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Ostre uszkodzenie nerek wywołane środkami 
kontrastowymi u pacjenta z zawałem ściany 
przednio-bocznej mięśnia sercowego 
STEMI leczonym przezskórną angioplastyką 
wieńcową

Ostre uszkodzenie nerek po podaniu środków kontrastowych (CI-AKI), 
wcześniej nazywane nefropatią kontrastową, występuje u 1-2% pacjentów 
z prawidłową czynnością nerek i nawet do 25% chorych z upośledzeniem czyn-
ności nerek. Czynnikami ryzyka CI-AKI są podeszły wiek, przewlekła niewydol-
ność serca i niestabilność hemodynamiczna, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
odwodnienie, przewlekłą choroba nerek, stosowanie dużej ilości środków kon-
trastowych wysokoosmolarnych oraz jednoczesne stosowanie innych leków 
nefrotoksycznych. W pracy przedstawiono opis przypadku ostrego uszkodze-
nia nerek u pacjenta z zawałem mięśnia sercowego leczonego pierwotną angio-
plastyką, oraz brak wpływu na funkcję nerek planowej przezskórnej interwencji 
wieńcowej wykonanej w terminie późniejszym.

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 141-145)

Contrast-induced acute kidney injury in patient with 
anterolateral myocardial infarction with ST-elevation 
treated with primary angioplastye

Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) formerly contrast nephropa-
thy is present in 1-2% of patients with normal kidney function and up to 25% 
in patients with impaired kidney function. Risk factors for CI-AKI are elderly, 
chronic heart failure, hemodynamic instability, diabetes, hypertension, hypov-
olemia, chronic kidney disease, high volume of high-osmolar contrast agents, 
simultaneous administration of nephrotoxic medications. In the present paper 
a case report of CI-AKI in elderly patient with myocardial infarction wit ST-
elevation treated with primary angioplasty is presented. No effect of elective 
primary percutaneous intervention performed 6 weeks later is also discussed. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 141-145)

Wstęp
Ostre uszkodzenie nerek po podaniu 

środków kontrastowych (CI-AKI), wcze-
śniej nazywane nefropatią kontrastową, 
występuje u 1-2% pacjentów z prawidłową 
czynnością nerek i nawet do 25% chorych 
z upośledzeniem czynności nerek. Poza 
przewlekłą chorobą nerek czynnikami 
zwiększającymi ryzyko wystąpienia pokon-
trastowego uszkodzenia nerek są zaawan-
sowany wiek, przewlekła niewydolność 
serca i niestabilność hemodynamiczna, 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, odwod-
nienie, stosowanie dużej ilości środków 
kontrastowych wysokoosmolarnych oraz 
jednoczesne stosowanie innych leków ne-
frotoksycznych. Im niższy eGFR u chorych 
przed podaniem środków cieniujących, 
zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, tym ry-
zyko wystąpienia pokontrastowego uszko-
dzenia nerek u nich jest większe.

CI-AKI rozpoznaje się w przypadku 
wzrostu stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi o minimum 25% lub o 0,5 mg (i więcej) 
w stosunku do wartości wyjściowej. Wystę-
puje od 24 do 48 godzin po podaniu środ-
ków kontrastowych. Zazwyczaj nefropatia 
indukowana kontrastem przebiega łagod-

