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Abstrakt 

V této bakalářské práci s názvem Nežádoucí reakce na kontrastní látky při 

vyšetření výpočetní tomografií lze nalézt problematiku možných nežádoucích 

reakcí na baryové a především jodové kontrastní látky. Práce je rozdělena do dvou 

hlavních částí. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení veškerých pojmů k tématu. 

Jsou zde shromážděny veškeré informace o výpočetní tomografii a kontrastních 

látkách, především jejich definici, historii, přínosu při vyšetření a rozdělení. 

Dále jsou zde uvedeny zásady péče o pacienty před i po aplikaci jodové kontrastní 

látky. V této části jsou uvedeny i důležité informace o nežádoucích reakcích 

na kontrastní látky, také jejich rozdělení, stupně závažnosti a první pomoci při 

těchto stavech. 

V praktické části jsou zpracovány výsledky, které jsou získány 

pomocí dotazníků. Dále je kladen důraz na počet CT vyšetření za rok 2018, rozdíly 

mezi požadavky a doporučením jednotlivých nemocnic. Cílem této části bakalářské 

práce bylo stanovit procentuální výskyt nežádoucích reakcí vzhledem k počtu 

vyšetření s kontrastní látkou za rok 2018. V závěru jsou prodiskutovány výsledky 

s mými dosavadními znalostmi a s dostupným článkem. 

 

Klíčová slova: Kontrastní látky; jodová kontrastní látka; nežádoucí účinky; 

alergická reakce; výpočetní tomografie. 

  



 

Abstract 

In this bachelor thesis named Adverse reactions to contrasting substances during 

cumputed tomography during CT examination can be found problematics of 

adverse reactions for barium and especially iodine substances. Thesis is divided into 

two main parts as usual. 

Theoretical part is focused on explanation of terms connected with theme. 

There are gathered and written all available informations could be found 

about computed tomography and contrast media like definition, history, sorting etc. 

Then there are principes of taking care about patient while application iodine 

contrast substance. In this part are iportant informations about adverse reactions for 

contrast substances, their division, severity and first aid. 

In practical part there are compiled results reached by evaluating questionaires. 

Then there is emphasis for CT examinations made in year 2018, comparations 

in requirements and recommendations of any single hospitals. The goal in this part 

of bachelor thesis was to set percentage of occurrence of adverse reactions based 

on number of interventions made in year 2018 in which were used contrast 

substances. In the end there is some discussion about results, comparation 

with authors knowledge and available article. 

 

Keywords: Contrast substances; iodine contrast substance; adverse reactions; 

allergic reaction; computed tomography. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je vyšetření výpočetní tomografií velmi častou diagnostickou 

metodou, která nám může odhalit mnoho diagnóz, poranění a cenné informace 

během jednoho vyšetření. Tato modalita je metodou první volby především při 

polytraumatech pacientů, díky rychlosti a přesnosti vyšetření. Výpočetní tomografie 

nám umožňuje diagnostikovat v celé délce těla.  

Vyšetření se provádí nativně i s použitím kontrastních látek, které můžeme 

aplikovat do tělních dutin nebo cév. Vzhledem k častému používání vyšetření 

s jodovou kontrastní látkou nám narůstá i pravděpodobnost nežádoucích reakcí, 

a to i navzdory dnešním preparátům kontrastních látek, které jsou lidským tělem 

mnohem lépe tolerovány než dříve. Kontrastní látky prošly už velkým vývojem 

od svého objevení, ale přesto ještě nebyla vytvořena taková látka, která by 

nezpůsobovala u nikoho žádnou reakci. 

Díky znalosti možných nežádoucích reakcí na jodovou kontrastní látku můžeme 

pacienta řádně poučit a informovat o možných reakcích. Pacienta také lze vhodně 

premedikovat a zkontrolovat anamnézu či jiné potřebné parametry. 

Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala, protože mi přijde tato problematika 

málo probírána a chtěla jsem se dozvědět více. V dnešní době už nejsou reakce 

tak časté, ale pořád se s nimi můžeme u velmi rizikových pacientů setkávat, a proto 

by podle mě toto téma nemělo být opomíjeno a mělo by se o něm více mluvit. 

V praktické části se chci podívat na nashromážděná data o počtu nežádoucích reakcí 

a přesvědčit se o jejich stále menším výskytu.  Reakce může být od pouhého 

zčervenání, nebo bolesti na hrudi, až po anafylaktický šok, v krajním případě může 

způsobit i smrt vyšetřovaného. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Princip výpočetní tomografie (CT) 

CT je složené z rentgenky a protilehlých detektorů uspořádaných do oblouku, 

které se současně otáčejí kolem posouvajícího se pacienta na lůžku do gantry. Díky 

otáčení soustavy rentgenka a detektory se vytváří mnoho expozic z různých úhlů, 

ze kterých za pomoci matematických rekonstrukcí vznikají řezy lidským tělem 

neboli trojrozměrný obraz vyšetřované oblasti. Šířku řezu nám udává šířka 

detektorů a rychlost otáčení soustavy, která se pohybuje v rozmezí 0,27 – 1 sekunda. 

Matematické rekonstrukce rozeznáváme dvě, a to filtrovanou zpětnou projekci a 

iterativní rekonstrukci. 

V dnešní době se nejčastěji vyrábějí spirální multidetektorová CT. Spirální CT 

znamená současný posun stolu při rotaci soustavy rentgenka-detektory. Rentgenka 

funguje na principu spirálovitého neboli šroubovitého otáčení kolem pacientova 

těla. Pojem multidetektorové CT znamená uložení detektorů ve více řadách, které 

umožňují snímání více řezů při jedné otáčce. Díky oběma parametrům trvá 

vyšetření opravdu rychle a získáváme velmi podrobné a tenké řezy. Délka vyšetření 

závisí na rozsahu vyšetřované oblasti, nýbrž se pohybuje v rozmezí jednotek až 

desítek sekund.  

Obraz se vytváří na podkladě hodnot denzity určitých tkání, tyto číselné 

hodnoty nazýváme Hounsfieldovy jednotky (HU). Jednotky se pohybují v rozmezí 

mezi -1000 až 3000 HU, přičemž nejmenší hodnotu -1000 má vzduch, největší 

hodnotu 3000 představují kovy, voda má 0 HU a samotná kost se pohybuje nad 700 

HU. Samozřejmě platí, že čím vyšší je absorpce rentgenového záření, tím je bod 

světlejší. Kvůli špatnému rozpoznání všech odstínů šedi okem, které dokáže 

rozpoznat zhruba 16 stupňů šedi, se používají tzv. „okna“, která představují pouze 

malý úsek odstínů šedi. Okna zobrazují pouze část šedivé škály, kdy máme 
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definovanou šířku a střed okna. Nejpoužívanějšími okny jsou plicní, kostní 

a měkkotkáňové. 

Vyšetření na CT začíná správným uložením na vyšetřovací stůl, zajetím 

požadovanou oblastí do izocentra a pokyny pro pacienta, jak se chovat v průběhu 

skenování. Nejdříve se vybere protokol a provedou se topogramy, na kterých 

si asistent zvolí rozsah vyšetření. Následuje samotné vyšetření, při kterém pacient 

projede gantry v průběhu skenování. Ve většině případů se provádí nativní 

vyšetření neboli vyšetření bez kontrastní látky, které může být doplněné 

kontrastním vyšetřením. Důležitou roli ve zhotovení finálních obrazů má 

postprocessing. Postprocessing zahrnuje multiplanární rekonstrukce, MIP neboli 

maximum intensity projection, MinIP neboli minimum intensity projection a VRT 

neboli volume rendering techniku. Podle vyšetřované oblasti se zvolí vhodný 

postprocessing. Kompletně zhotovené vyšetření se posílá do archivačního systému 

tzv. PACSu, kde je k dispozici všem v dané nemocnici, popřípadě ho lze na vyžádání 

posílat do jiných zařízení nebo nahrát na CD. [1, 3, 4] 

   Diagnostické využití 

K nejčastějším oblastem vyšetření patří břišní dutina s pánví, hrudník, srdce, 

mozek a traumata. Využívá se ve velké míře při nejasných obtížích, kvůli svému 

trojrozměrnému zobrazení a dobrému kontrastu. 

Při traumatech je CT jednou z prvních voleb zobrazovací modality, díky 

krátké době vyšetření, dobré dostupnosti v nemocnicích a velmi malému počtu 

kontraindikací. Proto při příjezdu zraněného pacienta míří jeho cesta často rovnou 

na CT vyšetřovnu, kde lékaři mohou diagnostikovat velký počet poranění. 

Hojně využívanou modalitou je i při vyšetření v oblasti hrudníku k odhalení 

akutních i chronických onemocnění plic. Při vyšetření plic se často používá 

intravenózní kontrastní látka na zobrazení anatomie a cév. Pro velmi vysoké 
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rozlišení plicního parenchymu při fibróze se používá tzv. výpočetní tomografie 

s vysokou rozlišovací schopností (HRCT). Angiografie je spolehlivou metodou pro 

odhalení plicní embolie. 

