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SOUHRN
Cíl studie: Sledovat změny parametrů poškození ledvin po podání kontrastní látky (KL) u pacientů po angiografickém vyšet-
ření v závislosti na vstupní odhadnuté glomerulární filtraci (estimated glomerular filtration, eGF). 
Typ studie: Prospektivní studie.
Název a sídlo pracoviště: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakult-
ní nemocnice Motol; Kardiologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol; V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5.
Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 40 pacientů, kteří podstoupili angiografický výkon. Podle vstupní hodnoty eGFCKD-EPI 
jsme soubor rozdělili na dva podsoubory: podsoubor s eGF ≥ 1 mL/s/1,73 m2 tvořilo 28 pacientů (19 M a 9 Ž, věk 61,5 ± 
10,7 let) a podsoubor s eGF < 1 mL/s/1,73 m2 12 pacientů (5 M a 7 Ž, věk 74,6 ± 6,2 let). V časech 0, 4 a 24 h po podání 
KL byly odebírány vzorky séra k vyšetření kreatininu a cystatinu C a v časech 0, 4, 12 a 24 h po podání KL vzorky moči 
k vyšetření lipokalinu asociovaného s želatinázou neutrofilů (NGAL), N-acetyl-β-D-glukosaminidázy (NAG), α-1-mikroglobu-
linu, albuminu a kreatininu. Ke statistickému zpracování byly použity bootstrapované statistické metody. 
Výsledky: V časech 12 a 24 h po podání KL došlo ke statisticky významnému vzestupu močových koncentrací NGAL, α-1-
mikroglobulinu (p < 0,05) a NAG (p = 0,05 až v čase 24 h); v čase do 24 h po podání KL nedošlo ke statisticky významným 
změnám albuminurie, koncentrací sérového kreatininu a cystatinu C, ani GF z těchto markerů odvozených. Všechny sledo-
vané markery se v obou podsouborech vyvíjely mezi jednotlivými odběry obdobně.  
Závěr: V naší studii u pacientů po podání KL předcházel vzestup koncentrací močových NGAL, α-1-mikroglobulinu a NAG 
vzestupu sérového kreatininu, cystatinu C a albuminurie.
Klíčová slova: lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, α-1-mikroglobulin, N-acetyl-β-D-glukosaminidáza, albuminurie, 
kontrastní látkou indukovaná nefropatie.

SUMMARY
Fořtová M., Sopko B., Zemánek D., Oravec M., Klapková E., Průša R.: Changes in urinary and serum markers of 
renal injury in adult patients after angiographic contrast medium administration
Objective: Monitoring of renal injury parameters changes after contrast medium (CM) administration in patients after angio-
graphic examination, depending on the initial estimated glomerular filtration (eGF).
Design: Prospective study.
Settings: Department of Medical Chemistry and Clinical Biochemistry, University Hospital Motol, Charles University, Second 
Faculty of Medicine; Department of Cardiology, University Hospital Motol, Charles University, Second Faculty of Medicine; 
V Úvalu 84, 150 06 Prague 5 (Czech Republic). 
Material and Methods: The study included 40 patients who underwent angiographic examination. Based on the input value 
of eGFCKD-EPI, we divided the entire group into two subgroups: subgroup with eGF ≥ 1 mL/s/1.73 m2 was composed of 28 
patients (19 M and 9 F, age 61.5 ± 10.7 years) and a subgroup with eGF  < 1 mL/s/1.73 m2 of 12 patients (5 M and 7 F, age 
74.6 ± 6.2 years). At 0, 4 and 24 hours after the CM administration, serum samples were taken to examine creatinine and 
cystatin C, and, at 0, 4, 12, and 24 hours following the CM administration urine samples were taken to examine neutrophil 
gelatinase-associated lipocalin (NGAL), N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG), α-1-microglobulin, albumin and creatinine. 
The bootstrap statistical methods were used for statistical analyses.
Results: At 12 and 24 hours after CM administration, there were a statistically significant increase in urinary concentrations 
of NGAL, α-1-microglobulin (p < 0.05) and NAG (p = 0.05 in time 24 hours); no statistically significant changes in albuminu-
ria, serum creatinine and cystatin C concentrations, or GF derived from these markers occurred within 24 hours after CM 
administration. All monitored markers developed similarly in each subgroup.
Conclusion: In our study, in patients after CM administration, the increase of urinary NGAL, α-1-microglobulin and NAG 
concentrations was preceded by an increase in serum creatinine, cystatin C and albuminuria. 
Keywords: neutrophil gelatinase-associated lipocalin, α-1-microglobulin, N-acetyl-β-D-glucosaminidase, albuminuria, con-
trast medium-induced nephropathy.
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Úvod

