvevet i fylte 

organer (lever, nyre, milt, osv.). 

De huie organer er vanskelige å identifisere, seiv om 

det benyttes sterkt fortynnede jodforbindelser som gis oralt. 

Deres optiske tetthet på den ene side og deres mangel på homo-

genitet på den annen side gjør at de ikke tilfredsstiller be-

hovene for anatomisk identifisering og diagnostisering av pa-

tologiske elementer. 

Det har nu vist seg at visse kontrastmidler på basis 

av konsentrerte oppløsninger av metaller som f.eks. kalsium, 

magnesium eller sink tilfredsstiller de ovennevnte behov: 

- De fyller hele åpningen i spiserøret i løpet av 

mindre enn én time, uten å etterlate noe anatomisk 

tomrom. 

- De uthever på en fullkommen måte spiserørets veg-

ger. 

- Deres optiske tetthet gjør at de ikke kan forveks-

les med noe anatomisk eller patologiskanatomisk 

element i nærheten. 

- De kan også anvendes for synliggjøring av blæren 

og urogenitalveiene. 
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Mens de tidligere benyttede kontrastmidler måtte 

være meget fortynnede for å være aksepterbare og anvendelige 

for avsøking, er de kontrastmidler som nå kan fremstilles, 

meget mer konsentrerte, samtidig som de tåles godt og er meget 

velegnede for den ønskede avsøkning. 

Den foreliggende oppfinnelse består således i en an-

vendelse av preparater som inneholder minst ett i vandig 

medium oppløselig metallderivat valgt blant 

(a) klorider, nitråter, sulfater, acetater, glukona-

ter, laktobionater, glukoheptonater og glukonogluko-

heptonater av metaller med atomvekt mellom 24 og 66, 

og 

(b) komplekser av sink og kobolt med ethylendiamino-

tetraeddiksyre, ethylenglycol-bis-(p-aminoethyl-

ether)-N,N,N*,N1-tetraeddiksyre, ethylendiamin-N,N-

diaceto-N',N-di-a-propionsyre eller ethylendi-

amino-N,N-diaceto-N',N'-di-p-propionsyre, 

i en vandig oppløsning inneholdende fra 5 til 25% av metall-

derivatet, for fremstilling av et kontrastmiddel for anven-

delse oralt, rektalt eller endokavitalt ved tomodensitomet-

riske undersøkelser. 

Blant de aktuelle metaller skal spesielt nevnes mag-

nesium, kalsium, mangan, jern, sink og kobolt. 

For formålet vil det fortrinnsvis bli benyttet et 

metallklorid, -nitrat, -sulfat eller -acetat, og spesielt et 

metallgluconat, -lactobionat, -glucoheptonat eller -glucono-

glucoheptonat. 

Det kan således med fordel benyttes en oppløsning av 

magnesiumklorid, kalsiumnitrat, ferrogluconat, kalsiumlacto-

bionat, kalsiumgluconoglucoheptonat, sinksulfat, manganacetat 

eller magnesiumformiat. 

Det er likeledes fordelaktig, i de tilfeller hvor 

kobolt eller sink benyttes, å anvende disse metaller i form av 

vannoppløselige komplekser med ethylendiaminotetraeddiksyre, 

ethylenglycolbis-(p-aminoethylether)-N,N,N' ,N'-tetraeddiksyre, 

ethylendiamin-N,N-diaceto-N' ,N' -di-a-propionsyre eller ethy-

lendiamino-N,N-diaceto-N',N'-di-p-propionsyre. Disse komplek-

ser kan nærmere bestemt utgjøres av blandingsmolekyler som 

inneholder to eller fire alkalimetallioner, f.eks. av kom-
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plekset av ethylendiamintetraeddiksyre med sink i form av tet-

ranatriumsaltet. 

Anvendelse av disse komplekser medfører den fordel at 

de har liten smak og ikke oppviser noen toksisitet. 

Kontrastmidlet som fremstilles, kan dessuten tilset-

tes et fortykningsmiddel eller et viskositetsøkende middel, et 

søtningsmiddel, et smaksstoff. 

Oppløsningene som fås, er beregnet på å skulle ad-

ministreres oralt i form av en oppløsning, en sirup eller en 

drikkeoppløsning, eller rektalt i form av en vaskeoppløsning, 

eller endokavitalt, såsom f.eks. ved inndrypping i blæren 

eller i urogenitalveiene. 