V oblasti břišní dutiny se pro lepší přehlednost používá baryová kontrastní 

látka podaná per os, pokud není kontraindikována. Dokážeme detekovat nádorová 

onemocnění, akutní příhody břišní, záněty, ledvinové kameny a stavy po úrazech. 

[1] 

   CT angiografie 

Angiografie znamená podání KL intravenózní cestou pacientovi a následné 

zobrazení cévní soustavy, přesněji námi zkoumané oblasti např. tepny končetin, 

mozku, věnčitých tepen, odstupy aorty nebo cév plic. Nejpoužívanější kontrastní 

látkou je vodná jodová KL. Množství látky se může lišit v závislosti na hmotnosti, 

věku nebo vitalitě pacienta, ale nejčastěji se udává průměrná hodnota 4 ml KL 

na 1 kg hmotnosti. Při CT angiografii se využívá postprocessing MIP, kterým 

se zvýrazní struktury s vyšší denzitou. [1] 

2.2 Kontrastní látky 

Kontrastní látka (KL) je používána v radiodiagnostice k odlišení především 

měkkých struktur a krevního řečiště ve zkoumané oblasti neboli lepšímu kontrastu 

v obraze. Látka nám mění absorpci rentgenového záření, která závisí 

na protonovém čísle nosiče kontrastu. Při vyšší absorpci záření tyto látky 

označujeme jako pozitivní KL a při nižší absorpci je nazýváme negativní. Látky 

můžeme aplikovat do cévního řečiště i do dutin lidského těla. [1] 

 



15 

 

2.3 Historie kontrastních látek 

První použití kontrastní látky je zaznamenáno roku 1896, pouhý rok 

po objevení rentgenového paprsku. Za experimentem stáli lékaři Edward Haschek 

a Otto Lindenthal, kteří provedli nástřik cév amputované horní končetiny. Dále bylo 

objeveno, že jód, který se využíval k léčbě syfilis, se v malé míře hromadí 

v ledvinách a je viditelný na rentgenu břicha. Po pokusu zobrazit větve plicnice 

bromidem stroncia, se podařilo lékaři Barney Brooksu zachytit první angiogram 

za využití jodidu sodného v roce 1923. Od roku 1927 se rozšířilo používání jodidu 

sodného do oblasti tepen mozku a končetin.  

První vytvořenou netoxickou jodovou kontrastní látkou po 30. letech 20. století 

v Berlíně byl uroselektan. Kontrastní látky, které jsou používány dodnes přišly do 

paměti v polovině 20. století a za jejich objev můžeme připisovat zásluhy 

Wallingfordovi. Zásluhu má na syntéze benzenového jádra s 3 atomy jódu, přičemž 

vytvořil základ pro jodové KL, které se využívají dnes. [7] 

2.4 Rozdělení KL podle použité zobrazovací modality  

Tyto KL se využívají při různých zobrazovacích postupech, jako například při 

výpočetní tomografii, skiagrafii, angiografii, ultrazvukovém vyšetření a magnetické 

rezonanci. Během ultrazvukového a magnetického vyšetření je získáván lepší 

kontrast na podkladě jiných fyzikálních principů. [1] 
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2.5 Rentgenové vyšetření 

   Pozitivní KL 

• Jodové KL 

Jód je vázaný na jiných molekulách. Základ KL se skládá ze tří atomů jódu 

a benzenového jádra. Dalšími látkami vázanými na jádro mohou být sodík (NA) 

a karboxilové skupiny (COOH). Podává se ve formě roztoku, kdy může být 

rozpuštěný ve vodě nebo oleji.  

Olejové KL se oproti vodným používají v menší míře, nejčastěji se využívají 

na značení embolizačního materiálu a při lymfografii (spíše historický význam). 

Jejich nevýhodou je nevstřebatelnost a nebezpečí proniknutí cévním systémem 

až do plic, kde můžou způsobit plicní embolii. Zástupcem olejových KL je lipiodol. 

Vodné KL jsou v současné době nejrozšířenější při vyšetření na CT. Používají 

se nejčastěji jak intravenózní cestou, tak perorálně. Jejich použití může někdy 

způsobit závažné nežádoucí reakce. KL rozlišujeme podle osmolality 

na vysokoosmolální neboli ionické, které mají zhruba 7x vyšší osmolalitu než 

plasma a jsou více toxické pro tělo, nebo nízkoosmolální (neionické), které mají 

pouze 2x vyšší osmolalitu a jsou pro tělo méně toxické. Díky své vyšší osmolalitě se 

jen málo vstřebávají z trávicí trubice. Další dělení je na nefrotropní a hepatotropní.  

Nejvyužívanější jsou KL nefrotropní, které se podle názvu vylučují přes ledviny 

glomerulární filtrací a neinfiltrují do buněk. K nejpoužívanějším preparátům patří 

Visipaque, Iomeron, Omnipaque, Telebrix a Ultravist. Každá KL se liší koncentrací 

jódu – mg jódu/1 ml KL, která bývá označena číslem za názvem preparátu, např. 

270, 300, 350, 400. Zde platí, že čím vyšší číslo, tím více zesiluje kontrast a díky tomu 

můžeme aplikovat méně KL. Ideální nefrotropní KL by byla ta, která nám dá velký 

kontrast, nepoškodí fyziologické funkce a rychle se vylučuje z těla ven. Na druhou 
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stranu hepatotropní KL jsou vylučovány přes játra a v České republice se v dnešní 

době prakticky nevyskytují. V historii sloužili k vyšetření žlučníku a žlučových cest. 

Jodové kontrastní látky se nejčastěji využívají neinvazivně při CT angiografii 

a invazivně při angiografii. CT angiografie patří k nejrychlejším a nejpřesnějším 

metodám vyšetření, proto je hojně využívána. Angiografie jako diagnostická 

modalita se nevyužívá tak často, ale u některých diagnóz má svůj přínos. Hojně se 

využívá i při skiaskopii gastrointestinálního traktu, především když nejde využít 

baryová KL. [1, 2, 10] 

 

 

• Baryové KL 

Využívají se v suspenzi (rozpuštění pevné látky ve vodě), kdy pevnou látkou 

je síran barnatý (BaSO4). Síran barnatý musí být naprosto čistý bez stop chloridu 

barnatého, neboť se vstřebává do krve a může dojít k intoxikaci. Suspenze také 

obsahuje látky, které zabraňují rychlé sedimentaci nebo látky zlepšující chuť KL. 

Obrázek 1: Jodová kontrastní látka 

- Iomoren 400 
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Před aplikací je nutné kontrastní látku řádně promíchat, protože sedimentuje. Tato 

KL má jediné využití, a to při vyšetření gastrointestinálního traktu, jak perorální 

cestou, tak perrektálně. Použití je velmi limitováno, nepodává se při podezření 

na perforaci střev, neprůchodnost střev nebo zvýšeném riziku aspirace do plic. 

Baryum by se při perforaci mohlo dostat do břišní dutiny a vznikl by zánět 

ohrožující pacienta na životě. Dominantními vlastnostmi jsou denzita, přilnavost ke 

sliznici a viskozita. V dnešní době se baryum používá v opravdu malé míře. 

Nejpoužívanější suspenzí je micropaque, který je univerzální v diagnostice celého 

trávicího traktu. Nevyžaduje speciální uskladnění, teplota by měla být konstantní 

v rozmezí 15-20°C. [3, 4] 

   Negativní KL 

Jejich hlavní úlohou je snížení absorpce rentgenového záření. Mezi negativní 

KL patří vzduch, oxid uhličitý a metylcelulóza. Samotná negativní KL se používá 

při výpočetní tomografii na zobrazení střev, tato vyšetření se nazývají CT kolografie 

a CT enterografie. Také se může využívat při tzv. dvojkontrastním vyšetření aneb 

použití pozitivní a negativní KL současně při vyšetření trávicí trubice. Nejdříve se 

podá baryová KL, která přilne ke stěně střev a poté se aplikuje např. vzduch 

perrektálně, pro roztažení střev. [2, 3] 

Ojedinělým typem vyšetření může být pneumoangiografie, při které vpravíme 

oxid uhličitý do periferních tepen nohy. Tato metoda se využívá při známé alergii 

na jodovou KL. [4] 

2.6 Ultrazvuková diagnostika 

Kontrastní látky pro ultrazvukovou diagnostiku obsahují plynové 

mikrobubliny o velikosti 2-4 µm a chovají se jako pozitivní KL. Aplikují 

se intravenózně a zesilují echogenitu krve. Látky nepřechází do okolních tkání, 

působí pouze několik minut a jsou vylučovány přes plíce. Nejčastěji se používají při 
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posouzení změn v játrech nebo mízních uzlinách a při vyšetření srdečních vad a 

cévních patologií. Tyto látky jsou velmi nákladné a nesetkáváme se s nimi tak často. 