Po podání kontrastní látky (KL) při angiografickém 
vyšetření hrozí rozvoj tzv. nefropatie způsobené podá-
ním kontrastní látky. Je definována jako akutní poškození 
ledvin (acute kidney injury, AKI) po podání KL při vylou-
čení jiné příčiny tohoto stavu. Konkrétní definice této nef-
ropatie je však nejednotná [1]: kontrastem indukované 
AKI (contrast induced AKI, CIAKI) bývá definováno jako 
relativní zvýšení sérového kreatininu alespoň o 50 %  
nebo jeho absolutní zvýšení alespoň o 26,5 µmol/L  
v průběhu 48 hodin po podání KL [2, 3 a podle Acu-
te Kidney Injury Network], a kontrastem indukovaná 
nefropatie (contrast induced nephropathy, CIN) jako 
relativní zvýšení sérového kreatininu alespoň o 25 %, 
nebo v absolutních hodnotách alespoň o 44,2 µmol/L 
v průběhu 48 resp. 72 hodin po podání KL [3-5 a pod-
le European Society of Urogenital Radiology). V riziku 
vzniku této nefropatie (v dalším textu bude užívána pro 
nefropatii způsobenou KL pouze zkratka CIN, nezávisle 
na výše uvedených zpřesňujících kritériích) jsou paci-
enti s chronickým onemocněním ledvin (chronic kidney 
disease, CKD). Míru rizika pak ovlivňují další faktory jako 
stav hydratace, věk, užívání nefrotoxických léků (např. 
ACE inhibitory, nesteroidní antiflogistika), diabetes mel-
litus s obezitou a přítomnost srdečního selhání [6]. 

Ačkoli se CIN obecně omezuje na přechodné snížení 
funkce ledvin, nejedná se o benigní komplikaci. Určitý 
stupeň zbytkového poškození ledvin byl zaznamenán 
u 30 % osob postižených CIN [7]. CIN představuje třetí 
nejčastější příčinu akutního selhání ledvin u hospitalizo-
vaných pacientů (po ischemickém poškození a poško-
zení nefrotoxickými léky) a 10 % všech příčin selhání 
ledvin vzniklých během hospitalizace [8]. Vzrůstající 
incidence je dána výrazným nárůstem prováděných 
diagnostických a intervenčních radiologických vyšet-
ření s KL. U běžné populace se výskyt CIN udává do 
2,5 %, u rizikových nemocných incidence stoupá na 
20 až 38 % a u pacientů se vstupním kreatininem nad  
440 µmol/L až na 50 % [9, 10].

Cílem naší studie bylo sledovat změny parametrů 
poškození ledvin, a to močových markerů: lipokalinu 
asociovaného s želatinázou neutrofilů (NGAL), N-ace-
tyl-β-D-glukosaminidázy (NAG), α-1-mikroglobulinu, 
albuminu a sérových markerů: cystatinu C a kreatininu 
v závislosti na podání KL u pacientů po angiografickém 
vyšetření v kontextu různé vstupní odhadnuté glomeru-
lární filtrace (estimated glomerular filtration, eGF). 

Soubor pacientů a metody

Soubor tvořilo 40 pacientů (24 mužů a 16 žen) prů-
měrného věku 66,2 ± 11,2 let (od 39 do 85 let, medián 
67 let), kteří podstoupili angiografický výkon. 28 pa-
cientů podstoupilo selektivní koronarografii (základní 
diagnóza byla u 25 pacientů chronická ischemická cho-
roba srdeční, u 1 pacienta bolest na hrudi, u 1 pacienta 
angina pectoris a u 1 pacienta stenóza aortální chlop-
ně). 12 pacientů podstoupilo digitální subtrakční angio-
grafii pro aterosklerózu končetinových tepen. U většiny 

pacientů se jednalo o plánované nekomplikované výko-
ny s propuštěním den následující po výkonu. Z tohoto 
důvodu jsme nemohli provést vyšetření za 48 resp. 72 
hodin po podání kontrastní látky a hodnotit případný 
rozvoj kontrastem indukované nefropatie. Všichni pa-
cienti podepsali informovaný souhlas se studií.