nie i po kilku – kilkunastu dniach stężenie 
kreatyniny obniża się do wartości wyjścio-
wych, jednak u niewielkiego odsetka cho-
rych dochodzi do ciężkiego uszkodzenia 
nerek wymagającego zastosowania lecze-
nia nerkozastępczego. Dlatego u wszyst-
kich chorych poddawanych badaniom i za-
biegom z użyciem środków kontrastowych 
należy ocenić ryzyko wystąpienia CI-AKI 
i wdrożyć postępowanie profilaktyczne. 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (ESC) dotyczące postę-
powania w zawale STEMI zalecają odpo-
wiednie nawodnienie podczas zabiegów 
pierwotnej angioplastyki wieńcowej i ogra-
niczanie dawki środków cieniujących [1] 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) w zapobieganiu CI-AKI zalecają 
także  odstawienie innych leków nefrotok-
sycznych, stosowanie izoosmolalnych lub 
niskoosmolalnych  środków kontrastowych  
i włączanie nawodnienia z izotonicznego 
roztworu chlorku sodu lub wodorowęglanu 
sodu co najmniej godzinę przed podaniem 
środka kontrastowego i przez 3 – 6 godzin 
po jego podaniu. U chorych z podwyższo-
nym ryzykiem CI-AKI sugerowane jest 
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także doustne stosowanie N-acetylocy-
steiny łącznie z nawodnieniem dożylnym. 
W przypadkach konieczności powtórnego 
użycia środków kontrastowych, należy je 
odroczyć w czasie; o 48 godzin u chorych 
z niskim ryzykiem nefropatii i o minimum 72 
godziny u pacjentów z wysokim ryzykiem 
CI-AKI [2]. 

Opis przypadku
78-letni pacjent, emeryt, z około 4-go-

dzinnym spoczynkowym bólem zamostko-
wym został przyjęty  do Kliniki Kardiologii 
Inwazyjnej w celu diagnostyki i leczenia 
inwazyjnego ostrego zespołu wieńcowego. 
Bóle w klatce piersiowej u chorego wystę-
powały od miesiąca. Poza tym z czynników 
ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta 
stwierdzono nikotynizm (papierosy pali od 
około pięćdziesięciu lat) oraz obciążony 
wywiad rodzinny (choroba wieńcowa u sio-
stry pacjenta.

Przy przyjęciu do Kliniki pacjent pozo-
stawał stabilny hemodynamicznie, zgłaszał 
ból w klatce piersiowej. W badaniu przed-
miotowym: ciśnienie tętnicze – 135/87 
mmHg, BMI – 23, miarowa czynność serca 
90/min, bez istotnych odchyleń od stanu 
prawidłowego.

W EKG stwierdzono rytm zatokowy 
miarowy 89/min, oś pośrednia, załamki 
Q w I,II, aVF, V2-V6, uniesienie odcin-
ka ST w I, aVL, V2-V6 (fala Pardeego) 
– Rycina 1A.

Badania laboratoryjne przedstawiono 
w tabeli I.

Rozpoznanie wstępne: 
Zawał ściany przednio-bocznej mię-

śnia sercowego z uniesieniem odcinka 
ST (STEMI).

Dalsze postępowanie:
W trakcie transportu do kliniki pacjen-

towi podano doustnie nasycające dawki 
dwóch leków przeciwpłytkowych (600mg 
klopidogrelu, 300mg kwasy acetylosalicy-
lowego - ASA), oraz 5 tysięcy IU heparyny 
niefrakcjonowanej i 6mg morfiny dożylnie.

Pacjentowi w trybie pilnym wykonano 
koronarografię z dostępu przez tętnicę pro-
mieniową prawą. W badaniu stwierdzono 
95% zwężenie gałęzi przedniej zstępującej 
(GPZ) z obecnością skrzepliny i znacznym 
upośledzeniem przepływu w naczyniu (tęt-
nica dozawałowa), poza tym 75% zwęże-
nie gałęzi okalającej (GO) w początkowym 
odcinku i 50% po oddaniu dużej gałęzi 
marginalnej (GM) oraz 70% zwężenie gałę-
zi septalnej i 50% prawej tętnicy wieńcowej 
(Ryc. 2A i 2B).

