
STRESZCZENIE 

Procedury wymagające dożylnego lub dotętniczego zastosowania środków 

cieniujących w obecnej dobie często są niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego. Na całym świecie obserwujemy stały wzrost liczby 

zabiegów na tętnicach wieńcowych. Bezsprzecznie, postęp w zakresie kardiologii 

interwencyjnej przyczynił się do poprawy rokowania pacjentów z chorobą 

niedokrwienną serca. Niestety wraz z rozpowszechnieniem procedur z użyciem 

środków cieniujących, wzrosła liczba przypadków ostrego uszkodzenia nerek, co 

zaczęło stanowić poważny problem kliniczny.  

Nefropatię kontrastową ( ang. contrast – inducednephropathy, CIN) definiuje 

się, jako ostre uszkodzenie nerek (OUN, z ang. AcuteKidneyInjury - AKI) u osoby z 

prawidłową funkcją nerek przed zabiegiem diagnostycznym z użyciem środka 

kontrastującego bądź istotne pogorszenie funkcji nerek u chorych z już uprzednio 

rozpoznawaną przewlekłą chorobą nerek, przy braku innych przyczyn wystąpienia 

dysfunkcji nerek. Obecnie najpowszechniej stosowanymi kryteriami diagnostycznymi 

nefropatii kontrastowej, w oparciu o normy laboratoryjne, są wzrost stężenia kreatyniny 

w surowicy o ≥ 25% i/lub o ≥ 0,5mg/dl w stosunku do wartości wyjściowych sprzed 

zabiegu w okresie 24 - 72 godzin po podaniu środka kontrastowego. Chociaż poziom 

kreatyniny w surowicy jest powszechnie stosowany w diagnostyce zaburzeń czynności 

nerek, w przypadku rozpoznania nefropatii kontrastowej, nie jest on wiarygodnym 

wskaźnikiem oceny stopnia uszkodzenia nerek, gdyż wpływ na niego ma wiele 

czynników, m.in. płeć, wiek oraz masa mięśniowa pacjenta. Przewagę zastosowania 

oceny współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR) w odniesieniu do pomiaru 

stężenia kreatyniny w osoczu, możemy zauważyć u pacjentów z przewlekłą chorobą 

nerek w stadium 3, wśród których aż 33% ma stężenie kreatyniny w granicach normy. 

Przeświadczenie, że stężenie kreatyniny jest wystarczająco dobrym markerem funkcji 

nerek, nierzadko prowadzi do opóźnienia rozpoznania przewlekłej choroby nerek. 

Dlatego też, fundamentalne znaczenie wydaje się mieć, poszukiwanie nowych, 

wczesnych markerów uszkodzenia nerek. Nefropatia indukowana kontrastem (CIN) jest 

jednym z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań procedur z użyciem środków 

cieniujących. Pomimo faktu, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat częstość 

jatrogennego uszkodzenia nerek po ekspozycji na kontrast spadła z ~15% do ~7%, to 



wciąż CIN jest trzecią, co do częstości przyczyną ostrego uszkodzenia nerek wśród 

pacjentów hospitalizowanych. Nie mniej jednak, ryzyko przewlekłej choroby nerek w 

konsekwencji stosowania radiologicznych środków kontrastowych jest nieduże w 

populacji ogólnej i obliczono je na < 2%. Należy jednak pamiętać, że wśród pacjentów 

poddawanych kardiologicznym zabiegom interwencyjnym jest ono dużo większe od 3,3 

do 16,5%, z uwagi na często współistniejące w tej populacji chorych inne czynniki 

ryzyka przewlekłej choroby nerek.  

Pacjenci z rozpoznaną nefropatią kontrastową, charakteryzują się szacunkowo 

wyższym ryzykiem zgonu w obserwacji rocznej (12,1%) oraz 5-letniej (44,6%) w 

porównaniu do chorych bez tego powikłania, jako że CIN może przyczynić się do 

wystąpienia innych groźnych dla życia powikłań, takich jak: masywne krwawienia, 

sepsa, udar mózgu czy niewydolność oddechowa. U pacjentów z typowym przebiegiem 

nefropatii kontrastowej, zwiększenie wyjściowego stężenia kreatyniny w surowicy 

obserwuje się już 24 - 48 godz. po ekspozycji na środek cieniujący. Szczytowe stężenie 

kreatyniny w surowicy obserwuje się z reguły w 3 - 5 dobie i powraca do wartości 

wyjściowej przez 7 do 10 dni. Mniej niż 10% pacjentów wymaga leczenia 

nerkozastępczego, a u większości chorych następuje spontaniczny powrót do zdrowia. 

Patogeneza nefropatii kontrastowej nie została w pełni poznana. Dwie 

najczęściej przytaczane teorie, to: 1) niedokrwienie rdzenia nerki, jako skutek skurczu 

naczyń nerkowych oraz 2) bezpośrednie działanie nefrotoksyczne środków cieniujących 

na komórki kanalików nerkowych. 