V časech 0, 4 a 24 hodin (T0, T4, T24) po podá-
ní KL byly odebírány vzorky séra k vyšetření kreatininu 
a cystatinu C a v časech 0, 4, 12 a 24 hodin (T0, T4, 
T12, T24) po podání KL vzorky moči k vyšetření NGAL, 
NAG, α-1-mikroglobulinu, albuminu a kreatininu. Tyto 
markery jsme hodnotili jednak v souboru všech pacien-
tů a jednak po jeho následném rozdělení podle vstup-
ní eGFCKD-EPI v podsouborech s eGF ≥ 1 mL/s/1,73 m2  
a < 1 mL/s/1,73 m2. 

Koncentrace sérového a močového kreatininu, 
sérového cystatinu C, močového NAG a močového 
α-1-mikroglobulinu byly stanoveny automatickým ana-
lyzátorem Advia 1800 (Siemens, USA). Kreatinin byl 
stanoven enzymovou kolorimetrickou metodou (Enzy-
matic Creatinine_2, Siemens, USA). Stanovení je navá-
záno na standardní referenční materiál NIST SRM 967 
metodou LC-IDMS (liquid chromatography-isotope 
dilution mass spectrometry) a je založeno na enzymové 
reakci Fossatiho, Prencipa a Bertiho, měří se výsledná 
absorbance barevného produktu při 596/694 nm. Pro 
odhady GF ze sérových koncentrací kreatininu byla 
použita rovnice CKD-EPI z roku 2009. Sérový cystatin 
C byl stanoven imunoturbidimetricky (Dako Cytomation; 
metoda využívá králičí antisérum, vytvořený zákal měřen 
při 545 nm), k naměřenému výsledku byla automaticky 
vypočtena odhadovaná hodnota GF podle Grubbeho 
CAPA rovnice [11]. Močový NAG byl stanoven kolorime-
trickou metodou (Diazyme), při které NAG hydrolyzuje 
v alkalickém prostředí substrát 2-methoxy-4-(2’nitrovi-
nyl)-fenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranosid na 
2-methoxy-4-(2’nitrovinyl)-fenol, koncentrace NAG je 
přímo úměrná změně absorbance při 505 nm. Močo-
vý α-1-mikroglobulin byl stanoven imunoturbidimetricky 
(Roche Diagnostics, Německo; reakce s ovčí polyklonál-
ní protilátkou, vytvořený zákal měřen při 340 nm).

Koncentrace močového NGAL byla stanovena 
chemiluminiscenční mikročásticovou imunoanalý-
zou (CMIA, automatický analyzátor Architect i4000, 
Abbott). Výrobcem byla definována hodnota cut-off pro 
AKI: 131,7 µg/L.

Albuminurie byla vyšetřována jednak imunoturbidime-
trickou (IT) metodou využívající polyklonální ovčí protilát-
ky proti lidskému albuminu (metoda Tina-quant Albumin 
2. generace, Roche Diagnostics, Německo; vytvořený 
zákal měřen při 340 nm) automatickým analyzátorem 
Cobas Integra 400 (Roche Diagnostics, Německo) a jed-
nak vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC, 
home-made metoda [12], HPLC sestava Agilent 1200, 
Agilent Technologies, Santa Clara, USA). Výsledky byly 
klasifikovány do kategorií A1, A2, A3 [13, 14]. 

Při statistickém zpracování jsme nejdříve testovali 
rozložení dat a zjistili jejich nenormální distribuci. Aby-
chom předešli zkreslení díky tomuto typu rozložení 
dat, použili jsme bootstrapované statistické analýzy 
s 1000 opakováním [15] a R statistický program [16, 
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17]. Ke zjištění statistických rozdílů ve vývoji hodnot 
jednotlivých parametrů v čase, odlišnosti hodnot jed-
notlivých parametrů mezi podsoubory s eGFCKD-EPI ≥ 1  
a < 1 mL/s/1,73 m2 a odlišnosti vývoje jednotlivých 
parametrů v čase mezi těmito podsoubory jsme použi-
li bootstrapovanou dvoucestnou ANOVA analýzu, ke 
zjištění rozdílů mezi dvěma časy odběrů u jednotli-
vých parametrů jsme následně použili bootstrapova-
ný Tukeyho HSD Post-hoc test. Korelační závislosti 
mezi jednotlivými parametry byly hodnoceny stanove-
ním Spearmanových korelačních koeficientů. Hodnoty  
p < 0,05 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky

Rozdělení souboru pacientů
Podle vstupní hodnoty eGFCKD-EPI jsme soubor všech 

pacientů (N = 40) rozdělili na dva podsoubory: Podsou-
bor s eGF ≥ 1 mL/s/1,73 m2 („podsoubor s eGF ≥ 1“) 

tvořilo 28 pacientů, 19 mužů a 9 žen, průměrného věku 
61,5 ± 10,7 let a podsoubor s eGF < 1 mL/s/1,73 m2  
(„podsoubor s eGF < 1“, nejnižší vstupní eGF podle 
CKD-EPI:  0,66 mL/s/1,73 m2) 12 pacientů, 5 mužů 
a 7 žen, průměrného věku 74,6 ± 6,2 let. 
 
