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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Контраст-индуцираната нефропатия (КИН) е рязко влошаване на бъбречната 

функция като резултат от интравенозно или интраартериално приложение на 

йодни контрастни средства (ЙКС) и при отсъствието на други причини.

По дефиницията за бъбречна недостатъчност, възприета днес от Европейското 

дружество по урогенитална радиология (ESUR): „КИН е състояние, при което се 

уврежда бъбречната функция (повишаване на серумния креатинин с повече от 

25% или 44 μmol/l над изходното ниво) в резултат на вътресъдово приложение 

на  КМ в рамките на три дни от тяхната употреба, при липса на други 

етиологични фактори.



ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ  (ОБУ)

За остро бъбречно увреждане се приема:

- абсолютното повишение на серумния креатинин с ≥26 μmol/l или; 

- процентно увеличение на серумния креатинин с ≥50% или; 

- намаляване на диурезата - документирана олигурия под 0,5 ml/kg/h за 

повече от 6 часа.



     Трудно е да се определи честотата   -   на КИН в голяма
        степен се определя от наличието или отсъствието на

 РИСКОВИ ФАКТОРИ. 
Фиксирани (неподлежащи на промяна) Променливи рискови фактори 

Възраст Обем на приложената КМ

Захарен диабет Хипотония

Предхождаща хронична бъбречна 

недостатъчност (ХБН) !!!!
Анемия и кръвозагуба

Напреднала хронична застойна сърдечна 
недостатъчност (ХЗСН)

Дехидратация

Ниска левокамерна фракция на изтласкване Нискък серумен албумин

Остър инфаркт на миокарда ACE инхибитори

Кардиогенен шок Диуретици

Трансплантиран бъбрек НСПВС

Нефротоксични агенти

Антимикотици



РИСКОВИ ФАКТОРИ

 Рисковите фактори свързани с контрастната материя са по отношение на:

 Обема на контраста

 Осмоларитет и вискозитет на контрастната материя

 Хидрофилност

 Отношение към Ca+

 Количество на приложения контраст - ≥ 140 ml или 5 ml/kg

 Повторно приложение в рамките на 72 часа



КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА

 Според молекулата си контрастните средства биват йонни и нейонни, още се 

делят на мономерни и димерни. 

 Според осмоларитета се делят на високоосмоларни (HOCM) с молекулно 

тегло над 1500 mOsm/kg H2O, ниско осмоларни (LOCM) - 600-900 mOsm/kgH2O 

и изоосмоларни (IOCM) с молекулно тегло 280 mOsm/kgH2O. 

 Токсичността на КМ се свързва с високия осмоларитет. Хиперосмоларитетът 

е отговорен за страничните реакции от контрастното вещество като болка, 

тромбоза и нарушения на кръвно-мозъчната бариера.



ОСМОЛАРИТЕТ НА  КМ

 Осмоларитетът на КМ се приема от повечето автори като достоверен рисков 

фактор за възникване на КИН. Осмотоксичният ефект на КМ е особено важен и се 

описва като отношение на осмоларитета на контрастното вещество към 

осмоларитета на плазмата.  При изоосмоларните КМ то е равно на единица. 

Инжектирането на високоосмоларна КМ води до навлизане в лумена на съда на 

извънклетъчна интерстициална течност, както и до осмотично обусловени 

свиване, деформация и увреждане на съдовия ендотел и еритроцити.

 Вероятността за възникване на КИН при пациенти с повишен риск е по-малка при 

използване на изоосмоларни КМ в сравнение с нискоосмоларни.

  Риска за развитие на КИН при пациенти с бъбречна недостатъчност и/или диабет 

е достоверно по-нисък при използване на нискоосмоларни КМ (600-850 mOsm/kg 

H2O) в сравнение с високоосмоларни (1500-2000 mOsm/kg H2O).



КОЛИЧЕСТВО НА  КМ

 Основният подлежащ на промяна рисков фактор е количеството на 

контрастна материя потвърдено от много проучвания. 

 Всеки 100 мл приложено контрастно вещество се асоциират с 12% 

покачване на риска от проява на нефропатия. 

