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Cieľ ŠOP a komu je určený
Cieľom ŠOP je spresniť a zrýchliť diagnostiku a manažment nežiaducich reakcií vznikajúcich
po podaní rôznych kontrastných látok (KL); je určený lekárom pracujúcim na rádiologických
pracoviskách, lekárom anestéziologicko-resuscitačných oddelení a všetkým ďalším,
ktorí s touto problematikou prichádzajú do kontaktu (lekári odborov chirurgia, urológia,
gynekológia, onkológia, interná medicína, pediatria...) a v neposlednom rade klinickým
imunológom – alergológom, ktorí realizujú diagnostiku alergických reakcií na KL a navrhujú
preventívne opatrenia pred ich ďalším podaním.
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akútna generalizovaná exantémová pustulóza
test aktivácie bazofilov
centrálny nervový systém
počítačová tomografia
liekový provokačný test (Drug Provocation Test)
lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými prejavmi
Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie
Európska lieková agentúra
Európska spoločnosť urogenitálnej rádiológie
Americká lieková agentúra (Food and Drug Administration)
fixná lieková erupcia
kontrastná látka na báze gadolínia
vysokoosmolárne kontrastné látky (High Osmolarity Contrast Media)
imunoglobulín E
Interleukín
intravaskulárne podanie
jódovaná kontrastná látka
klinická imunológia a alergológia
kontrastná látka
Kortikosteroidy
nízkooosmolárne kontrastné látky (Low Osmolarity Contrast Media)
magnetická rezonancia
systémová nefrogénna fibróza
Röntgen
symetrický intertriginózny a flexorový s liekmi spojený exantém
Stevens-Johnsonov syndróm
Slovenská republika
špecifický imunoglobulín E
štandardný operačný postup
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
toxická epidermálna nekrolýza
ultrasonografia

Miera dôkazov
Snahou odporúčaní (Guidelines) je vychádzať z medicíny dôkazov, avšak pri problematike
diagnostiky a prevencie alergických reakcií po podaní KL narážame na problém dostupnosti,
respektíve nedostupnosti materiálov vychádzajúcich z medicíny dôkazov. Prakticky
vo všetkých publikáciách venovaných tejto problematike sa konštatuje, že pre nedostatok
dôkazov ide prevažne o odporúčania na úrovni konsenzu panelu odborníkov vychádzajúce
z obmedzeného množstva štúdií a klinických skúsenosti 1-3. Táto skutočnosť je podmienená
tým, že manažment nežiaducich reakcií po podaní KL naráža na problém nemožnosti realizovať
placebom kontrolovanú a randomizovanú štúdiu porovnávajúcu:
- KL a placebo pri indikovanom zobrazovacom diagnostickom vyšetrení kontrastnou
látkou,
- rôzne lieky a postupy prvej pomoci v prípade potreby riešiť alergickú, pseudoalergickú
alebo inú nežiaducu reakciu po podaní KL.
Odporúčania EAACI1 vychádzajú zo systému GRADE2, ktorý používame aj v tomto texte.
Miera dôkazov (evidencia) sa hodnotí ako vysoká, nízka alebo veľmi nízka na základe názoru
expertov, ktorí zvážili všetky jestvujúce dôkazy, pretože sa dosiaľ na danú tému nerealizoval
systematický prehľad. Sila odporúčaní sa potom hodnotí ako silná alebo slabá, čo znamená,
že napríklad hodnotenie použité v texte ako „nízky/silný“ znamená nízku kvalitu dôkazov,
ale silnú mieru odporúčania.

Terminológia, klasifikácia, výskyt
Kontrastná látka je substancia ktorá umožňuje zmenou kontrastu a sýtosti obrazu zvýrazniť
štruktúry pri rôznych typoch zobrazovacích techník (rtg, CT, MR, USG). Kontrastné médium
je látka ktorá umožňuje kontrast pri rtg zobrazovaní alteráciou transmisie rtg lúča – tento pojem
sa používa pri rtg-KL, ako sú JKL, GKL, bárium, vzduch a oxid uhličitý 3.
Nežiaduce reakcie po podaní KL delíme podľa doby nástupu reakcie na skoré a neskoré
(niektoré odporúčania ešte pridávajú veľmi neskoré reakcie) a podľa mechanizmu
na fyziologické (očakávané, dané vlastnosťami konkrétnych KL), pseudoalergické
(v odbornej literatúre nazývané ako „allergic-like“, v minulosti aj ako
anafylaktoidné), alergické (podmienené reakciou imunitného systému, vrátane pravej
anafylaxie) a chemotoxické (dané vlastnosťami a dávkou/koncentráciou KL) 1, 3, 4.
Výskyt všetkých uvedených typov nežiaducich reakcií významne klesol potom čo sa namiesto
iónových vysoko-osmolárnych KL (HOCM) začali používať neiónové nízko-osmolárne KL
(LOCM). Väčšina reakcií po LOCM je miernych, neohrozujúcich život pacienta a vyžadujú
zvyčajne iba observáciu a upokojenie pacienta. Závažné až život ohrozujúce reakcie sú veľmi
vzácne, ale vyskytnúť sa môžu neočakávane u kohokoľvek. Pre prax je významné, že takéto
závažné reakcie sa väčšinou vyskytujú do 20 (maximálne 30) minút po aplikácii KL.
Podľa odporúčaní EAACI sa za skoré nežiaduce reakcie považujú tie, ktoré sa vyskytnú 1 až 6
hodín po podaní KL a za neskoré tie, ktoré sa vyskytnú po viac ako 6 hodinách. Sumárny výskyt
skorých a neskorých reakcií po podaní LOCM sa odhaduje na 0,5-3% 1. Iné Guidelines, napr.
odporúčania ESUR však používajú trojstupňové delenie na akútne reakcie vznikajúce

do 1 hodiny (výskyt 0,2-0,7%), oneskorené reakcie vznikajúce viac ako 1 hodinu až 1 týždeň
po podaní a veľmi neskoré reakcie vznikajúce viac ako týždeň po podaní (výskytom pre oba
typy oneskorených reakcií do 1%) 3.
Treba zdôrazniť, že presnú incidenciu nepoznáme. Všetky údaje trpia súčasne tak
podhodnotením ako aj nadhodnotením. Z hľadiska aspektu podhodnotenia je kľúčová
skutočnosť, že retrospektívne štúdie sledujúce incidenciu reakcií po podaní KL sú zaťažené
problémom nedostatočného (alebo v SR takmer žiadneho) hlásenia. Na druhej strane
k nadhodnoteniu prispieva skutočnosť, že ako nežiaduca reakcia sa označí každá,
aj fyziologická reakcia. Najviac sú chybou zaťažené údaje o výskyte alergických reakcií,
pretože sa ako „alergické reakcie“ zvyčajne nazývajú všetky reakcie po podaní KL (vrátane
fyziologických či chemotoxických).
Problematiku hodnotenia výskytu navyše komplikuje fakt, že v každodennej praxi býva
problém klinicky odlíšiť pseudoalergickú/anafylaktoidnú reakciu od skutočne
alergickej/anafylaktickej reakcie ̶ pseudoalergické reakcie sa manifestujú podobne/takmer
rovnako ako skutočné alergické reakcie. In vitro testy na stanovenie protilátok vychádzajú
vo väčšine prípadov negatívne (pozri v texte ďalej), a preto sa v praxi používajú výrazy
ako alergickú reakciu pripomínajúca reakcia (allergic like), anafylaktoidná reakcia,
idiosynkratická reakcia a podobne, čo však neskoršie hodnotenie ďalej komplikuje.
Ak pominieme riziko alergických reakcií, vo všeobecnej rovine treba ešte vo vzťahu k JKL
uviesť, že môžu indukovať tyreotoxickú krízu, laktátovú acidózu a akútne poškodenie obličiek,
ktoré môže byť vzácne aj nezvratné.

Predpokladané mechanizmy reakcií po podaní KL
Alergické reakcie po KL sú nezávislé na dávke a koncentrácii 1, 3, 4. Reakcia I. typu, čiže
sprostredkovaná šIgE protilátkami je síce možná, ale vzácna. Testy na šIgE vychádzajú
väčšinou negatívne, a tak mechanizmus aktivácie imunologických efektorových mechanizmov
ostáva väčšinou neznámy. KL môžu spôsobiť imunologickú aj neimunologickú aktiváciu
mastocytov / bazofilov a iných imunitných buniek viacerými mechanizmami – predpokladá sa
vyplavenie a aktivácia vazoaktívnych mediátorov ako histamín, zložky komplementu a/alebo
kinínový systém. Preto ani pozitívny kožný test či test aktivácie bazofilov nemusí automaticky
znamenať imunitne podmienenú reakciu - môže byť následkom neimunologického uvoľnenia
histamínu. Interpretáciu kožných testov tiež komplikuje možnosť reakcie na ďalšie substancie
obsiahnuté v podávanom diagnostiku (aditíva, substancie uvoľnené z latexových zátok
prípravku (kožné testy, ich význam a interpretáciu uvádzame ďalej).
Pozitivita diagnostických testov na alergiu, aj koncentrácia sérovej tryptázy, narastajú
so závažnosťou reakcie. Pravdepodobnosť alergie sprostredkovanej šIgE narastá v prípade,
ak sú postihnuté 3 alebo 4 rôzne orgány súčasne, zvlášť ak sa súčasne objavia kardiovaskulárne
príznaky v kombinácii s respiračnými a/alebo kožnými. Naopak, v prípade postihnutia iba
1 orgánu je alergická reakcia menej pravdepodobná 1, 3, 4.