Jednoczasowo pacjentowi wykonano 
angioplastykę gałęzi przedniej zstępują-
cej z wykorzystaniem trombektomii ssącej 
i implantacją stentu metalowego (Ryc. 3A 
i 3B). Zabieg przebiegał bez powikłań, uzy-
skano pełny przepływ w tętnicy dozawało-
wej (TIMI 3). W dalszym etapie pacjenta 
zakwalifikowano do angioplastyki gałęzi 
okalającej w trybie planowym. W trakcie 
zabiegu rozpoczęto podawanie choremu 
inhibitora receptora GP IIbIIIa (eptyfiba-
tyd), który kontynuowano przez 12 godzin 
po PCI. W okresie okołozabiegowym pa-

cjentowi podano także 1000 ml 0,9% soli 
fizjologicznej dożylnie. W trakcie badania 
i zabiegu użyto 180ml niejonowego nisko-
osmolarnego środka kontrastowego.

W badaniu echokardiograficznym 
stwierdzono prawidłową wielkość jam ser-
ca, małą niedomykalność zastawki mitral-
nej i trójdzielnej i dość rozległe zaburzenia 
kurczliwości odcinkowej ścian lewej ko-
mory (akineza koniuszka, koniuszkowego 
i środkowego segmentu ścian przedniej 
i przegrody międzykomorowej, koniuszko-
wego segmentu ściany dolnej, hipokineza 
podstawnych segmentów ściany przedniej 
i przegrody międzykomorowej). Frakcję 
wyrzutową lewej komory (LVEF) oceniono 
na 35%.

Podczas dalszej hospitalizacji kontynu-
owano podwójną terapię przeciwpłytkową 
(klopidogrel 75 mg/d i ASA 75 mg/d), do le-
czenia dołączono także bloker receptorów 
β-adrenergicznych (bisoprolol), statynę 
(atorwastatynę), inhibitor konwertazy an-
giotensyny (ramipril), inhibitor pompy pro-
tonowej (pantoprazol) i leki moczopędne 
(furosemid i spironolakton).

W trakcie dalszej hospitalizacji obser-
wowano stopniowy spadek wartości enzy-
mów martwicy mięśnia sercowego i typową 
ewolucję zmian niedokrwiennych w zapi-
sach elektrokardiograficznych. 

W trzeciej dobie hospitalizacji u chore-
go stwierdzono wzrost stężenia kreatyniny 
do 1,21 mg/dl (wzrost ponad dwukrotny). 

Wdrożono nawodnienie z 0,9% soli fizjo-
logicznej 1000 ml/d, uzyskując po dwóch 
dniach obniżenie stężenia kreatyniny, war-
tość w V-ej dobie i przy wypisie – 0,7 mg/
dl (Tab. II). 

W ósmej dobie hospitalizacji chorego 
wypisano do domu z zaleceniem regular-
nego przyjmowania leków, przestrzegania 
zasad wtórnej prewencji choroby wieńcowej 
oraz okresowej kontroli kardiologicznej.

EKG przy wypisie – rytm zatokowy 
miarowy 67/min, oś pośrednia, zespoły 
QS w V3-V4, załamki Q w I, II, aVL, V5-
V6, przetrwałe uniesienie ST z ujemnymi 
załamkami T w V2-V6 (Ryc. 1B).

Leki zalecone przy wypisie:
– klopidogrel 75mg/d – przez 12 miesięcy
– ASA 75 mg/d
– bisoprolol 2,5 mg/d
– ramipril 1,25 mg/d
– atorwastatyna 40 mg/d
– furosemid 20 mg/d
– spironolakton 25 mg/d
– pantoprazol 20 mg/d

Rozpoznanie ostateczne:
Zawał ściany przednio-bocznej mię-

śnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.
Ostre uszkodzenie nerek wywołane 

środkami kontrastowymi.

Dalszy przebieg
Po 6 tygodniach chorego przyjęto 

ponownie do Kliniki w celu kontynuowa-

Tabela I 
Badania laboratoryjne przy przyjęciu.
Laboratory parameters at admission.

