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Ostra nie wy dol ność wy wo ła na po da wa niem kon tra stu do ba dań ra dio -
lo gicz nych zaj mu je w USA trze cie miej sce na li ście naj waż niej szych
przy czyn ostrej nie wy dol no ści ne rek u pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych.
Rocz nie wy ko nu je się w tym kra ju po nad 10 mi lio nów ba dań ra dio lo -
gicz nych z za sto so wa niem kon tra stu. Co waż ne, ne fro pa tie po kon tra -
sto we, cho ciaż w du żej mie rze moż li we do unik nię cia, wią żą się ze
wskaź ni kiem śmier tel no ści rzę du 34%. Przy czy nę ne fro pa tii po kon tra -
sto wej sta no wi ostra mar twi ca ka na li ków ner ko wych spo wo do wa na
spad kiem per fu zji ne rek w na stęp stwie zwę że nia na czyń, nie droż no ści
ka na li ków i bez po śred nie go tok sycz ne go od dzia ły wa nia na ka na li ki
środ ka cie niu ją ce go. Uwa ża się, że pro ces ten po wo du ją wol ne rod ni -
ki tle no we. Ne fro pa tię po kon tra sto wą de fi niu je się naj czę ściej ja ko
wzrost stę że nia kre aty ni ny w su ro wi cy o po nad 25% w od nie sie niu do
po zio mu wyj ścio we go. We dług in nej de fi ni cji cho ro ba ta wy stę pu je
w przy pad ku bez względ ne go wzro stu stę że nia kre aty ni ny o po nad
0,5 mg/dl w po rów na niu z po zio mem od nie sie nia w cią gu 48 go dzin
od eks po zy cji na kon trast. Po nie waż jed nak po mia ry bez względ ne go
stę że nia kre aty ni ny w su ro wi cy sta no wią nie pre cy zyj ną me to dę po mia -
ru czyn no ści ne rek, przed i po po da niu kon tra stu za le ca się ob li cze nie
przy bli żo ne go współ czyn ni ka prze są cza nia kłę busz ko we go do oce ny
pa cjen ta w kie run ku ostrej nie wy dol no ści ne rek.

Na stę pu ją ce czyn ni ki ry zy ka uspo sa bia ją pa cjen tów do ne fro pa tii
po kon tra sto wej: uprzed nio ist nie ją ca prze wle kła nie wy dol ność ne rek,
cu krzy ca, spa dek efek tyw nej ob ję to ści krwi krą żą cej (np. u pa cjen tów
z prze miesz cza niem pły nów do prze strze ni po za na czy nio wej lub z nie -
wy dol no ścią ser ca) oraz za sto so wa nie du żych ob ję to ści środ ków cie niu -
ją cych. U więk szo ści pa cjen tów z ne fro pa tią po kon tra sto wą czyn ność
ne rek po wra ca do nor my bez trwa łych na stępstw. Stę że nia kre aty ni ny
w su ro wi cy osią ga ją zwy kle szczy to wą wy so kość w 3–5 dniu i wra ca ją
do po zio mu wyj ścio we go w cią gu 10 dni. Jed nak u nie któ rych pa cjen -
tów za cho dzi ko niecz ność wdro że nia te ra pii ner ko za stęp czej. Dwu let -
ni współ czyn nik prze ży wal no ści dla pa cjen tów z tej gru py się ga 18%. Po -
nad to sko ry go wa ny o ry zy ko ilo raz szans zgo nu po wy stą pie niu
ne fro pa tii po kon tra sto wej wy no si pra wie 5 (p <0,01).
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