Je známe, že jódové KL môžu uvoľňovať histamín z mastocytov/bazofilov priamo, bez účasti
imunitných mechanizmov3. Mechanizmus, ktorý vedie k tzv. histamínovej liberácii
a individuálnej vnímavosti k nej, však nie je známy. Prejavom histamín liberačnej reakcie býva
raš, pruritus, urtikária, prípadne angioedém, teda prejavy, ktoré sa vyskytujú aj pri alergickej
reakcii.
Fyziologické reakcie spôsobené KL sú závislé na dávke/koncentrácii a vyplývajú
zo špecifických vlastností KL – z ich priamej chemotoxicity a osmotoxicity a/alebo ich väzby
ku konkrétnym aktivátorom 1, 3, 4. Sem patria aj vzácne sa vyskytujúce arytmie, zníženie
kontraktility myokardu, kardiogénny pľúcny edém, schvátenosť/krátkodobá strata vedomia.
Predpokladá sa súvislosť s osmolaritou KL a/alebo prechodná funkčná hypokalciémia
spôsobená schopnosťou KL viazať vápnik. Uvedené kardiálne nežiaduce účinky sa vyskytujú
najmä pri angiografickom vyšetrení. Rizikoví sú predovšetkým pacienti s chronickým
kardiovaskulárnym ochorením.
Pomerne časté sú vazovagálne reakcie – charakterizuje ich hypotenzia s bradykardiou. Zvýšený
tonus vágu vedie k zníženej sinoatriálnej a atrioventrikulárnej uzlovej a prevodovej aktivite
a periférnej vazodilatácii. Jednoznačná príčina nie je jasná – predpokladá sa reakcia CNS 1, 3, 4.
Mnohé z týchto reakcií súvisia s úzkosťou, resp. strachom pacienta. Sprievodným javom
takejto reakcie býva potenie. I keď väčšina vazovagálnych reakcií je miernych, odporúča sa
sledovanie pacienta až do úplného ústupu ťažkostí, pretože sa môže vyskytnúť závažná
hypotenzia, kardiovaskulárny kolaps, strata vedomia. Úzkosť pacienta môže zhoršovať aj
non-vágové reakcie.

1. Skoré (akútne) reakcie
Za skorú reakciu považujeme každú, ktorá sa vyskytne do 6 hodín po podaní KL 1.
Ako akútne sa potom pomenúvajú tie, ktoré sa objavia do hodiny po aplikácii KL 3. 70% týchto
reakcií sa objavuje behom prvých 5 minút po podaní KL. Prejavy skorých reakcií sú po JKL,
GKL či USG-KL rovnaké. Incidencia je najvyššia po JKL, najnižšia po USG-KL. Skoré/akútne
reakcie môžu byť vo svojej podstate alergické (hypersenzitívne reakcie sprostredkované
neadekvátnou reakciou imunitného systému) alebo chemotoxické 3. Alergické reakcie môžu
a nemusia byť sprostredkované IgE protilátkami.
Rozlíšenie medzi alergickou (imunitne sprostredkovanou) a nealergickou/chemotoxickou
reakciou nie je vždy jednoduché a nemusí ani byť jednoznačné. Arytmie a kŕče uvedené
v tabuľke č. 1 ako charakteristiky závažnej chemotoxickej reakcie sa môžu vyskytnúť aj
pri stredne závažnej a ťažkej alergickej reakcii. Treba tiež upozorniť, že reakcia ktorá sa javí
spočiatku ako ľahká/mierna sa môže rozvinúť do závažnejšej reakcie. V tabuľke č. 1 uvádzame
rozdelenie akútnych nežiaducich reakcií podľa ktorého možno vykonať rýchle (orientačné)
posúdenie druhu reakcie.

Tabuľka č. 1: Klasifikácia akútnych nežiaducich reakcií po kontrastných látkach (podľa 3)

Klasifikácia akútnych nežiaducich reakcií po kontrastných látkach

Mierne
(ľahké)

Stredne
závažné
Závažné
(ťažké)

Alergická
hypersenzitivita
Mierna urtikária
Mierne svrbenie
Mierny erytém

Stupeň

Chemotoxicita

Stupeň 1
Stupeň 1
Stupeň 1

Výrazná urtikária
Mierny bronchospazmus
Opuch tváre, laryngu
Hypotenzný šok
Zastavenie dýchania
Zastavenie srdca

Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň 4

Nauzea, mierne vracanie, pocit
tepla alebo mrazu, úzkosť,
vazovagálna reakcia – ustupujú
spontánne
Vazovagálna reakcia

Arytmia
Kŕče

Pacienti udávajú počas prvých hodín po podaní KL aj rôzne nešpecifické prejavy
ako nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, muskuloskeletálne bolesti, zvýšená teplota, väčšina
z nich nie je zapríčinená podaním KL. Treba odlíšiť psychogénne reakcie spôsobené úzkosťou
a strachom pacienta – typické je zľaknutie sa pacienta potom čo pocíti vnútorné teplo ako
následok vlastnosti podanej látky (očakávaný, ale pre pacienta nepríjemný účinok).
Výskyt a rizikové faktory akútnych reakcií
Pri používaní vysokoosmolárnych KL (HOCM) sa akútne reakcie vyskytovali pomerne často –
podľa rôznych zdrojov 5-15 % 3. Aj pri HOCM ale boli najčastejšie fyziologické reakcie ako
pocit celkového, (vnútorného) tepla, nevoľnosť, eméza. V súčasnosti by sa mali používať iba
nízkoosmolárne prípravky (LOCM), pri ktorých je výskyt nežiaducich reakcií veľmi nízky,
život ohrozujúce reakcie sú výnimočné. Podľa údajov rôznych autorov sa pri použití LOCM
akútne reakcie (fyziologické + alergické) vyskytujú v iba 0,2 - 0,7 % prípadov 3. Najťažšia
forma akútnych reakcií sa udáva iba v 0,04 % prípadov. Fatálne prípady sú raritné ale boli
opakovane opísané – podľa rôznych prác 1/170000, resp. 0,9/100000 podaní LOCM. Prehľad
FDA a výrobcu KL udáva medzi rokmi 1990 - 1994 2,1 prípadu úmrtí na 1 milión podaní
LOCM 3.
Rizikové faktory akútnych reakcií môžeme hodnotiť z pohľadu pacienta a z pohľadu použitej
látky. Z pohľadu pacienta je najdôležitejšia anamnéza už prekonanej reakcie po podaní KL,
najmä stredne závažnej a závažnej; za rizikový faktor sa považuje aj astma vyžadujúca liečbu
a atopia vyžadujúca liečbu. Ak bola reakcia po podaní KL limitovaná na pokožku (raš, erytém,
mierny exantém), riziko rozvoja závažnej systémovej alergickej reakcie pri reexpozícii je
pod 1 % 1.

Z hľadiska podanej látky sa za najrizikovejšie považujú JKL, a to najmä HOCM; čo sa týka
LOCM, medzi jednotlivými prípravkami v skupine nie je významný rozdiel. Čo sa týka
prípravkov na báze gadolínia, reakcie nie sú závislé na osmolarite – používané nízke dávky
vedú k celkovo veľmi nízkej osmolarite; jednotlivé prípravky sa vo výskyte skorých/akútnych
reakcií po podaní nelíšia.
Za účelom redukcie rizika skorých reakcií po podaní JKL alebo GKL je treba uprednostniť
neiónové KL. U pacientov s vysokým rizikom reakcie a u tých, čo už reakciu prekonali,
sa odporúča zvážiť test s podaním alternatívnej látky z chemicky nepríbuznej skupiny,
alebo test bez podania KL. Premedikáciu niektoré Guidelines neodporúčajú, pretože podľa
autorov nejestvuje dostatok relevantných dôkazov pre ich použitie (naše stanovisko,
resp. odporúčanie pozri ďalej). Navyše, niektoré molekuly používané pri premedikácii
(napr. bisulepín) môžu samé o sebe viesť k viacerým príznakom (napr. arytmia, hypotenzia,
vertigo, somnolencia a pod.) ktoré sa potom nesprávne pripíšu podanej KL.
Pri každom podaní KL treba byť pripravený na možnosť, že môže dôjsť k akútnej reakcii,
čo znamená
a) mať pripravenú medikáciu prvej pomoci a vybavenie pre resuscitáciu a
b) observovať pacienta minimálne 30 minút po zákroku.
Manažment skorých/akútnych nežiaducich reakcií
V miestnosti, kde sa aplikujú KL musia byť bezpodmienečne zaistené nasledovné
lieky a pomôcky potrebné v emergentnej situácii 1, 3, 4:
- kyslík,
- adrenalín 1: 1000, prípadne autoinjektor (dávka podľa hmotnosti pacienta),
- H1- antihistaminikum: perorálne 2-3. generačné (optimálne orodispergovateľné)
aj injekčné,
- hydrokortizón (rovnako ako H1 antihistaminikum však nie je liekom 1. voľby, tým je
pri anafylaxii adrenalín),
- atropín.
- inhalačné ß-2 - mimetikum s rýchlym nástupom účinku (salbutamol),
- glukagón (pre pacientov užívajúcich blokátory beta - adrenergných receptorov),
- intravenózne roztoky: fyziologický, Ringerov, resp. balancované roztoky,
- lieky s protikŕčovým účinkom (midazolam, diazepam),
- tlakomer,
- ambuvak,
- telefónne čísla na rýchlu lekársku pomoc, resp. na odd. OAIM,
- odberové skúmavky na stanovenie tryptázy,
- observačná miestnosť, kde môže byť pacient po vyšetrení sledovaný.
Personál vykonávajúci vyšetrenia, pri ktorých sa podávajú KL má absolvovať pravidelné
školenia prvej pomoci a resuscitácie (odporúča sa 1x ročne).