Nejpoužívanější kontrastní látka se nazývá SonoVue, která se z plic vyloučí během 

1 minuty. [1, 4]  

2.7 Magnetická rezonance 

Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci fungují na principu zkracování 

relaxačního času. Pro zobrazení kontrastní látkou se používá T1 vážený obraz. Jako 

kontrastní látku lze použít obyčejnou vodu nebo cukerný roztok. Nejčastěji se však 

využívá gadolinium vázané na ligandy. Gadolinium se chová v T1 váženém obraze 

jako hypersignální, tzn. má bílou barvu. Cukerný roztok se, na rozdíl od gadolinia, 

chová hyposignálně. [2, 3] 

2.8 Zásady podání JKL intravaskulární cestou  

Hlavní zásadou je podání KL pouze na pracovištích tomu uzpůsobených. 

Na pracovišti musí radiologičtí asistenti zvládnout nežádoucí reakce na podání KL 

a případnou resuscitaci. K dispozici musí být lékař, který je proškolen k zvládnutí 

těchto situací. U pacientů se známým rizikem nežádoucích reakcí musí být 

provedena premedikace minimálně 6-12 hodin před podáním KL. Pacienti s jistým 

renálním poškozením musí mít na žádance uvedenou aktuální hodnotu kreatininu 

v séru. Kontrast by měl mít tělesnou teplotu, abychom snížili pravděpodobnost 

vzniku reakce. Vstřikuje se za pomocí injektoru, kdy musí být zavedena správná 

kanyla, která umožní průtok kontrastu v rozsahu 2–5 ml/s a vyšší. Rozměr kanyly 

se doporučuje mezi 16-22 gauge, kdy závisí i na rychlosti aplikace KL. Kanyla 

o velikosti 22 gauge má pomalý průtok a o velikosti 18 gauge je průtok o něco 

rychlejší. [11, 13] 
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Obrázek 2: Kanyly ve sterilním obalu (shora velikosti 22 G, 20 G a 18 G) 

 

Obrázek 3: Rozbalené kanyly (shora velikosti 22 G, 20 G a 18 G) 

   Před aplikací 

Pacient je poučen o zvýšeném příjmu tekutin před aplikací, větší dohled je 

u starších lidí a při teplém ročním období. Dále mají pacienti omezený příjem 

potravy minimálně 4 hodiny před vyšetřením a také pár hodin před podáním KL 

snížit příjem tekutin. Důležité je znát obecnou alergickou anamnézu i případnou 

dřívější reakci na KL. Při ledvinném postižení musí být známa hladina sérového 

kreatininu. Těsně před vyšetřením si musí pacient pročíst informovaný souhlas 
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a popřípadě mít možnost se zeptat na nějakou doplňující informaci lékaře a poté 

souhlas s vyšetřením, především podáním KL, podepsat. Na vyšetřovně zajistíme 

periferní cévní přístup vhodnou kanylou pro podání KL a zalepíme náplastí pro 

zajištění polohy. Následuje napojení kanyly na hadičku od injektomatu, který 

zajišťuje mechanickou aplikaci kontrastu během vyšetření. Mezi další důležitou 

zásadu patří premedikace u rizikových pacientů, dle pokynů ošetřujícího lékaře. 

Zvláštní příprava se vyžaduje například u CT enteroklýzy nebo CT kolonografie. [1, 

11] 

   Premedikace 

Premedikace je důležitá u pacientů s jistými riziky nežádoucích reakcí 

po podání kontrastu. Provádí se především u pacientů s astma bronchiale, 

polyvalentní alergií nebo při předchozí reakci na kontrast. Podávají se tablety 

prednison 40 mg p.o. zhruba 12-18 hodin před podáním jodové KL nebo prednison 

20 mg p.o. 6-9 hodin před podáním jodové KL. U pacientů, u kterých nebylo možné 

provést včasnou premedikaci, podáváme intravenózně antihistaminika 

a kortikoidy, např. bisulpenin 1 mg a methylprednisolonum 40 mg. U velmi 

rizikových pacientů by měl být při vyšetření přítomen anesteziolog. [11] 

   Informovaný souhlas 

Dává se každému pacientovi podstupující CT vyšetření nativní 

i s kontrastem. Pacient je nejdřív informovaný o průběhu a přínosu vyšetření a poté 

je požádán o pročtení písemného informovaného souhlasu a jeho podepsání. Svůj 

podpis doplní i přítomný lékař, který může zodpovědět případné dotazy. Pokud 

pacient odmítne podepsat, pak mu nemůžeme dané vyšetření provést a on nám 

musí podepsat tzv. negativní revers. Souhlas se zakládá do zdravotnické 

dokumentace pacienta. Každá nemocnice má souhlas jinak formulovaný, 

ale v podstatě obsahuje vždy stejné informace.  
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 Do informovaného souhlasu musí tedy pacient vyplnit své jméno, příjmení, 

rodné číslo, datum a místo, kde se vyšetření uskutečňuje. Nesmí chybět pacientův 

podpis. Souhlas obsahuje především název vyšetření, stručný popis vyšetření, jeho 

přínosy, případné zdravotní komplikace a rizika, možné eventuality vyšetření jinou 

modalitou, případné omezení po vyšetření, eventuálně prohlášení zákonného 

zástupce pacienta a samozřejmě prohlášení lékaře. [14] 

   Aplikace kontrastní látky intravenózně 

Pro správnou aplikaci kontrastu je důležité zavedení kanyly do periferní žíly 

na horní končetině a následné napojení spojovací hadičkou na injektomat. Injektor 

lze ovládat na dálku z ovladovny. Některé CT přístroje v dnešní době jsou vybaveny 

automatickým injektorem, který dokáže aplikovat KL v nejvhodnější dobu a sám si 

přizpůsobí průtok kontrastu. Důležitou roli zde hraje správné umístění bolusu do 

oblasti zájmu, který sleduje průtok látky při aplikaci a po dosažení požadované 

denzity spustí odpočet před skenováním. Injektomat je vybaven jak kontrastní 

látkou, tak fyziologickým roztokem, kterým si můžeme před samotnou aplikací 

vyzkoušet rychlost průtoku a výdrž žíly. Fyziologický roztok je aplikován i po 

samotné aplikaci kontrastu pro lepší průtok organismem kontrastní látky, díky 

následnému propláchnutí můžeme použít menší množství KL. [6] 
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Existuje doporučené množství podané jodové kontrastní látky. U pacientů bez 

poškození ledvin a dostatečně hydratovaných je možné podat až 300 ml kontrastu 

s koncentrací 300 mg jódu/ml. Při nemocích ledvin je doporučováno podávat 

maximálně 150 ml. Při vyšetřeních na CT se ale v běžné praxi používá maximálně 

140 ml. Pro individuální množství existuje vzorec pro výpočet. [11] 

 

                    𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝐽𝐾𝐿 (300 𝑚𝑔
𝐽

𝑚𝑙
) 𝑣 𝑚𝑙 =  

5 𝑥 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑣 𝑘𝑔)

ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑢
𝜇𝑚𝑜𝑙

𝑙
/88

 

 

 

Obrázek 4: Injektor CT motion od 

společnosti Ulrich Medical 
Obrázek 5: Injektor CT Expres od 

společnosti Bracco 
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   Po aplikaci 

Důležité je sledování pacienta alespoň půl hodiny po aplikaci KL, 

kvůli možným nežádoucím reakcím, proto se pacientům nechávají zavedené 

kanyly, aby byl zajištěn rychlý přístup do cévy pro farmaka. Po uplynutí půl hodiny 

bez komplikací, můžeme kanylu vyndat a pacient odchází domů. Pacient je poučen 

o větším příjmu tekutin po dobu minimálně 24 hodin a o možnosti objevení menší 

reakce do 48 hodin. [11] 

2.9 Nežádoucí reakce 

Mohou vznikat po aplikaci všech kontrastních látek. Jejich účinky můžou být 

alergoidní, až nefrotoxické. Největší pozor si musíme dávat u aplikování rizikovým 

skupinám pacientů. Vzhledem k největšímu riziku reakcí jsou na prvním místě 

jodové kontrastní látky. Nežádoucí reakce bychom neměli přehlížet a co nejrychleji 

je léčit, ať se jedná o lehký průběh, nebo dokonce o záchranu života. 

2.10  Nežádoucí reakce na jodovou kontrastní látku  

Tyto látky podáváme především intravenózní cestou, kdy nám mohou 

způsobovat alergoidní nebo chemotoxické reakce. Na reakce můžeme pohlížet 

z různých kritérií, ať se jedná o závažnost, nebo charakter reakce. [3] 

   Akutní 

Jsou to reakce, které se mohou dostavit během vyšetření nebo do 1 hodiny 

od podání kontrastní látky. Největší výskyt je v první minutě podání KL. Odlišují se 

silou reakce a také vnímáním jednotlivých pacientů. Pravděpodobnost vzniku 

reakce závisí na množství, koncentraci, typu a teplotě KL. 

Všechny reakce musí být pečlivě zapsány do dokumentace pacienta, abychom 

mohli před dalším vyšetřením udělat řádná opatření. Mezi nejdůležitější zapsané 
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reakce patří ty, které vyžadovaly farmakologickou léčbu. Pro průkaz reakce 

na kontrastní látku se mohou udělat kožní testy, zda má pacient opravdu alergickou 

reakci na tuto látku. [10, 12] 

• Rozdělení podle stupně závažnosti 

Na základě toho, že se velmi podobají alergickým reakcím, je můžeme také dělit 

do 3 skupin podle stoupající závažnosti. Pacient může projít v rychlém sledu všemi 

stupni nebo se mu objeví pouze jediná reakce. 