Biochemické nálezy

Výsledky vyšetření jednotlivých sérových a močo-
vých markerů v podsouborech pacientů s eGF < a ≥ 1 
jsou uvedeny v Tabulce 1 až 4, výsledky bootstrapova-
né ANOVA analýzy v Tabulce 5. 

V průběhu našeho sledování nedošlo ke statisticky 
významným změnám koncentrací sérového kreatininu 
a cystatinu C, ani GF z těchto markerů odvozených. 

Došlo však ke změnám některých močových mar-
kerů. Statisticky významný vzestup močových NGAL 
a α-1-mikroglobulinu ve srovnání s výchozími hodnota-
mi byl zjištěn v čase 12 hodin po podání KL (T12; p < 
0,05), v čase 24 hodin (T24) bylo zvýšení ještě význam-
nější (p < 0,01). Mezi korigovanými močovými koncen-

Table 1: Serum biomarkers and eGF in the eGFCKD-EPI < 1 mL/s/1.73 m2 subgroup (N = 12)

Biomarker T0 T4 T24

S-creat [µmol/L] 105.9 ± 20.5 (101.0) 103.1 ± 17.4 (103.0) 116.3 ± 21.3 (115.0)

eGFCKD-EPI [mL/s/1.73 m2] 0.87 ± 0.11 (0.87)  0.88 ± 0.14 (0.87) 0.78 ± 0.14 (0.76)

S-cyst [mg/L] 1.41 ± 0.24 (1.41) 1.44 ± 0.29 (1.41) 1.50 ± 0.35 (1.41)

eGFcyst [mL/s/1.73 m2] 0.84 ± 0.21 (0.80) 0.82 ± 0.25 (0.79) 0.80 ± 0.34 (0.79)

The results are expressed as means ± SD and medians (bold in brackets); T0, T4, T24: 0, 4, 24 hours after administration of the contrast 
medium; creat: creatinine, cyst: cystatin C.

Table 2: Urinary biomarkers in the eGFCKD-EPI < 1 mL/s/1.73 m2 subgroup (N = 12)

Biomarker T0 T4 T12 T24

U-creat [mmol/L] 5.2 ± 3.1 (4.6) 4.4 ± 1.9 (4.9) 10.1 ± 4.0 (10.0) 11.0 ±12.6 (7.7)

U-NGAL [µg/L] 18.8 ± 21.5 (10.9) 34.0 ± 63.2 (9.70) 35.7 ± 31.4 (23.6) 37.4 ± 30.8 (36.4)

U-NGAL/U-creat  
[µg/mmol]

4.41 ± 5.15 (2.15) 7.21 ± 11.4 (2.37) 4.80 ± 5.40 (2.20) 5.48 ± 5.95 (3.65)

U-NAG [nkat/L] 56.4 ± 49.3 (37.8) 35.9 ± 24.6 (37.1) 58.5 ± 35.7 (50.1) 112.9 ± 98.4 (67.2)

U-NAG/U-creat [nkat/mmol] 11.97 ± 8.38 (11.35) 10.07 ± 9.35 (8.40) 7.74 ± 9.14 (5.23) 13.12 ± 9.80 (7.87)

U-α-1-m [mg/L] 32.5 ± 33.0 (21.1) 33.2 ± 24.7 (25.7) 62.1 ± 38.6 (52.8) 59.2 ± 55.8 (50.7)

U-α-1-m/U-creat  
[mg/mmol]

5.85 ± 3.02 (4.93) 7.83 ± 4.34 (7.19) 6.63 ± 4.32 (5.40) 6.88 ± 3.07 (6.46)

AUIT [mg/L] 152.3 ± 506.7 (5.10) 122.5 ± 354.7 (3.90) 133.6 ± 409.9 (6.10) 354.3 ± 1088.6 (15.75)