Podľa typu reakcie respektíve prejavov nežiaducej reakcie po KL sa odporúča:
 Nauzea, vracanie: ľahšie nevyžadujú medikáciu, v ťažších prípadoch sa podávajú
antiemetiká; POZOR: môže ísť o jediný prejav nastupujúcej anafylaxie!
 Urtikária, angioedém: H1- antihistaminikum, observácia;
 Bronchospazmus: 1. inhalačné ß-2 - mimetikum (2-3 vdychy z bežného tlakového
dávkovača salbutamolu - podľa potreby opakovane), 2. podľa stavu saturácie kyslík
6-10 l/min, 3. pri nezlepšení adrenalín 1:1000 intramuskulárne 0,1-0,3 ml (0,1-0,3 mg),
v prípade nízkeho tlaku krvi dávku zvyšujeme na 0,5 ml, u detí 6-12 ročných dávku
redukujeme na 50 %, u detí pod 6 rokov 25 %-ná dávka, vo všetkých prípadoch
opakovať podľa aktuálnej potreby; veľmi vhodnou alternatívou zabraňujúcou časovým
stratám a zjednodušujúcou manažment je adrenalínový autoinjektor;
 Edém laryngu: 1. kyslík maskou 6-10 l/min, 2. adrenalín intramuskulárne 0,5 ml
(0,5 mg) dospelí, deti 6-12 ročné 0,3 ml (0,3 mg), deti pod 6 rokov 0,15 ml (0,15 mg);
 Hypotenzia: Trendelenburgova poloha (pozor ale pri dyspnoe!), kyslík maskou podľa
potreby, intravenózne tekutiny – rýchle podanie roztokov (fyziologického, Ringerovho,
prípadne balansovaných roztokov ako napr. Plasmalyte) až do 2 litrov; adrenalín
ako je uvedené vyššie;
 Ak pacient neodpovedá na podanú liečbu: adrenalín intramuskulárne 0,5 ml (0,5 mg)
dospelí (po zaistení žilového prístupu prípadne i.v. v opakovaných malých dávkach
po 0,1 mgz riedenia 1 : 10 000); 0,3 ml (0,3 mg) deti 6-12 ročné, 0,15 ml (0,15 mg) deti
pod 6 rokov;
 Vazovagálne reakcie (hypotenzia, bradykardia):
o 1. trendelenburgova poloha;
o 2. kyslík maskou podľa potreby;
o 3. atropín 0,6-1,0 mg intravenózne – podľa potreby možno po 3-5 minútach
opakovať do celkovej dávky 3 mg, resp. 0,04 mg/kg u dospelých, u detí
0,02 mg/kg (max. 0,6 mg v 1 dávke), podľa potreby možnosť opakovať
do celkovej dávky 2 mg;
o 4. intravenózne tekutiny – rýchle podanie fyziologického alebo ringerovho
roztoku až do 2 litrov, ďalej podľa stavu;
o 5. ak pacient neodpovedá na uvedené, lieč ako anafylaxiu!
Po každej stredne závažnej alebo závažnej (ťažkej) reakcii po podaní KL je potrebné
vyšetrenie, či išlo o alergickú reakciu 1. V tejto súvislosti je potrebný odber krvi na stanovenie
hladiny tryptázy – do hodiny od vzniku reakcie a 24-48 h po reakcii, v prípade pochybností
je vhodné odporučiť aj odber tretej vzorky cca týždeň po odznení príznakov. Niektoré
Guidelines odporúčajú aj odber na stanovenie hladiny histamínu, toto je však vzhľadom
k veľmi krátkemu polčasu rozkladu histamínu otázne, navyše toto vyšetrenie nie je bežne ani
dostupné. S odstupom 1-3 mesiacov by mal byť pacient odoslaný na vyšetrenie k špecialistovi
zaoberajúcemu sa liekovou alergiou za účelom realizácie kožných testov. Má sa spraviť prick
a prípadne aj intrakutánny (intradermálny) test s podozrievaným liekom, prípadne aj
s alternatívnymi prípravkami (je vhodné vylúčiť skríženú reaktivitu), zvlášť ak
je predpoklad potreby opakovaných vyšetrení s KL – odporúčaný postup uvádzame ďalej. Dané
vyšetrenie má spraviť lekár špecialista so skúsenosťami realizácie týchto testov.

Samozrejmosťou má byť detailný záznam o prebehnuvšej reakcii do pacientovej
dokumentácie formou lekárskej správy, toto sa žiaľ v praxi zanedbáva. Záznam
má obsahovať presný popis udalosti – podaná látka (druh, množstvo, zaobchádzanie s ňou),
s akým odstupom došlo k reakcii, podrobný opis reakcie, ako dlho trvala, resp. ako ustupovala,
aké boli podané lieky (a aká bola odpoveď na ich aplikáciu). Keď pacient príde k špecialistovi
za účelom posúdenia reakcie, už si často presné okolnosti nepamätá, preto je tento záznam
absolútne kľúčový. Navyše, každá závažná alebo nezvyčajná reakcia sa má hlásiť lokálnej
autorite pre farmakovigilanciu (v prípade SR ŠUKL).
Upozornenie
Pred podaním KL sa odporúča jej zohriatie, pretože sa tým znižuje viskozita a s ňou súvisiace
riziko nežiaducich reakcií. Pre toto odporúčanie síce nejestvuje dostatok relevantných dôkazov,
vychádza však z princípu „best clinical practice“, teda z pozitívnych klinických skúseností 3
(dôkazy nízke, odporúčanie silné).
Pred podaním vysoko-osmolárnych KL sa odporúča aby bol pacient nalačno, a to pre riziko
vracania, ktoré tieto KL spôsobujú. V prípade podania nízko(izo)-osmolárnej molekuly,
prípadne látky na báze gadolínia, pacient nemusí byť nalačno 3.

2. Oneskorené reakcie
Oneskorenú reakciu definujeme ako reakciu ktorá vzniká po viac ako 6 hodinách
od podania KL 1. (podľa ESUR ide o reakcie vznikajúce 1 hodinu až 1 týždeň po podaní KL
3
). Väčšina oneskorených kožných reakcií je miernych alebo stredne závažných s tendenciou
spontánne ustúpiť, v podobe kožných erupcií ako raš, erytém, makulopapulárny exantém,
opuchy, svrbenie. Rizikovým faktorom pre výskyt tohto typu reakcií je podobná reakcia
po podaní KL (ale aj iných farmák) v osobnej anamnéze. Výrazným rizikovým faktorom
je liečba IL-2 (v SR podávaná skôr výnimočne).
Vzácne sa ale môžu vyskytnúť závažné, v niektorých prípadoch až život ohrozujúce reakcie 1
ako Stevens-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN), fixná lieková
erupcia (FDE), lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými prejavmi (DRESS), symetrický
intertriginózny a flexorový s liekmi spojený exantém (SDRIFE), alebo akútna generalizovaná
exantémová pustulóza (AGEP). Okrem toho sa stretáme aj s oneskoreným výskytom urtikárie
či angioedému.
Manažment
Liečba týchto reakcií je symptomatická, podávajú sa H1- antihistaminiká (v základnej,
eventuálne zvýšenej dávke), podľa potreby emolienciá či topické kortikoidy, skôr výnimočne
býva potrebné aj podanie systémových KS 3.
Pacientov s anamnézou prekonanej reakcie po podaní KL a ktorí užívajú IL-2 treba upozorniť
dopredu na možnosť oneskorenej kožnej reakcie a treba im dať možnosť kontaktovať
príslušného lekára v prípade problémov.

Náplasťové (patch) testy a / alebo intrakutánne testy s odčítaním po 24, 48 a 72 hodinách
sú užitočné pri potvrdení kauzality aj v rámci posúdenia prípadnej skríženej reaktivity
prípravkov.
Za účelom redukcie rizika opakovanej reakcie po novom podaní KL sa odporúča použitie iného
prípravku ako toho, ktorý predošlú reakciu vyvolal; vyhnúť sa treba aj prípravkom, ktoré
v kožnom teste vykázali skríženú reaktivitu. Oneskorené kožné reakcie vyskytujúce sa po JKL
sa nevyskytujú po GKL a po KL používaných pri USG vyšetrení.
Preventívna medikamentózna profylaxia sa väčšinou neodporúča, postupujeme však
individuálne (ďalej).

3. Veľmi oneskorené reakcie (very late reactions)
Za tzv. veľmi oneskorenú reakciu považujeme reakciu ktorá sa vyskytla viac ako týždeň
po podaní KL. S dlhším odstupom po podaní KL sa vyskytuje tyreotoxikóza (JKL – rizikoví sú
pacienti s rôznymi tyreopatiami) a tzv. nefrogénna systémová fibróza (GKL) 3.
Jódované KL (JKL)
JKL sa nemajú podať pacientom s hypertyreózou! Pacientov s tyreopatiou by mal
pred podaním jódovaného kontrastu vyšetriť a prípadne na vyšetrenie pripraviť endokrinológ³.
Intravenózne JKL používané pri cholangiografii by sa rizikovým pacientom nemali podávať.
Gadolíniové KL
Staršie gadolíniové KL (gadodiamid) sa spájali s vysokým rizikom vzniku systémovej
nefrogénnej sklerózy (NSF). Asociácia medzi NSF a podaním KL na báze gadolínia
sa potvrdila v roku 2006 3. Tento oneskorený nežiaduci účinok sa vyskytoval behom
2-3 mesiacov po aplikácii gadodiamidu, avšak ojedinele sa pozoroval vznik až niekoľko rokov
po expozícii. Klinické prejavy zahŕňajú bolesť, svrbenie, opuch a erytém kože, so zvyčajným
začiatkom v oblasti dolných končatín. Neskoršími prejavmi sú fibrotické zhrubnutie pokožky
a podkožia a nervosvalové kontraktúry. Fibróza môže postihnúť hociktoré svaly, vrátane
bránice a myokardu, ale aj pečeň, pľúca, v závažnejších prípadoch môže dôjsť k exitu.
Rizikovým faktorom NSF je porucha renálnych funkcií, najmä v prípade eGFR < 15
ml/min/1.73 m2. Riziko tiež súvisí s dávkou. Pre vysoké riziko vzniku NSF
(až 20%), staršie prípravky EMA aj FDA zakázali používať. NSF sa však môže sa vyskytnúť
po ktoromkoľvek prípravku z tejto skupiny - v prípade novších látok sa ale udáva výskyt
iba 0,1-1%. Patogenéza NSF nie je dodnes objasnená.