1. Lehká 

Patří k nejčastějším reakcím a nejsou nijak život ohrožující. Velmi rychle sami 

odezní, ale určitě by si tuto reakci měl pacient pamatovat pro příští vyšetření a měl 

by být nějakou dobu pod dozorem pro případné zhoršení. K lehkým reakcím řadíme 

lehkou urtiku neboli kopřivku, lehké svědění kůže, nevolnost, pocit horka, reakce 

v místě vpichu kanyly či škrábání v krku. 

2. Střední 

Střední stupeň je také velmi častý a pacientem dobře snášen. Samozřejmě závisí 

na snášenlivosti jednotlivých pacientů, ale po uplynutí krátké doby rychle vymizí. 

Určitě je dobré dohlížet na pacienta do doby zmírnění příznaků, aby nedošlo ke 

komplikacím. Do této skupiny patří bronchospasmus, laryngospasmus, motání 

hlavy, více rozšířený erytém, pocit na zvracení až zvracení nebo tachykardie 

s nižším tlakem. 
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3. Těžká 

V dnešní době se s těžkým stupněm setkáme výjimečně, ale na druhou stranu 

potřebuje největší dohled a rychlou reakci personálu při objevení reakce. Řadíme 

sem reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku, selhání dechu 

nebo zástavě srdce. [1, 4] 

• Rozdělení podle charakteru reakce 

1. Alergoidní 

Jsou to reakce, které se velmi podobají svými příznaky alergickým reakcím, proto 

jsou projevy i léčba stejné. Důvod jejich vzniku není doposud znám a mohou vznikat 

jak u rizikových pacientů, tak i u pacientů bez předešlých reakcí při dřívějších 

vyšetřeních. Po aplikaci JKL dochází ke klinicky podobným symptomům jako u 

alergických reakcí, ale na JKL se nevytváří protilátky. Vznik reakce není přímo 

úměrný množství aplikované látky. Při reakci dochází k vyplavování histaminu a 

serotoninu. V dnešní době se u látek nízkoosmolálních objevují méně než při 1 % 

všech vyšetření, to ale zcela nevylučuje jejich výskyt. [7, 11] 

Po objevení některé reakce je důležité: 

▪ Zastavit aplikaci, pokud už není po vyšetření. 

▪ Nevyndávat zavedenou kanylu z žíly. 

▪ Podat kortikoidy, antiemetika, beta-2-mimetika a adrenalin. 

▪ Dát pacientovi kyslíkovou masku. 

▪ Přivolat lékaře. 

▪ Monitorovat vitální funkce. 

▪ Být připraven na možnou resuscitaci. [1] 
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2. Chemotoxické 

Tyto reakce působí přímo na určitý orgán těla. Reakce jsou přímo úměrné 

množství aplikované látky, proto pro snížení pravděpodobnosti reakce se má 

podávat co nejmenší množství JKL, při kterém se může vyšetření ještě provést. Větší 

pravděpodobnost nežádoucích reakcí mají lidé v nestabilním stavu nebo velmi 

nemocní. Nejčastěji se projevují zvracením, nauzeou nebo pocitem horka. Klade se 

velký důraz na řádnou hydrataci nemocného před vyšetřením, ale i po něm. 

Příkladem chemotoxických reakcí je především kontrastní nefropatie, ale také 

kardiotoxicita (snížení kontraktility myokardu) nebo neurotoxicita. [11] 

   Urtika 

Jinak kopřivka, která se projevuje erytémem (zčervenání kůže), svěděním kůže 

nebo až tvorbou malých pupenů. Připomíná tedy popálení od kopřiv. Vzniká 

rozšířením a větší propustností malých cévek v kůži.  

Není-li doprovázena jinou nežádoucí reakcí a je dobře snášena, nevyžaduje 

léčbu, ale pacienta máme pod dozorem. Při zhoršování stavu kopřivky 

se doporučuje podat pacientovi antihistaminikum 1 mg do svalu nebo žíly, 

kdy dospělý člověk může dostat až 8 mg za den. [7, 8] 

   Nevolnost 

Pacienti nemusí nutně začít zvracet, ale mají nepříjemný pocit na zvracení a více 

sliní. Tento pocit bychom určitě neměli opomíjet. V této situaci je vhodné pacienta 

sledovat, dokud se mu neudělá lépe. Většinou postačí otevřít okno, aby se pacient 

v sedě nadýchal čerstvého vzduchu. [9] 
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   Bronchospasmus 

Při zúžení průdušek bronchů dochází k dušnosti pacienta, kdy můžeme slyšet 

i pískot pacienta při dýchání. Tento stav nepředvídá nic dobrého, při nedostatku 

dechu mohou pacienti upadnout do anafylaktického šoku.  

Jako první se podává pacientům kyslík přes masku v dávce do 10 l za minutu. 

Dále se podá dávka beta-2-mimetika přes inhalátor. Pacient je pod neustálým 

dohledem i po krátkou dobu od skončení příznaků. [7] 

   Laryngeální edém 

Projevuje se tzv. „sevřením hrdla“, pacient při mluvení chraptí a má pozměněný 

hlas. Tato reakce může být velmi závažná, proto je důležité ji rychle řešit. Často může 

být zaměněná za bronchospasmus, kdy aplikace inhalátoru nemá žádný vliv a edém 

mezitím může postupovat. 

Podává se také kyslíková maska jako u bronchospasmu, ale poté se nenadechuje 

přes inhalátor. V krajních situacích, kdy už se může objevit anafylaktický šok, se 

aplikuje adrenalin do svalu. [7, 12] 

   Hypotenze 

Znamená snížení krevního tlaku pod hranici 90/60 mm Hg. Jedna z příčin při 

vyšetření může být nedostatečná hydratace pacienta a tím nedostatečně tekutá krev. 

Příznakem může být mdloba, zčernání před očima, slabost, studené končetiny nebo 

náhlá únava. 

Léčíme ji zvednutím dolních končetin, podáním tekutin ve formě fyziologického 

roztoku v kapačce do žíly, aplikací atropinu a kyslíkovou maskou. [7, 9] 
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   Bolest na hrudi 

Při zjištění bolesti na hrudi se může jednat o anginu pectoris nebo infarkt 

myokardu. Příznak bolesti může předcházet i zástavě srdeční aktivity. 

Angina pectoris snadno odezní po aplikaci nitroglycerinu. Pro snížení bolesti 

můžeme podat fentanyl nebo diazepam intravenózně a kyslík. Dojde-li k zástavě 

srdeční aktivity, uvolníme dýchací cesty a bezprostředně začneme s masáží srdce, 

kdy už voláme anesteziologicko-resuscitační oddělení. [7] 

   Anafylaxe a anafylaktický šok 

Anafylaxe je definovaná jako přecitlivělá reakce imunitního systému 

na opětovný kontakt s konkrétním alergenem. Anafylaxí myslíme skupinu 

závažných, náhle vzniklých reakcí na více orgánových soustav, které mohou být 

až život ohrožující. Mezi projevy anafylaxe patří již výše uvedená urtika, dušnost, 

zvracení, mdloby, otok dýchacích cest, hypotenze nebo křeče. U pacientů se mohou 

objevit všechny příznaky nebo jenom některé. Pokud dochází k postupné ztrátě 

vědomí a celkovému zhoršování stavu, můžeme hovořit o anafylaktickém šoku, 

který může končit i smrtí pacienta. Správně bychom měli hovořit o anafylaktoidní 

reakci ve spojení s JKL, protože prakticky mají stejný průběh projevů, ale neúčastní 

se zde protilátky IgE. S anafylaktoidní reakcí se můžeme setkat už při první aplikaci 

kontrastní látky pacientovi. Spouštěčů těchto anafylaktoidních reakcí je velmi 

mnoho, a velká většina nám ani není známa. 

Nejúčinnějším lékem při anafylaxi je adrenalin, který se aplikuje 

intramuskulárně nejlépe do stehna. Při nesprávné aplikaci může být ale velmi 

nebezpečný. Těžcí alergici na mnohé alergeny při sobě nosí balíček první pomoci, 

který by měl obsahovat EpiPen s adrenalinem, antihistaminikum, kortikosteroidy 

nebo i inhalátor. Pokud je projev anafylaxe mírný, nevyžaduje léčbu, ale pacient 
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musí být sledován, pro možné rychlé zhoršení stavu. Samotný anafylaktický šok 

může zvládnout kvalifikovaný lékař z oddělení ARO. [8, 15, 17] 

   Pozdní 

Pozdní reakce se objevují nejdříve po uplynutí 1 hodiny až 1 týdne od podání 

jodové kontrastní látky intravaskulární cestou. Mezi pozdní reakce patří především 

kožní reakce, jako může být zčervenání, svědění nebo otok. Mohou mít až střední 

průběh a nejčastěji vymizí samy. Tyto reakce nejpravděpodobněji vznikají na 

podkladě reakce T-lymfocytů a náchylnější jsou pacienti s již prodělanou reakcí na 

jodovou kontrastní látku. Proto by se především tito pacienti měli kontrolovat. 

