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MiMiéért van rrt van ráájuk szjuk szüükskséég?g?

• az elnyelt röntgen sugár mennyiségének 
csökkentése, vagy növelése  (röntgen 
kontrasztanyagok)

• a visszavert ultrahang mennyiségének 
növelése (UH kontrasztanyagok)

• MR szignál erősítése (MR 
kontrasztanyagok)



RRööntgen kontrasztanyagokntgen kontrasztanyagok

Differenciális abszorpció

A= A(λ3,Z4,ρ,d)
λ= röntgen sugár hullámhossza
Z= rendszám
ρ= sűrűség
d= rétegvastagság



RRööntgen kontrasztanyagokntgen kontrasztanyagok

víz (CT: GIT)
negatív (hagyományos 
rtg:GIT CT: virtuális  
colonoscopia,  
bronchoscopia)

pozitív

bárium jód

lipophil
lymphographia, 
intervenciók

hydrophil (erek, GIT)

ionos nem-ionos

monomer dimer dimermonomer



NegatNegatíív kontrasztanyagok I.v kontrasztanyagok I.
• a lágyrészeknél 

kevésbé nyelik el a 
röntgen sugarat

• veszélytelenek, a 
CO2 lokálisan 
csökkentheti a 
szöveti pH-t

http://www.aso-group.co.jp/aih/kouhou/kakuka/housya/tf/case321/Esophagus.jpg


NegatNegatíív kontrasztanyagok v kontrasztanyagok 
II.II.

• levegő, szén-dioxid
• használhatóak 

önmagukban (CT 
scopiák), vagy pozitív 
kontrasztanyaggal 
kombinálva (kettős 
kontrasztos GIT 
vizsgálatok)



NegatNegatíív kontrasztanyagokv kontrasztanyagok



NegatNegatíív kontrasztanyagokv kontrasztanyagok



NegatNegatíív kontrasztanyagokv kontrasztanyagok



VVíízz

• GIT CT vizsgálatkor, izomrelaxánssal
együtt

• olcsó
• staginghez nyújt segítséget



PozitPozitíív kontrasztanyagokv kontrasztanyagok

• a kontrasztanyag molekulái a környező
szöveteknél jobban abszorbeálják a 
röntgen fotonokat

• ez arányos a jód, vagy bárium 
tartalommal (mg/ml)



JJóód tartalmd tartalmúú kontrasztanyagokkontrasztanyagok

• ionos: vizes oldatban kationra és anionra 
disszociál

• nem-ionos: vizes oldatban sincs 
disszociáció

• ahol intravasalis kontrasztanyag beadás 
történik, készenléti tálca 
elengedhetetlen!

• beadás után a tűt nem szabad kihúzni!



KKéémiamia

Iodamide

Iopamiro



IndikIndikáácicióókk
• GIT vizsgálatok, perforatio

gyanújában 
• iv urographia
• angiographia (intravénás, 

intraarteriális, biliaris)
• CT (intravénás, 

intraarteriális)
• arthrographia



KontraindikKontraindikáácicióókk
• anamnézis
• Vesefunkciók
• „From a purely pharmacologic point of view, 

contrast media should be regarded as among
the safest of all intravascular drugs. 
Nevertheless, the high utilization rate of
these substances must invariably be 
associated with significant numbers of 
reactions even at very low reaction incidence”



KontKontrasztanyag rasztanyag nephropathianephropathia
• Jódtartamú kontrasztanyagok intravascularis (intravénás 

vagy intraarteriás) alkalmazása során vesekárosítás 
(kontrasztanyag nephropathia = KNP) léphet fel, mely
a vesefunkció akut, rendszerint reverzibilis romlásában 
nyilvánul meg.

• A kontrasztanyag nephropathia a kórházban kialakult akut 
veseelégtelenség 3. leggyakoribb oka. Patomechanizmusa
kettős: a kontrasztanyag direkt toxikus hatást fejt ki a
tubulussejtekre, illetve elhúzódó vazokonstrikciót okozva 
károsítja a vese perfúzióját, mely    különösen a 
medullában az oxigén ellátás elégtelenségéhez vezet.



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• A KNP veszélye jelentősen nő a vesefunkció beszűkülésével 

párhuzamosan, különösen ha azt diabetes nephropathia (DN) 
okozza. Már kisfokú szérum kreatinin emelkedés és mérsékelt 
GFR csökkenés (< 60 ml/perc/1,73m2) is rizikótényezőként
értékelendő, a 30 ml/perc/1,73m2 alatti GFR pedig igen nagy 
kockázatot jelent.