Diagnostika hypersenzitívnych reakcií po KL
Pri podozrení na alergickú reakciu má byť pacient vyšetrený špecialistom so skúsenosťami
s diagnostikou liekovej alergie. Metódou prvej voľby sú kožné testy, doplnkovo sa môžu
spraviť testy in vitro, výsledky z nich získané však zvyčajne nepridajú výpovednú informáciu
navyše 1, 5 (miera dôkazov nízka, silné odporúčanie).
Alergénové testy sú jednoznačne indikované u pacientov s anamnézou prekonanej reakcie
po podaní KL, najmä skorého typu (silné odporúčanie). Ostatné indikácie sú kontroverzné
a podľa odporúčaní EAACI 1 u pacientov s anamnézou „alergie na jód“ nie sú indikované
(úvodzovky sú úmyselné, pretože ide o vágny pojem, alergia na jód ako taký - esenciálny

stopový prvok - nejestvuje!). Z dôvodu vylúčiť „alergiu na jód“ bývajú odosielaní pacienti
na vyšetrenie ktorí majú v anamnéze reakciu na povidón, kôrovce/mäkkýše, aj pacienti
s kožnou, potravinovou či inhalačnou alergiou, astmou, a tiež pacienti s anamnézou reaktivity
na iné lieky, avšak bez predošlej expozície či reakcie na KL. Podľa stanoviska EAACI
alergénové testy tiež nie sú indikované u pacientov s anamnézou nešpecifických symptómov
ako pruritus, pocit horúčavy, prechodný erytém, závrat, nevoľnosť, lokalizovaná kožná reakcia
(izolované pupence, erytém) v mieste vpichu 1 (evidencia nízka, dôkazy slabé).
Anamnéza
Každá diagnostika sa nezaobíde bez dôkladnej anamnézy – už v tomto kroku možno niekedy
viac-menej vylúčiť alergickú reakciu. Keďže sa diagnostika robí s istým odstupom času
a pacient si nie vždy pamätá presné okolnosti vzniku a priebeh udalosti, aj na tomto mieste
pripomíname nevyhnutnosť záznamu o reakcii zhotoveného personálom, ktorý KL podával.
Alergické, IgE sprostredkované reakcie vznikajú zvyčajne behom minút, v absolútnej väčšine
prípadov do ½ h od aplikácie KL, histamínové-liberačné reakcie sa môžu objaviť v tomto
časovom rozsahu, ale často vznikajú až do 12 hodín po aplikácii. Závažný priebeh
a multiorgánové postihnutie viacerých orgánov/systémov svedčia pre alergickú reakciu,
izolované kožné prejavy s miernym priebehom skôr pre histamín liberačnú reakciu 1.
Kožné testy
Hoci sú niekedy spochybňované, viaceré štúdie potvrdili užitočnosť kožných testov
pri diagnostike alergie na JKL. Testuje sa v prvom rade látka ktorá bola podaná (vysoká
evidencia / silné odporúčanie), vhodné je aj otestovanie alternatívnych a potenciálne skrížene
reagujúcich KL (silné odporúčanie / stredná evidencia). Senzitivita kožných testov
v diagnostike alergie na KL má v štúdiách opísané široké rozpätie 4,2 - 73 % 1. Podľa
metaanalýzy z roku 2015 sa pozitivita u pacientov ktorí prekonali závažnú reakciu pohybuje od
17 do 52 % 5. Vo veľkej štúdii z r. 2017 sa pozorovala pozitivita kožných testov u 26 %
pacientov s prekonanou včasnou reakciou po KL – 3 % malo pozitívny prick test (SPT) a
25 % intradermálny test (IDT) 5. Špecificita SPT sa udáva až 94,6 %, IDT 91,4 - 96,3 % 6-7.
V metaanalýze sa ukázala negatívna prediktívna hodnota kožných testov na úrovni 93 % 7. V
štúdii z roku 2010 realizovanej na 29 pacientoch (82 % s reakciou včasného typu, zvyšok
s oneskorenou reakciou) bola negatívna prediktívna hodnota kožných testov až
96,6 %; z klinického pohľadu je významné pozorovanie, že žiaden z probandov s negatívnym
kožným testom pri opätovnom vystavení KL neprekonal závažnú reakciu 8. Naopak, pozitívna
reakcia v kožnom teste indikuje, že pacient vysoko pravdepodobne môže na opakované podania
KL reagovať, a to nezávisle na patomechanizme reakcie. Pozitívny kožný test môže vyjadrovať
alergickú IgE- sprostredkovanú senzitivitu, ale môže byť navodený aj individuálne zvýšenou
senzitivitou pacientových mastocytov (histamín liberačná reakcia). Každopádne, nezávisle
na mechanizme, v prípade jasnej pozitivity opakované podanie danej KL nie je vhodné a treba
hľadať alternatívu.
Kožné testy je optimálne realizovať s odstupom 2 až 6 mesiacov od reakcie (evidencia nízka /
sila odporúčania slabá) – vtedy až 50% pacientov s pozitívnym expozičným testom vykázalo
v kožnom teste pozitívny výsledok, tento podiel klesol na iba 18 % v prípade, ak boli

realizované skôr ako 2 mesiace po reakcii a neskôr ako po 6 mesiacoch6. Vysoko
pravdepodobne negatívna reakcia (aj u precitliveného jedinca) v období do 2 mesiacov
po reakcii je daná tzv. refraktérnou fázou, v období realizácia viac ako ½ roka po reakcii môže
falošnú negativitu spôsobiť pokles kožnej reaktivity spôsobený odbúraním šIgE (IgE
clearance)9.
Odporúčaný postup vyšetrenia pomocou kožných testov:
Odporúča sa začať SPT a v prípade negatívneho výsledku pokračovať IDT (stredná sila
dôkazov / silné odporúčanie). Pre SPT sa odporúča použiť neriedenú KL, čiže v koncentrácii
a akej sa používa v rámci rádiológie, pri IDT sa odporúča riedenie 1:10 ( stredná sila dôkazov
/ silné odporúčanie). Postup uvádzame v tabuľke 2.
Kožné testy je vhodné spraviť s čo najširším (dostupným) spektrom KL1, pretože u 18,2%
pacientov sa zistila pozitivita voči dvom JKL a u 27,3 % vyšetrených až voči 3 látkam 6.
Interpretácia
V prípade, že došlo k pozitívnej reakcii v SPT/IDT 1:10, dá sa predpokladať IgE- protilátkami
sprostredkovaná reakcia a daný liek je absolútne kontraindikovaný (nízka miera dôkazov / silné
odporúčanie).
V prípade pozitívnej reakcie v IDT až pri neriedenom liečive sa skôr predpokladá histamín
liberačná (farmakologická) reakcia na liek možno - ak nejestvuje alternatíva - opatrne
a po príprave (viď. ďalej) použiť (nízka miera dôkazov / slabé odporúčanie).
Tabuľka č. 2: Odporučený postup realizácie kožných testov (podľa 1, upravené, doplnené)

Odporučený postup realizácie kožných testov

1. Prick test s neriedenou KL, negatívna a pozitívna kontrola (fyziologický roztok, histamín
1:1000)
2. V prípade negatívnej reakcie v SPT nasleduje IDT, tiež je potrebná negatívna kontrola:
 začať riedením 1:10
 v prípade negatívnej reakcie aplikácia neriedeného lieku
Kontraindikácia kožných testov
V prípade anamnézy morfologicky neobvyklej kožnej reakcie, najmä bulóznej kožnej reakcie
s postihnutím slizníc, prípadne systémovej reakcie s postihnutím obličiek alebo pečene, treba
dôkladne zvážiť individuálny pomer rizika a prospechu, v zásade však kožné testy považujeme
u týchto pacientov za kontraindikované (vysoká evidencia / silné odporúčanie) 1. Reakcie typu
SJS, TEN, DRESS či AGEP sú absolútnou kontraindikáciou kožných testov (stredne vysoká
evidencia / silné odporúčanie).

Poznámka
1. Alergológ - imunológ nemá dané lieky vo svojej výbave, komerčne dostupné diagnostické
prípravky nejestvujú, preto k vyšetreniu u alergológa treba pacienta vybaviť liekmi
na diagnostiku - okrem podozrievaného lieku odporúčame súčasne pacientovi poskytnúť
aj alternatívny liek – treba posúdiť prípadnú skríženú reaktivitu a aby bolo možné odporučiť
čo najbezpečnejší postup.
2. Pacienta treba pred kožnými testami, ale aj ďalej uvedenými in vitro testami (BAT)
upozorniť, že pred ich realizáciou treba vynechať niektoré lieky (silné odporúčanie, miera
dôkazov stredná). Druho- a treťo-generačné H1-antihistaminiká sa majú vynechať minimálne
3 dni (optimálne 5 dní), niektoré staršie molekuly ako ketotifén minimálne týždeň pred
vyšetrením – ich užívanie spôsobuje falošnú negativitu testov. Kortikoidy užívané v nízkej
dávke (5 mg prednizónu / ekvivalentu) by testy nemali ovplyvniť, vyššie dávky, najmä dlhšie
užívané áno. Otázne je užívanie antagonistov leukotriénových receptorov, poznatky
sú nejednoznačné, prikláňame sa však k ich vynechaniu na aspoň 3 dni.

Testy in vitro
Odporúčania EAACI uvádzajú počas skorej reakcie po KL možnosť stanovenia histamínu,
tryptázy a cysteinylových leukotriénov a po odznení reakcie vyšetrenie testom aktivácie
bazofilov (BAT) za účelom identifikácie vyvolávajúcej látky. Čo sa týka stanovenia histamínu,
udáva sa, že v prípade šIgE sprostredkovanej reakcie jeho koncentrácia v plazme merané
niekoľko málo minút po reakcii korelujú so závažnosťou reakcie, avšak histamín sa rovnako
môže z mastocytov/bazofilov uvoľňovať aj neimunologickými mechanizmami, z čoho je
zrejmé, že nejde o vhodný mediátor, pomocou ktorého možno odlíšiť alergickú a nealergickú
reakciu 1. Navyše, jeho veľmi krátky polčas z neho robí len ťažko využiteľný marker. Ani
stanovenie cysteinylových leukotriénov nenašlo pre viaceré úskalia v klinickej praxi
uplatnenie.
Tryptáza
Vhodnejším nástrojom je meranie hladiny tryptázy – 2(3) merania v dynamike – do 1-4 hod.
po reakcii, s odstupom 24 h po odznení všetkých prejavov reakcie (a prípadne ešte po týždni)
– môžu pomôcť potvrdiť, že došlo k degranulácii mastocytov/bazofilov (stredná evidencia /
silné odporúčanie). Signifikantný zostup tryptázy sa považuje za pozitívny znak degranulácie
(za pozitívnu hodnotu považujeme koncentráciu ≥ 1,2 násobku bazálnej hodnoty + 2). Miera
elevácie tryptázy koreluje so závažnosťou reakcie, s alergickou reakciou korelujú vyššie
hodnoty ako sa zisťujú pri neimunologickej degranulácii 10-12.
Test aktivácie bazofilov (BAT)
BAT využívajúci techniku prietokovej cytometrie, ktorý meria aktiváciu bazofilov
po stimulácii alergénom sa ukázal ako cenný diagnostický nástroj pri vyšetrovaní liekovej
alergie13, 14. Čo sa týka diagnostiky včasných reakcií po KL, 3 štúdie ukázali jeho senzitivitu na
úrovni 46 - 63 % v závislosti od zvolenej prahovej koncentrácie použitej v teste, špecificitu
89 – 100 % 15-17 a dobrú koreláciu s kožnými testami a liekovými provokačnými testami 16.

