
JODOWE ŚRODKI KONTRASTOWEJODOWE ŚRODKI KONTRASTOWE
– ZŁOŻONE ZAGADNIENIE– ZŁOŻONE ZAGADNIENIE

Na Na skuteczność diagnostycznąskuteczność diagnostyczną jodowych środków  jodowych środków 
kontrastowych wpływa szereg złożonych kontrastowych wpływa szereg złożonych 
zależnościzależności11::
• • czynniki związane czynniki związane indywidualnie z każdym indywidualnie z każdym 
pacjentempacjentem i jego stanem zdrowia: i jego stanem zdrowia:
• • wiekwiek1,2 1,2 

• • płećpłeć1,21,2  
• • Wymiary i parametry pacjentaWymiary i parametry pacjenta11::
• • wzrostwzrost11
• • masa ciałamasa ciała22
• • BMIBMI22
• • BSABSA22
• • beztłuszczowa masa ciała (LBW)beztłuszczowa masa ciała (LBW)22  
• • objętość krwiobjętość krwi22

• • stan układu sercowo-naczyniowego.stan układu sercowo-naczyniowego.1,21,2  
• • czynniki związane czynniki związane z parametrami podawania z parametrami podawania 
środka kontrastowegośrodka kontrastowego::
• • objętośćobjętość
• • stężenie stężenie 
• • prędkość podawaniaprędkość podawania

wpływające na stopień wzmocnienia, które uzyskuje wpływające na stopień wzmocnienia, które uzyskuje 
się po podaniu środka kontrastowego.się po podaniu środka kontrastowego.
• • technika wstrzyknięciatechnika wstrzyknięcia  
• • podaż kontrastu ze stałą prędkościąpodaż kontrastu ze stałą prędkością
• • zmienna prędkość wstrzyknięcia zmienna prędkość wstrzyknięcia 

wpływające na podawaną dawkę oraz długość wpływające na podawaną dawkę oraz długość 
wzmocnienia.wzmocnienia.11  
• • parametry techniczne skaneraparametry techniczne skanera22 i wstrzykiwacza  i wstrzykiwacza 
kontrastu.kontrastu.

1. Shi-Ting Feng i wsp., An Individually Optimized Protocol of Contrast Medium Injection 
in Enhanced CT Scan for Liver Imaging, https://www.hindawi.com/journals/
cmmi/2017/7350429/ Volume 2017 |Article ID 7350429 | https://doi.org/10.1155/2017/7350429 

2. Mannudeep K.Kalra, Contrast Administration in CT: A Patient-Centric Approach, Journal of the  
American College of Radiology, Volume 16, Issue 3, March 2019, Pages 295-301

PACJENT W CENTRUM UWAGI       PODEJŚCIE WIELOKIERUNKOWEPACJENT W CENTRUM UWAGI       PODEJŚCIE WIELOKIERUNKOWE

CAŁKOWITA DAWKA JODUCAŁKOWITA DAWKA JODU – BADANIA NARZĄDOWE… – BADANIA NARZĄDOWE…

• Stosunkowo powolna kumulacja środka kontrastowegopowolna kumulacja środka kontrastowego
w przestrzeni zewnątrzkomórkowej narządów jako 
podstawowy mechanizm wzmocnienia kontrastowego 
w badaniach miąższowych

• Kluczowy parametr odpowiadający za jakość jakość 
obrazowania narządowegoobrazowania narządowego

• Zależy od stężenia jodu i objętości środka kontrastowegostężenia jodu i objętości środka kontrastowego
(na kg masy ciała)

• Aby osiągnąć identyczną całkowitą dawkę jodu, należy 
zwiększyć objętość środka kontrastowego o zwiększyć objętość środka kontrastowego o ~~25%25%, jeśli 
używamy stężenia 300 mg I / ml zamiast 370 mg I / ml.