Oznaczenie (jednostka) Wynik
u chorego

Norma
w laboratorium

Morfologia krwi obwodowej
Hemoglobina (g/dl) 12,5 12 – 16

Hematokryt (%) 38,1 37 – 47
Erytrocyty (mln/μl) 4,03 4,0 – 5,5
Leukocyty (tys/μl) 10,93 4,0 – 10,0
Płytki krwi (tys/μl) 147 130 – 350
Glikemia (mg/dl) 127 65 - 105

Na (mmol/l) 139 135 - 147
K (mmol/l) 3,96 3,7 – 5,3

Kreatynina (mg/dl) 0,56 0,6 – 0,9
Lipidogram

Cholesterol całkowity (mg/dl) 224 130 – 200
Cholesterol LDL (mg/dl) 154 130 – 160
Cholesterol HDL (mg/dl) 45 45 – 65

Triglicerydy (mg/dl) 80 40 – 200
Troponina (ng/dl) 3,952 0,00 – 0,30

CK (IU/l) 814 25 – 195
CK-MB (IU/l) 93 0 – 26

AlAT (IU/l) 26 5 – 50
AspAT (IU/l) 84 5 – 50

Tabela II
Stężenia kreatyniny i wartość eGFR podczas hospitalizacji.
Creatinine and eGFR during hospitalization.

I doba III doba V doba
Kreatynina (mg/dl) 0,56 1,21 0,7

eGFR MDRD (mL/min/1,73m2) 141 58 109
Klirens kreatyniny wg Cockcrofta-Gaulta (mL/min) 117 54 93
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Rycina 1A. EKG przy przyjęciu – opis w tekście.
ECG at admission- explanation in the text.

Rycina 1B. EKG przy wypisie – opis w tekście.
ECG at discharge- explanation in the text.

Rycina 1C. EKG 6 tygodni po zawale.
ECG 6 weeks after myocardial infarction.



nia leczenia rewaskularyzacyjnego. Od 
zawału pacjent pozostaje stabilny, bóle 
zamostkowe nie nawracały. Choremu wy-
konano kontrolną koronarografię, w której 
stwierdzono trwały efekt PCI GPZ. Jedno-
czasowo wykonano angioplastykę gałęzi 
okalającej z implantacją stentu (Ryc. 4A 
i 4B). Pacjenta zakwalifikowano do dal-
szego leczenia zachowawczego choroby 
wieńcowej. Stężenie kreatyniny oznaczo-
ne w trakcie hospitalizacji (przy przyjęciu 
i kontrolne) wynosiło 0,75 mg/dl.

EKG wykonane 6 tygodni po zawale – 
rytm zatokowy miarowy 60/min, oś pośred-
nia, zespoły QS w V3-V4, ujemny załamek 

Rycina 2A. Koronarografia prawej tętnicy wieńcowej z 50% zwężeniem 
w początkowym odcinku (strzałka).
Angiography of the right coronary artery with 50% stenosis in the proximal part.

Rycina 2B. Koronarografia lewej tętnicy wieńcowej; 95% zwężenie GPZ ze 
skrzepliną (strzałki białe), 75% zwężenie GO (strzałka czarna). 
Angiography of the left coronary artery with 95% stenosis in anterior descending 
artery (white arrows), 75% stenosis in the circumflex artery (black arrows).

Rycina 3A i 3B. PCI GPZ – zwężenie przed zabiegiem i końcowy efekt zabiegu (strzałki)
Primary angioplasty of the anterior descending artery before and after the procedure (arrows).

T w aVL i głęboko ujemny w V2-V5, nie-
wielkie przetrwałe uniesienie ST w V2-V4 
(Ryc. 1C).