BAT sa považuje za vhodnú doplnkovú laboratórnu metódu najmä u pacientov u ktorých došlo
k veľmi závažnej včasnej reakcii/anafylaxii, kožné testy alebo liekový provokačný test
považujeme za kontraindikované, prípadne ich nie je možné realizovať z iných dôvodov1 (nízka
evidencia / sila odporúčania slabá). Negatívna prediktívna hodnota BAT sa nateraz nestanovila
(nie je známa) a tiež treba vziať v úvahu, že cca 10% pacientov má areaktívne bazofily
(pozitívna kontrola v teste je negatívna) 1.
Liekové provokačné testy
Liekový provokačný test (DPT) sa v rámci diagnostického algoritmu považuje vzhľadom
k potenciálnemu riziku pre pacienta za posledný krok 1; zvážime ho teda v prípade,
že vyšetrenie KL je vitálne indikované, nemá alternatívu a nedá sa realizovať niektorý z vyššie
uvedených testov, prípadne tento nepriniesol východisko (vysoká evidencia / silné
odporúčanie). Testy sa realizujú s podozrievanou látkou alebo jej alternatívou.
Výsledky starších štúdií realizovaných v Európe, Amerike a Japonsku priniesli rozporné
výsledky a poukázali na veľkú rizikovosť DPT s KL 1. V týchto štúdiách sa však nepoužila
stratifikácia pacientov pomocou kožných testov. Z týchto dôvodov sa za účelom stratifikácie
rizika jednoznačne odporúča „predtestovanie“ pomocou kožných testov (de facto tiež ide
o formu expozičného testu) - pacienti pozitívni v kožnom teste by už nemali podstúpiť DPT.
Novšie štúdie ukazujú, že ak sa DPT s KL realizuje v špecializovanom centre so zaškoleným
personálom, rizikovosť nie je vyššia ako pri iných DPT 15-16, 18-19. Vzhľadom k nefrotoxicite
JKL sa odporúča pred realizáciou DPT s týmito KL vyšetriť sérovú hladinu kreatinínu
a glomerulárnu filtráciu a monitorovať ich aj po realizácii expozičného testu (vysoká evidencia
/ silné odporúčanie) 1.
DPT sú kontraindikované1 u pacientov s preexistujúcou renálnou insuficienciou, u pacientov
užívajúcich nefrotoxickú medikáciu a u pacientov, ktorí podstúpili vyšetrenie s KL pred menej
ako týždňom alebo ktorí majú toto vyšetrenie podstúpiť o menej ako týždeň; rovnako sú
z realizácie DPT vylúčení tí ktorí trpia hypertyreózou a/alebo majú podstúpiť rádio-jódovú
liečbu, tehotné a dojčiace ženy (vysoká evidencia / silné odporúčanie). Liečbu metformínom
treba prerušiť 24h pred realizáciou DPT, opätovné nasadenie je možné, ak následné sledovanie
vylúči poškodenie obličiek.
Podobne ako pri ostatných DPT s liekmi, nie je konsenzus týkajúci sa dávky, ktorá sa má
pri DPT použiť. Kumulatívna dávka v odporúčaných protokoloch kolíše od 49 ml po 100 ml,
expozícia sa robí v postupne stúpajúcej dávke každých 45 minút (0.05-0.5-1-5-7.5-10-25 ml =
spolu 49.05, resp. 5-15-30-50 ml = spolu 100 ml) 20.
Ako pri akomkoľvek DPT, rozhodnutie realizovať DPT s KL sa má spraviť po dôkladnej
analýze riziko/prospech, expozičný test sa má realizovať iba v špecializovaných centrách
s vyškoleným a trénovaným personálom pre emergentné situácie (nízka evidencia / silné
odporúčanie); ako optimálna možnosť sa odporúča súčasná realizácia DPT a rádiologického
vyšetrenia (nízka evidencia / silné odporúčanie) 1.

Profylaktická liečba pred podaním KL
Názor na profylaktickú liečbu u jedincov bez anamnézy predošlej reakcie nie je jednotný,
nejestvuje konsenzus či podávať antialergickú profylaxiu paušálne každému, alebo iba
u rizikových pacientov. Preventívna premedikácia sa odporúča predovšetkým pri potrebe
opakovaného podania KL u pacientov s anamnézou predošlej reakcie na KL skorého
typu, hoci jednoznačné dôkazy o účinnosti premedikácie chýbajú (metaanalýza nejestvuje);
navyše, premedikácia nezabráni všetkým reakciám a u niektorých pacientov sa reakcia vyvinie
aj po premedikácii (nízka evidencia / silné odporúčanie) 1.
I keď „zlatý štandard“ ako a akú premedikáciu podať nejestvuje, za účelom redukcie rizika
skorých reakcií po podaní KL sa všeobecne odporúča premedikácia systémovými KS a H1antihistaminikami (H1- AH) 1. Štúdií nie je veľa, dá sa však konštatovať, že u pacientov
so závažnou reakciou sa po takejto premedikácii potvrdila znížená frekvencia a závažnosť
reakcií. Väčšinou sa odporúča viacdávková premedikácia kortikosteroidmi (napríklad
prednizón 13 h, 7 h a 1 h pred podaním KL, prípadne KS 12 a 2 h pred podaním KL, plus
dostupné H1-antihistaminikum 1 h pred podaním KL) 1, 21-23.
U pacientov s miernou reakciou sa môže použiť iba premedikácia H1-AH, podanie KS
sa zvažuje podľa závažnosti predošlej reakcie. Naopak, benefit z podania H2-antihistaminikom
sa nepotvrdil a takáto premedikácia sa neodporúča 24-26.
Aj na tomto mieste treba pripomenúť zásadný význam anamnézy (vysoká evidencia / silné
odporúčanie). Podrobný záznam o prebehnuvšej reakcii, a to v deň kedy sa to stalo personálom
ktorý KL podával, je kľúčový! Anamnéza „alergie na jód“ (napr. kožná reakcia po použití
dezinfekčnej látky) nie je dôvodom pre preventívnu premedikáciu (a tiež nie je
kontraindikáciou podania KL). V prípade anamnézy respiračnej, kožnej či potravinovej alergie
štúdie zaoberajúce sa protialergickou premedikáciou poskytli nekonzistentné výsledky, preto
postupujeme individuálne. Berieme do úvahy aj celkový stav pacienta (vrátane sklonu
k úzkosti) aj anamnézu histamín liberačných reakcií (napr. po lokálnych anestetikách, ale aj
iných liekoch).
Ak sa po alergologickom vyšetrení predpokladá, že príčinou reakcie bola reakcia I. typu
sprostredkovaná IgE protilátkami, rovnaká KL (ak nejestvuje alternatíva) sa môže
(po príprave) podať iba z vitálnej indikácie, a to v nemocničných podmienkach za prísnej
observácie pacienta s pripravenými resuscitačnými pomôckami a liekmi prvej pomoci.
Aj v prípade predpokladu histamínovej farmakologickej reakcie sa preferuje alternatívna KL
(ak je k dispozícii), v zásade ale podanie je po príprave s opatrnosťou možné.
Naše odporúčania vychádzajú zo súhrnu poznatkov uvedených v Guidelines EAACI 1, a tiež
z našich vlastných dlhoročných skúsenosti s touto problematikou. Všetky uvedené odporúčania
klasifikujeme ako nízka - stredná evidencia / silná miera odporúčania). Spomedzi H1-AH
pri príprave jednoznačne uprednostňujeme druho-treťo-generačné prípravky 27, pretože sú
vysoko-selektívne pre histamínové H1 receptory, sú nesedatívne, bez signifikantných interakcií
s pečeňovým metabolizmom iných farmák, majú výhodné dávkovanie a rýchly nástup účinku
po orálnom podaní. Iba v emergentných situáciách, kde nie je možná viac-dňová príprava,

siahneme po prvogeneračnom prípravku – pretože iba tieto sú k dispozícii v parenterálnej forme
(na Slovensku bisulepín).
Vzhľadom k viacerým vlastnostiam je liekom prvej voľby levocetirizín 27-29. V prvom rade
je jeho veľkou prednosťou spomedzi H1-AH najnižší distribučný objem. Nízky distribučný
objem znamená čo najnižšiu distribúciu do buniek, liečivo ostáva „na povrchu“; táto vlastnosť
je pri premedikácii H1-AH žiaduca, pretože H1-receptory, o ktoré H1 antihistaminikum
„súťaží“ s histamínom, sa nachádzajú na povrchu buniek. Nízky distribučný objem vedie
k potrebnej interakcii s H1-histamínovými receptormi pri efektívnej koncentrácii a bráni
distribúcii do tkanív kde je liečivo inefektívne alebo toxické. Ďalšou dôležitou vlastnosťou
levocetirizínu je miera obsadenosti H1-receptorov 4 resp. 24 h po podaní a maximálna inhibícia
pupenca a erytému po 4 a 24 h – vo všetkých týchto vlastnostiach prevyšuje desloratadín či
fexofenadín 28 (porovnania s novším H1-AH bilastínom nie sú k dispozícii).
Je dôležité, aby bola čo najväčšia časť H1 receptorov obsadených ešte predtým ako dôjde
k prípadnému vyplaveniu histamínu – preto podávame H1-AH tak, aby sa dosiahol tzv. steady
state, t.j. maximálna terapeutická hladina lieku (nízka evidencia / silné odporúčanie).
Hoci podľa niektorých starších údajov môže byť premedikácia KS efektná aj u pacientov
s predošlou reakciou neskorého typu 30, systematický prehľad nejestvuje a opísali sa - napriek
podanej KS premedikácii - opakované reakcie, vrátane TEN či DRESS 31-33. U pacientov, ktorí
prekonali závažné formy oneskorenej reakcie ako SJS, TEN, DRESS, SDRIFE, AGEP, alebo
veľmi oneskorené reakcie (tyreotoxikóza, NSF) sa preto opakované podanie KL neodporúča
(stredná evidencia / silné odporúčanie).

