
Kalbinizi kontrol ettirirken, böbreğinizden olmayın.

Anjiyoda görülemeyen

SAGLlK

AsLI ORTAKMAÇ

B
Allı\SININ R.AH....TSIZLl~INI TE.ŞHis

!çin ye~iden ::ınjiyogr::ıfı istcndiğinde,

ılknur Ilkdaglt'nın doktora itiraz et·
mesinin bir nedeni var. Çünkü, k.ılp

\'e damarlanndili sorun ilk anjiyooa net ola
rak tcspit edilemediğindcn, babasına bir ay
da ikinci anjiyo yapılacak. Aynı zamanda di
yaliz hemşiresi olan ilkdağlı'}'ı da bu endişe

lcndiriyor. ~Her anjiyo uygulamasında, da
mar yollarındaki daralmaları ya da diger
problemleri görmek için hastaya kontrast
madde enjckte ediliyor. Oysa bu madde vü
cutlan atılırken böbrekleri çok zorladığı için
böbrek yetersizliğine sebep olabiliyor." Anji
yo yapılmasını talep eden kardiyolog her ne
kadar riskin çok düşük olduğunu \'e boş yere
ka~'gılandI6'lnı söylesc de ilkdagıı kolay ikna

olacab"" benzemiyor. "Çalıştığım klinikte, di
yalize bağlanan üç, dört hastanın rahatsızlık

ları büyük olasılıkla anjiyooa kullanılan kont·
rast maddeden kaynaklanıyorkcn, bir başka

hastamızın sadece bu nc<lenle akut böbrek
yetersizliği çektigini biliyoruz,~..oiyaliz mer
kezinin başhekimi Dr. Talat Ornek ise bu
hastanın kalp çarpıntıSI şik..1.yctiyle hastaneye
h.ışvurduğunu ve ikinci anjiyooan sonra da
mar sertlib'; teşhisi konduğunu anlatıyor, ~A

ma böbreklerindeki rahatsızlık fark edilme
miş, Bunun üzerine böbrcklcrini bir de koııt

rast madde7.0rla~1nca. hasta diyalize baglan
dı" diyor Örnek.

Türkiye'de kalp vedarnar hastalıklan risk
grubunda bulunan hemen herkese anjiyo
uygulanması, sadece ilkdaglı'yı endişelen
dirmiyor. Böbrek hasLılıkları konusunda uz
manlaşan ncfrologlarda kaygılı, Bu uYb"Ula-
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malarda kullanılan iyatlu kontrast maddele
rin ani böbrek rahatsızıığına yol açması du
nımuna, kontrast nefropatisi dcniyor. Yatan
hastalarda böbrek yetmezliğine neden olan
sebı::plcr arasında kontrast nefropatisi üçün
cü sırada. Türk Kardiyoloji Dcme!;,; verile
rine ı:.>Üre ülkede }11da 150 binin üstünde an
jiyo ~'apılı~'or. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nef
roloji Anabilim Dalı'ndan Prof, Dr, Meltem
Pekpak, ~K.alple ilgili en ufak bir sorun ya
şandığında, kardiyologlar hemen anji~'o is
tiyorlar. Bugün özellikle ticari kaygılann ön
planda olduğu özel hastanelerde neredeyse
kapıdan giren her hasta için anjiyo isteniyor~

diyor. Uzman, kalp \'cdamar rahatsızlıkları

nın teşhisinde anjiyonun altın standart sa
),ıldığını da ekliyor SÖzlerine, Ne var ki Pek
pak'ın ve başka uzmanların dikkat çektigi
problem, diger teşhis yöntemleri adanarak,

HER ŞÜPHEıin ANJlvo: Ülkede ııld.ı 150
binin üzerinde anjiyo ııygul.ııııyor,

ilk aşamada üstelik gerekJi teşhis ye testler
tamamlanmadan uygulanan anji'yo \'e ben
zcr ilaçlı görüntülerne teknikleri. Iç hastalık

ları uzmanı Dr. jo,'lehmet Karaca riskleri şöy
le sıralıyor: wBöbrek fonksiyonları zayıf,

kan süzme yctcnegi a7..almış \'e böbrek yet
mezliğinin başlangıçdönemindeki kişiler bir
kere iyotlu kontrast maddeye maruz kaldık

larında bile şiddetli böbrek yetmezliği geli
şebiliyor."