Dyskusja
Najlepszą i preferowaną metodą le-

czenia zawału mięśnia sercowego z unie-
sieniem odcinka ST jest pierwotna angio-
plastyka wieńcowa, którą należy wykonać 
w jak najkrótszym czasie. Do koronarografii 
i pPCI pacjentów kwalifikuje się ze wstęp-
nym rozpoznaniem STEMI stawianym na 
podstawie objawów klinicznych i zapisu 
EKG, bez oczekiwania na wyniki markerów 
sercowych, które może opóźnić wdrożenie 

leczenie reperfuzyjnego. Według wytycz-
nych ESC pierwotna angioplastyka powin-
na być wykonana w czasie nie dłuższym 
niż 60 minut od przyjęcia do ośrodka kar-
diologii inwazyjnej.

W przypadku prezentowanego pa-
cjenta ze świeżym rozległym zawałem 
mięśnia sercowego konieczne było pil-
ne wykonanie pPCI w celu przywróce-
nia krążenia w naczyniu dozawałowym. 
Pilny tryb wykonania zabiegu znacznie 
ogranicza możliwości wdrożenia postę-
powania zapobiegającego pokontrasto-
wemu uszkodzeniu nerek. Niemożliwe 
jest odpowiednio wczesne nawodnienie 
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w ostatnich latach intensywnie poszukiwa-
ne są wczesne biomarkery uszkodzenia 
nerek. Z dotychczasowych badań klinicz-
nych wynika, że takim wskaźnikiem może 
być NGAL, ale także KIM-1, cystatyna C 
czy renalaza [4].

U pacjentów poddawanych badaniom 
i zabiegom inwazyjnym, tak jak w przy-
padku omawianego chorego, należy mo-
nitorować parametry nerkowe. Wczesne 
stwierdzenie CI-AKI pozwala na wdrożenie 
odpowiedniego leczenia i zmniejsza ryzyko 
ciężkiego uszkodzenia nerek. 

Zapobieganie upośledzeniu funkcji ne-
rek oraz monitorowanie parametrów nerko-
wych jest niezmiernie ważne u wszystkich 
chorych z ostrymi zespołami wieńcowy-
mi, ponieważ każdy rodzaj upośledzenia 
funkcji nerek istotnie pogarsza wczesne 
i późne rokowanie u pacjentów ze świeżym 
zawałem mięśnia sercowego leczonych in-
wazyjnie [5].
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Rycina 4A i 4B. PCI GO – zwężenie przed zabiegiem i końcowy efekt zabiegu (strzałki białe). Na zdjęciach także widoczny trwały efekt PCI GPZ sprzed 6 tygodni 
(strzałka czarna).
Primary angioplasty of the circumflex artery before and after the procedure (white arrows), effect of primary angioplasty of anterior descending artery performed 6 
weeks before (black arrow).

przed PCI i w przypadku większości za-
wałów STEMI, jak i u omawianego cho-
rego, wlew roztworu soli fizjologicznej 
praktycznie rozpoczyna się kilka minut 
przed badaniem i zabiegiem. U prezento-
wanego pacjenta pomimo niewielu czyn-
ników ryzyka CI-AKI (wiek, ostry zespół 
wieńcowy) i podania nawodnienia doszło 
do pokontrastowego uszkodzenia nerek, 
a kontrolne prawidłowe stężenia kreaty-
niny były nieznacznie wyższe od warto-
ści wyjściowej. Na zjawisko przewlekłego 
utrzymywania się podwyższonych para-
metrów nerkowych po podaniu środków 
kontrastowych, które istotnie pogarszało 
rokowanie chorych z ostrym zespołem 
wieńcowym leczonym PCI, zwrócono 
uwagę w ostatnich latach. Wprowadzono 
pojęcia przejściowego i przetrwałego CI-
-AKI, natomiast nie zostały one jeszcze 
uwzględnione w wytycznych KDIGO [3].

Pokontrastowe uszkodzenie nerek bar-
dzo często nie jest rozpoznawane, gdyż 
istotny wzrost stężenia kreatyniny wystę-
puje kilka dni po podaniu środków cieniu-
jących, a zazwyczaj chorzy są wypisywani 
do domu po 1-2 dobach od badania czy 
zabiegu z użyciem kontrastu. Dlatego też 