Príprava jednotlivých skupín pacientov
1. Príprava pred podaním KL s parenterálnou cestou podania
Vzhľadom k tomu, že používané RTG diagnostické látky sú známe ako uvoľňovače histamínu
z mastocytov, prípravu odporúčame u všetkých pacientov podstupujúcich dané
vyšetrenie, čiže aj u pacientov bez anamnézy reakcie:
Príprava sa začína 48 h pred vyšetrením: levocetirizín 2x5 mg každých 12 h, podáva sa aj v deň
vyšetrenia a pokračuje sa ešte 48 h po vyšetrení, t.j. celkovo 5 dní. Predĺžené podávanie
antihistaminika sa odporúča ako profylaxia oneskorených reakcií.
2. Príprava pacienta s anamnézou alergického ochorenia (nie však reakcie po KL)
- levocetirizín ako v bode 1;
- prednizón 20 mg alebo metylprednizolón 16 mg 12 h, 6 h a 1 hodinu pred vyšetrením;
- ak atopik užíva iné H1-AH, nemeníme ho, iba v uvedenom časovom intervale zdvojnásobíme
dávku (zvyčajná dávka 2.-generačných H1-AH je 1 tbl denne, dávku teda upravíme na 2 tbl
denne);
- astmatika upozorníme, aby mal počas vyšetrenia k dispozícii svoju záchrannú (úľavovú)
liečbu.
3. Príprava pacienta s anamnézou alergickej reakcie po KL
V prvom rade hľadáme alternatívnu látku bez predpokladu skríženej reaktivity. Látku, ktorá
vyvolala potvrdenú alergickú reakciu podávame pri nedostupnosti alternatívneho postupu iba

z vitálnej indikácie; nasledovnú prípravu zvážime aj v prípade anamnézy histamín liberačnej
reakcie po podaní iného lieku (najmä pri anamnéze opakovaných reakcií na rôzne farmaká):
- levocetirizín 2x5 mg začíname 72 hodín pred podaním á 12 h, pokračujeme aj v deň zákroku
a ešte minimálne 48 h po zákroku;
- prednizón 20 mg / metylprednizolón 16 mg 24 h, 12 h, 6 h a 1 hodinu pred zákrokom
(alternatívou poslednej dávky je 200 mg hydrokortizón intravenózne 1h pred zákrokom - i.v.
podanie však neposkytuje žiadnu profylaktickú výhodu).
4. Urgentný výkon
V prípade potreby urgentného výkonu, nemožnosti odobrať anamnézu, resp. nemožnosti
vykonať prípravu ako vyššie:
- hydrokortizón 200 mg i.v. + bisulepín 1 mg pomaly i.v.
Po výkone má byť pacient sledovaný zdravotníckym personálom minimálne 1 hodinu.

Kontrastné látky u detí
Zásady týkajúce sa používania KL a manažmentu súvisiacich nežiaducich účinkov
sú vo všeobecnosti podobné u detí a dospelých. Táto časť sa bude zaoberať špecifickými
oblasťami, v ktorých sa pediatrické použitie kontrastného materiálu líši od použitia
u dospelých. Tiež sa bude viac venovať aj iným ako alergickým reakciám, pretože
v pediatrickej populácii je odlíšenie alergických a nealergických reakcií ešte problematickejšie
ako u dospelých a lekár riešiaci prípadnú alergickú reakciu musí mať dostatočný prehľad aj
o ostatných typoch nežiaducich reakcií u detí.
Jódované kontrastné látky (JKL)
Osmolalita kontrastnej látky
Osmolalita je dôležitou fyzikálnou vlastnosťou JKL. Zdá sa, že rôzne nepriaznivé účinky
pripisované intravaskulárne (i.v.) podávaným JKL súvisia, aspoň čiastočne, s touto fyzikálnou
vlastnosťou, vrátane fyziologických vedľajších účinkov, alergických reakcií, komplikácií
po extravazácii KL a presunu tekutín. Osmolalita JKL je obzvlášť dôležitá u novorodencov
a malých detí. Predpokladá sa, že títo pacienti sú v porovnaní s dospelými obzvlášť citliví
na presuny tekutín a majú nižšiu toleranciu voči intravaskulárnej osmotickej záťaži.
Intravaskulárne podanie hyperosmolárnej JKL môže viesť k migrácii tekutiny
z extravaskulárnych mäkkých tkanív do krvných ciev a následne k zväčšeniu objemu krvi 34, 35.
Ak je posun tekutín veľký, môže dôjsť k zlyhaniu srdca a pľúcnemu edému; deti s významnou
už existujúcou srdcovou dysfunkciou môžu byť obzvlášť ohrozené.
Viskozita kontrastného média
Viskozita je ďalšou dôležitou fyzikálnou vlastnosťou KL. So zvyšujúcou sa viskozitou
sa zvyšuje tlak spojený s i.v. injekciou KL. Táto fyzikálna vlastnosť je obzvlášť dôležitá
pre pediatrických pacientov kvôli použitiu angiokatétrov malého kalibru v malých krvných
cievach. Viskozita kontrastného média a veľkosť angiokatétra sú dôležité faktory pri určovaní
maximálnej rýchlosti injekcie. Ak sa požaduje vysoká rýchlosť vstrekovania cez malý
angiokatéter a ak je viskozita KL vysoká, môžu potenciálne vzniknúť dva problémy: 1) nemusí

sa dosiahnuť požadovaný prietok vstrekovania, 2) vysoký tlak môže spôsobiť zlyhanie katétra
a/alebo poranenie cievy.
Medzi rôznymi KL sú výrazné rozdiely vo viskozite, pričom viskozita KL nie je priamo úmerná
koncentrácii jódu. Ak použijeme ako príklad iopamidol, pri telesnej teplote sa viskozita zvýši
z 2,0 cps (centi pascal sekunda) pri 200 mg J/ml (miligramy jodidu na mililiter) na 9,4 cps
pri 370 mg J/ml. Viskozita KL je ovplyvnená teplotou - so zvyšujúcou sa teplotou sa viskozita
znižuje, čo umožňuje zvýšené prietoky pri nižších tlakoch. Ukázalo sa, že zahrievanie KL malo
u dospelých aj pediatrických pacientov za následok menej nežiaducich účinkov v porovnaní
s KL podávanou pri izbovej teplote 36. V ďalšej štúdii s 24 826 intravenóznymi podaniami KL
u detí a dospelých ohriatie iopamidolu-370 na telesnú teplotu znížilo rýchlosť extravazácie, ale
ohriatie iopamidolu-300 na telesnú teplotu nemalo žiadny účinok 37. Autori dospeli k záveru,
že KL s vyššou viskozitou môžu mať väčší úžitok zo zahrievania ako KL s nižšou viskozitou.
Osmolarita a viskozita KL sú faktory potenciálne vedúce k poškodeniu (až zlyhaniu) obličiek,
najlepšou ochranou obličiek je dobrá prehydratácia kryštaloidom, najmä ak je pacient
hypovolemický alebo dehydratovaný.
Spôsob podávania kontrastných látok
Podávanie JKL novorodencom a deťom komplikujú aj ďalšie problémy, vrátane použitia
malých objemov KL, použitia angiokatétrov s malým priemerom a neobvyklých miest
cievneho vstupu.
1. Novorodencom a dojčatám sa zvyčajne podáva veľmi malý objem KL (zvyčajne 1,5–2
ml/kg) 38. V dôsledku toho môže byť dôležité načasovanie snímania obrazu s ohľadom
na podanie KL pri vykonávaní určitých zobrazovaní, ako je CT angiografia. Pomalšia
aplikácia (v porovnaní s rýchlosťou používanou u starších detí a dospelých) môže byť
v niektorých prípadoch užitočná na predĺženie intravaskulárneho zvýraznenia.
2. U novorodencov a dojčiat sa bežne používajú angiokatétre malého kalibru (napr. 24Ggauge) umiestnené v malých periférnych žilách (napr. na ruke alebo nohe). Jedna štúdia
ukázala, že 24G angiokatétre v periférnej lokalite možno bezpečne injektovať silou
s použitím maximálnej prietokovej rýchlosti približne 1,5 ml/s a maximálneho tlaku 150
psi (10,3 bar) 39. Individuálne treba zvážiť ručnú aplikáciu KL (zlý i.v. prístup), aby sa
minimalizovalo riziko poranenia cievy a extravazácie. Keďže však mnohé z centrálnych
venóznych katétrov nie sú schválené na injekčnú aplikáciu, je potrebné si vopred overiť,
či akýkoľvek katéter, ktorý sa má použiť na instiláciu bolusovej KL, znesie očakávanú
injekciu. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby použitý tlak neprekročil menovitý tlak katétra.
3. U novorodencov a dojčiat treba venovať osobitnú pozornosť miestam vpichu, pretože títo
jedinci nedokážu účinne informovať o možnosti komplikácií v mieste vpichu. Miera
extravazácie u detí sa zdá byť podobná ako u dospelej populácie. V štúdii s 554 deťmi,
v ktorých bol na podanie JKL použitý motorový injektor, sa zistila miera extravazácie
0,3 % 39. Väčšina extravazácií v pediatrickej populácii ustúpi bez nežiaducich následkov.
V jednej zo štúdií sa ukázalo, že 15 zo 17 prípadov extravazácie KL u detí malo miernu
závažnosť s minimálnymi alebo žiadnymi nežiaducimi účinkami 40.