STĘŻENIE A LEPKOŚĆSTĘŻENIE A LEPKOŚĆ – PARAMETRY POWIĄZANE – PARAMETRY POWIĄZANE

• • Środki kontrastoweŚrodki kontrastowe  o wysokiej zawartości joduo wysokiej zawartości jodu - potencjalnie  - potencjalnie wyższe wzmocnieniewyższe wzmocnienie..1
• • Jednak: Jednak: wyższe stężenia joduwyższe stężenia jodu - bezpośredni związek  - bezpośredni związek z wyższą lepkościąz wyższą lepkością środka kontrastowego. środka kontrastowego.11
• • Wysoka lepkośćWysoka lepkość - w zależności od protokołu: wzrost ciśnieniawzrost ciśnienia wstrzykiwania 
– możliwy skutek w postaci słabszego niż oczekiwano wzmocnienia słabszego niż oczekiwano wzmocnienia kontrastowego.1

• • Bardzo wysokie stężenieBardzo wysokie stężenie środków kontrastowych nie wpływa w tak znaczącym stopniu na 
przyspieszenie dostarczenia joduprzyspieszenie dostarczenia jodu do badanego obszaru, aby zrekompensowało to powikłaniazrekompensowało to powikłania 
związane z wysoką lepkościąwysoką lepkością samego środka2

• Aby uzyskać jak NAJLEPSZĄ JAKONAJLEPSZĄ JAKOŚĆŚĆ OBRAZU OBRAZU, należy stosować wysokie stężenie wysokie stężenie 
środka kontrastowegośrodka kontrastowego  przy możliwie najniższej jego lepkości.najniższej jego lepkości.3

1. Rengo M et al., Impact of iodine concentration and iodine delivery rate on contrast enhancement in coronary CT angiography:a randomized multicenter trial (CT-CON). Eur Radiol. 
2019 Nov;29(11):6109-6118.

2. Knollmann F, Schimpf K, Felix R, Iodine Delivery rate of different concentrations of iodine-containing contrast agents with rapid injection,  RöFo 2004; 176(6): 880 – 884 
3. Jacek Kubica, Robert J. Gil, Piotr Pieniążek, Wytyczne dotyczące koronarografiiWytyczne dotyczące koronarografii, Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl.

DOBÓR KANIULIDOBÓR KANIULI MA ZNACZENIE… MA ZNACZENIE…

KaniulęKaniulę należy dopasować w zależności od:
• • kondycjikondycji naczyń krwionośnych 
• • prędkości podawaniaprędkości podawania środka kontrastowego (przy prędkości przekraczającej 
3 ml/sek zaleca się stosowanie kaniuli 20G lub większej)1

• • lepkościlepkości środka kontrastowego
1. American College of Radiology: Manual on Contrast Media (2020); Str. 

16. https://www.acr.org/Clinical-Resources/Contrast-Manual

CZY CZY JODOWE ŚRODKI KONTRASTOWE I GADOLINOWE JODOWE ŚRODKI KONTRASTOWE I GADOLINOWE 
ŚRODKI KONTRASTOWEŚRODKI KONTRASTOWE MOŻNA BEZPIECZNIE PODAWAĆ  MOŻNA BEZPIECZNIE PODAWAĆ 
W TYM SAMYM DNIU W RUTYNOWYCH BADANIACH?W TYM SAMYM DNIU W RUTYNOWYCH BADANIACH?

Skuteczność działania klinicznego może wiązać się 
z podawaniem jodowych środków kontrastowych 
i gadolinowych środków kontrastowych na okoliczność 
badań TK i RM z kontrastem w tym samym dniuw tym samym dniu.

Zaleca się przestrzeganie następujących zasad:Zaleca się przestrzeganie następujących zasad: 
• U pacjentów z prawidłową lub umiarkowanie upośledzoną z prawidłową lub umiarkowanie upośledzoną 
czynnością nerekczynnością nerek (eGFR >30 ml/min/1,73 m2) 75%75% 
zarówno gadolinowych środków kontrastowych, 
jak i jodowych środków kontrastowych ulega wydaleniu 
w ciągu 4 godzinw ciągu 4 godzin po podaniu. Należy zachować Należy zachować 
odstęp 4 godzinodstęp 4 godzin pomiędzy wstrzyknięciami jodowego 
i gadolinowego środka kontrastowego.

