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A kontrasztanyagok olyan vegyületek,
amelyeknek radiodenzitása lényege-
sen eltér a szövetekétől. Alkalmazá -

sukkal jelentősen növelhető az egyes szer-
vek, képletek láthatósága a röntgenfelvéte-
len. Két fő csoportba sorolhatók: a negatív
kontrasztanyagok röntgenárnyékot nem adnak,
a felvételen feketének látjuk őket. A pozitív
kontrasztanyagok erősen sugárelnyelők, a
felvételen fehérnek látszanak. Negatív kont-
rasztanyagként az állatorvoslásban általában
levegőt használunk, bár a humán gyakorlat-
ban az orvosi szén-dioxid is elterjedt.

Pozitív röntgenkontrasztanyagok
A pozitív röntgenkontrasztanyagok kifejezett
radiodenzitásukat annak köszönhetik, hogy
nagy mennyiségben tartalmaznak magas
rendszámú atomokat.

Jódvegyületek
A jódvegyületek közül a szerves vízoldékony
jódvegyületek alkalmazása terjedt el. Zsírol -
dé kony jódszármazékok elvileg a nyirokerek
festésére használhatók, de ez az indikáció az
állatorvoslásban minimális jelentőséggel bír.
A vízoldékony (hidrofil) csoport képviselőinél
az alapmolekula a 2,4,6, trijód-benzol, amely
a jódatomokat kovalens kötésben tartalmaz-
za, így a jód nem hozzáférhető a szervezet
számára, azaz biológiailag inaktív. A vegyület
sugárfogó képessége a jódatomok jelenlété-
ből ered. Ezek mellett 3 oldallánc is kapcso-
lódik a benzolgyűrűhöz, amelyek természete

meghatározza a molekula ionos vagy nem
ionos természetét. Az eleinte kifejlesztett
vegyületek az alapmolekula nátriummal vagy
megluminnal alkotott sói voltak, ennél fogva
vizes közegben ionos sajátságot mutattak,
pl. meglumin-jodamid (Uromiro), meglumin-
amidotriozat (Gastrografin). Ezek az ún.
ionos monomerek, amelyek egyik fő kedve-
zőtlen tulajdonsága a magas ozmolalitásuk
volt (HOCM – high osmolar contrast media).
A vér kb. 280 mOsm/kg értékéhez képest az
ionos monomerek ozmolalitása 2000 mOsm/
kg feletti (1. kép), amely tulajdonságnak klini-
kai alkalmazásuk során számos kedvezőtlen
mellékhatása lehet. Így a vénás a beadás
helyén endothel- és vörösvértest-károsodás
jöhet létre. A vérpályában a hypervolémia
miatt akut értágulat alakulhat ki, ami fájdal-
mat, forróságérzetet, hányingert okozhat. A
megnövekedett volumenterhelés a szívre is
fokozott feladatot ró. A kontrasztanyag indu-
kálta veseelégtelenség okaként is a hyperoz -
molalitást feltételezik. Szájon át adva ozmoti-
kus hasmenés, dehidráció alakulhat ki, míg
ha a beadás során véletlenül aspirál az állat,
tüdőbe jutott kontraszt akut tüdőödémát
okozhat. 

A cél tehát olyan vegyületek kifejlesztése
volt, amelyek alacsonyabb ozmolalitásúak.
Az egyik megoldás alapján a molekula ionos
természetét megváltoztatták, a karboxil cso-
portot hidroxil csoportra cserélték, így a disz-
szociáció hiánya miatt egyből elfeleződött az
oldott molekulák száma. Ezek az ún. nem

ionos monomerek, amelyek már lényegesen
alacsonyabb ozmolalitású (4-600 mOsm/kg)
oldatot alkotnak (LOCM – low osmolar cont rast
media). Ide tartozik a manapság az állator-
voslásban használt legtöbb jódos kontraszt-
anyag. A másik kémiai megoldás az volt,
hogy két benzolgyűrűt összekapcsoltak, de
az ionos természet maradt (ionos dimerek).
Így az oldott molekulákra eső jódatomok
száma megegyezett az előző csoportéval, a
végeredmény tehát ugyanaz lett ozmolalitás
és radiodenzitás szempontjából. További elő-
relépést jelentett, amikor a dupla gyűrűs
molekulát nem ionossá tudták tenni, ezzel
megszülettek a nem ionos dimerek, ame-
lyeknek ozmolalitása megegyezett a vérével
(IOCM – isoosmotic contrast media) (2. kép).
Bár e tulajdonság rendkívül előnyösen hang-
zik, az állatorvoslásban magas áruk miatt az
IOCM csoportba tartozó kontrasztanyagok
hasz nálata nem elterjedt.

