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Zhoršenie renálnych funkcií – vzostup 
S- kreatinínu  o viac ako 25% alebo 

44,2umol/l  v priebehu 3 dní po 
aplikácií KL pri absencii inej etiológie  
/riziko u zdravých je nízke menej ako  

1%, výrazne sa zvyšuje u pac. s RF-20% 
-DM +  CHRI , u pts s kreatinínom nad 

440 umol/l  až 50%/ 



U hospitalizovaných dosahuje 
mortalita CIN 20%, pokiaľ  vznikne 
po KG vyš. až 35% . Pacienti  s CIN 

majú vyššiu jednoročnú mortalitu a 
horšiu dlhodobú prognózu  



Incidencia v posledných dekádach 
klesá z 15% na 7%  



Kto je rizikový? 



Rizikové faktory : 

 chronická renálna insuficiencia- od 3 st. 

 diabetes mellitus 

 renálna hypoperfúzia 

 nefrotoxické lieky 

 vek 
 

 

 



Chronická renálna insuficiencia 

•  rizikové je   aj minimálne zvýšenie S-
kreatinínu /nad 106 umol/l/, 

•  riziko sa zvyšuje  úmerne deficitu ren. funkcií 
/až 20 násobne/ 



Štádia CHRI 



Diabetes mellitus 
 

•  aj bez známej diabet. nefropatie/DN/- 
najrizikovejší GF pod 0,5ml/s,  

• pravdepodobná príčina vysokej citlivosti na 
aplikáciu KL sú zmeny distribúcie intrarenál. 
prietoku krvi a poruchy endotelu 



Renálna hypoperfúzia 

•  zníženie efektívneho cirkulujúceho objemu : 
dehydratácia,krvácanie, hypalbuminémia,zvracanie,hnačky, drény, 
diuretiká,potenie, polpáleniny, redistribúcia objemu/ ascites, nefrotický sy, 
sepsa, hypotenzíva/ 

•  znížený srdcový výdaj : kongestívne srdc. zlyhanie,/ aj 

anamnestický údaj/, AIM, KMP,masívna pľ. embólia, tamponáda perikardu 

•  ÚPV /zvyšuje intraabdominálny tlak- znižuje renálnu perfúziu /  

• regionálne poruchy intrarenálnej 
hemodynamiky : NSA, kys. acetylosal. ,ACEI 

 



Nefrotoxické lieky  

1. analgetiká -fenacetin, paracetamol, chinin 
2. NSA a COX2 inhibítori , 
3. ATB - aminoglykozidy, cefalotin, cefaloridin, sulfomanidy , 

vankomycin, klindamycin, chinolóny, tetracyklin,  
4. antimykotiká / amfotericin B / a antivirotiká /interferón, 

valcyklovir/ 
5. imunosupresíva / cyklosporin A,tacrolimus / 
6. chemoterapeutiká /cisplatina, bleomycin, mitomycin C 
7. diuretiká / furosemid / najmä v kombinácii 
8. antidepresíva /líthium / 
9. bifosfonáty / kys. zoledronová/ 
10. Antiagregancia / ticlopidin, clopidogrel/ 



Vek 

•  nad 70 rokov je incidencia KN po SKG až 11% 



Ďalšie možné  rizikové faktory : 

•  ženské pohlavie , hypertenzia, hyperurikémia, 
myelo- a lymfoproliferatívne ochorenia / 
infiltrácia interstícia /, anémia,PAO, veľké 
množstvo podanej KL, obezita, cirhóza pečene, 
solitárna oblička , opakované operácie v celk. 
anestéze,  HIV nefritída, hypertenzia /  závažná  
s aktiváciou RAAS / 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0511-0810-2317-3368_Cartoon_of_a_Woman_Taking_Vitamins_clipart_image.jpg&imgrefurl=http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0810-2317-3368.html&usg=__19bSrk8Sz_oxrmMc3hyYdtuu7BU=&h=350&w=233&sz=65&hl=en&start=20&tbnid=XxtLH3CUwaekNM:&tbnh=120&tbnw=80&prev=/images?q=vitamins+cartoon&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N




Riziko vyplývajúce z procedúry  

•  zvyšuje sa pri použití 135ml KL  

• u pacientov s preexistujúcim renál. 
poškodením 10 násobné zvýšenie rizika pri  
použití  viacej ako 125ml KL  

•  timing vyšetrenia: v neurgentných  prípadoch 
má byť interval medzi opak. podaním KL: u 
nerizikových pac. aspoň 48 hod., u rizikových 
72 hod., u diabetikov viacej ako 72 hod.  



