
Streszczenie rozprawy doktorskiej Magdaleny Jander  
pt.: „Wpływ jodowych środków kontrastowych używanych do badań  

tomografii komputerowej na lepkość krwi oraz elastyczność erytrocytów“. 

  

• WPROWADZENIE: Rocznie na świecie wykonuje się setki milionów badań tomografii 

komputerowej (TK) z użyciem jodowych środków kontrastowych (ŚK), a procedury  

ich implementacji uważa się za względnie bezpieczne. ŚK zawierają jod i ze względu  

na swoje właściwości fizyko-chemiczne dzielą się na środki o zróżnicowanej 

osmolalności i lepkości. Właściwości te mogą mieć znaczący wpływ na krążenie krwi 

poprzez różne mechanizmy, tak jak wpływ na komórki śródbłonka, odkształcalność 

erytrocytów oraz koagulację krwi. 

• CEL: Celem rozprawy doktorskiej jest zbadanie wpływu jodowych, niskoosmolalnych ŚK 

na wybrane parametry reologiczne krwi pełniej - jej filtracyjność oraz lepkość.  

• MATERIAŁY I METODY: W badaniach laboratoryjnych zastosowano trzy ŚK różniące 

się w swojej klasie osmolalnością względną o 25% i lepkością nawet o 50%. Do analizy 

użyto krwi odłokciowej pobranej od 70 pacjentów bezpośrednio przed podaniem ŚK 

oraz po zakończonym badaniu z użyciem TK. Pacjentów podzielono na poszczególne 

grupy w zależności od stanu zdrowia i poziomu nawodnienia organizmu.  

• WYNIKI: Analizowane środki kontrastowe zmniejszyły lepkość krwi pełnej w całym 

zakresie rosnącej prędkości ścinania. Osmotyczna aktywność ŚK przyczyniła się  

do odwodnienia i odkształcenia erytrocytów, a ich łopianowy kształt spowodował 

istotne zmniejszenie lepkości krwi. Mierzone ciśnienie filtracji po aplikacji ŚK było 

mniejsze niż przed jego podaniem, co symbolizuje wzrost filtracyjności krwi pełnej. Nie 

oznacza to jednak, że ten efekt jest dla pacjenta korzystniejszy. Poprawa filtracyjności 

wynika w głównej mierze z deformacji krwinek czerwonych jak i zmniejszenia średniej 

objętości erytrocytów na skutek osmotycznego działania środków cieniujących.  

• WNIOSKI: Jodowe ŚK wykorzystywane podczas badań TK wpływają na parametry 

reologiczne krwi u pacjenta. W toku prowadzonych badań wykazano, że odpowiednie 

nawodnienie organizmu przed badaniem diagnostycznym z użyciem jodowych ŚK 

wpływa na mniejsze wahania parametrów krwi. Zmiany w spadku lepkości i wzrostu 

filtracyjności krwi u pacjentów nawodnionych są mniejsze niż w przypadku pacjentów, 

którzy stawili się na badania na czczo. W Polsce nie ma jednolitych wytycznych 

odnoszących się do sposobu przygotowania pacjenta dla badania TK z użyciem ŚK. 

Połowa szpitali zaleca być na czczo, druga część prosi pacjentów o odpowiednie 

nawodnienie. Zważywszy na wyniki prowadzonych badań, warto się zastanowić nad 

profilaktyką i wprowadzeniem zaleceń mówiących o sposobie przygotowania pacjenta 

do badań z użyciem jodowych ŚK i potrzebą uprzedniego nawodnienia organizmu. 