Ne var ki hastalık ciddi boyutlara ulaşma

dıkça, böbreklerdeki sorunlann laboratuar
testlerinde çıkması mümkün değiL. "Örne
ğin. böbrek fonksiyonlan yüzde 50 \"c üze
rinde a7..almış olsa bile hasta böbreklerinde
herhangi bir rahatsızlık hissetmeyebiliyor.

Bu arada kalp \'e damar saghgıııdan şüphe

edip bir kardiyologa başvurdUb'Unda çoğun

lukla hemen ertesi gün için anjiyo randevu
su \'eriıiyor~ diyor Dr, Pekpak, ';hasta şans

Iıysa üre \'e krcatinin tahlilleri istenir. Ama
bu testlerin de yetersiz kaldığ! durumlar söz
konıısu,~ Gerçekten de böbrek fonksiyonla
rı yüzdc 50'nin altına düşmedikçe, kandaki
kreatinin değerleri normaloranlann üstünc
çıkmıyor.

Böbrek rahatsızlığı riskini yükselttiği için
pek çok nefrolog kalp ve damar rahatsızlık

larıyla ilgili riski belirlemek için öncelikle
stres tcsti, ekokardiyogranı ya da sintigrafı

ı:.';bi beden içine müdahale gerektirmeyen
tetkikler yerine, ilk basamakta anjiyo kulla
nılmasına karşı çıkıyor. Diğer taraftan risk
grubunda olan vc aı~iyo gereken hastalar da
var. ~13u insanların sadece blp ve damarları

haSL'! değildir ki, aynı zamanda böbrek da
marlan da 7..arar görmüş olabilir" diyor Pek
pak. Şeker hastalığı, k..ın yagyükscklikleri, si
gara, hareketsizlik koroner hastalıklara yol
açan en önemli etkcnler arasında yer alırken,

aynı özelliklerin böbrek hastalıklannı da te
tiklediği biliniyor. Kontrast Ilefropatisi için
cn güçlü risk faktörii şeker hastalığı ve şeker

hastalığının komplikasyonu olarak gelişen

böbrek hastallb'l. Çeşitli araştırmalara göre
şeker hastalıgı ve buna baglı böbrek sorunu
olan kişilerde görüntüleme amacıyla damar
dan iyotlu kontrast madde verilmesinin akut
böbrek yetmezliğine yol açma oranı }'Üzde
ıs- SO arasında değişiyor.

Uygun koşullarda \'e doğru tekniklerle
uygulandıgı takdirde aı~iyonin konıplikas

yon olasılıb'lnın yüzde 5 olduğunu belirten
Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ömer K01..ın ise son yıllarda bu
yöntemlerdeki göze çarpan artışın gereksiz
uygulamalardan değil, anjiyo cihazının yay
gı nlaşması ndan kaynaklandıb'lnı söylüyor \'c
ekliyor: "Hastaya verilen kontrası madde ki
lo başına 4 santimetreküpü geçerse böbrek
sonınıarına yol açabilir. Ancak daha düşük

dozlarda da bu risk vardır, Teda\~si müm
kündür; önemli olan, bunun olabileceğinin

akılda tutulmasıdır,~

Anjiyo \'e ilaç kullanılan benzer uygula
malardan kavnaklanan böbrek rahatsızlıkla

rının "önıen'ebilir~ olduğuna dikkat çeken
Pekpuk \'ediğcr uzmanlara kalırsa bu konuda
hastalarda daha uyanıkolmalı, "Bu tür tetkik
ler istendiğinde, hasta bir dahiliyeciye başvu

rup böbreklerinin kapsamlı birşekilde incele
mesini isteyebilir" Pekpak'a göre, Dr, K.ıraca

ise )urtdışındaki uygulamalan önıek gösteri
yor: "Böyledurumlarda, iyotlu kontrast ilegö
ründileme }'apılacak kişilerin bir gün önceden
sıvı yüklemesi yapılıp, çeşitli ilaçlarla kontrast
maddenin neden olahiloo..'ği risk en a7.a indi
riliyor:' İlknur hemşire de babası için ikinci
kt.:zanjiyo}'a karar vermeden önee bu tetkiklc
rin sonucunu bekliyor. •
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