• A KNP incidenciája normális vesefunkció esetén <1%, 30-60 közti 
GFR esetén 10-30%, 30 alatti GFR esetén 50%, diabeteses 
nephropathia esetén ennél is magasabb

• További rizikótényezőt jelentenek a vese csökkent perfúzióját
okozó állapotok (volumenhiány, súlyos szívelégtelenség) és
gyógyszerek (diuretikum, nem-steroid gyulladásgátló), valamint a 
vesetubulusok károsítására hajlamosító egyéb tényezők
(sepsis, postoperativ állapot, myeloma multiplex, aminoglycosid, 
vancomycin, cisplatin, amphotericin kezelés) egyidejű jelenléte.



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• A vesekárosító hatás kialakulása függ az adott 

kontrasztanyag dózisától, ozmolalitásától, az alkalmazás 
módjától, valamint ismételt alkalmazás esetén a vizsgálatok 
között eltelt időtől.

• Fokozott rizikóval rendelkező betegekben általánosságban a 
100 ml-t meghaladó kontrasztanyag mennyiség 
nephrotoxikus, de jelentősen csökkent GFR esetén ettől 
kisebb, akár 30 ml-nyi kontrasztanyag mennyiség is NP-t
idézhet elő. A magas ozmolalitású (1400-2100 mOzm/kg) 
kontrasztanyagok vesekárosító hatása a legnagyobb, ettől 
kisebb rizikót jelentenek az alacsony ozmolalitásúak (500-
800 mOzm/kg), a legkisebb rizikót pedig az izoozmoláris
kontrasztanyagok képezik.



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• Fokozott rizikójú betegekben az izoozmoláris

kontrasztanyagokhoz képest az alacsony 
ozmolalitású kontrasztanyagok alkalmazása 
mintegy 2-8-szoros, a magas ozmolalitású
kontrasztanyagok alkalmazása még nagyobb 
kockázatemelkedést okoz. 

• Az intraarteriálisan alkalmazott 
kontrasztanyag gyakrabban idéz elő
vesekárosodást, mint az intravénás adagolás. 

• A vizsgálat rövid időn (5-7 napon) belüli
ismétlése jelentősen fokozza a toxicitást



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• Néhány kirívó példa:
• 37 fokon (!):
• Xenetix 300,350: 695, 915 mOzm/kg
• Ultravist 300, 370: 610, 780 mOzm/kg
• Iomeron 300, 400: 512, 726 mOzm/kg
• Visipaque: 290 mOzm/kg



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• Kontrasztanyag alkalmazása előtt minden esetben 

tisztázandó a vesefunkció, diabetes nephropathia, ill. 
további rizikótényezők jelenléte. Ez a vizsgálatot 
kérő orvos feladata. Fokozott rizikó esetén az ő
kötelessége hogy erről tájékoztassa a beteget és a 
radiológust, és a KNP megelőzése céljából szükséges
intézkedésekről gondoskodjon.

• Fokozott kockázatú (rizikótényezővel rendelkező) 
beteg esetén megfontolandó más, KNP veszélyével 
nem járó képalkotó vizsgálat (ultrahang, natív CT, 
MRI) alkalmazása, azonban súlyos vagy végstádiumú
veseelégtelenségben a gadolinium alkalmazása sem
javasolt.



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• a profilaktikus dialízis nem nyert megerősítést,  

alkalmazása felesleges. A dialízis kezelés még közvetlenül 
a vizsgálat után végezve sem képes kivédeni a KNP-t, 
mert annak nephrotoxikus hatása, a vazokonstrikció és a 
tubulussejt toxicitás azonnali hatás

• megpróbálható 2 napig 2x600 mg acetylcystein per os
vagy iv. adása a vizsgálat előtti napon kezdve, bár ennek 
eredményességét számos vizsgálat megkérdőjelezte 
egyéb preventív hatású szer klinikai vizsgálatokkal 
végzett kipróbálása folyamatban van (pl. bikarbonát 
infúzió)



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• Kontrasztanyag adását követően a vesefunkció

(vizeletmennyiség, szérum kreatinin) ellenőrzése 
szükséges a KNP fokozott kockázata esetén. 
Amennyiben 72 órán belül a szérum kreatinin 25%-kal 
emelkedik, a KNP gyanúja felmerül. A szükséges 
differenciál  diagnosztikai és terápiás teendők 
eldöntése céljából nephrológus konzílium javasolt.