Fortrinnsvis anvendes det ved fremstillingen av kon-

trastmidlet en vandig oppløsning inneholdende 5, 10 eller 15% 

av et salt av metallet med atomvekt mellom 24 og 66, hvilken 

oppløsning er søtet med et syntetisk søtningsmiddel såsom 

Aspartam eller et saccharinat, såsom f.eks. natrium- eller 

kalsiumderivatet. 

Det kan likeledes benyttes oppløsninger som inne-

holder en blanding av de ovenfor angitte metallderivater i 

respektive mengder varierende fra 1 til 99%, f.eks. etn oppløs-

ning som inneholder like store mengder av et magnesiumsalt og 

et kalsiumsalt. Disse salter kan være avledet fra det samme 

anion eller - med mindre det foreligger kjemisk uforlikelig-

het - fra to ulike anioner. 

Volumet av kontrastmidlet som skal administreres, kan 

variere fra 50 til 500 ml og er fortrinnsvis fra 100 til 

300 ml, avhengig av administreringsmåten. 

Kontrastmidlet gjør det således mulig å foreta mer 

nøyaktige undersøkelser av fordøyelsesrøret (øvre eller nedre 

del), av blæren og av urogenitalveiene ved tomodensitometri, 

under oppnåelse av mer kontrast og en bedre uthevelse av om-

risset av de huie organer. 

De følgende eksempler illustrerer oppfinnelsen, uten 

imidlertid å begrense denne. 
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Eksempel 1 

Oppløsning av kalsiumqluconat 

kalsiuragluconat 25 g 

tverrbundet carboxymethylcellulose 0,25 g 
5 Aspartam 0,05 g 

kaffesraakstoff i tilstrekkelig mengde 

destillert vann inntil 250 ml 

Eksempel 2 

10 Oppløsning av kalsiumgluconoglucoheptonat 

kalsiumglucono-glucoheptonat 30 g 

glycerol 5 g 

Aspartam 0,05 g 

kaffesmakstoff i tilstrekkelig mengde 

15 destillert vann inntil 200 ml 

Eksempel 3 

Oppløsning av ferrogluconat 

ferrogluconat 30 g 

20 hydroxypropylmethylcellulose 0,10 g 

natriumsaccharinat 0,15 g 

destillert vann inntil 200 ml 

Eksempel 4 

25 Oppløsning av magnesiumacetat 

magnesiumacetat-tetrahydrat 37 g 

glycerol 13 g 

natriumsaccharinat 0,15 g 

destillert vann inntil 200 ml 

30 

Eksempel 5 

Oppløsning av magnesiumgluconat 

magnesiumgluconat (hemi-magne-

siumsalt) 46 g 

methylcellulose 4 g 

glycerol 10 g 

Aspartam 0,05 g 

destillert vann inntil 200 ml 
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Eksempel 6 

Oppløsning av kalsiumlactobionat 

kalsiumlactobionat (hemi-

kalsiumsalt) 27,5 g 

magnesiumacetat 14 g 

destillert vann inntil 200 ml 

Eksempel 7 

Koboltopplosning 

dinatriumkoboltethylendiairri.no tetra-

acetat 65 g 

carboxymethylcellulose 2,5 g 

glycerol 12 g 

destillert vann inntil 250 ml 

P a t e n t k r a v 

1. Anvendelse av preparater som inneholder minst ett i 

vandig medium oppløselig metallderivat valgt blant 

(a) klorider, nitrater, sulfater, acetater, glukona-

ter, laktobionater, glukoheptonater og glukonogluko-

heptonater av metaller med atomvekt mellom 24 og 66, 

og 

(b) komplekser av sink og kobolt med ethylendiamino-

tetraeddiksyre, ethylenglycol-bis-(p-aminoethyl-

ether)-N,N,N', N' -tetraeddiksyre, ethylendiamin-N, N-

diaceto-N',N-di-a-propionsyre eller ethylendi-

amino-N,N-diaceto-N',N'-di-p-propionsyre, 

i en vandig oppløsning inneholdende fra 5 til 25% av metall-

derivatet, for fremstilling av et kontrastmiddel for anven-

delse oralt, rektalt eller endokavitalt ved tomodensitomet-

riske undersøkelser. 

2. Anvendelse ifølge krav 1, hvor det i vandig medium 

oppløselige metallderivat er et vannoppløselig salt. 
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3. Anvendelse ifølge krav 1 eller 2, hvor metallet er 

valgt blant magnesium, kalsium, jern, mangan, kobolt og sink. 

4. Anvendelse ifølge krav 1 - 3 , hvor metallderivatet er 

et kompleks av sink eller kobolt med etylendiaminotetraeddik-

syre. 


