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Radyokontrast Maddeler

• Radyokontrast madde (radyo opak 
madde); radyolojide kullanılan 
vücuda gönderilen X ışınlarını tutan, 
o bölgeden X ışınlarının geçişine 
izin vermeyen maddelere denir. 

• Bu iyotlu bileşikler, içi boş organları • Bu iyotlu bileşikler, içi boş organları 
ve damarları daha belirgin ve 
görünür hale getirmek için kullanılır. 

• MR tetkiklerinde kullanılan 
Gadolinium bileşikleri yapı ve özellik 
olarak klasik radyokontrast 
maddelerden farklıdır.



Radyokontrast Maddeler

• Radyokontrast maddelerde en önemli element iyottur. 
• İyot, benzoik asit molekülüne bağlanmış bir bileşik 
olarak kullanılır. 

• Bu bileşiklerin opaklık derecesi moleküllerine bağlı 
olan iyot içerikleriyle doğru orantılıdır 

• Baryum: “Baryum sülfat” şeklinde ve damar
dışı yollarla vücuda verilir.



Radyokontrast Maddeler

• İyotlu kontrast maddeler:
– iyon halinde bulunma 
(iyonik) 

– iyon halinde bulunmama 
(non-iyonik) 

• Özelliklerine:

• Görüntüleme ajanlarıdır, 
tedavi edici ajanlar değillerdir. 

• Hidrofiliktir, düşük yağda 
çözünürlüğü vardır, bağlanma 
kapasitesi düşüktür. 

• Damar içi enjeksiyonu takiben • Özelliklerine:
– tek halkalı molekül 
(monomerik) 

– çift halkalı molekül 
(dimerik) 

• Damar içi enjeksiyonu takiben 
ekstravasküler ve 
ekstraselüler boşluğa girer 
(merkezi sinir sistemine 
giremez). 

• Hücre içine girmez, ilacın % 
90’ı böbreklerden 12 saat 
içinde atılır. 



Radyokontrast Maddeler

• Yüksek Osmolar
– 2000 mOsm/kg

• Düşük-Osmolar
– 600-800 mOsm/kg

• İzo-osmolar

• Anjiografi 

• İntravenöz ürografi (İVU), 

• Antegrad-retrograd 
pyelografi (İVP) ve 
sistografi• İzo-osmolar

– 290 mOsm/kg

sistografi

• Bilgisayarlı tomografi (BT) 

• Miyelografi 

• Girişimsel teknikler 

• Diğer incelemeler



Radyokontrast Madde: Yan etkiler

• (>%10)
– Santral sinir sistemi: Baş ağrısı (%1-16)

• ≥1% to 10%:
– Kardiyovasküler sistem: Anjina pektoris (3%), flushing (2%), bradikardi 

(1%), hipertansiyon (1%), hipotansiyon (1%), aritmi, MI, 
– Santral sinir sistemi: Sıcak basması (3%), ağrı (3%), üşüme, titreme, – Santral sinir sistemi: Sıcak basması (3%), ağrı (3%), üşüme, titreme, 
– Cilt: Ürtiker (1%), kaşıntı
– Gastrointestinal: Bulantı (1% to 7%), kusma (1% to 4%), anoreksi, 
– Genitouriner: Uriner retansiyon
– Lokal: Yanma hissi (1%), tromboflebit
– Nöromuskuler & İskelet: Kas ağrısı (1% to 2%)
– Okülar: Görme değişiklileri
– Solunum: Dispne, nazal konjesyon, pulmoner ödem

• <1% 
– Amnezi,  astım, TT.anafilatik reaksiyonT.kardiyopulmoner arest



Radyokontrast Madde: Kontraendikasyon

• Radyokontrast maddeye karşı 
hipersensivitesi olanlar







Radyokontrast İlişkili Nefropati

• RK madde kullanılmasından sonra diğer nedenlerin 
yokluğunda yeni gelişen veya artış gösteren böbrek işlev 
bozukluğu olarak tanımlanmaktadır

• Bazal serum kreatinin değerinde  0,5 mg/dl’nin üzerinde 
mutlak artış veya bazal değere göre % 25’den fazla artış mutlak artış veya bazal değere göre % 25’den fazla artış 
anlamlı kabul edilmektedir