Pacientům s déletrvající reakcí se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc. Lékař 

s největší pravděpodobností předepíše antihistaminika nebo lokální steroidy, které 

jsou zaměřeny na symptomatickou léčbu. Velmi vzácně se můžeme setkat s velmi 

pozdní reakcí, která nastává po 1 týdnu od podání a řadí se sem tyreotoxikóza, které 

lze předcházet u rizikových pacientů podáváním tyreostatik zhruba 2 dny před 

aplikací a až 2 týdny po aplikaci. [7, 12] 

   Kontrastní nefropatie 

Kontrastní nefropatii (KN) lze označit jako nefropatii indukovanou kontrastní 

látkou z anglického překladu contrast medium induced nephropathy (CIN) 

nebo postkontrastová renální dysfunkce. Tato reakce je přisuzována jodovým 

kontrastním látkám. Je definována jako akutní zhoršení renálních funkcí po aplikaci 

jodové kontrastní látky, kdy jsme vyloučili jinou příčinu vzniku reakce. Zhoršení 

renálních funkcí poznáme podle hladiny sérového kreatininu, která relativně 

stoupne o více jak 25 % nebo absolutně o více než 44,2 µmol/l v průběhu 24 až 72 

hodin od aplikace. Až u 70 % lidí se ledviny dokáží samy zregenerovat do 7-10 dní. 

Zjistíme-li dysfunkci ledvin po podání KL, tak pacient musí být hospitalizován a 

sledován. Tato reakce je multioborovým problémem, kdy spadá pod kardiologii, 

intervenční radiologii, CT diagnostiku, nefrologii nebo také částí do patofyziologie 
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a farmakologie. Poprvé se lékaři s KN setkali v roce 1954 u pacienta trpícího 

myelomem. [5, 19, 12] 

 Obvykle nastává po vyšetření s použitím velkého množství kontrastní látky, 

jako např. při koronarografii, dlouhých intervenčních výkonech, nebo při častém 

opakování CT angiografie a intervencí v krátkém období. V dnešní době výskyt KN 

narůstá, zásluhou celkově narůstajících diagnostických vyšetření s použitím JKL. U 

některých pacientů probíhá KN bez viditelných symptomů a na poškození se může 

přijít až při pozdějších potížích s ledvinami. [4, 19] 

Vzhledem k akutnímu selhání ledvin patří příčina KN na 3. místo. U pacientů 

s normální hodnotou kreatininu pod 135 µmol/l je přítomnost KN do 2,3 %, naopak 

u pacientů s počáteční hodnotou nad 440 µmol/l je přítomnost KN až 50 %. [1] 

• Rizikové skupiny pacientů a rizikové faktory 

Obecně se říká, že nelze určit jedince, u kterého se může objevit KN, ale lze 

určit skupinu lidí, která k reakci má větší statistickou pravděpodobnost 

a predispozice. Do této skupiny patří všeobecně lidé s nějakým už existujícím 

onemocněním. Hovoříme především o starších lidech nad 70 let s různými 

nemocemi, pacientech trpících diabetes mellitus, lidech se zhoršenou funkcí levé 

srdeční komory, po srdečním selhání, málo hydratovaných pacientech, lidech 

s arteriální hypertenzí a trpících mnohočetným myelomem. Může se objevit 

i u jedinců zdánlivě zdravých, kteří o své ledvinné dysfunkci nevědí nebo u úplně 

zdravých jedinců, ale je zde maximální pravděpodobnost 10 % ze všech výskytů KN.  

 Je prokázáno, že intraarteriální podání má větší riziko vzniku než 

intravenózní podání. Mezi další faktor, kterým můžeme snížit vznik KN, patří 

podání izoosmolální KL, která byla vytvořena na počátku 90. let 20. století a je nejvíc 

podobná svojí osmolalitou naší krevní plasmě. Také se považuje za bezpečné, 
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podání maximálně 70 ml KL, ale v provozu se podávají dávky v průměru 100 ml.  

[5, 19] 

• Prevence vzniku KN 

Nejdůležitější je hydratace u všech pacientů, ale především u starších lidí, 

alespoň 24 hodin před vyšetřením i po něm. Doporučuje se podávat neionické KL, 

které jsou na většině oddělení už standardem. Vysazení nefrotoxických léků 24 

hodin před vyšetřením také přispívá k prevenci. U pacientů s normální funkcí ledvin 

se podává maximálně 300 ml kontrastu a se zhoršenou funkcí ledvin maximálně 150 

ml, ale obecně je nejlepší podávat co možná nejmenší množství KL. V běžné praxi se 

pacientům podává maximálně 140 ml. Rizikovým pacientům se může podat 

acetylcystein 600 mg ústy 2krát za den před a v den aplikace. Hemodialýza může 

být prospěšná pacientům s poškozenou levou srdeční komorou nebo poškozenými 

ledvinami. [4, 15, 19] 

• Hodnota kreatininu 

Obecně platí pravidlo, čím je vyšší hodnota kreatininu, tím je větší 

pravděpodobnost ke vzniku KN. Hodnota velmi závisí na věku, pohlaví a množství 

svalové hmoty pacienta. Jako nejpřesnější metodou pro zhodnocení funkce ledvin je 

výpočet glomerulární filtrace eGFR (estimated glomerular filtration rate), který se 

počítá ze sérového kreatininu. Výsledkem mnoha studií byla vypočtena hranice 60 

ml/minutu, která už představuje velké riziko možného rozvoje KN. [12, 19] 

   Paravazální aplikace 

Nepatří úplně k reakcím na podanou JKL v krvi, ale vzniká při špatném 

napíchnutí žíly nebo při prasknutí slabých žil a následnou aplikací mimo žílu. 

Projevuje se zarudnutím kolem místa vpichu, svěděním, otokem, může vzniknout 

i zánět. Pacient špatnou aplikaci velmi rychle rozpozná, protože aplikace 
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do podkoží je velmi bolestivá. Po rozpoznání je nutné zastavit přívod KL, zvednout 

končetinu, pro lepší odtok z tkání a poté přiložit ledový obklad. Při aplikaci velkého 

množství může dojít až k ischemii končetiny a této situaci se může předejít 

chirurgickým zákrokem. S takovou reakcí se potkáme velmi ojediněle, protože při 

napichování žily, se kontroluje aspirací správné napíchnutí a před samotnou 

aplikací látky se zkouší průtok žílou fyziologickým roztokem.   [1, 3] 

   Kontraindikace k podání jodové KL 

Mezi kontraindikaci podání JKL patří především i kontraindikace samotného 

CT vyšetření, kam patří těhotenství. K relativním kontraindikacím řadíme hladinu 

kreatininu nad 300 mikromol/litr, velmi závažná alergická reakce na kontrastní látku 

v minulosti, velké funkční nedostatky ledvin a jater, tyreotoxikózu nebo v blízké 

době vyšetření nebo léčba radioizotopem jódu. U pacientů se známou 

kontraindikací, můžeme zhodnotit uskutečnění jiné zobrazovací modality nebo 

vyšetření provést s jiným kontrastem. [1] 

Rizikovými pacienty mohou být děti do 15 let věku, lidé starší 70 let, pacienti 

s diagnózou diabetes mellitus, silní alergici, pacienti s astma bronchiale, pacienti 

v akutním stavu po autonehodách, kdy nemáme možnost zjistit anamnézu, pacienti 

s poruchou ledvin nebo transplantovanou ledvinou, lidé s poruchou štítné žlázy a 

velký počet vyšetření s kontrastem v krátké době. Těmto pacientům se vždy 

vpravuje pouze neionická jodová kontrastní látka, která je v dnešní době už 

standardem a jsou pečlivě kontrolováni po aplikaci. Pacienti s diabetem I. typu by 

měli být objednáni na ráno nebo dopoledne, kdy jim podáme poloviční dávku 

inzulinu před vyšetřením. Při těžké poruše štítné žlázy, bychom neměli podávat 

jodovou kontrastní látku. Pokud podáme látku, pacient musí být po vyšetření 

sledován endokrinologem. Při užívání metforminu současně s podáním jodové 

kontrastní látky hrozí látková acidóza, proto by se měl lék v den vyšetření vysadit a 
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až po uplynutí 48 hodin a po zkontrolování hodnoty glomerulární filtrace, znovu 

nasadit. [4, 11, 15] 

2.11   Nežádoucí reakce na baryovou KL 

Nežádoucí reakce na síran barnatý nejsou příliš akutní a prakticky se s nimi 

nesetkáme. Můžeme se s nimi setkat během vyšetření nebo krátce po něm. Předchází 

se jim i díky absolutním kontraindikacím. Mezi některé vedlejší účinky můžou patřit 

dlouho trvající křeče v břiše, průjem, pocit na zvracení, zácpa, kopřivka, svědění, 

zčervenání kůže, potíže s dýcháním, otok hrdla nebo tachykardie. Většina příznaků 

ale nemusí souviset s podáním barya a velmi rychle odezní. 