• Dializált betegek esetében szükségtelen soron kívüli 
művesekezelést alkalmazni kontrasztanyag adását 
követően, figyelmet kell azonban fordítani az 
ozmotikus és volumen túlterhelés lehetőségére



KontraKontrasztanyag sztanyag nephropathianephropathia
• Minden betegben a metformin teljes elhagyása javasolt a 

vizsgálat előtt 24 órával és csak a vizsgálat után 48 órával 
adható vissza, amennyiben a vesefunkció nem romlott A 
metformint (buformint) szedő betegek esetében a 
vesefunkció romlásakor fokozott a laktát acidózis 
kialakulásának veszélye. A klinikai képet hányinger, 
hányás, hasmenés, epigastriális fájdalom, fokozott 
szomjúságérzés és somnolencia jellemzi. A laktát acidózis 
diagnózisa pH <7,25 és szérum laktát szint > 5 mmol/l 
esetén állítható fel. Az életveszélyes szövődmény 
megelőzése miatt a metformin szüneteltetése javasolt az 
akut veseelégtelenségre     hajlamosító állapotokban így a 
kontrasztanyag alkalmazásakor is.



A nemA nem--ionos kontrasztanyagok ionos kontrasztanyagok 
tulajdonstulajdonsáágai I.gai I.

• benzolgyűrűhöz kötve molekulánként 3 
jód atom

• egy ozmótikusan aktív molekulára 3 jód 
atom jut (dimerek esetén 6)



A nemA nem--ionos kontrasztanyagok ionos kontrasztanyagok 
tulajdonstulajdonsáágai II.gai II.

• alacsony ozmolaritás (mellékhatás)
• alacsony viszkozitás (vékony katéteren, 

branülön keresztül is nagy flow-val 
adhatóak)

• fénytől, rtg sugártól mentes helyen illik 
tárolni



A nemA nem--ionos kontrasztanyagok ionos kontrasztanyagok 
tulajdonstulajdonsáágai III.gai III.

• biomolekulákkal való interakciók 
minimálisak (plazma fehérjékhez, 
enzimekhez, sejtmembránokhoz való
kötődés.)

• ezáltal a mellékhatások száma is 
csökkent



ÉÉlettani hatlettani hatáások I.sok I.

KIR
• a vér-agy gát megakadályozza a 

kontrasztanyag idegsejtekkel való
találkozását

• intrathecalis adás elektromos potenciál 
változáshoz, epilepsziás görcsökhöz 
vezethet



ÉÉlettani hatlettani hatáások II.sok II.
Cardiovascularis rendszer
• bólusban adott injekció a plazma ozmolaritás

emelkedését okozza
• a vvt-kből és a perivascularis térből folyadék 

áramlik a plazmába
• a folyadékbeáramlás miatt hematocrit

csökkenés, plazma volumen emelkedés 
következik be átmenetileg 

• ez lokális és generalizált vazodilatációhoz
vezethet, következményes hypotensioval



ÉÉlettani hatlettani hatáások III.sok III.
Cardiovascularis rendszer
• az intracellularis folyadékvesztés 

befolyásolja a receptor műkődést, ezzel 
magyarázzák a fájdalom- és melegségérzést

• az ionos kontrasztanyag molekulák kálciumot
köthetnek, ami myocardialis depressziót 
okozhat

• az ionos kontrasztanyag molekulák 
befolyásolják a kapilláris permeabilitást, ez 
thrombusképződéshez vezethet



ÉÉlettani hatlettani hatáások IV.sok IV.

GIT
• fémes érzés a szájban, hányinger, 

hányás
• a hányinger és hányás egyik lehetséges 

magyarázata, hogy a medulla area
postremáját vér-agy gát nem védi, ide 
bejuthat a kontrasztanyag



ÉÉlettani hatlettani hatáások V.sok V.
Vizeletkiválasztó rendszer
• a kontrasztanyag glomerulus filtrációval 

távozik a keringésből
• az excretio maximuma az intravénás 

adást követően kb. 3 perccel van 
• a vizeletben a maximális koncentráció

60 perc után mérhető
• a normális fél-életidő egy és két óra 

közötti



MellMelléékhatkhatáásoksok

• általában enyhék, de nem-ionos 
kontrasztanyag alkalmazásánál is 
előfordulhat halálos szövődmény

• hányinger, hányás, erythema, fájdalom-
és melegérzés a leggyakoribb



MellMelléékhatkhatáások II.sok II.