• Kreatinin, RK madde kullanımından 24-48 saat sonra 
yükselir, genelde 3-5. günde zirve değere ulaşır, 1-3 
hafta sonra, bazale veya ona yakın değerlere geri döner 



Radyokontrast İlişkili Nefropati
Risk Faktörleri

• Böbrek fonksiyon 
bozukluğu

• Diabetes Mellitus
• Fazla miktarda 

radyokontrast kullanımı
• İntravasküler Volüm kaybı

• Tedavisi :
– HD etkisiz
– HF bir çalışmada 
faydalı

• Profilaksi:
• İntravasküler Volüm kaybı
• Konjestif kalp yetmezliği
• Sistemik hipotansiyon
• Nefrotoksik ilaç kullanımı 

(ACEi, NSAIDs)
• Mükerrer radyokontrast 

kullanımı
• M. Myelom 
• İleri yaş

• Profilaksi:
– IV hidrasyon 
– NAC
– NaHCO3
– Teofilin





Hemodiyaliz Hastalarında 
Radyokontrast Madde

• Üç Soru:
– Radyokontrast madde hemodiyaliz hastalarında 
kullanılabilir mi? Veya ne kadar güvenli?

– Hastalar radyokontrast madde aldıktan sonra 
hemodiyalize alınması gerekir mi?hemodiyalize alınması gerekir mi?

– Periton diyaliz hastalarında yaklaşım?



Seminars in Dialysis —Vol 17, No 3 (May–June) 2004 pp. 196–201



Rezidüel Fonksiyon Önemli mi?
HD ? – CAPD?

• Daha uzun survival

• Daha kısa HD süresi

• Daha az diyet ve sıvı kısıtlaması

• Daha iyi orta molekül klirensi

• Daha iyi Hb, PO4, K ve Ürat

• Daha uzun survival

• Daha iyi periton diyaliz yeterliliği

• Daha az diyet ve sıvı kısıtlaması

• Daha iyi orta molekül klirensi

• Daha iyi Hb, PO4, K ve Ürat

• Nutrisyon parametreleri

• Yaşam Kalitesi

• Hipoalbuminemi daha sık

• ACE, NSAIDs ve 
aminoglikozidler olumsuz etkiler

• Biyokompatible membranlar, 
bikarbonat solüsyon ve ultrapure
HD ile RRF azalması CAPD’den 
farklı değildir 

• Nutrisyon parametreleri

• Yaşam Kalitesi

• Hipoalbuminemi daha sık

• ACE, NSAIDs ve 
aminoglikozidler olumsuz etkiler 

• Nocturnal APD, CAPD’den daha 
kötü

Shahid M. Chandna and Ken Farrington: Seminars in Dialysis — 17 (3) 2004 pp. 196–201



RRF



Radyokontrast Madde: RRF Üzerine Etkisi

• Effect of Radiocontrast Dye Administered Via Fistulography on 

Residual Renal Function in Hemodialysis (HD) Patients: A 

Single Center Study. 
Shemin DG, Laliberty P, Chu N.

ASN Annual Meeting -- San Diego 
J Am Soc Nephrol (Nov) 20:203A 2009 

• 78 Hasta, her 3 ayda bir RRF ve idrar volümü incelemesi
• 1 yıl süre sonunda 66 hasta 
(12 hasta Merkez değiştirilmesi, Tx ve ölüm)
• 19  hasta

• 1 - 3 kez fistülografi
• Düşük ozmolar IV kontrast, 73±34 ml (range 30 - 145)



Radyokontrast Madde: RRF Üzerine Etkisi

Tüm grup

n=66

Fistülografi (+)

n= 19

Fistülografi (-)

n=47

Üre Klirensi 
Azalması ml/dk/yıl

0.8 ±2.3 0.4 ± 2.1 0.9 ± 1.9 

İdrar Volümü 
Azalması ml/yıl

160±490 75 ± 517 192 ± 446 

Shemin DG et al ASN Annual Meeting -- San Diego J Am Soc Nephrol (Nov) 20:203A 2009 

SONUÇ:
Fistülografi için uygulanan IV radyokontrast madde RRF’u etkilememiştir.