 При използване на ЙКС при пациенти с остра или хронична бъбречна 

недостатъчност при ГФ под 30 ml/min/1.73 m2, особено при пациенти с ХБЗ 

асоциирано с хепаторенален синдром е налице голяма честота на развитие 

на КИН и/или остра тубулна некроза.



ДОПУСТИМА ДОЗА

 Интраартериалното приложение на КМ е с достоверно по-голям риск за 

развитието на КИН от интравенозното. 

 За определяне на индивидуалната максимално допустима доза контраст е 

изведена формула, като при надвишаване на тази доза, рискът от КИН с 

последваща хемодиализа се увеличава 12 пъти.

5 мл контраст/кг т.т. (макс. 300 мл)

-----------------------------------------------

Серумен креатинин (мг/дл)



ОЦЕНКА НА РИСКА

РИСКОВ ФАКТОР БРОЙ ТОЧКИ

Хипотония 5

Наличие на интрааортна балонна помпа 5

Застойна сърдечна недостатъчност 5

Серумен креатинин > 133 μmol/l 4

Възраст > 75 г. 4

Анемия 3

Захарен диабет 3

Обем на контрастното вещество 1 на всеки 100 мл

РИСКОВИ КАТЕГОРИИ ОБЩО ТОЧКИ

Нисък риск ≤ 5

Умерен риск 6 - 10

Висок риск 11 - 15

Много висок риск ≥16



ПАТОГЕНЕЗА НА  КИН

 Патогенезата на КИН не е напълно изяснена. Има две основни теории: 

 ренална вазоконстрикция, водеща до медуларна хипоксемия (медиирана 

от колебания в азотния оксид (NO), ендотелина или аденозина) и 

 директен цитотоксичен ефект на контрастното вещество. 

 Най-вероятно КИН е резултат от синергичната комбинация на директна 

цитотоксичност към бъбречните тубулни епителни клетки и бъбречна 

медуларна исхемия. 



КЛИНИЧНА КАРТИНА

 КИН бикновено протича остро в рамките на 2-3 дни до 7 дни след прилагането на 
контраста. Най-често се проявява като неолигурична форма и асимптомно 
преходно влошаване на бъбречната функция. Нивата на серумния креатинин 
обичайно започват да се покачват в първите 24 часа, достигат най-високи 
стойности на 3-5 ден и около 10-14 ден е възможно даспадат до изходните 
стойности. 

 Възможна е и проявата на олигурична ОБН, изискваща провеждането на 
хемодиализа. Тя се проявява с олигурия (диуреза под 500 ml/24 h) през първото 
денонощие след приложението на контраст, която обичайно персистира 2-5 дни. 
Нивата на серумния креатинин достигат пиковите си стойности около 5-10 ден и е 
възможно да спадат до изходните в рамките на 14-21 дни. Нивата на 
заболеваемост и смъртност при тази група пациенти са значително по-високи в 
сравнение с тези с неолигурична ОБН. 

 При КИН обичайно възстановяването е по-бързо в сравнение с острата тубулна 
некроза, тъй като промените в тубулните епителни  клетки  са по-леки, а спадът 
на гломерулната филтрация е заради функционални промени в тубулните клетки, 
а не заради некроза сама по себе си. 



ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

 Няма специфично лечение и основен подход е превенцията и.

 Най-важни мерки за предотвратяване развитието на КИН са добрата 

хидратация на болните и използването на ниско и изоосмоларни 

контрастни вещества. Не се препоръчва назначаването на фуроземид и 

манитол с профилактична цел. НСПВС и диуретиците, както и тези 

приемащи метформин следва да се преустановят 24 часа преди и след 

контрастното изследване. При високорискови пациенти трябва да се 

обсъди приложението на алтернативни изобразителни техники. 



ХИДРАТАЦИЯ

 Препоръчва се оводняването да започне 4 часа преди и да 

продължи 24 часа след контрастното изследване, в доза 100 ml/h 

(p.o. или i.v.). При интравенозна хидратация най-често се използва 

нормотоничен физиологичен серум или с хипотоничен 0.45% 

разтвор. Добрата хидратация на пациентите е основна и 

неоспорима превантивна мярка за намаляване на риска от развитие 

на КИН, особено при тези с повишен риск.