Podkladem pro vznik vedlejšího účinku může být silná dehydratace pacienta, 

silné alergie na neznámý podnět, astma nebo střevní blokace. [16] 

   Kontraindikace k podání baryové KL 

Nejdůležitější kontraindikací je perforace střevní stěny, kdy by se baryum 

mohlo dostat do břišní dutiny, kam nepatří a způsobilo by velmi akutní zánět. Proto 

se i při nejmenším podezření na perforaci podává vodná jodová kontrastní látka, 

která je lidským tělem lépe snášena. Mezi další kontraindikace patří i závažnější 

neprůchodnost střev, kdy by se nám látka nahromadila před obstrukcí a mohla 

zatvrdnout, pacienti s rizikem aspirace látky do plic nebo těhotné ženy. [4] 

2.12   Vybavení vyšetřovny pro zvládnutí nežádoucích reakcí  

Z důvodů možných nežádoucích reakcí na všechny druhy kontrastních látek, 

by měly být na každém pracovišti určité pomůcky. Vzhledem k nejčastějším reakcím 

na jodové látky je nejdůležitější, aby byly na vyšetřovnách, kde se používají. Pro 

zdárnou léčbu je potřeba mít po ruce farmaka a pomůcky pro rychlé zvládnutí všech 

možných akutních reakcí. Lékárnu s potřebnými věcmi musíme kontrolovat každý 

den před zahájením vyšetřování. Důležitá je i znalost první pomoci při těchto 
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stavech, ponechání zavedené kanyly v periferním žilním přístupu, pro rychlou a 

snadnou aplikaci farmak a telefonní spojení s lékařem z anesteziologicko-

resuscitačního oddělení. [7, 10, 12] 

Dostupné vybavení a přístroje ve vyšetřovně: 

▪ Kyslík; 

▪ Kortikosteroidy; 

▪ Adrenalin; 

▪ Antihistaminika; 

▪ Tonometr; 

▪ Ambuvak; 

▪ inhalační beta-2-mimetika; 

▪ atropin; 

▪ fyziologický nebo Ringerův roztok; 

▪ antikonvulziva (diazepam); 

▪ efedrin; 

▪ pulzní oxymetr; 

▪ laryngoskop. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce bude popsat problematiku používaných 

kontrastních látek při vyšetření na výpočetních tomografiích a jejich možné 

nežádoucí reakce.  

Hlavním cílem bakalářské práce bude porovnání získaných informací ohledně 

používaných preparátů jodových KL, kontraindikací, nežádoucích reakcí, 

doporučení a požadavků před vyšetřením z různých nemocnic ČR. Dále bude 

zjištěn procentuální výskyt reakcí na podávané jodové kontrastní látky jednotlivých 

nemocnic na základě obdržených informací z roku 2018. 

Hypotézy: 

Hypotéza č. 1: 

Předpokládám, že výskyt nežádoucích reakcí po podání jodových kontrastních 

látkách se bude pohybovat pod 1 %. 
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4 METODIKA 

4.1 Forma výzkumu 

Vzhledem k tématu bakalářské práce, jsem si vybrala metodu kvantitativného 

výzkumu, protože nejlépe vyhovuje získání potřebných informací a jejich 

zpracování. Jako určitý nástroj pro shromáždění dat jsem zvolila dotazník 

s otevřenými otázkami. Díky otevřeným otázkám, mohou respondenti sdělit 

veškeré informace co o určité problematice vědí. V mém případě jsem využila 

elektronickou formu, pro snadnější rozeslání, vyplnění a sběr dotazníků.  

4.2 Sběr dat 

Pro zpracování praktické části bylo zapotřebí postupovat následujícími kroky: 

1) Shromáždění teoretických informací o využívaných kontrastních látkách 

při výpočetních tomografií a jejich možných nežádoucích reakcí. 

2) Vytvoření dotazníku odpovídajícímu informacím v teoretické části bakalářské 

práce. 

3) Rozeslání dotazníku do vybraných nemocnic v ČR. 

4) Shromáždění a zpracování dat z dotazníků sloužících k interpretaci výsledků 

bakalářské práce. 
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4.3 Použité metody 

Dotazník tvoří celkem 14 otázek s otevřenými odpověďmi. U každé otázky, 

tedy respondenti mohli napsat veškeré informace, které je k danému tématu 

napadly. První otázky jsou zaměřené na číselné informace ohledně počtu vyšetření 

a nežádoucích reakcí za rok. Další otázky jsou mířeny na požadavky, řešení 

relativních kontraindikací, využívaných preparátů, premedikaci a doporučení 

jednotlivých nemocnic pro vyšetření s jodovou kontrastní látkou.  

4.4 Zpracování výsledků 

Získané odpovědi nejprve projdu a zhodnotím, jak jednotlivé odpovědi 

zpracuji. U některých odpovědí pravděpodobně využiji sloupcové nebo koláčové 

grafy. Dále budu data řadit od největšího výskytu po nejmenší nebo vypočtu 

procentuální výskyt nežádoucích reakcí za rok 2018 pro jednotlivé nemocnice. Zbylé 

odpovědi budu mezi sebou porovnávat a zpracuji výčet těch nejčastějších. 
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5 VÝSLEDKY 

Veškeré získané informace jsem zpracovala do grafů, tabulek a zbývající 

odpovědi jsem mezi sebou porovnala a vypsala ty nejčastější. Zdrojem informací mi 

byly vyplněné dotazníky z níže uvedených nemocnic.  

První otázka se týkala názvu nemocnice, odkud pochází oslovený vedoucí 

radiologických asistentů.  

Nemocnice, které zaslaly vyplněný dotazník: 

1. Nemocnice Na Bulovce 

2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

3. Nemocnice na Homolce 

4. Nemocnice Český Krumlov 

5. Ústřední vojenská nemocnice Praha 

6. Fakultní nemocnice Plzeň 

7. Fakultní nemocnice v Motole 

Otázky č. 2 - 5 jsem zaměřila na celkový počet nativních CT vyšetření i vyšetření 

s podáním jodové kontrastní látky za rok 2018. Dále jsem zjišťovala nejčastější 

vyšetřované oblasti těla při obou vyšetření. 
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Ve 2. otázce jsem tedy zjišťovala celkový počet nativních vyšetření v dané 

nemocnici. 

 

Graf 1:  Počet nativních CT vyšetření za rok 2018 oslovených nemocnic. 

 

Z grafu je patrné, že Fakultní nemocnice Plzeň měla nejvíc vyšetření za rok 2018 

a na druhou stranu nemocnice v Českém Krumlově měla nejméně vyšetření. Ostatní 

nemocnice se nacházejí v hlavním městě Praha, kdy nejmenší počet měla Nemocnice 

na Homolce a Ústřední vojenská nemocnice Praha. 
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Ve 3. otázce jsem se ptala na nejčastější vyšetřované oblasti těla při nativním CT 

vyšetření. 

 

Graf 2: Nejčastější nativní CT vyšetření. 

 

Viditelně mezi nejčastější CT vyšetření bez kontrastní látky patří vyšetření hlavy, 

hrudníku a břicha s malou pánví. Dalším častým vyšetřením je vyšetření částí 

páteře, předevšm krční a bederní páteře. Na CT mnohdy můžeme vidět vyšetření 

končetin a obličejového skeletu. 
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Ve 4. otázce mě zajímal celkový počet vyšetření s podáním jodové kontrastní 

látky. 

 

Graf 3: Počet kontrastních CT vyšetření za rok 2018 oslovených nemocnic. 

 

 

Graf 4: Podíl celkových počtů nativních a kontrastních CT vyšetření ze všech nemocnic. 
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Z grafu č. 3 je vidět, že největší i nejmenší počet mají stejné nemocnice jako 

v grafu s nativním CT vyšetřením. Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice 

na Homolce mají výrazně nižší počet kontrastních vyšetření vzhledem k celkovému 

počtu nativních vyšetření. 

Z grafu č. 4 je patrné větší zastoupení nativních vyšetření než s kontrastní 

látkou. Rozdíl činí zhruba 24 %. 

V 5. otázce jsem se opět ptala na nejčastější vyšetřované oblasti těla, tentokrát 

při kontrastním vyšetření. 

 

Graf 5: Nejčastější kontrastní CT vyšetření. 

 

Z grafu je patrné, že k nejčastějším kontrastním vyšetření patří mozek, plíce 

a břicho s malou pánví. Dále se často vyšetřují karotidy a cévy dolních končetin. Při 

porovnání grafu č. 2 a grafu č. 5 je patrné, že se páteř nevyšetřuje s kontrastní látkou. 
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Na druhou stranu se zde vyšetřují specifické oblasti jako jsou karotidy nebo břišní 

aorta. 

Zbylé otázky č. 6 – 14 se týkají podání jodových kontrastní látek a jejich 

nežádoucích reakcí. 