• Pacjenci z ciężkimi zaburzeniamiz ciężkimi zaburzeniami czynności nerek 
(eGFR <30 ml/min/1,73 m2) lub pacjenci dializowanidializowani
- należy zachować odstęp 7 dniodstęp 7 dni pomiędzy 
wstrzyknięciami jodowego środka kontrastowego 
i gadolinowego środka kontrastowego.

Wytyczne ESUR dotyczące środków kontrastowych, wersja. 10.0

BADANIE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO BADANIE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM WYKONUJEMY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM WYKONUJEMY 
PODAJĄC DOŻYLNIE GADOLINOWY ŚRODEK PODAJĄC DOŻYLNIE GADOLINOWY ŚRODEK 
KONTRASTOWY (GBCA)KONTRASTOWY (GBCA)

GBCA wprowadzone zostały aby poprawić możliwości 
badania MR dzięki:
• zwiększeniu czułości i specyficznościczułości i specyficzności metody 
• możliwości lepszej charakterystyki tkanek, lepszej charakterystyki tkanek, 
charakterystyki funkcjonalnej i redukcji artefaktówcharakterystyki funkcjonalnej i redukcji artefaktów

JAK DŁUGI POWINIEN BYĆ ODSTĘP CZASU POMIĘDZY JAK DŁUGI POWINIEN BYĆ ODSTĘP CZASU POMIĘDZY 
DWOMA WSTRZYKNIĘCIAMI JODOWEGO ŚRODKA DWOMA WSTRZYKNIĘCIAMI JODOWEGO ŚRODKA 
KONTRASTOWEGOKONTRASTOWEGO W RUTYNOWYCH BADANIACH? W RUTYNOWYCH BADANIACH? 

• U pacjentów z prawidłową lub umiarkowanie z prawidłową lub umiarkowanie 
upośledzoną czynnością nerekupośledzoną czynnością nerek (eGFR >30 ml/min/ 
1,73 m2) 75%75% jodowego środka kontrastowego ulega 
wydaleniu w ciągu 4 godzinw ciągu 4 godzin po podaniu. 
Należy zachować odstęp 4 godzinNależy zachować odstęp 4 godzin pomiędzy 
wstrzyknięciami jodowego środka kontrastowego. 

• Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerekz ciężkimi zaburzeniami czynności nerek 
(eGFR <30 ml/min/1,73 m2) - należy zachować 
odstęp 48 godzinodstęp 48 godzin pomiędzy wstrzyknięciami jodowego 
środka kontrastowego. 

• • Pacjenci poddawani dializiePacjenci poddawani dializie – w przypadku 
zachowania resztkowej czynności nerek należy 
zachować odstęp 48 godzinodstęp 48 godzin pomiędzy wstrzyknięciami 
jodowego środka kontrastowego.

Wytyczne ESUR dotyczące środków kontrastowych, wersja. 10.0

STĘŻENIESTĘŻENIE GADOLINOWEGO ŚRODKA  GADOLINOWEGO ŚRODKA 
KONTRASTOWEGO JEST WAŻNE!KONTRASTOWEGO JEST WAŻNE!

• Gadolinowe środki kontrastowe różnią się różnią się 
stężeniemstężeniem od 0,25 do 1 mmol/ml.

• Połączenie wysokiego stężenia 
gadolinowego środka kontrastowego 
z jego wysoką relaksacyjnością pozwala 
na osiągnięcie największego skracania 
czasów relaksacji T1.

• Eksperci z dziedziny: neuroradiologii, 
neuroonkologii, neurochirurgii oraz 
radioterapii zaproponowali stworzenie stworzenie 
rekomendacji dotyczących oceny zmian rekomendacji dotyczących oceny zmian 
nowotworowych w obrębie centralnego nowotworowych w obrębie centralnego 
układu nerwowegoukładu nerwowego.