Fyziologické vedľajšie účinky
Hoci u dospelých má väčšina fyziologických vedľajších účinkov po podaní JKL minimálny
význam, u detí im treba venovať zvýšenú pozornosť 41. Napríklad lokálne teplo v mieste vpichu
a nevoľnosť, všeobecne považované za fyziologické vedľajšie účinky podávania JKL, môžu
spôsobiť, že sa dieťa bude pohybovať alebo plakať. Takáto odpoveď na podanie môže viesť
k diagnosticky nepoužiteľnému
záveru, ktorý si vyžaduje opakované zobrazenie
a dodatočné vystavenie KL a žiareniu. Medzi rôznymi neiónovými nízko-osmolálnymi JKL
môžu byť vo výskyte nežiaducich účinkov významné rozdiely 41.
Alergické reakcie u detí
Výskyt
Hodnotenie výskytu alergických reakcií na JKL u detí je ešte problematickejšie ako
u dospelých. Podľa dostupnej literatúry v mnohých štúdiách nedokázali jednoznačne rozlišovať
medzi fyziologickými vedľajšími účinkami a alergickými reakciami a pri hodnotení reakcií sa
použili heterogénne kritériá definujúce čo predstavuje mierne, stredné alebo závažné reakcie.
Celkovo existuje nedostatok kontrolovaných prospektívnych pediatrických štúdií na túto tému.
Prospektívne vyšetrenia je ťažké vykonať, pretože alergické reakcie na KL u detí sú zriedkavé
a na získanie štatisticky významných výsledkov by bolo potrebné veľké množstvo pacientov.
Veľká časť existujúcej literatúry má retrospektívnu povahu, pri ktorej je ťažké zabezpečiť, aby
boli všetky nežiaduce reakcie náležite zdokumentované. Preto neprekvapí, že hlásený výskyt
detských alergických reakcií na JKL je premenlivý. Všeobecne sa však uznáva, že výskyt
alergických reakcií je u detí nižší ako u dospelých 36, 41, 42. Veľmi rozsiahla retrospektívna štúdia
s viac ako 100 000 podaniami JKL, pri stratifikácii podľa veku a použitia neiónových KL,
ukázala, že pacienti < 10 rokov majú najnižšiu mieru nežiaducich reakcií 42. Iná štúdia
retrospektívne zhodnotila viac ako 11 000 podaní neiónových JKL s nízkou osmolalitou u detí
a novorodencov a dokumentovala mieru alergickej reakcie 0,18 % 43. Z 20 reakcií
zdokumentovaných v ich štúdii bolo 16 miernych, jedna stredne závažná a tri závažné 43.
Podobne vykonaná štúdia u dospelých pacientov odhalila mieru reakcie približne 0,6 % 44.
Ďalšia štúdia u 12 494 pacientov do 21 rokov odhalila 0,46 % výskyt nežiaducich reakcií
na ioversol, z ktorých väčšina bola mierna 45. V menšej štúdii zdokumentovali 5 alergických
reakcií na iohexol po celkovo 547 injekciách (0,9%) 45.
Hoci sú smrteľné reakcie na JKL u detí extrémne zriedkavé (a v niektorých prípadoch môžu
byť spôsobené sprievodnými chorobami), dojčatá a malé deti vyžadujú starostlivé sledovanie
počas aj po podaní JKL, pretože nie sú schopné verbalizovať reakciu, súvisiace nepohodlie
alebo symptómy.
Prevencia
Všeobecné pokyny na prevenciu alergických reakcií u detí sú podobné tým, ktoré sa používajú
u dospelých. Vzorový pediatrický režim premedikácie s použitím kombinácie kortikosteroidov
a H1-antihistaminík uvádzame na konci kapitoly. Alergické reakcie sa môžu vyskytnúť aj
napriek premedikácii - ich frekvencia v takomto prípade však nie je známa; neuskutočnilo sa
žiadne prospektívne kontrolované sledovanie účinnosti premedikácie na ich prevenciu 43.

Liečba reakcií podobných alergii
Usmernenia na liečbu reakcií podobných alergiám u detí sú podobné tým, ktoré sa používajú
u dospelých pacientov; dávky liekov sa však môžu líšiť od dávok pre dospelých. Preto je
užitočné mať tabuľku liekov pre deti s dávkovaním podľa hmotnosti umiestnenú
na pohotovostnom vozíku alebo vyvesenú v miestnostiach, kde sa deťom podávajú KL.
Na všetkých takýchto miestach by malo byť k dispozícii aj špeciálne vybavenie na núdzovú
resuscitáciu pre deti, vrátane rôznych veľkostí doplnkových kyslíkových masiek na tvár.
Na pracoviskách, kde sa KL podávajú deťom aj dospelým je užitočná samostatná krabica
s detským dýchacím zariadením pripevnená k pohotovostnému vozíku.
Nefrotoxicita vyvolaná KL
Neuskutočnil sa žiadny väčší prospektívny výskum, ktorý by sa zaoberal možnými
nefrotoxickými účinkami intravaskulárnych nízko osmolálnych JKL u detí. Predpokladá sa,
že účinky KL na obličky sú u detí a dospelých podobné. Niekoľko kľúčových rozdielov
je uvedených nižšie.
Meranie funkcie obličiek
Koncentrácia kreatinínu v sére odráža rovnováhu medzi jeho tvorbou a vylučovaním. Kreatinín
je produktom rozkladu kostrového svalstva, rýchlosť tvorby je úmerná svalovej hmote. Svalová
hmota závisí od rôznych faktorov, vrátane veku pacienta, pohlavia a úrovne fyzickej aktivity.
Normálne koncentrácie kreatinínu v sére sú teda u pediatrických pacientov dosť variabilné,
dokonca aj v prípade zachovanej funkcie obličiek. Normálne koncentrácie kreatinínu
pre dospelých nemožno aplikovať na detskú populáciu. Koncentrácia kreatinínu v sére sa u detí
zvyšuje s vekom, pričom horná hranica normálu je vždy nižšia ako hodnoty u dospelých.
Normálne koncentrácie kreatinínu v sére založené na veku sa môžu v jednotlivých laboratóriách
mierne líšiť.
U detí nestačí použiť koncentráciu kreatinínu v sére ako jediný marker funkcie obličiek.
Normálna hodnota neznamená, že funkcia obličiek je zachovaná. Napríklad zvýšenie kreatinínu
z 53 μmol/l na 115 μmol/l u 10-ročného pacienta by bolo klinicky významné a naznačovalo by
určitý stupeň poškodenia obličiek, aj keď obe merania môžu byť v rámci prijateľných limitov
pre vek pacienta. Koncentrácia kreatinínu v sére sa nemusí stať abnormálnou, kým sa
glomerulárna filtrácia podstatne nezníži. Okrem toho, pri akútnom zlyhaní obličiek môže trvať
niekoľko dní, kým sa koncentrácia kreatinínu v sére zvýši. Pacient preto môže mať poškodenú
funkciu obličiek a normálnu koncentráciu kreatinínu v sére. Meranie koncentrácie
močovinového dusíka v krvi je slabým indikátorom funkcie obličiek. Koncentrácia závisí
okrem funkcie obličiek od mnohých premenných, vrátane denného príjmu bielkovín v strave,
funkcie pečene a hydratácie pacienta. Obľúbeným spôsobom vyjadrenia funkcie obličiek u detí
je odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie (eGFR).
Vzorec používaný na výpočet eGFR u detí sa líši od vzorca používaného u dospelých. Odporúča
sa používať Bedside Schwartzovu rovnicu: (ml/min/1,73 m2 ) = (0,41 × výška v cm) / sérový
kreatinín v μmol/l. Hoci existujú aj iné metódy odhadu GFR (napr. meranie cystatínu C),
Bedside Schwartzova rovnica zostáva najdostupnejšou a najjednoduchšie použiteľnou.

Kontrastné látky na báze gadolínia (GKL)
Pokyny pre použitie GKL sú vo všeobecnosti v pediatrickej aj dospelej populácii podobné;
štúdií zaoberajúcich sa nežiaducimi reakciami na GKL u detí bolo publikovaných veľmi málo.
Tieto látky sa u detí najčastejšie používajú mimo schválenia, pretože viacero z týchto látok nie
je schválených na použitie vo všetkých vekových skupinách. Ďalej priblížime problémy s GKL
špecifické pre deti.
Osmolalita a viskozita
Rovnako ako pri JKL sú medzi rôznymi GKL v rozsahu osmolality a viskozity významné
rozdiely. Napríklad osmolalita gadoteridolu je 630 mosm/kg H2O a osmolalita dimeglumínu
gadobenátu je 1 970 mosm/kg H2O. Viskozita (pri 37 °C) sa tiež môže meniť, napríklad
od 1,19 cps pre gadoxetát dvojsodný na 5,3 cps pre gadobenát dimeglumín. Tieto fyzikálne
vlastnosti GKL sú však u detí v porovnaní s JKL potenciálne menej dôležité. Oveľa menšie
objemy KL na báze gadolínia podávané pediatrickým pacientom pravdepodobne vedú len
k minimálnym presunom tekutín.
Nižšie rýchlosti vstrekovania
Nízka rýchlosť aplikácie GKL má za následok nižší tlak súvisiaci s injekciou a nižšie riziko
poranenia cievy a extravazácie.
Alergické reakcie
Všeobecne je výskyt všetkých nežiaducich reakcií po podaní GKL nízky, alergické reakcie
sa však môžu vyskytnúť a treba s nimi rátať. V staršej štúdii sa u detí zdokumentovalo 0,04 %
alergických reakcií (48 reakcií/13 344 injekcií) 47. Novšia štúdia, ktorá zahŕňala 15 706 podaní
GKL u detí do 18 rokov, zaznamenala výskyt alergických reakcií 0,05 % 48. Hoci najčastejšie
sú mierne reakcie, môžu sa vyskytnúť aj závažnejšie reakcie, ktoré si vyžadujú urgentnú
lekársku starostlivosť 48. Pediatrické alergické reakcie na GKL sa liečia podobne ako reakcie
na JKL. Hoci žiadne výskumy neštudovali účinnosť premedikačných režimov
s kortikosteroidmi a H1-antihistaminikami na prevenciu alergických reakcií na GKL u detí
alebo dospelých, premedikácia sa odporúča (ďalej).
Fyziologické vedľajšie účinky
Po podaní GKL sa môžu vyskytnúť rôzne vedľajšie účinky vrátane chladu v mieste vpichu,
nevoľnosti, bolesti hlavy a závratov. Neexistujú žiadne dôkazy o toxicite GKL pre obličky
u detí, pri schválenom dávkovaní sa toxické účinky u detí po GKL nepozorovali. Extravazácia
GKL má z dôvodu malého injekčného objemu zvyčajne minimálny klinický význam.
Nefrogénna systémová fibróza (NSF)
U detí sa NSF vyskytuje zriedka. K septembru 2012 sa hlásilo 23 pediatrických prípadov NSF
a všetci pacienti boli vo veku 6 rokov alebo starší 48. Sedemnásť z týchto detí malo
zdokumentované podanie GKL. Trinásť z 13 detí s dostupnými klinickými údajmi týkajúcimi
sa ochorenia obličiek malo významnú renálnu dysfunkciu (akútne a/alebo chronické
poškodenie obličiek) a 10 bolo na hemodialýze a/alebo peritoneálnej dialýze. U 10 detí bol stav
obličiek neznámy. Pred známou súvislosťou tohto stavu s GKL sa opísalo len niekoľko