Egyéb tünetek:
• verejtékezés, urticaria, könnyezés, 

köhögés, szájszárazság, viszketés, 
vérnyomásesés, remegés

• ezeket már illik komolyan venni, 
anaphylaxia bevezető jelei lehetnek



UrticariaUrticaria kezelkezeléésese

• antihistaminok (cimetidin, vagy ranitidin
iv.)

• véna biztosítás
• (steroid)



BronchospazmusBronchospazmus kezelkezeléésese

• Oxigén 6l/perc
• Beta2-agonista 
• Epinephrine (1:1000, 0,1-0,2 mg sc, vagy 

iv)



HypotensioHypotensio kezelkezeléésese

• oxigén 6l/perc
• láb megemelés
• iv folyadék nagy sebességgel (só, vagy 

Ringer)
• ha nem elég: epineprine



VagusVagus reakcireakcióó kezelkezeléése se 
((hypotensiohypotensio éés s bradycardiabradycardia))

• oxigén
• láb megemelése
• iv folyadék
• atropin szulfát (0,6-1,0 mg iv)



AnaphylaxiaAnaphylaxia kezelkezeléésese

• oxgén 6l/perc
• iv folyadék
• Epinephrine (1:1000) 0.3-1.0 cc sc, vagy  

iv
• antihisztaminok
• szteroid 100-500 mg iv
• Aminophyllin 250 mg iv



Angina kezelAngina kezeléésese

• oxigén 6l/perc
• Iv folyadék lassan
• Nitrogycerin, 0,4 mg sublingualisan



ZsZsííroldroldéékonykony kontrasztanyagokkontrasztanyagok

• a gyakorlatban a Lipiodol UF használatos
• mákból állítják elő
• lymphographia (iatrogén zsírembólia)
• chemoembolisatio



ZsZsííroldroldéékonykony kontrasztanyagokkontrasztanyagok

Lymphographia
• lábháton nyirokér 

preparálás
• lábanként 5-7 ml egy 

óra alatt
• mellkas rtg



ZsZsííroldroldéékonykony kontrasztanyagokkontrasztanyagok



BBáárium szulfrium szulfáát I.t I.

• a bárium szervetlen sója
• gastrointestinális vizsgálatok
• a szuszpenzió töménysége függ a 

vizsgálandó területtől
• ma már gyári készítmények (bárium 

konyha) 
• megfelelően higítva CT kontrasztanyag 

is



BBáárium szulfrium szulfáát II.t II.

• perforatio gyanúja kontraindikációt
jelent, mert a bárium savós hártyára 
jutva gyulladást okoz


	Radiológiában használatos kontrasztanyagok
	Miért van rájuk szükség?
	Röntgen kontrasztanyagok
	Röntgen kontrasztanyagok
	Negatív kontrasztanyagok I.
	Negatív kontrasztanyagok II.
	Negatív kontrasztanyagok
	Negatív kontrasztanyagok
	Negatív kontrasztanyagok
	Víz
	Pozitív kontrasztanyagok
	Jód tartalmú kontrasztanyagok
	Kémia
	Indikációk
	Kontraindikációk
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	Kontrasztanyag nephropathia
	A nem-ionos kontrasztanyagok tulajdonságai I.
	A nem-ionos kontrasztanyagok tulajdonságai II.
	A nem-ionos kontrasztanyagok tulajdonságai III.
	Élettani hatások I.
	Élettani hatások II.
	Élettani hatások III.
	Élettani hatások IV.
	Élettani hatások V.
	Mellékhatások
	Mellékhatások II.
	Urticaria kezelése
	Bronchospazmus kezelése
	Hypotensio kezelése
	Vagus reakció kezelése (hypotensio és bradycardia)
	Anaphylaxia kezelése
	Angina kezelése
	Zsíroldékony kontrasztanyagok
	Zsíroldékony kontrasztanyagok
	Zsíroldékony kontrasztanyagok
	Bárium szulfát I.
	Bárium szulfát II.