Przeprowadzono liczne badania kliniczne oceniające skuteczność różnych 

procedur farmakologicznych, które mogłyby korzystnie wpływać na zapobieganie 

wystąpieniu pokontrastowego uszkodzenia nerek. Obecnie uważa się, że 

najskuteczniejszą metodą profilaktyki CIN, jest odpowiednie nawodnienie pacjenta. 

Chorzy powinni być nawadniani przed i po ekspozycji na środki cieniujące celem 

zachowania prawidłowego bilansu płynowego i dużej objętości moczu. Należy 

bezwzględnie podkreślić, że płynoterapia, powinna być złotym standardem w 

profilaktyce CIN w grupie pacjentów wysokiego ryzyka.  

Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii kontrastowej można podzielić na 

niemodyfikowalne i modyfikowalne. Do pierwszej grupy należą: podeszły wiek, 

rozpoznana choroba nerek, cukrzyca, a przede wszystkim nefropatia cukrzycowa, 

zastoinowa niewydolność krążenia, niska frakcja wyrzutowa lewej komory serca, ostry 

zawał mięśnia serca, wstrząs kardiogenny, szpiczak plazmocytowy, stan po 



przeszczepie nerki, hipoalbuminemia oraz niedokrwistość. Natomiast do czynników 

podlegających modyfikacji zaliczamy: leki o właściwościach potencjalnie 

nefrotoksycznych, kilkukrotną ekspozycję na kontrast w ciągu 72 godzin, dotętnicze 

podanie kontrastu, objętość zastosowanego kontrastu i jego wysoka osmolalność.  

Celem pracy była : 

- analiza czynników ryzyka, takich jak: wiek i płeć pacjenta, wyjściowe stężenie 

kreatyniny w surowicy krwi, niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze i trwałe 

niedociśnienie tętnicze, cukrzyca, upośledzenie funkcji skurczowej lewej komory, 

stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz objętość i rodzaj 

zastosowanego środka cieniującego.  

- określenie częstości występowania nefropatii kontrastowej po zabiegach 

kardiologii interwencyjnej 

- ocena skuteczności nawodnienia, przed i po ekspozycji na kontrast, w profilaktyce 

nefropatii kontrastowej 

Badaniem objęto 359 pacjentów poddawanych planowemu badaniu 

koronarograficznemu oraz 191 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu angioplastyki 

wieńcowej w trybie planowym (PCI), w sumie 550 chorych. Badanie koronarograficzne 

oraz zabieg angioplastyki wieńcowej przeprowadzany był przez nakłucie prawej tętnicy 

promieniowej, rzadziej tętnicy udowej. Zabieg angioplastyki wieńcowej był 

poprzedzony badaniem koronarograficznym, które było wykonane 2 - 3 miesiące 

wcześniej. Do uwidocznienia tętnic wieńcowych stosowano niskoosmolalne, niejonowe 

środki cieniujące Iopromidum (Ultravist) lub Iomeprolum (Iomeron), podawanych w 

bolusach bezpośrednio do naczyń wieńcowych.  

W oparciu o definicję nefropatii kontrastowej cała grupa badana została 

podzielona na trzy podgrupy, tj: 

1. CIN –SCr wzrosło o ≥ 25% i o ≥ 0,5 mg/dl 24-godziny po podaniu środka 

cieniującego 

2. Wzrost SCr bez CIN – SCr wzrosło o ≤ 25% i ≤ 0,5 mg/dl 24-godziny po 

podaniu środka cieniującego 

3. Grupa kontrolna (kontrola) – pacjenci, u których SCr nie wzrosło lub spadło 

24-godziny po podaniu środka cieniującego 

Na podstawie analizy statystycznej i otrzymanych wyników nefropatię 

indukowaną kontrastem, rozpoznano u 26 z 550 chorych całej grupy badanej, co 



stanowi 5% ogólnej liczby badanych pacjentów. W grupie chorych, po badaniu 

koronarograficznym, CIN rozpoznano u 18 (5%) pacjentów, a w grupie pacjentów po 

PCI, nefropatia kontrastowa wystąpiła u 8 (4%) chorych. Otrzymane wyniki są zgodne 

z licznymi badaniami w grupie chorych stabilnych klinicznie.  

Niewątpliwie, na niski odsetek CIN miała wpływ zastosowana profilaktyka, co 

potwierdziło wysoką skuteczność dożylnego nawadniania pacjentów 0,9% NaCl przed i 

po ekspozycji na środki cieniujące.  