Otázka č. 6 se zaměřuje na používané preparáty jodových kontrastních látek na 

pracovištích. 

 

Graf 6: Používané preparáty jodové kontrastní látky. 

 

Všechny nemocnice uvedly, že používají preparát Iomeron s koncentrací 400 mg 

jodu/ml. Ostatní preparáty nejsou v uvedených nemocnicích tak preferovány, ale 

přeci se vždy dvě nemocnice shodly na Iomeronu 350 a Ultravistu 370. 
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Otázky č. 7 a 8 se týkají nežádoucích reakcí, jak jejich počtu, tak stupni 

závažnosti reakce u pacientů. 

 
      nemocnice 

počet 
kontrastních 
vyšetření za 

rok 2018 

nežádoucí 
reakce za rok 

2018 

nežádoucí 
reakce za 5 let 

Procentuální 
výskyt za rok 

2018 

Nemocnice Na 
Bulovce 

17000 nemají předchozí statistiku X 

Fakultní nemocnice 
Královské 
Vinohrady 

11071 5 22 0,045 % 

Nemocnice na 
Homolce 

10000 17 89 0,170 % 

Nemocnice Český 
Krumlov 

3200 3 10 0,094 % 

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha 

10240 6 nevědí 0,059 % 

Fakultní nemocnice 
Plzeň 

26000 nevědí X 

Fakultní nemocnice 
v Motole 

6149 4 20 0,065 % 

 

Tabulka 1: Nežádoucí reakce za rok 2018, 5 let a procentuální výpočet výskytu 

nežádoucích reakcí za rok 2018. 

 

Bohužel, některé nemocnice údaje o počtu nežádoucích reakcí nemohly 

dohledat, ale i přes to je vidět, že z tak velkého počtu vyšetření s kontrastní látkou 

se reakce vyskytovaly hluboko pod 1 %. Při výpočtu ročního průměrného výskytu 

nežádoucích reakcí za 5 let se zhruba shoduje s výskytem reakcí za rok 2018. 

Z výčtu konkrétních reakcí se nejvíce objevovaly kožní reakce (kopřivka), pocit 

na zvracení až zvracení a dlouhotrvající pocit horka. Dále se objevovala tachykardie, 

dýchací obtíže, mdloba i bezvědomí. 
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Otázkou č. 9 jsem se ptala, kam radiologičtí asistenti na CT vyšetřovnách 

zapisují informace o nežádoucích reakcích. Čísla v hlavičce tabulky odpovídají 

seřazení nemocnic v první otázce. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

papírová dokumentace 
ANO ANO  ANO    

zdravotnický elektronický 
systém 

 ANO  ANO ANO ANO ANO 

speciální sešit/formulář na 
pracovišti 

 ANO ANO ANO    

 

Tabulka 2: Kam zapisují radiologičtí asistenti vzniklé nežádoucí reakce. 

 

Z tabulky je patrné, že asistenti nejčastěji zapisují reakce do zdravotnického 

elektronického systému v nemocnici. Speciální sešit nebo formulář, bychom našli ve 

3 nemocnicích. Přímo do papírové dokumentace, také zapisují 3 nemocnice.  

V 10. otázce mě zajímalo, jaké údaje na žádance vyžadují jednotlivé nemocnice 

od indikujícího lékaře. 

Nejčastější a podle mě nejdůležitější odpovědí byla alergická anamnéza, 

především přímo alergie na jodovou kontrastní látku. Dále se objevovala hladina 

sérového kreatininu u pacientů s potížemi ledvinami, informace o těhotenství u žen 

v reprodukčním věku, zda se pacient léčí se štítnou žlázou a jestli má 

diagnostikovaný diabetes mellitus na který bere léky. Asistenty zajímá i informace, 

zda pacient přišel nalačno, protože by měl být informován od odesílajícího lékaře. 

Pokud nebude pacient připraven, asistenti vyšetření pravděpodobně neprovedou. 
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Otázka č. 11 navazuje na předchozí otázku tím, že se ptám, jaké kontraindikace 

k CT vyšetření s i.v. aplikací musí asistenti často řešit. 

Všichni oslovení uvedli těžké postižení ledvin neboli hodnota kreatininu je příliš 

vysoká. Každá nemocnice si upravuje hranici, kdy ještě podají kontrastní látku. Mezi 

relativní kontraindikaci zařazují i těžkou alergickou reakci na jodovou kontrastní 

látku v minulosti bez včasné premedikace, graviditu a špatnou indikaci k vyšetření. 

V otázce č. 12 se ptám na premedikaci před CT vyšetřením u pacientů 

s alergickou anamnézou. 

Dvě nemocnice uvedly, že premedikaci zajišťuje právě indikující lékař 

a u rizikových pacientů doporučují přítomnost anesteziologa při celém vyšetření. 

Další dvě nemocnice uvedly, že při uvedené alergii na kontrastní látku vyšetření 

vůbec neprovádí a při vitální indikaci musí být přítomen lékař z ARO s předchozí 

premedikací Prednisonem nebo těsně před vyšetřením se podá Hydrocortison. 

Zbylé nemocnice se shodly na premedikaci buď Prednisonem p.o. v dávce 40 mg 12 

hodin před vyšetřením a 20 mg 6 hodin před vyšetřením nebo Dithiadenem p.o. 

jednu tabletu večer a jednu tabletu hodinu před vyšetřením.  

V otázce č. 13 mě zajímalo, jak jednotlivé nemocnice postupují u pacientů 

s poškozenými ledvinami. 

V této otázce se nemocnice celkem shodly. V první řadě konzultují stav pacienta 

s indikujícím lékařem nebo přímo s nefrologem, který posuzuje hodnotu sérového 

kreatininu a aktuální celkový stav pacienta. Přihlížejí na nutnost provést vyšetření 

s kontrastem, pokud lze vyšetření provést i bez aplikace jodové kontrastní látky je 

to určitou výhodou. Hledají i jinou metodu vyšetření jako je např. ultrasonografie 

nebo magnetická rezonance, kterou nejpravděpodobněji není možné provést 

v tentýž den. Při nutnosti provést vyšetření s kontrastní látkou se pacientům 
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doporučuje větší příjem tekutin před i po vyšetření a také po vyšetření jsou dáni do 

rukou dialyzačního oddělení. 

V poslední 14. otázce jsem zjišťovala doporučení kojícím matkám. 

Většina dotazovaných nemocnic se v odpovědi shoduje. Matku poučí o tom, 

že by měla odstříkat mléko před vyšetřením. Z toho některé nemocnice doporučují 

pouze 12 hodin a některé dokonce až 24 hodin nekojit. Objevil se i názor, že přeci 

kontrast přechází pouze v malém množství do mléka a při dnešních používaných 

kontrastních látkách není nutné přerušovat kojení, ale i přes tyto domněnky dělají 

výše uvedené opatření. Pouze jedna z dotazovaných nemocnic, napsala, že nejprve 

nabídnou jinou alternativní zobrazovací metodu (především ultrazvuk) a kontrast 

využívají pouze z vitální indikace. 

V rámci výše uvedených výsledků se mohu vyjádřit k mé stanovené hypotéze. 

Hypotéza č. 1 kdy jsem předpokládala, že výskyt nežádoucích reakcí po podání 

jodových kontrastních látkách se bude pohybovat pod 1%. Na základě výpočtu 

v tabulce 1, kdy nejvyšší hodnota byla pouhých 0,17 % mohu tuto hypotézu přijmout. 
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6 DISKUZE 

Bakalářská práce se věnuje především nežádoucím reakcím na jodové 

kontrastní látky používaných při CT vyšetření, které bývají častější než na jiné 

kontrastní látky. Cílem bakalářské práce bylo porovnání veškerých získaných 

informací o této problematice a stanovit procentuální výskyt reakcí za rok 2018 

z vybraných nemocnic. Veškeré informace a data jsem získala prostřednictvím 

dotazníků s otevřeními odpověďmi ze 7 nemocnic po celé ČR. 

Veškeré výsledky, které mi nemocnice poskytly, jsem prostudovala a zpracovala 

tak, jak jsem uznala za nejvhodnější. Grafy jsem doprovodila textovým popisem 

v kapitole pod nimi. Před šetřením jsem vyřkla hypotézu, kterou jsem také v závěru 

výsledků zhodnotila. 

Vzhledem k většímu počtu otázek se zde chci věnovat vybraným z nich. 

Nejdříve bych se chtěla věnovat otázkám ohledně počtu CT vyšetření 

a nejčastějším oblastem těla. Rozdíl v největším a nejmenším počtu za rok, je podle 

mě kvůli počtu obyvatel na danou nemocnici, proto jsem ráda, že jsem získala 

veškeré odpovědi i od tak velikostně odlišných nemocnic. Nemocnice z Prahy měly 

menší počet než nemocnice v Plzni, ale při součtu CT vyšetření pražských nemocnic, 

by mnohonásobně předčily nemocnici z Plzně. Ohledně nejčastějších vyšetřovaných 

oblastí mě výsledky nijak nepřekvapily vzhledem k absolvovaným praxím, kde jsem 

se také nejčastěji setkávala s těmito oblastmi. Větší zastoupení nativních vyšetření 

přisuzuji tomu, že při většině indikací postačuje nativní sken a také že se před 

použitím kontrastní látky v mnoha případech pořizuje nejprve nativní sken. 
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Velice mě překvapilo, že všechny oslovené nemocnice se shodly na preparátu 

Iomeron 400, který používají na kontrastní vyšetření na CT. Na trhu se přeci jen 

vyskytuje nejméně desítka preparátů jako byly i zmíněné Iomeron 350, Utravist 300, 

Ultravist 370, Visipaque 320, Optiray 300 nebo Xenetix 350. 