AUIT/U-creat [mg/mmol] 43.4 ± 144.8 (0.88) 54.5 ± 169.8 (1.45) 32.8 ±108,5 (0.85) 40.3 ± 125.2 (3.21)

AUHPLC [mg/L] 173.4 ± 548.1 (14.0) 131.1 ± 381.4 (13.4) 228.3 ± 704.7 (15.9) 370.1 ± 1103.7 (25.4)

AUHPLC/U-creat  
[mg/mmol]

49.5 ± 156.6 (2.72) 57.5 ± 182.9 (3.62) 56.4 ±186.6 (2.08) 42.9 ± 126.7 (4.94)

The results are expressed as means ± SD and medians (bold in brackets); T0, T4, T12, T24: 0, 4, 12, 24 hours after administration of the 
contrast medium; creat: creatinine, NGAL: neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NAG: N-acetyl-β-D glucosaminidase, α-1-m: α-1-mi-
croglobulin, AU: albuminuria, IT: immunoturbidimetry, HPLC: high performance liquid chromatography.

Table 3: Serum biomarkers and eGF in the eGFCKD-EPI ≥ 1 mL/s/1.73 m2 subgroup (N = 28)

Biomarker T0 T4 T24

S-creat [µmol/L] 65.6 ± 14.6 (65.0) 71.1 ± 12.5 (74.5) 68.8 ± 14.9 (69.0)

eGFCKD-EPI [mL/s/1.73 m2] 1.58 ± 0.19 (1.58)  1.53 ± 0.17 (1.53) 1.56 ± 0.25 (1.56)

S-cyst [mg/L] 1.06 ± 0.20 (1.08) 1.03 ± 0.21 (1.03) 1.02 ± 0.20 (1.00)

eGFcyst [mL/s/1.73 m2] 1.41 ± 0.55 (1.24) 1.46 ± 0.53 (1.34) 1.47 ± 0.50 (1.41)

The explanation is the same as in Table 1.
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tracemi NGAL nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 
v čase, v případě korigovaného močového α-1-mikro-
globulinu statisticky významné změny v čase zjištěny 
byly (T0 vs. T4; p < 0,05). Močový α-1-mikroglobulin se 
významně lišil i mezi podsoubory podle eGF (p < 0,05; 
koncentrace byly s podivem vyšší v podsouboru s eGF 
≥ 1), překvapující pro nás bylo také zjištění, že většina 
hodnot (94 %) byla nad referenčním rozmezím. V přípa-
dě močového NAG byl zjištěn pouze statisticky hraniční 
vzestup jeho koncentrace v čase mezi odběry T0 a T24 
(p = 0,05). Mezi močovými koncentracemi α-1-mikro-
globulinu a NAG byla zjištěna významná korelace (r = 
0,80; p < 0,05).

Albuminurie stanovená IT i HPLC, stejně tak jako 
jejich poměry na kreatinin, se v závislosti na podání KL 
s časem statisticky významně neměnily. Mezi těmito 
markery albuminurie IT vs. HPLC byly zjištěny význam-
né korelační vztahy, a to v případě vstupních, postpro-
ceduálních i všech dat (r = 0,999;  p < 0,001). 

Močový kreatinin se významně měnil v čase, 
k významnému vzestupu oproti vstupní hodnotě T0 
a hodnotě v čase T4 došlo v časech T12 a T24 (p < 
0,01). Byl zjištěn významný rozdíl (p = 0,008) mezi 
CKD-EPI podsoubory: pacienti s eGF ≥ 1 vykazovali 
vyšší hodnoty ve všech odběrech. V časech T0 a T4 
jsme nalezli vysoké procento (51 %) zastoupení kon-

Table 4: Urinary biomarkers in the eGFCKD-EPI ≥ 1 mL/s/1.73 m2 subgroup (N = 28)

Biomarker T0 T4 T12 T24

U-creat [mmol/L] 8.5 ± 5.9 (7.4) 7.1 ± 5.4 (5.4) 13.4 ± 7.2 (11.3) 17.3 ±11.9 (17.6)

U-NGAL [µg/L] 22.7 ± 27.1 (12.0) 25.0 ± 31.2 (7.3) 35.6 ± 58.5 (18.6) 50.0 ± 68.5 (22.3)

U-NGAL/U-creat [µg/mmol] 2.82 ± 2.56 (1.87) 3.19 ± 2.82 (1.55) 3.64 ± 9.17 (1.33) 3.31 ± 4.31 (1.72)