Pacjenci z nefropatią kontrastową charakteryzowali się wyższymi, wyjściowymi 

wartościami osoczowego stężenia kreatyniny oraz niższym współczynnikiem filtracji 

kłębuszkowej, ponadto istotnie częściej w terapii cukrzycy stosowali insulinoterapię. Co 

więcej, ta grupa chorych zdecydowanie częściej miała przekroczoną maksymalną 

dozwoloną dawkę kontrastu (MACD) w porównaniu z pozostałymi podgrupami 

pacjentów oraz charakteryzowała się istotną wprost proporcjonalną zależnością 

pomiędzy objętością zastosowanego środka cieniującego a osoczowym stężeniem 

kreatyniny 24-godz. po badaniu koronarograficznym. Istotnie częściej wśród pacjentów 

z nefropatią kontrastową po zabiegu angioplastyki wieńcowej obserwowano 

niedociśnienie tętnicze.  

Nie potwierdzono natomiast wpływu wieku, płci, masy ciała, nadciśnienia 

tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, niedokrwistości oraz zaawansowanej 

choroby wieńcowej na ryzyko wystąpienia CIN zarówno wśród chorych poddawanych 

badaniu koronarograficznemu, jak i angioplastyce wieńcowej.  

Grupa pacjentów, u której w pierwszej dobie po ekspozycji na kontrast, 

obserwowano wzrost stężenia kreatyniny niespełniającego kryteriów rozpoznania 

nefropatii kontrastowej, charakteryzowała się istotnie starszym wiekiem, niższą 

tolerancją wysiłku oceniana na podstawie klasyfikacji NYHA oraz istotnego stopnia 

upośledzoną funkcją skurczową lewej komory w porównaniu do pacjentów z grupy 

kontrolnej. Również w tej grupie chorych obserwowano istotny wzrost osoczowego 

stężenia kreatyniny 24-godziny po badaniu, wprost proporcjonalnie zależny od 

objętości zastosowanego kontrastu. Dlatego też, ta grupa chorych, powinna mieć 

kilkukrotnie monitorowane stężenia kreatyniny, ze względu na wysokie 

prawdopodobieństwo wstąpienia nefropatii kontrastowej w kolejnych dobach.  



SUMMARY 

Procedures requiring intravenous or intraarterial use of contrast agents in the present day 

are often necessary to perform a complete diagnostic and therapeutic process. Worldwide, we 

are seeing a steady increase in the number of coronary artery procedures. Undoubtedly,the 

progress in intervention cardiology has improved the prognosis of patients with coronary 

heart disease. Unfortunately, with the widespread use of shading procedures, the number of 

acute kidney injury episodes has increased, which has become a serious clinical problem. 

Contrast-induced nephropathy (CIN) is defined as Acute Kidney Injury (AKI) in a person 

with normal renal function prior to diagnostic imaging with a contrast agent or significant 

deterioration of renal function in patients with previously diagnosed chronic kidney diseasein 

the absence of other causes of kidney dysfunction. Currently, the most widely used diagnostic 

criteria for contrast nephropathy, based on laboratory standards, are the increase of serum 

creatinine ≥25% and / or ≥0.5 mg/dl (44.2 μmol/l) compared to preprocedural baseline values 

within 24-72 hours after administration of the contrast medium. Although serum creatinine is 

commonly used in the diagnosis of renal impairment, it is not a reliable indicator of the 

severity of renal impairment in diagnosing nephropathy, because it is influenced bythe 

numerousexternal factors, such as: sex, age and muscle mass of the patient. The advantage of 

using glomerular filtration rate (GFR) for measuring plasma creatinine levels may be seen in 

patients with stage 3 chronic renal disease, of which up to 33% have creatinine levels within 

the normal range. The conviction that creatinine is an adequate marker of renal function often 

leads to delays in the diagnosis of chronic kidney disease. Therefore, the search for new, early 

markers of kidney damage seems to be of the utmost importance. 

Contrast-induced nephropathy (CIN) is one of the most common and serious 

complications of procedures using contrast media. Despite the fact that over the past ten years 

the rate of iatrogenic renal damage after contrast exposure has dropped from ~ 15% to ~ 7%, 

CIN is still the third most frequent cause of acute renal failure among hospitalized patients. 

Nevertheless, the risk of chronic renal disease following the use of radiographic contrast 

agents is small in the general population and is estimated at < 2%. Yet, it should be borne in 

mind that in patients undergoing cardiac intervention this risk is much higher,ranging from 

3.3 to 16.5%, due to the frequent incidence of chronic kidney disease. 

Patients with diagnosed contrast nephropathy are at higher estimated risk of death in 

annual (12.1%) and 5-year (44.6%) follow-up compared with patients without this 



complication, as CIN contributes to other life-threatening complications such as massive 

bleeding, sepsis, stroke or respiratory failure.  