ДИУРЕТИЦИ

 Дълго време се е приемало, че назначаването на бримкови (фуроземид) и 

осмотични (манитол) диуретици има ренопротективен ефект и намалява риска за 

КИН. Известно е, че фуроземид блокира Na реабсорбция във възходящата част 

на бримката на Хенле, намалява „натоварването” на тубулните клетки и 

респективно тяхната О2 консумация. От друга страна, той предизвиква 

преразпределение на бъбречния кръвоток към кортекса, с което намалява 

кръвоснабдяването на медуларната част. В комбинация с вазоконстрикторния 

ефект на КМ – това води до изразена хипоксия на медулата на бъбрека и 

предразполага към развитие на КИН. Приемането на фуроземид може да доведе 

до хиповолемия, която е известен рисков фактор за възникване на КИН. Манитол 

от своя страна предизвиква активна осмотична диуреза, което повишава 

бъбречната кислородна консумация и съществременно предизвиква бъбречна 

вазоконстрикция, с което се увеличава риска за КИН.



ДОПАМИН И ФЕНОЛДОПАМ

 Фенолдопам (fenoldopam mesylate) е селективен агонист на допаминовите 

рецептори тип 1, като предизвиква както системна, така и ренална 

вазодилатация. Освен това, медикаментът има и други желани ефекти върху 

бъбрека, като намалява бъбречната съдова резистентност, повишава 

кортикалния и медуларен бъбречен кръвоток, както и ГФ. Нежеланите му 

странични ефекти са хипотония, когато се прилага i.v., което налага 

непрекъснато следене на кръвното налягане.

 Допамин в ниски дози (2-5 μg/kg/min) се приема като средство за поддържане на 

бъбречната перфузия дори при хемодинамично нестабилни пациенти. 

Проведените досега проучвания не дават категоричен отговор за 

ренопротективната роля на допамин при провеждане на рентгенови 

ангиографски изследвания. Съществуват данни, че допамин има благоприятен 

ефект при недиабетици, но при пациенти с диабет повишава риска за КИН.



АДЕНОЗИНОВИ АНТАГОНИСТИ, АНТИОКСИДАНТИ

 Установената роля на аденозин в патогенезата на КИН поставя въпроса за 
използване като превантивни средства на неговите антагонисти – аминофилин и 
теофилин. Използването на теофилин би могло да намери място при пациенти, 
които не могат да бъдат добре оводнени, например при сърдечна 
недостатъчност. Няма категорични клинични данни за значението на 
аденозиновите антагонисти като превантивни средства за развитието на КИН. 
Въпреки това, приема се, че теофилин в доза 5 mg/kg тегло за два дни може да 
има ренопротективен ефект при ангиографски изследвания. 

 Ролята на оксидативния стрес в патогенезата на КИН навежда на мисълта за 
използване на антиоксиданти за предотвратяване на бъбречните увреждания. 
Най-често се използва N-ацетилцистеин. Съединението е уловител на свободни 
радикали. Същевременно повишава биологичния ефект на азотния окис чрез 
активирането на NO синтазата и на формирането на S-нитрозотиол, който е по-
стабилна форма и мощен вазодилататор в ендотела. Стандартната 
профилактична схема на приложение е 600 mg i.v. преди ангиографското 
изследване, след което медикаментът се назначава p.o. 2x600 mg за 48 h. 
Назначаването на медикамента намалява с 56% риска за възникване на КИН. При 
терминална бъбречна недостатъчност, приложението на N-ацетилцистеин 
намалява с 40% риска за фатален и нефатален миокарден инфаркт, смъртност от 
ССЗ, периферна съдова болест, исхемичен мозъчен инцидент.



КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ, 
СПИРАНЕ НА НЕФРОТОКСИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

 Използването на Ca антагонисти като превантивни средства за КИН са 

противоречиви. Понастоящем няма ясно оформено становище за ползата от тях 

като средство, намаляващо риска за възникване на КИН. Болните, на които тези 

медикаменти са назначени по друга причина, могат да продължат техния прием.