U-NAG [nkat/L] 61.2 ± 49.9 (44.9) 57.5 ± 64.8 (36.2) 70.9 ± 74.6 (49.4) 121.0±119.8 (76.4)

U-NAG/U-creat [nkat/mmol] 8.27 ± 8.91 (5.87) 8.92 ± 8.65 (5.94) 6.27 ± 8.22 (4.05) 7.67 ± 6.22 (6.39)

U-α-1-m [mg/L] 40.8 ± 39.5 (37.8) 54.1 ± 48.7 (39.4) 70.5 ± 55.4 (52.3) 122.6±176.2 (85.9)

U-α-1-m/U-creat [mg/mmol] 6.30 ±10.56 (4.19) 8.26 ± 5.99 (6.78) 5.77 ± 5.56 (4.88) 7.25 ± 9.15 (5.06)

AUIT [mg/L] 11.7 ± 17.8 (3.8) 9.9 ± 17.0 (3.5) 7.6 ± 8.7 (4.6) 36.8 ± 73,7 (9.0)

AUIT/U-creat [mg/mmol] 1.62 ± 1.81 (0.89) 1.66 ± 2.43 (0.69) 0.75 ± 1.10 (0.41) 1.59 ± 2.21 (0.85)

AUHPLC [mg/L] 20.8 ± 20.7 (12.9) 17.3 ± 20.9 (10.8) 16.4 ± 11.7 (13.2) 46.8 ± 80.8 (17.6)

AUHPLC/U-creat [mg/mmol] 3.24 ± 2.80 (2.36) 2.91 ± 3.02 (1.89) 1.56 ± 1.56 (1.28) 2.40 ± 2.56 (1.52)

The explanation is the same as in Table 2.

Table 5: Bootstrapped two-way ANOVA

p-values
Factors of comparison

Times of samples taking eGF
CKD-EPI

 subgroups
Times of samples taking 
and eGF

CKD-EPI
 subgroups

S-creat  [µmol/L] 0.261 <0.001 0.166

eGFCKD-EPI [mL/s/1.73 m2] 0.402 <0.001 0.402

S-cyst [mg/L] 0.890 <0.001 0.425

eGFcyst [mL/s/1.73 m2] 0.779 <0.001 0.337

U-creat [mmol/L] 0.001 0.008 0.274

U-NGAL [µg/L] 0.033 0.295 0.951

U-NGAL/U-creat [µg/mmol] 0.825 0.249 0.802

U-NAG [nkat/L] 0.052 0.731 0.922

U-NAG/U-creat [nkat/mmol] 0.064 0.237 0.573

U-α-1-m [mg/L] 0.025 0.027 0.555

U-α-1-m/U-creat [mg/mmol] 0.027 0.705 0.896

AUIT [mg/L] 0.640 0.704 0.853

AUIT/U-creat [mg/mmol] 0.781 0.295 0.710

AUHPLC [mg/L] 0.626 0.614 0.991

AUHPLC/U-creat [mg/mmol] 0.243 0.010 0.371

Factor “times of samples taking“: the significance of the change of the individual biomarkers over time in the all group of patients (N = 40).
Factor “eGF

CKD-EPI
 subgroups“: the significance of the differences of the individual biomarkers (regardless of the time factor) between the 

eGFCKD-EPI subgroups, it means between the subgroup with eGF  ≥ 1 mL/s/1.73 m2 (N = 28) and with eGF < 1 mL/s/1.73 m2 (N = 12).
Factor “times of samples taking and eGF

CKD-EPI
 subgroups“: the significance of the different behavior of individual markers over time 

between the eGFCKD-EPI subgroups. 
The statistically significant p-values are shown in bold. Explanation of abbreviations of biomarkers is given in Table 1 and 2.
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centrací močového kreatininu pod dolní hranicí refe-
renčního rozmezí, v časech T12 a T24 jsme nalezli 
naopak značné zastoupení (35 %) nad horní hranicí 
referenčního rozmezí.

Všechny sledované markery se chovaly v obou pod-
souborech obdobně mezi jednotlivými odběry (neby-
ly zjištěny statisticky významné diference v čase mezi 
podsoubory, viz poslední sloupec v Tabulce 5). 