• Stwierdzili oni, że w celu uzyskania, w celu uzyskania, 
jak najlepszego wzmocnienia obrazowania jak najlepszego wzmocnienia obrazowania 
w diagnostyce zmian nowotworowych w diagnostyce zmian nowotworowych 
w obrębie ośrodkowego układu w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego wskazany jest wybór środka nerwowego wskazany jest wybór środka 
kontrastowego o wysokim stężeniu kontrastowego o wysokim stężeniu 
i wysokiej relaksacyjności.i wysokiej relaksacyjności.

Essig et al AJNR Am J Neuroradiol 33:803–17 
_ May 2012 _ www.ajnr.org 803

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO GADOLINOWYCH  GADOLINOWYCH 
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH (GBCA)?ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH (GBCA)?

• Bezpieczeństwo zależy od budowy budowy 
cząsteczkicząsteczki GBCA.

• • Budowa makrocyklicznaBudowa makrocykliczna zwiększa 
stabilność tej cząsteczki co wpływa 
na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
GBCA.

Stability of linear and macrocyclic gadolinium, Schmitt-Wilich; 
The British Journal of Radiology, July 2007,

SKUTECZNOŚĆSKUTECZNOŚĆ GADOLINOWYCH ŚRODKÓW  GADOLINOWYCH ŚRODKÓW 
KONTRASTOWYCH (GBCA)KONTRASTOWYCH (GBCA)

Istotnym parametrem określającym skuteczność 
gadolinowego środka kontrastowego są jego 
właściwości paramagnetyczne określane wartościami 
relaksacyjności. 1 1 RelaksacyjnośćRelaksacyjność jest wskaźnikiem 
zdolności GBCA do zwiększania intensywności sygnału 
w obrazach MR. Wyższa relaksacyjność prowadzi Wyższa relaksacyjność prowadzi 
do większego wzrostu intensywności sygnału.do większego wzrostu intensywności sygnału.2,32,3
Referencje:
1.Comparison of Magnetic Properties of MRI  Contrast Media Solutions at  Different Magnetic Field 
Strengths  Martin Rohrer, PhD,* Hans Bauer, PhD,* et al.Invest Radiol 2005;40: 715–724
2. Gadolinium Contrast Agents for CNS Imaging: Current Concepts and Clinical Evidence E. Kanal, K. 
Maravilla, and H.A. Rowley; AJNR Am J Neuroradiol 35:2215–26 Dec 2014 www.ajnr.org
3. Considerations in the Selection of a New Gadolinium-Based Contrast Agent  Michael F. Tweedle, 
PhD et al. SUPPLEMENT TO  MAY 2014  TO APPLIED RADIOLOGY

JAK DŁUGI POWINIEN BYĆ ODSTĘP CZASU POMIĘDZY JAK DŁUGI POWINIEN BYĆ ODSTĘP CZASU POMIĘDZY 
DWOMA WSTRZYKNIĘCIAMI GADOLINOWEGO ŚRODKA DWOMA WSTRZYKNIĘCIAMI GADOLINOWEGO ŚRODKA 
KONTRASTOWEGOKONTRASTOWEGO W RUTYNOWYCH BADANIACH? W RUTYNOWYCH BADANIACH?

• U pacjentów z prawidłową lub umiarkowanie  z prawidłową lub umiarkowanie  
upośledzoną czynnością nerekupośledzoną czynnością nerek (eGFR >30 ml/min/ 
1,73 m2) 75%75% zewnątrzkomórkowych gadolinowych 
środków kontrastowych ulega wydaleniu w ciągu w ciągu 
4 godzin4 godzin po podaniu. Należy zachować odstęp Należy zachować odstęp 
4 godzin4 godzin pomiędzy wstrzyknięciami gadolinowego 
środka kontrastowego. 

• Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności  z ciężkimi zaburzeniami czynności 
nereknerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) lub pacjenci 
dializowanidializowani. Należy zachować odstęp 7 dniodstęp 7 dni pomiędzy 
wstrzyknięciami gadolinowego środka kontrastowego.