 При всички рискови пациенти, при които ангиографското изследване е 

неизбежно, даването на нефротоксични лекарства (НСПВС), както и на 

диуретици по възможност се преустановява 24 часа преди и не се възстановява 

24 часа след диагностичната процедура.



ИЗБОР НА  КМ

 При всички пациенти и особено тези с повишен риск, се препоръчва 

използването на ниско- и изоосмоларни  КМ във възможно най-малък обем, 

като се избягват честите контрастни изследвания в кратък период от време.

 Рискови количества КМ в зависимост от серумния креатинин:

 Нормални стойности – 300-400 (300 mgI/ml)

 130-300 µmol/l – 150 ml

 Над 300 µmol/l – 100 ml



ХЕМОДИАЛИЗА И ХЕМОФИЛТРАЦИЯ

 Йодните КМ са водноразтворими, разпределят се само в екстрацелуларното 

пространство, свързването им с протеините в кръвта е минимално, а 

излъчването им се осъществява чрез гломерулна филтрация. При нормална 

бъбречна функция T ½ на йодните контрастни вещества е около два часа, но 

достига 30 часа при ХБН. Продължителното задържане на КМ в циркулацията 

може да доведе до някои нежелани странични ефекти, като гърчове, потискане 

на дишането, оток на слюнчените жлези, развитие на васкулити. За 

намаляване на риска от подобни усложнения бързото извличане на 

контрастното вещество от кръвното русло е от основно значение. Установено 

е, че пълното извличане на КМ се постига след няколко ХД процедури, докато 

елиминирането му чрез перитонеална диализа изисква около три седмици.



ИЗВОДИ

 КИН е потенциално сериозно усложнение от образни изследвания с КМ при 

пациенти с рискови фактори за остра бъбречна увреда;

 Алгоритъмът за поведение при пациенти, получаващи контрастно изследване с 

цел намаляване на риска за ОБУ зависи от изчисляване на креатининовия 

клирънс и оценка на риска за КИН;

 Рискът за КИН е повишен и е клинично значим при пациенти с ХБЗ (особено с 

диабет), установено чрез определяне на ГФ<60ml/min/1.73m2;

 Когато не са известни стойностите на креатинин (ГФ), пациентите с повишен 

риск могат да бъдат идентифицирани чрез кратък въпросник;



ИЗВОДИ

 Количеството на КМ над 100 ml се асоциира с по-висок риск за КИН;

 Адекватно оводняване с физиологичен серум (1.0-1.5ml/kg/h) 3-12 часа преди 

и 6-24 часа след процедурата, може значително да намали вероятността за 

възникване на КИН при пациенти с риск;

 Няма доказано медикаментозно или друго лечение, което да е ефикасно за 

намаляване на риска за КИН. Профилактичната хемодиализа и 

хемофилтрация не са доказана ефективна стратегия.



ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

 Всички хора на възраст ≥75 г. имат физиологично намален креатининов 

клирънс (ГФ) под 60 мл/мин/1.72 м2 т. е. ХБЗ-3 ст. Това е физиологично 

детерминирано. 

 При провеждане на контрастни изследвания на възрастни хора на 70-75 г. с 

нормален серумен креатинин, най-често не се стига до увреждане на 

бъбречната функция.

 При провеждане на контрастно изследване на възрастни пациенти на ≥ 75 г. 

най-често се уврежда бъбречната функция - най-често обратимо.

 Второ или поредно изследване с контраст на възрастни хора води до 

необратимо увреждане на бъбречната функция.

 Увреждайки бъбречната функция трябва да знаем, че

 ХБН е мощен рисков фактор за съдови инциденти и смъртност (инсулт, 

инфаркт) т. е. да се отчита отношението полза/риск.



ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

 При пациенти с налична ХБН и прилагане на контрастно вещество винаги се 
ускорява прогресията на ХБН – по-рано се достига до заместващо бъбречно 
лечение.

 При пациенти със ЗД и установена микроалбуминурия и/или диабетна 
ретинопатия при употреба на контрастно вещество се нарушава необратимо 
бъбречната функция.

 Винаги се отчита отношението полза/риск, особено при възрастни пациенти – 
над 75-80 г.
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