Diskuse

V naší studii jsme měli k dispozici vzorky pouze do 
24 hodin po podání KL, proto jsme nemohli hodno-
tit rozvoj CIN, ale pouze vývojové trendy jednotlivých 
markerů po zátěži ledvin KL. I přesto je z našich výsled-
ků patrné, že v časech 12 a 24 hodin po podání KL 
došlo k statisticky významnému vzestupu močových 
koncentrací NGAL, α-1-mikroglobulinu a NAG; a že 
v čase do 24 hodin po podání KL nedošlo k statistic-
ky významným změnám albuminurie (stanovené jak IT, 
tak HPLC), sérového kreatininu a cystatinu C, ani GF 
z těchto markerů odvozených. I pokud by tedy u ně-
kterých našich pacientů k rozvoji CIN došlo, vzestup 
močových NGAL, α-1-mikroglobulinu a NAG by velmi 
pravděpodobně předcházel vzestupu sérového kreati-
ninu, cystatinu C a albuminurie. 

Významný vzestup močového NGAL po podání KL 
bývá popisován u pacientů s normální funkcí ledvin 
i u pacientů s CKD. Některé studie uvádějí významný 
korelační vztah vstupního NGAL s věkem, sérovým krea-
tininem, glomerulární filtrací, stadiem CKD a někdy též se 
sérovým cystatinem C nebo s albuminurií [18-21]. Naše 
studie však při korelaci vstupních, postprocedurálních, 
ani všech dat těchto markerů žádné ze zmíněných kore-
lací nezjistila, určité odlišnosti v  podsouborech podle 
eGF však vysledovat lze. V případě podsouboru s eGF 
< 1 došlo k více než dvojnásobnému vzestupu mediá-
nu NGAL v čase 12 hodin a k více než trojnásobnému 
v čase 24 hodin po podání KL, v čase 24 hodin došlo 
i k téměř dvojnásobnému vzestupu poměru močo-
vý NGAL/močový kreatinin. V podsouboru s eGF ≥ 1  
bylo zvýšení mediánů méně výrazné (nedošlo ani ke 
dvojnásobnému vzestupu NGAL, korigovaný NGAL byl 
v průběhu celého sledování prakticky stejný). Subklinic-
ká CIN bývá v některých studiích definována více než 
dvojnásobným vzestupem koncentrací NGAL (bez vze-
stupu sérového kreatininu [21]). K němu došlo u 54 % 
pacientů s eGF < 1 a pouze u 35 % pacientů s eGF ≥ 1.  
Tento podrobnější rozbor naznačuje na vyšší náchyl-
nost pacientů s CKD k rozvoji kontrastem indukované 
nefropatie. Jsme si však vědomi skutečnosti, že se 
statistická analýza rozdílnosti vývoje tohoto markeru 
v čase mezi podsoubory nepotvrdila a že jsme v obou 
podsouborech pozorovali ve většině případů poměrně 
nízké hladiny NGAL. 

Změny koncentrací kreatininu byly sice statisticky 
nevýznamné, ale stojí za povšimnutí, že u pacientů 
z podsouboru s eGF ≥ 1 byl zjištěn v čase 4 hodiny po 
podání KL vzestup mediánu o 15 % a v čase 24 hodin 
došlo k jeho návratu téměř k hodnotě před výkonem, 

v případě pacientů z podsouboru s eGF < 1 ke vze-
stupu mediánu (o 14 %) došlo až v čase 24 hodin po 
podání KL.

Na výsledcích se mohla odrazit i skutečnost, že 
pacienti z podsouboru s eGF < 1 byly v průměru o 13 
let starší (korelace žádného z vyšetřovaných markerů 
s věkem však nalezena nebyla). 

Úloha NGAL při včasné diagnostice CIN byla zkou-
mána u dětských i dospělých pacientů v celé řadě stu-
dií, jež většinou poukazují na jeho velmi dobrý prediktivní 
potenciál. Jeho vzestup po podání KL byl zaznamenán 
v různých časech, např. studie u dětí popisuje zvýšení 
již za 2 hodiny [22], studie u dospělých za 4, 12 nebo 
dokonce až za 24 hodin [8, 23, 24]. V roce 2017 byly 
publikovány dvě studie, které význam vyšetření NGAL 
v predikci CIN zpochybňují [25, 26]. Tito autoři však 
močový NGAL vyšetřovali v časech 4 až 6 hodin po 
výkonu, v tomto časovém úseku nedošlo k jeho vze-
stupu ani v naší, ani v řadě dalších studií [8, 24]. Roz-
hodovací meze pro významné zvýšení NGAL po podání 
KL byly navíc poměrně přísné: buď vzestup koncentra-
ce nad 150 µg/L v případě vstupních hodnot < 75 µg/L 
nebo zdvojnásobení koncentrací v případě vstupních 
hodnot ≥ 75 µg/L [25]. Podle těchto kritérií by v případě 
naší studie došlo k významnému zvýšení NGAL pouze 
u jednoho pacienta (s eGF < 1) v čase 4 hodiny, u jed-
noho pacienta (s eGF ≥ 1) v čase 12 hodin a u dvou 
pacientů (s eGF ≥ 1) v čase 24 hodin po podání KL.