Radyokontrast: Dializable?
Gouge SF et al. Blood Purif. 1991;9(4):182-7

• In vitro Çalışma;
– cuprophane 

– polyacrylonitrile (PAN) diyalizer 

– polysulfone hemofilter 

• SF perfüzat, 37 C, 7.5 mmol/l (45 mg/dl) üre ve • SF perfüzat, 37 C, 7.5 mmol/l (45 mg/dl) üre ve 
Renografin (mw 723) veya Hexabrix (mw 1405)

• Perfüzat basıncı 0, 150, and 250 veya 300 mm Hg

• Diyalizat akım hızı 50, 100 ve 150 ml/dk

Sonuç;
polyacrylonitrile (PAN) diyalizer > cuprophane > 

polysulfone hemofilter



Radyokontrast: Dializable?
HF vs HDF

• Büyük baş hayvan tank model

• Kan akım hızı 100 ml/dk ve polysulfone hemofilter (PS 
filter-CF; membrane area: 0.7 m2) ile HF ve HDF 
yapılmış

• 200 ml iomeprol (300 mg/ml),  4 litre sığır kan tankına • 200 ml iomeprol (300 mg/ml),  4 litre sığır kan tankına 
ilave edilmiş

Sonuç;
İomeprol’ün çoğu atık tankına uzaklaştırılmış

HDF > HF 

Okahisa T et al, J Med Invest. 1998 Aug;45(1-4):87-93





Radyokontrast Madde & Farklı Diyaliz Yöntemleri

• Toplam 39 hasta (26 hasta HD, 13 hasta Kre>4 mg/dL)

• İşlem: CT, Koroner anjio, periferik anjio

• Radyokontrast: 
– Non-ionic monomeric iopromide (Ultravist, Schering, molecular weight 

791) 

– iomeprol (Imeron, Byk Gulden, molecular weight 777)

• Diyaliz RK sonrası mümkün olan en kısa süre (1.2±0.6 st)
– Kan akımı 200ml/dk, diyalizat akımı 500 ml/dk

• 10 Hasta; low-flux haemodialysis (Low-HD)

• 10 Hasta; high-flux haemodialysis (High-HD)

• 10 Hasta; haemodiafiltration (HDF)

• 9 Hasta; haemofiltration (HF)

Schindler R et al Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1471-1474



Group Weight (kg)

Dose of contrast
media

administered (g 
iodine)

Number of patients 
not on regular 

dialysis

Serum creatinine
of patients not on 
regular dialysis 

(mg/dl)

Creatinine
clearance of 

patients not on 
regular dialysis 

(ml/min)

Weight, dose of contrast medium, number of patients not on 
chronic dialysis, and the serum-creatinine for these patients

Group Weight (kg) iodine) dialysis (mg/dl) (ml/min)

Low-HD 74±11 64±43 3/10 8.7±3.2 8.23±4
High-HD 70±11 63.7±34 4/10 4.1±0.1 11.7±4
HDF 78±18 59.8±15 4/10 4.7±0.6 13±2
HF 74±10 57.3±17 2/9 5.2±0.25 10±1

Low-HD, low-flux haemodialysis; High-HD, high-flux haemodialysis; HDF, 
haemodiafiltration; HF, haemofiltration.

Schindler R et al Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1471-1474



Net ultrafiltration rates, extracorporeal clearances for contrast 
media, creatinine and urea and half-life of contrast media

Group

Extracorporeal 
clearance of 
contrast media

Contrast media
extraction ratio

Half-life of 
contrast 

media (min)

Extracorporeal
creatinine

clearance (ml/min)

Extracorporeal
urea clearance

(ml/min)

Net 
ultrafiltration
rate (ml/h)

Low-HD 82±2.3 0.64±01 115±26 101±13 115±17 482±108

High-HD 100±2.2 0.74±0.03 100±18 100±14 119±12 355±81

HDF 114±4 0.82±0.01 95±25 115±13 133±11 299±63

HF 86±5 0.62±0.03 130±32 75±14* 69±16* 417±105

* P<0.05 vs all other treatments, P<0.05 vs HDF. 
Low-HD, low-flux haemodialysis; High-HD, high-flux haemodialysis; 
HDF, haemodiafiltration; HF, haemofiltration.