Otázka, která mě nejvíc zajímala byl počet nežádoucích reakcí na jodové 

kontrastní látky za minulý rok 2018. Upřímně jsem čekala o trochu větší počet, ale na 

druhou stranu jsem se při praxi sama setkala pouze s lehkou paravazální aplikací 

v důsledku špatného stavu cév vyšetřovaných. Při vyřčení hypotézy jsem 

předpokládala maximální 1 % výskyt a výsledky mého šetření mě nakonec mile 

překvapily. Největší výskyt byl pouhých 0,17 % z celkového ročního počtu 

kontrastních vyšetření v nemocnici Na Homolce. Z jejich výčtu reakcí se objevovala 

kopřivka, zvracení, nízký tlak a motání hlavy, takže nijak příliš vážné reakce. Přitom 

uvedli, že provádí premedikaci Prednisonem p.o.. Podle mě se lehkých reakcí 

vyskytuje více, ale objevují se pacientům až po odchodu z oddělení a rychle odezní, 

tak jim nedávají takovou pozornost. 

U otázky č. 10 kterou jsem se ptala na údaje které vyžadují od indikujícího lékaře 

jsem očekávala právě alergickou anamnézu a především přímo alergii na jód nebo 

předchozí reakci na jodovou kontrastní látku. Tuto podle mě samozřejmost mi 

sdělily všechny nemocnice. Otázka ohledně alergii na tuto kontrastní látku patří 

k jedné z mnoha otázek, které jsme při praxích často pokládali pacientům při 

příchodu do vyšetřovny.  

K tématu alergie na jodovou kontrastní látku jsem našla velice zajímavý článek 

v časopise Intervenční a akutní kardiologie z roku 2015 s názvem: Jodové kontrastní 

látky a alergie na jód: mýty a fakta. Autorem článku je doc. MUDr. František Holm, 

CSc. z fakulty zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci. Holm uvádí: 

„Anamnestický údaj alergie na jod je většinou míněn jako kontaktní dermatitida 

na antiseptický prostředek obsahující jod, nejčastěji užívaná např. Betadine. Tato alergie je 
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relativně vzácná s výskytem 2500:1 a její příčinou není jód, nýbrž jeho nosič, v případě 

Betadine tedy povidin.“ [20] Při testování lidí trpících touto reakcí byly provedeny 

testy přímo na kalium jodid, na který neměl žádný pacient reakci. Na základě testů 

vyslovil doktor Holm: „Alergie na jod neexistuje a tento termín by z výše uvedených 

důvodů neměl být používán.“ [20] Přes všechny výsledky se nadále s pacienty 

uvádějících alergii na desinfekční prostředky s jódem zachází se zřetelem, ale není 

to bráno jako kontraindikace. 

Tuto myšlenku jsem zaslechla už od pár asistentů i lékařů, kteří říkali, 

že pacienti jsou alergičtí právě na nějakou složku v kontrastní látce. Lidé, kteří při 

mých praxích přicházeli s touto anamnézou, byli už premedikováni od indikujícího 

lékaře nebo se jim výjimečně podala premedikace těsně před vyšetřením a déle se 

monitoroval jejich stav v čekárně po vyšetření.  

V článku se objevily informace o tom, že se nejedná o pravou alergii nýbrž 

o alergoidní (alergii podobné) reakci. Tento fakt jsem zjistila také až při vypracování 

teoretické části, kdy mě velice překvapilo, že reakce jsou autentické jako při obyčejné 

alergii, proto se podle mě používá mezi lidmi i zdravotníky pouze pojmenování 

alergie na jód. Můj názor na vznik reakcí po podání kontrastu je takový, že můžou 

vzniknout i u lidí dříve vyšetřených s kontrastní látkou bez reakce a naopak nemusí 

vzniknout u člověka s již prodělanou reakcí v minulosti. Předpokladem může být 

současný fyzický stav pacienta nebo jeho hydratace.  

U 11. otázky mě zarazilo, že pouze jediná nemocnice řeší jako relativní 

kontraindikaci těhotenství. Přitom podle mě je gravidita obecně kontraindikací 

k vyšetření na CT a tím pádem i k aplikaci jodové kontrastní látky. U pacientek 

se přednostně volí ultrazvukové vyšetření a k CT vyšetření se přistupuje pouze 

z vitálních indikací. 
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Otázku ohledně kojících žen mi doporučila konzultantka Bc. Alena Davidová 

z Motole. Do té doby jsem nad tímto faktem nikdy nepřemýšlela, a proto mě 

zajímaly odpovědi. Názor, že kontrast přechází pouze v malém množství do mléka 

mi přijde jako reálný. I přes tento názor bych přece jenom postupovala podle 

doporučení, které říká, že by matka měla odstříkat mléko před vyšetřením a poté 

nejméně 12 hodin nekojit. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo především porovnání rozdílů jednotlivých 

odpovědí z vybraných nemocnic a stanovení procentuálního výskytu nežádoucích 

reakcí na podávané jodové kontrastní látky při CT vyšetření za rok 2018. Tohoto cíle 

se podařilo dosáhnout, kdy výsledky předčily moje očekávání.  

Výsledky ukázaly, že se ve většině případů nemocnice shodují a mají pouze malé 

rozdíly v některých požadavcích nebo doporučení pacientům. Počet nežádoucích 

reakcí za rok 2018 se pohybuje dokonce pod 0,2 % z původního 1 % vyřčených 

v hypotéze. Výsledky jsou pouze relevantní vzhledem k malému počtu nemocnic, a 

proto je nelze použít jako ukazatel v běžné praxi. Pro akceptovatelnou statistiku by 

bylo zapotřebí šetření ve všech nemocnicích v ČR s podloženými informacemi a 

daty. 

Tato práce splnila moje očekávání, kdy jsem se chtěla dozvědět mnohem víc 

o problematice nežádoucích reakcí na kontrastní látky používané při vyšetřeních na 

výpočetních tomografií. Zjistila jsem, že bychom tuto problematiku určitě neměli 

opomíjet vzhledem k možným závažným problémům, ale na druhou stranu se jich 

vyskytuje ročně velmi málo a pouze s lehkým stupněm reakce. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARO – Anesteziologicko – resuscitační oddělení 

CIN – Contrast – induced Nephropathy 

CT – Computed Tomography / výpočetní tomografie 

eGFR – estimated Glomerular Filtration Rate 

HRCT – High Resolution Computed Tomography 

HU – Hounsdield unit 

IgE – imunoglobulin E 

i.v. – intravenózní 

JKL – jodová kontrastní látka 

KL – kontrastní látka 

KN – kontrastní nefropatie 

MinIP – Minimum intensity projection 

MIP – Maximum intensity projection 

PACS – Picture Archiving and Communication 

p.o. – perorální 

VRT – Volume rendering technique 
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Dotazník k bakalářské práci 

Ukázka všech otázek, které byly v elektronickém dotazníku.  

1. Z jaké jste nemocnice? 

2. Celkový počet nativních CT vyšetření za rok? (2018) 

3. Pokud máte možnost zjistit rozdělení těchto vyšetření na oblasti těla, 

vypište 5 nejčastějších. 

4. Počet vyšetření s použitím i.v. kontrastní látkou na CT? 

5. Pokud máte možnost zjistit rozdělení těchto vyšetření na oblast těla, vypište 

5 nejčastějších. 

6. Jaké jsou Vámi nejčastěji používané preparáty kontrastní látky k i. v. 

aplikaci? (název + koncentrace) 

7. Počet nežádoucích reakcí na i.v. aplikaci kontrastní látky za rok (2018) a za 5 

let? 

8. Rozdělte tyto reakce podle závažnosti 

9. Kam zapisujete informace o nežádoucích reakcích? (papírová dokumentace, 

elektronická dokumentace, speciální sešit na pracovišti, …) 

10. Jaké údaje vyžadujete od indikujícího lékaře? (kreatinin, štítná žláza, alergie, 

braní léků na diabetes, …) 

11. Jaké kontraindikace k CT vyšetření s i.v. aplikací kontrastní látky řešíte 

nejčastěji? 

12. Jakou provádíte premedikaci při alergii na kontrastní látku? 

13. Jak postupujete u pacientů s poškozenými ledvinami? (co zjišťujete před 

vyšetřením nebo mají mít napsaného na žádance a jestli všechny pacienty 

vyšetříte při velkém riziku nebo co se s pacienty dělá po vyšetření?) 

14. Jaký postup doporučujete kojícím matkám? 

 