Prehľad kontrastných látok podľa 
osmolarity 

Izoosmolárne KL /obe sú 
neionické/ 

Jotrolan 300mg/ml /ISOVIST/ 
Jodixanol320ml/mg/VISIPAQUE/ 

290 mOsm/kg H2O 
320 mOsm/kg H2O 

Nízkoosmolárne KL /okrem 
ioxogalátu sú všetky neionické  

Joxogalát320mg/ml/HEXABRIX/ 
Jomeprol 350mg/ml /OMERON / 
Joversol 320mg/ml /OPTIRAY/ 
Jopromid 370 mg/ml /ULTRAVIST  
Johexol 350mg/ml 
/OMNIPAQUE,IOHEXOL/ 
Jobitridol 350mg/ml /XENETIX/  

600 mOsm/kg H2O 
620 mOsm/kg H2O 
700 mOsm/kg H2O 
770 mOsm/kg H2O 
780 mOsm/kg H20 
 
915mOsm/kgH2O 

Vysokoosmolárne KL /obe sú 
ionické / 

Diatrizoát  370 mg/ml 
/UROGRAFIN 76%/ 
Joxotalamát 350 mg/ml /TELEBRIX  

2000 mOsm/kg H2O 
 
2130 mOsm/kg H2O 



Konsenzus Európskej spoločnosti  
pre urogenitálnu  rádiologiu  

 
• Pri normálnom S- kreatiníne 300ml KL s obsahom 

jódu 300mg/ml 

• S- kreatinín 130-300 umol/l 150ml KL 

• S- kreatinín nad 300 umol/l 100ml KL 

•  vzorec : 5mlKL na 1kg hmotnosti (max 300ml) / 

  S- kreatinín umol/l: 88 



Opatrenia v prevencii : 

• vysadenie nefrotoxickej medikácie 

• adekvátna hydratácia 

• farmakologická prevencia  

• vhodný výber a použitie KL 









Patogenéza CIN: 

• Multifaktoriálne ochorenie : 

   1. priama cytotoxicita 

   2. poruchy renálnej hemodynamiky 

   3. potencujúce mechanizmy  



Priame tubulárne poškodenie :  

• Priamy cytotoxický  efekt 

• Voľné kyslíkové radikály 



McCullough et al. 



Vplyv na renálnu hemodynamiku je 
dvojfázový : 

•  po aplikácii KL krátkodobá 

vazodilatácia   

• Nasleduje vazokonstrikcia  
ciev splanchnickej oblasti  / 
limitovaný prísun O2  k bb. 
tubulov –  pokles GF /  

• Hyperosmol. KL majú aj 
priamy cytotoxický vplyv - 
apoptóza tubul. bb.  



CIN – časový interval  

•  24-48 hod. po podaní KL 

• Cr peak do 5-7 dní podaní  

•  normalizácia obvykle do  7-10 dní po výkone 

Mehran, 2007 



Prvé doporučenie v prevencii CIN z r. 2005 
s panelovej diskusie expertov  v Paríži : 

• Odhadnutie rizika podľa stupňa  renálneho  poškodenia 
• Prehydratácia 3-12 hod. pred a 6-24hod. Po aplikácii KL, 

diuretiká ani manitol sa  k podpore diurézy nedoporučuje, 
osmolalita moča by mala byť trvalo  pod 300mOsmol/kg  

• Pacienti  s vysokým rizikom môžu byť preventívne liečení 
ale efekt je neistý  /NCA 2-4x 1200mg i.v. 

• Pacienti by mali preferenčne dostať   nízkoosmolárne resp. 
isoosmolárne KL , čo najmenší objem  KL 

• Potenciálne nefrotoxické lieky vysadiť pred a po aplikácií KL  
•  u pts so zvýšením rizikom  sledovať S- cr 24 a 72 hod. po  

aplikácii KL  



Copyright ©2004 American College of Cardiology Foundation. Restrictions may apply. 

Mehran, R. et al. J Am Coll Cardiol 2004;44:1393-1399 

CIN-   risk score 





 

McCullough et al. 



Dokázané opatrenia: 

• Hydratácia : zlepšuje renálnu perfúziu a GF. 
CIN   sa zníži o 22 až 37% 

• Snažíme sa o udržanie pozit. bilancie tekutín s 
diurézou aspoň 125ml/hod.  

• U pts. so srd. zlyhaním  udržanie tlaku v 
zaklinení na hornej hranici normálu  
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Liečivá s prevažne negat.  
postojom k použitiu : 

 

• dopamin, fenoldopam, teofyllín, nitrendipin, 
atriálny natriuretický peptid, prostaglandin E1, 
simvastatín / a iné statíny /, bikarbonát 

• sporný aj efekt NAC a kys. askorbovej  
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Ako postupovať ?  
• Identifikovať rizikových pts 
• Upraviť rizikovú terapiu 48hod.  minimálne však 12 hod.  pred vyšetrením  
• Adekvátne  hydratovať  -0,9% NaCL 1ml/kg/ hod. i.v. – najdôležitejšie 

opatrenie  
• Bikarbonát:  nie je účinnejší ako 0,9% NaCl 
• Nepodávať  diuretiká 1-2 dni pred výkonom / ak je to možné /  
• Použiť čo najmenšie množstvo KL  
• Ďalšiu  aplikáciu KL odložiť  najmenej o 3-5 dni  
• Použiť zásadne nízkoosmolárne KL 
• U DM s CHRI isoosmolárne KL  
• U vysokorizikových  pts  v pokročilom štádiu CHRI je vhodná HD po expozícii 

KL/ pred výkonom pacienta nedialyzovať / 
• Monitorovať renálne parametre  min 48 hod. po výkone  
• NAC- môže byť užitočné 1,2g/deň 
• Vitamin C:   môže byť prínosom  dop. celková dávka až 5g /  u ťažkej CHRI sa 

však dá predpokladať  významná oxalóza/ 
 
 







Ďakujem za pozornosť  