prípadov 49-55. Odkedy sa v roku 2007 publikovali odporúčania obmedzujúce používanie GKL
u detí s poruchou funkcie obličiek, už neboli hlásené žiadne nové prípady 56.
Keďže neexistujú žiadne odporúčania založené na dôkazoch na prevenciu NSF najmä u detí,
odporúčame, aby sa pri identifikácii rizikových pacientov a podávaní GKL pri poruche funkcie
obličiek dodržiavali usmernenia pre dospelých 57. Deti s rizikom poruchy funkcie obličiek by
sa mali identifikovať (napr. deti so známym ochorením obličiek alebo deti so známymi
štrukturálnymi abnormalitami obličiek/močových ciest) a mali by sa vyšetriť na poruchu
funkcie obličiek. Rovnako ako u dospelých je potrebné vyhnúť sa GKL v prípade akútneho
poškodenia obličiek alebo chronického ochorenia obličiek s nízkou eGFR.
Príprava pediatrických pacientov
V bežnej klinickej praxi sa nerobí rozdiel v príprave medzi plánovaným a akútnym výkonom 30 minút pred výkonom sa podáva nižšie uvedená príprava (tabuľka č. 3). I keď sa to
zdôvodňuje skutočnosťou, že u detí sa výkon často robí v celkovej anestézii a deti majú
zaistenú
i.v. linku s celkovou anestéziou, vzhľadom ku skutočnostiam uvedeným
pri profylaktických režimoch u dospelých (nástup plného účinku kortikosteroidov, dosiahnutie
stavu nasýtenia H1-receptorov H1-antihistaminikom) je minimálne na zváženie, či by sa
obdobné profylaktické protokoly nemali zaviesť aj v pediatrickej praxi. Štandardnú prax
uvádzame v tabuľke č. 3.
V prípade navrhovaného profylaktického postupu – ak je výkon plánovaný a máme k dispozícii
aspoň 48 hodín na prípravu – môžeme u detí do 6 rokov použiť levocetirizín v kvapkách
dávkovaný podľa hmotnosti, u detí > 6 ročných možno podávať dávku 2x denne ako
u dospelých (dávky H1-antihistamínik sa u detí >6 ročných nelíšia od dávkovania u dospelých
ani v prípade ich použitia pri alergickej rinitíde či urtikárii), dávka kortikosteroidu sa prispôsobí
veku a hmotnosti dieťaťa (tabuľka č. 3).
Tabuľka č. 3: Štandardne používaná príprava detí pred podaním KL

Štandardne používaná príprava detí pred podaním KL

hydrokortizón

bisulepín

> 12 rokov
6 - 12 rokov
6 mesiacov - 6 rokov
< 6 mesiacov
> 12 rokov
6 - 14 rokov
< 6 rokov

4 mg/kg i.v. (max. 100 mg)
4 mg/kg i.v. (max. 100 mg)
4 mg/kg i.v. (max. 100 mg)
4 mg/kg i.v. (max. 50 mg)
2 mg i.v. (pomaly)
1-2 mg i.v. (pomaly)
0,5-1 mg i.v. (pomaly)

Terapia
Štandardom má byť monitorovanie vitálnych funkcií, zaistený žilový prístup a možnosť
podávania kyslíka maskou. Ďalej uvádzame odporúčanú medikáciu podľa typu alergickej
reakcie.
Difúzny erytém: ak je pacient normotenzný - len sledovať;
Urtikária, angioedém: H1-antihistaminikum; štandardne sa používajú i.v. prípravky, v našich
podmienkach je dostupný iba bisulepín, dávkuje sa podľa veku (tabuľka 3), sledujeme vitálne
funkcie;
Hypotenzia: treba odlíšiť vazovagálne reakcie a ľahkú, stredne závažnú až závažnú hypotenziu
spôsobenú alergiou, ktorá môže vyústiť až do anafylaxie; zvýšime dolné končatiny do 60
stupňov, monitorujeme vitálne funkcie, podávame O2 maskou, zaistíme žilový prístup –
podávame NaCl 0,9% 10-20 ml/kg (max. 500-1000 ml), alebo Ringerov roztok; odlíšenie
anafylaktoidnej reakcie nebýva jednoduché a preto postupujeme rovnako ako pri anafylaxii; pri
závažnej hypotenzii bez odpovede na roztoky sa podáva adrenalín (1:1000) i.v.:
- riedenie 0,01mg/kg podávať veľmi pomaly do už prebiehajúcej infúzie salinického
roztoku; v prípade potreby sa môže opakovať každých 5-15 min. , max. jednotlivá dávka
1,0 ml (0,1mg) sa môže opakovať do celkovej dávky 1 mg;
- pacient bez žilového prístupu: adrenalín i.m. 0,01 ml/kg, max. 0,30 ml (0,30 mg), môže
sa opakovať každých 5-15 min. do celkovej dávky 1,0 ml (1mg); alternatívou je
adrenalín v autoinjektore – u detí do 30 kg pediatrický obsahujúci 0,15 ml (0,15 mg
adrenalínu), u detí >30 kg autoinjektor „pre dospelých“ s dávkou 0,3 ml (0,3 mg
adrenalínu);
- hypotenzia s bradykardiou: atropín 0,01 - 0,02 mg/kg., max. jednotlivá dávka
pre dojčatá a deti je 0,6-1,0mg, max. celková dávka 1mg.
V tabuľke č. 4 uvádzame dávkovanie muskulárne podávaného adrenalínu podľa veku
a hmotnosti 58.
Tabuľka č. 4: Dávky intramuskulárneho adrenalínu podľa veku a hmotnosti (podľa zdroja 58,
upravené)

Dávky intramuskulárneho adrenalínu podľa veku a hmotnosti

Približný vek a hmotnosť
< 1 rok (cca 5–10 kg)
1 – 2 roky (cca 10 kg)
2 – 3 roky (cca 15 kg)
4 – 6 rokov (cca 20 kg)
7 – 10 rokov (cca 30 kg)
10 – 12 rokov (cca 40 kg)
> 12 rokov a dospelí, vrátane
tehotných (> 50 kg)

Dávka
adrenalínu (ml)
0.05–0.1
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50

Adrenalínový autoinjektor
nie je k dispozícii
7.5-20 kg ( <5 rokov)
0,15 mg injektor
>20 kg ( >5 rokov)
0,30 mg injektor
>50 kg ( 12 rokov) - 0,30 mg injektor
(pri hmotnosti >80 kg 2 dávky = 0,6 mg)

Bronchospazmus : inhalačné β2-adrenergikum (salbutamol 100 µg/vstrek, opakovane);
Edém laryngu: kyslík maskou 6-10 l/min., intravenózne tekutiny, adrenalín i.m. ev. iv.;
Bezvedomie bez pulzu a dychu: volať urgentnú pomoc, iniciovať resuscitáciu, defibrilátor.
Prevencia rebound reakcie: sledovanie pacienta, hospitalizácia, hydrokortizón i.v. 5mg/kg,
max. 200mg, alebo metylprednizolón i.v. 1mg/kg, max. 40mg – čas podávania 1-2 minúty.

Odporúčané vybavenie miestností pre podávanie KL
Nasledujúce minimálne vybavenie by malo byť v každej miestnosti alebo v jej bezprostrednej
blízkosti, kde sa podáva KL:
1. prístup ku kyslíku*,
2. defibrilátor alebo automatický externý defibrilátor (AED),
3. tlakomer a pulzný monitor,
4. pulzný oxymeter,
5. stetoskop,
6. adrenalín 1 mg/1 ml (autoinjektor alebo injekčné liekovky s ihlou a injekčnou
striekačkou na použitie),
7. inhalačné β2-adrenergikum (salbutamol v inhalátore alebo rozprašovač nebulizáciou),
8. H1-antihistaminikum,
9. atropín,
10. kortikosteroid na i.v. podanie.
* Hoci kyslík sa môže podávať rôznymi spôsobmi, uprednostňuje sa použitie masiek s rezervoármi z dôvodu
ich schopnosti dodávať pacientovi väčšiu dávku kyslíka.

Ďalej možno zvážiť aj nasledovnú výbavu:
- zariadenie na odsávanie: nástenné alebo prenosné;
- hadice a katétre;
- samorozpínacie vaky (ambuvaky) rôznych veľkostí;
- fyziologický roztok na infúzne podanie (F1/1 NaCl 0,9%);
- hadice a injekčné striekačky a i.v. kanyly: rôzne veľkosti; škrtidlo, ihly na podanie
liekov.

Zhrnutie
Diagnostika a manažment nežiaducich reakcií vznikajúcich po podaní rôznych KL
je medziodborový problém, ktorý sa okrem realizujúcich špecialistov dotýka všetkých
indikujúcich lekárov a v neposlednom rade klinických imunológov – alergológov
ako špecialistov realizujúcich diferenciálnu diagnostiku nežiaducich reakcií s podozrením
na alergickú (imunitne sprostredkovanú) etiopatogenézu. O každej prebehnuvšej reakcii
po podaní KL má byť spravený podrobný záznam v deň kedy k reakcii došlo, personálom, ktorý
vyšetrenie vykonal. Tento záznam sa má stať súčasťou pacientovej dokumentácie. Každý
pacient, ktorý prekonal reakciu skorého typu, pri ktorej nebolo možné vylúčiť
jej alergický pôvod, má byť vyšetrený špecialistom zaoberajúcim sa problematikou liekovej
alergie a zároveň poučený v súlade s § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. (podpíše, že bol poučený
o svojej reakcii a potrebe jej ďalšieho doriešenia - informovaný súhlas) .

Vzhľadom k schopnosti kontrastných látok (najmä KL na báze jódu) spôsobiť farmakologickú
liberáciu histamínu z mastocytov / bazofilov odporúčame viacdňovú antialergickú prípravu
pomocou levocetirizínu u všetkých pacientov podstupujúcich vyšetrenie s použitím KL.
Konkrétnym skupinám pacientov odporúčame viacdňové kombinované antialergické režimy
s použitím levocetirizínu a prednizónu (podrobnosti v texte vyššie). V prípade nemožnosti
vylúčiť alergiu na KL odporúčame uprednostniť alternatívnu KL, ak je dostupná. V prípade
závažných oneskorených reakcií typu SJS, TEN, DRESS, SDRIFE, AGEP, tyreotoxikózy
a NSF sa opakované podanie KL považuje za kontraindikované.
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Poznámka:
Ak klinický stav a osobitné okolnosti vyžadujú iný prístup k prevencii a diagnostike ako uvádza
tento štandardný postup, je možný aj alternatívny postup, ak sa vezmú do úvahy ďalšie
vyšetrenia, komorbidity alebo liečba, teda prístup založený na dôkazoch alebo na základe
klinickej konzultácie alebo klinického konzília.
Takýto klinický postup má byť jasne zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii pacienta.
Účinnosť
Tento štandardný postup nadobúda účinnosť od 1. mája 2022.
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