Schindler R et al Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1471-1474



Radyokontrast & Rezidüel renal Fonksiyon
PD

• RRF diyaliz hastaları için survival belirleyicisi

• 10 CAPD hastası

• Elektif tetkik için RK madde
– Iopromide (a iodinated, non-ionic hypoosmolar RKM)

– RKM 107.5 ml/hasta– RKM 107.5 ml/hasta

• Kreatinin ve üre klirensi
– -1., 1-7. , 10. , 30 gün 

• 8 Hasta kontrol grubu

Dittrich E et al Nephrol Dial Transplant (2006) 21: 1334–1339



Serial data of residual renal clearance (in ml/min/1.73 m2) of each patient of the study group and 
of the control group

Copyright restrictions may apply.

Dittrich, E. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2006 21:1334-1339; 

doi:10.1093/ndt/gfi023



Radyokontrast & Rezidüel renal Fonksiyon
PD

• RKM alan grupta klirenste geçici bir azalma olmuş 
(p<0.05)

• 30. gün klirens, -1. günden farklı bulunmamış

• Kontrol grubunda klirens değişikliği olmamış

• Zaman içerisinde klirens azalması her iki grupta benzer • Zaman içerisinde klirens azalması her iki grupta benzer 
bulunmuş

• 4. aydaki RRF her iki gruptaki birbirine benzer  

Dittrich E et al Nephrol Dial Transplant (2006) 21: 1334–1339



Radyokontrast & Rezidüel renal Fonksiyon
PD (2)

• University of Pittsburgh, 1993 – 2005, Koroner anjiografi

• 29 CAPD hastası, klirens 4.4+/-3.2 ml/min/1.73m2 

• 23 hastanın işlem sonrası klirensi 3.4+/-3.0 
ml/min/1.73m2. 

• 1 Hasta anürik• 1 Hasta anürik

• 1 hasta takipsiz, 4 hastada işlem sonrası klirens 
hesaplanmamış

• Uzun dönem takipte rezidüel fonksiyon kaybı, koroner 
anjiografi yapılan-yapılmayan gruplarda benzer 
bulunmuş 

Weisbord SD et al Clin Cardiol. 2006 Nov;29(11):494-7 



Hemodiyaliz Hastalarında 
Radyokontrast Madde

• Üç Cevap:
– Radyokontrast madde hemodiyaliz hastalarında 
kullanılabilir mi? Veya ne kadar güvenli?

– Evet, güvenli
– Hastalar radyokontrast madde aldıktan sonra 
hemodiyalize alınması gerekir mi?hemodiyalize alınması gerekir mi?

– Mevcut bilgiler gerekli olmadığı yönünde
– Periton diyaliz hastalarında yaklaşım?
– RK maddenin RRF üzerine etkisi yok



MR - GADOLINIUM

• Gadolinium;
– Ağır metal
– Toksik: Serbest Gadolinium ciddi 
karaciğer nekrozu

– `elasyon– `elasyon
• Non-linear şelatlar, iyonik makrosiklik 
şelatlardan daha az stabil

– Eliminasyon: Böbrek
• Atomik ağırlığı: 157.25

• Yoğunluk: 7.901 g/cm3

• Erime noktası: 1313 ºC

• Kaynama noktası: 3250 ºC



Nefrojenik sistemik fibrozis

• (1997?) 2000 yılında Cowper ve ark tarafından “nefrojenik 
fibrozis dermopati” olarak tanımlanmış, 2006 yılında MR-
Gadolinium ilişkisi ortaya konmuş 

• Ciltte, özellikle ekstremite, eritem, kalınlaşma
• Düzensiz kollajen kümeleri, CD34 (+) fibroblast benzeri 

hücreler
• Kas, diafragma, kalp, karaciğer, akciğer  ve diğer organ • Kas, diafragma, kalp, karaciğer, akciğer  ve diğer organ 

tutulumları



Figure 1 Skin thickening, tightness and contractures are hallmarks of the clinical 
findings in nephrogenic fibrosing dermopathy

