
	  

	  

	   	  
	  

 
La nefropatia per contrast iodat (NCI). Estem exagerant el 

problema? 
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Introducció: La NCI es un diagnòstic freqüent de causa de fracàs renal agut, aixó fa que sovint s’intenti evitar 
aquesta exposició en pacients de risc. Aquesta decisió té però conseqüències ja que perdem molta informació. Hi 
ha una notable confusió en quan a la realitat d'aquest problema, descrivint-se incidències de 0 al 21%. Aixó es degut 
a la heterogeneïtat dels criteris diagnòstics així com per les circumstàncies clíniques acompanyants (hospitalitzats 
amb processos intercurrents, altres nefrotòxics...) Objectius: determinar el efecte sobre la funció renal del contrast 
iodat quan s’administra per via endovenosa en pacients de risc en absència d'altres processos intercurrents. 
Material i mètodes: estudi prospectiu observacional dels canvis de funció renal al administrar contrast iodat per via 
endovenosa. S'inclouen: pacients que se’ls ha de realitzar una TC de control per aneurisma aòrtic o endoprótesis 
vascular, ambulatoris i estables amb FGe <60 mlx'/1,73m2. Previ consentiment informat determinem la creatinina 
basal i a les 48 hores del TC. Dosi de contrast: 1‘2 ml/Kg (iopromida-Ultravist® 300). Resultats: 96 pacients (tots 
homes, edat: 77±7); se'ls practica TC amb contrast. A 36, als 6 mesos es repeteix TC sense contrast. Estadiatge IR: 
3a:44,2%; 3b:37,8%; 4:13,6%; 5:4,2%. Les diferencies de creatinina amb contrast son de: 0,1±0,2; sense contrast: 
0,05±0,16 mg/dl (p NS). Si be en 7 casos el filtrat disminueix >20% respecte al basal, en 8 observem un increment 
>20% post contrast. Tampoc s'observen diferencies al analitzar es canvis segons els diferents estadiatges de la IR. 
Conclusions: En pacients amb IRC la administració de contrast iodat per via endovenosa a les dosis utilitzades es 
segur. Segurament s'han atribuït a NCI molts casos deguts en realitat a processos intercurrents. També cal 
considerar la variabilitat de la pròpia determinació de la creatinina. La pèrdua d'informació diagnòstica al sol•licitar 
una TC sense contrast pot tenir conseqüències desfavorables  
	  