In patients with a typical course of contrast nephropathy, an increase in baseline serum 

creatinine is already observed in 24-48 hours after exposure to the contrast media and the 

peak serum creatininelevel is generally observed between 3 and 5 days and returns to baseline 

within 7 to 10 days. Less than 10% of patients require renal replacement therapy; in most 

patients, spontaneous recovery occurs. 

The pathogenesis of contrast nephropathy has not been fully understood. The two most 

frequently cited theories are: 1) renal tubular ischemia as a result of renal vasoconstriction and 

2) direct nephrotoxic effects of renal tubular contrast agents. 

Numerous clinical trials have been conducted to evaluate the effectiveness of various 

pharmacological procedures that could have a beneficial impact on the prevention of acute 

renal failure. It is currently believed that the most effective method of CIN prophylaxis is to 

adequately hydrate the patient. Patients should be hydrated before and after exposure to 

contrast media to maintain a good fluid balance and high urine volume. It needs to be 

highlighted that fluid therapy should be the gold standard in the prevention of CIN in high-

risk patients. 

Risk factors for developing contrast nephropathy can be divided into non-modifiable and 

modifiable. The first group includes: advanced age, previouslyrecognized kidney disease, 

diabetes, especially diabetic nephropathy, congestive heart failure, low left ventricular 

ejection fraction, acute myocardial infarction, cardiogenic shock, plasma myeloma, renal 

transplant condition, hypoalbuminaemia and anemia. On the other hand, the modifiable 

factors include: potentially toxic nephrotoxic drugs, multiple contrast exposure within 72 

hours, hypertonic contrast, volume of contrast applied, and high osmolality.  

The purpose of the study was : 

 - the analysis ofsuch risk factors as age and gender of the patient, baseline blood serum 

creatinine, anemia, hypertension and persistent hypotension, diabetes mellitus, left ventricular 

systolic dysfunction, degree of ischemic heart disease and volume and type of applied contrast 

media agents 

- determination of the frequency of contrast nephropathy after intervention cardiology  

- evaluation of pre- and post-contrast CIN prevention.  

The study included 359 patients undergoing planned coronarography and 191 patients 

enrolled in coronary angioplasty (PCI), totaling 550 patients. Coronary angiography and 

coronary angioplasty were performed by puncturing the right radial artery, rarely the femoral 



artery. Coronary angioplasty was preceded by coronary angiography, which was done 2-3 

months earlier. Low-emollient, non-ionic shaving agents Iopromidum (Ultravist) or 

Iomeprolum (Iomeron), administered directly in the coronary vessels, were used to visualize 

coronary arteries.  

Based on the classification of contrast nephropathy, the whole study group was divided 

into three subgroups, i.e.:  

1. CIN-SCr increased by ≥ 25% and ≥ 0.5 mg/dl 24 hours after administration of contrast 

media agent 

2. the SCr increase without CIN-SCr increased by ≤ 25% and ≤ 0.5 mg/dl 24 hours after 

administration of the contrast media agent 

3. control group (control) - patients with SCr not increased or decreased 24 hours after 

exposure to the contrast media. 

Based on statistical analysis and results obtained, contrast-induced nephropathy was 

diagnosed in 26 of 550 patients in the whole study group, representing 5% of the total number 

of patients studied. In the group of patients, after coronary angiography, CIN was diagnosed 

in 18 (5%) patients, and in patients after PCI, contrast nephropathy occurred in 8 (4%) 

patients. The results are consistent with numerous studies in clinically stable patients.  

There was no doubt that an implemented prophylaxis, which provedhigh efficacy of 

intravenous infusion of 0.9% NaCl before and after exposure contrast media, significantly 

contributed to the low incidence rate of CIN. Patients with contrast nephropathy were 

characterized by higher baseline plasma creatinine values and lower glomerular filtration 

rates; moreover, insulin therapy was more frequently used in the treatment of diabetes 

mellitus. In addition, this group of patients significantly exceeded the maximum allowable 

dose of contrast (MACD) compared to the other subgroups of patients and was characterized 

by a statistically significant proportional relationship between the volume of applied contrast 

agent and the plasma creatinine concentration one day after coronarography. In patients with 

contrast nephropathy after coronary angioplasty, hypotension was significantly more frequent.  

Age, gender, body weight, hypertension, congestive heart failure, anemia, and advanced 

coronary heart disease, both coronary angiography and coronary angioplasty, were not at risk 

for CIN.  

Patients who had elevated creatinine levels that did not meet the criteria for the diagnosis 

of contrast nephropathy were significantly older, of significantly lower tolerance of exercise, 

and with significantly more impaired left ventricular systolic function compared topatients 

with coronary angiography or coronary angioplastycontrol group. Also in this group of 



patients a significant increase in plasma creatinine concentration was observed 24 hours after 

the test, directly proportional to the volume of contrast applied. Therefore, this group of 

patients should be monitored creatinine multiple times, given the high likelihood of contrast 

nephropathy in subsequent days. 

 