Ve studii [26] došlo k rozvoji CIN u 16 % pacientů 
a v čase 4 hodiny po podání KL byl u nich zaznamenán 
významný vzestup cystatinu C. Na význam cystatinu C 
v čase 24 hodin po výkonu v predikci CIN upozorňu-
je i další studie [27]. V naší studii jsme však významné 
změny v čase nezaznamenali. 

V případě α-1-mikroglobulinu a NAG některé studie 
nenacházejí koncentrační změny po podání KL [27], 
jiné ano [28, 29], podobně jako naše studie. U α-1-mik-
roglobulinu pro nás bylo překvapující, že 94 % všech 
výsledků překročilo referenční meze a dále to, že jeho 
hodnoty byly významně vyšší v podsouboru s eGF ≥ 1.  
Předmětem našeho dalšího zájmu bude tento marker 
sledovat u co největšího souboru pacientů různých 
věkových kategorií, jak bez poškození ledvin, tak s růz-
ným stupněm renální insuficience.

Albuminurie je sledovaná po podání KL výjimečně, 
v dostupné literatuře jsme našli pouze dvě studie [27, 
28] a jejich výsledky korespondují s našimi (nebyly zjiš-
těny významné změny). Mezi albuminurií stanovenou 
IT a HPLC jsme zjistili statisticky významný korelační 
vztah (a to jak v případě vstupních, posproceduálních, 
tak i všech dat), z čehož vyplývá, že po podání KL 
v ledvině pravděpodobně nevzniká další imunochemic-
ky nereaktivní albumin.

Vyšetření močového kreatininu pro nás bylo důležité 
ze dvou důvodů: jednak jsme na jeho koncentraci vzta-
hovali zmiňované močové markery, jednak nám sloužil 
jako marker hydratace pacientů a funkce ledvin. Paci-
enti z podsouboru s eGF < 1 vykazovali významně nižší 
hodnoty močového kreatininu ve všech odběrech, ve 
vstupním vyšetření a v čase 4 hodiny po podání KL 
jsme u nich nalezli 58 % zastoupení koncentrací kreati-
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ninu pod dolní hranicí referenčního rozmezí (v podsou-
boru s eGF ≥ 1 to bylo 48 %), ostatní hodnoty  v těchto 
časech byly v rámci referenčního rozmezí. Tyto výsled-
ky ukazují na dobrý stav hydratace (resp. až zvýšenou 
hydrataci) před výkonem v rámci přípravy před podá-
ním KL, což je v souladu s doporučením [6]. V časech 
12 a 24 hodin po podání KL jsme nalezli naopak značné 
zastoupení močového kreatininu nad referenčním roz-
mezím, a to především v podsouboru s eGF ≥ 1 (45 %  
případů vs. „pouze“ 15 % případů v podsouboru s eGF 
< 1). Výsledky nasvědčují tomu, že větší důraz na dosta-
tečný stav hydratace byl kladen v rizikovém souboru 
pacientů s renální insuficiencí. Močový kreatinin v naší 
studii v některých případech zkorigoval močové mar-
kery tak, že jejich statisticky významný vzestup se stal 
po korekci nevýznamným. V souladu se závěry studie 
[30] doporučujeme i při hodnocení vzniku kontrastem 
indukované nefropatie vyšetřovat jak markery nekori-
gované, tak korigované na močový kreatinin. 

Závěr 

U dospělých pacientů po angiografii došlo v časech 
12 a 24 hodin po podání KL ke statisticky významné-
mu vzestupu močových koncentrací NGAL, α-1-mikro- 
globulinu a NAG; v čase do 24 hodin po podání KL 
nedošlo ke statisticky významným změnám albuminu-
rie, koncentrací sérového kreatininu a cystatinu C, ani 
GF z těchto markerů odvozených. Při hodnocení vzni-
ku kontrastem indukované nefropatie doporučujeme 
vyšetřovat močové markery jak nekorigované, tak kori-
gované na močový kreatinin. 
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