Az általános klinikai szóhasználatban a
nem ionos jódszármazékok képviselik a „jó”,
míg az ionos jódszármazékok a „kevésbé jó”
kategóriát. A fent említett elmélet alapján lát-
ható, hogy ez alól az ionos dimerek kivételt
jelentenek, de mivel e csoportnak csak egyet-
len képviselője van használatban (ioxaglat,
Hexabrix®), az „egyszerűsítés” többé-kevés-
bé érthető és megbocsátható (3. kép).

A jódos röntgenkontrasztanyagokat az
állatorvoslási radiológia számos területén
használják. A 4-10. kép a leggyakoribb fel-
használási területeket mutatja a kisállatorvos -
lásban.

Makroszkóposan a jódos kontrasztanyagok
színtelen folyadékok (11. kép). Fényre érzé-
kenyek, ezért lehetőleg sötét helyen tárolan-
dók. Főleg a dimer vegyületek jelentősen
viszkózusak, de ez melegítéssel enyhíthető.
A legtöbb LOCM és IOCM készítmény adha-
tó a vérpályába, a liquortérbe, ízületbe, azaz
gyakorlatilag bárhova. Nem okoznak jelentős
szöveti irritációt és viszonylag gyorsan kivá-
lasztásra kerülnek elsősorban a vesén át. Kb.
2% alatti mennyiségben a biliaris rendszeren,
ill. a vékonybél nyálkahártyáján keresztül
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1. kép: A különböző jódos röntgenkontrasztanyagok és a vér
ozmolalitása

2. kép: A jódos röntgenkontrasztanyagok felosztása kémiai szerke-
zetük alapján
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ürülnek (12. kép). Jódtartalom alapján 140-
400 mg I/ml közötti készítmények elérhetőek.
A 140 ill. 350+ készítményeket subarach no i -
dealis használatra nem javasolják. Intravénás
adagolás esetén az általános adag 300-600
mg I/ttkg. 

A jódos kontrasztanyagok alapvetően biz-
tonságos szerek, de alkalmazásuk során a
potenciális mellékhatásokra figyelemmel kell
lennünk. A páciens folyadékháztartását infú-
ziókkal előzetesen normalizálni kell, ami a
veseperfúziót is megfelelő szinten tartja.

Emelkedett CREA szint esetén az alkalmazá-
suk mérlegelést igényel. Éber állatnál az
esetleges hányás miatt a szájbekötést java-
solt mellőzni, valamint fel kell készülni az
allergiás, esetleg anaphyalxiás jellegű reakci-
ók ellátására is.

3. kép: A jódos kontrasztanyagok főbb képviselői 4. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – urographiák

5. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – myelographia

6. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – kontrasztos nyelőcsővizsgálat

7. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – gyomor- bélpasszázs vizsgálat

8. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – arthrographia
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9. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – egyéb (pl. fistulographia)

11. kép: A ma használatos jódos röntgenkontrasztanyagok
színtelen folyadékok

12. kép: Beszűkült vesefunkció esetén a vénás beadott jódos kont-
raszt nagyobb mennyiségben választódik ki a májban, megjelenik
az epehólyagban (nyilak) majd a bélben is

A SZIE-ÁOTK 2015. évben megrendezésre kerülő, sebészeti témájú kis(szak)tanfolyamai
Képzéseink 20 fő érdeklődő esetén kerülnek megtartásra

A jelentkezés folyamatos!

Képzés ára tf.-kód tantárgyak címe a képzés szakmai 45 perces kamarai
felelőse órák száma pont

25.000 Ft 7 Gerincsebészeti alaptechnikák workshop Dr. Diószegi Zoltán 16 78 pont

20.000 Ft 8 Képalkotó eljárások Dr. Benczik Judit 12 72 pont

30.000 Ft 14 Sürgősségi ellátás avagy vészhelyzetek Dr. Németh Tibor 16 96 pont
kisállatok sebészetében és belgyógyászatában Dr. Sterczer Ágnes

10.000 Ft 15 Császármetszés kutyában Dr. Tibold Anikó 4 20 pont

25.000 Ft 19 Csontsebészeti alapkurzus I. Dr. Diószegi Zoltán 16 85 pont
Adaptációs oszteoszintézis, velőűr szegzés és külső rögzítő

25.000 Ft 20 Csontsebészeti alapkurzus II. Dr. Diószegi Zoltán 16 77 pont
Csontcsavarok és lemezek alkalmazása a töréskezelésben

12.000 Ft 25 Rizikópáciensek altatása, az altatási szövődmények Dr. Dunay Miklós Pál 8 48 pont
megelőzése és kivédése kisállatokban

További információk és tanfolyamok, jelentkezési lap letöltése:
http://www.univet.hu/media/516030/Pf-TKK20131206-2.doc
Telefon: 06-1-478-4229   e-mail: admin.tkk@aotk.szie.hu

10. kép: A jódos kontrasztanyagok gyakoribb alkalmazási
területei – dacryocystographia