Weiss A S et al. (2007) A case of nephrogenic fibrosing dermopathy/nephrogenic systemic fibrosis
Nat Clin Pract Nephrol 3: 111–115 doi:10.1038/ncpneph0373



NSF



Swelling; joints contract and 

become inflexible
Thickening and tightening of
the skin 

Skin is hard and feels 
woody or leathery 

Yellow papules in the eye 

Loss of mobility





MR-Gadolinium

• NSF gelişen hastalar standart doz olan 0.1 mmol/kg’dan daha 
yüksek veya kısa zamanda mükerrer kontrast madde almışlar

• En büyük risk grubu;
– Evre 4-5 KBH (Klirens <30ml/dk)
– Diyaliz hastaları– Diyaliz hastaları
– KC transplantasyonu bekleyen renal fonksiyonu bozuk hastalar

• Düşük risk grubu;
– Evre 3 KBH (Klirens 30 – 59 ml/dk)
– Yaş < 1 yıl

• Her MR öncesi renal fonksiyon bakılmalı mı?
– Yaş > 60, böbrek hastalığı öyküsü ve DM olanlar mutlaka

Mark A. Perazella: Clin J Am Soc Nephrol 4: 461–469, 2009



Gadolinium içeren kontrast maddeler



MR-Gadolinium

• Diyaliz yapılmalı mı?

• Evet; hem de mümkün olan en kısa süre de ve 3 saati 
geçmemeli

• + 24 saat içerisinde ikinci bir diyaliz seansı faydalı (İki 
seans HD ile %95’i uzaklaşır)seans HD ile %95’i uzaklaşır)

• Hangi Gadolonium bileşiği kulanılmalı?
• Gadodiamide (Omniscan), gadopentetate dimeglumine 

(Magnevist) ve gadoveretamide (Optimark) kontraendike
• Gadoteridol (Prohance), gadoterate meglumine 

(Dotarem) göreceli daha az riskli 

Roger A. Rodby et al: Seminars in Dialysis—Vol 21, No 2: 2008 pp. 145–149

Semelka RC, North Carolina USA & Douek PC, Lyon -France



MR-Gadolinium

• PD
– Peritoneal diyaliz ile ortalama klirens zayıftır 
(5.13 ml/min). Plasma yarılanma ömrü 9 saat. 

– FDA tarafından önerilen HD– FDA tarafından önerilen HD

– İlk gün ve 2. gün 10 – 15 değişim (APD) etkili 
bulunmuş ve HD olamayacak PD hastalarına 
sık değişim önerilmektedir. 

Mark A. Perazella: Clin J Am Soc Nephrol 4: 461–469, 2009

Murashima M et al. Clin Nephrol. 2008 May;69(5):368-72.



Özet;

• Radyolojik tetkikler sırasında kullanılan 
kontrast maddelerin RRF’nu etkilediği 
gösterilememiştir 

• Radyokontrast maddeler dializabl, HDF • Radyokontrast maddeler dializabl, HDF 
yöntemi Cup. ve HF’den daha etkili olmakla 
birlikte çok belirgin bir fark yoktur

• Radyokontrast madde alan hemodiyaliz 
hastalarını, işlem sonrası diyalize alınmaları 
gerektiği konusunda fikir birliği yoktur



Özet;

• MR-Gadolinium ile NSF en korkulan 
komplikasyonlardan bir tanesidir.

• HD hastalarında, Gadolinium bileşiklerinin 
kullanılmasından mümkün olduğunca 
kaçınılmalı, fayda/zarar oranı çok iyi 
hesaplanmalı 
kaçınılmalı, fayda/zarar oranı çok iyi 
hesaplanmalı 

• Çok zorda kalınırsa düşük doz Gadoteridol ve 
gadoterate meglumine tercih edilmeli ve en kısa 
sürede diyaliz yapılmalı

• HD mümkün olmayan hastalarda sık değişim 
PD; APD



TEŞEKKÜRLER