Wytyczne ESUR dotyczące środków kontrastowych, wersja. 10.0

BADANIA BIOCHEMICZNEBADANIA BIOCHEMICZNE A ŚRODEK KONTRASTOWY… A ŚRODEK KONTRASTOWY…  

• • Najlepiej pobrać próbki moczu i krwi przed podaniem Najlepiej pobrać próbki moczu i krwi przed podaniem 
środka kontrastowegośrodka kontrastowego. 

• U pacjentów z prawidłową czynnością nerek 
krew można pobrać 4 godziny po podaniu środka krew można pobrać 4 godziny po podaniu środka 
kontrastowegokontrastowego, jeśli jest to konieczne. 

• U pacjentów z zaburzeniami czynności nerekz zaburzeniami czynności nerek
(eGFR <45 ml/min/1,73 m2) próbkę krwi należy próbkę krwi należy 
pobrać możliwie jak najpóźniejpobrać możliwie jak najpóźniej po podaniu środka 
kontrastowego. 

• Nie należy pobierać próbek moczu w ciągu 24 godzinw ciągu 24 godzin 
po podaniu środka kontrastowego. 

• • WpływWpływ środków kontrastowych na wyniki anali 
może być różnyróżny w zależności od stosowanej 
metody analitycznejmetody analitycznej.

Wytyczne ESUR dotyczące środków kontrastowych, wersja. 10.0

WSKAŹNIK PODAŻY JODU (IDR)WSKAŹNIK PODAŻY JODU (IDR) – BADANIA NACZYNIOWE… – BADANIA NACZYNIOWE…

• • Przepływ jodu w naczyniuPrzepływ jodu w naczyniu podczas akwizycji obrazu 
w przeciwieństwie do całkowitej dawki jodu 
nagromadzonej w narządach

• Kluczowy parametr odpowiadający za poziom wzmocnienia  poziom wzmocnienia 
w badaniach naczyniowychw badaniach naczyniowych

• • Zależy od stężenia środka kontrastowego i zastosowanej Zależy od stężenia środka kontrastowego i zastosowanej 
prędkości jego podawania.prędkości jego podawania.

• Aby osiągnąć ten sam IDR, należy zwiększyć szybkość zwiększyć szybkość 
podawania środka kontrastowego o podawania środka kontrastowego o ~~25%25%, jeśli używamy 
stężenia 300 mg I / ml zamiast 370 mg I / ml.

Rengo M et al., Impact of iodine concentration and iodine delivery rate on contrast enhancement in coronary CT 
angiography: a randomized multicenter trial (CT-CON). Eur Radiol. 2019 Nov;29(11):6109-6118.

OGRZEWANIEOGRZEWANIE – WAŻNE Z WIELU POWODÓW… – WAŻNE Z WIELU POWODÓW…

Ogrzanie jodowych środków kontrastowychOgrzanie jodowych środków kontrastowych
do temperatury ciała przed podaniem 
• korzystnie wpływa na tolerancjętolerancję
i zwiększa komfortkomfort pacjenta1 

• • obniża lepkość środków kontrastowychobniża lepkość środków kontrastowych 
ułatwiając tym samym podawanie1 

• poprzez obniżenie lepkości ma znaczenie 
w zapobieganiu ostrej pokontrastowej  zapobieganiu ostrej pokontrastowej 
nefropatii nefropatii 22 

• jest szczególnie rekomendowanerekomendowane:: 
› w przypadku środków kontrastowych 
o dużej lepkościo dużej lepkości, 

› w przypadku stosowania cewników cewników 
o małej średnicyo małej średnicy 

› przy podawaniu środka kontrastowego 
z dużą prędkościąz dużą prędkością (> 5 ml/s) 

› › w badaniach naczyniowychw badaniach naczyniowych, w których 
kluczowy jest czas osiągnięcia szczytowego 
wzmocnienie kontrastowego1

1. American College of Radiology: Manual on Contrast Media (2020); 
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Contrast-Manual
2. R. Solomon, The role of osmolality in the incidence of contrast-induced nephropathy: 
A systematic review of angiographic contrast media in high risk patients, 
Kidney International, Vol. 68 (2005), 2256–2263, str. 2262
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