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Intranätet

Iohexolclearance (OmnipaqueR) är ett icke-joniskt lågosmolärt röntgenkontrastmedel som har kommit till stor användning
för GFR-bestämning. Tidigare undersökningar har visat att iohexol, EDTA och inulin är likvärdiga som GFR-markörer.

Cytomegalovirus (CMV) profylax efter njurtransplantation

GFR-bestämning kan göras som så kallad slope-clearance med engångsinjektion av iohexol följt av fyra blodprover tagna
Indikation
behandlingstid
mellan
tre och fyraoch
timmar
efter iohexolinjektionen. Vid sänkt njurfunktion måste provtagningen förlängas för att
rättvisande värde skall erhållas. Clearance kan också beräknas med en så kallad enpunktsmetod vilket bygger på att
distributionsvolymen för iohexol kan beräknas och att blodprovet tas vid rätt tidpunkt.

1. Recipient CMV IgG-positiv (R+/D+ eller R+/D-): profylax 3 mån
2. Recipient CMV IgG-negativ (R-/D+) dvs mismatch: profylax 6 mån
Iohexolclearance med enpunktsmetoden
3. Recipient CMV IgG-negativ (R-/D-): ingen profylax
Iohexolclearance för bestämning av GFR kan göras på mottagning/vårdavdelning eller efter remiss på Kem labs
4. Efter rejektionsbehandling med Thymoglobulin eller annan omfattande
belastningsavdelning. Om bestämningen görs på den egna kliniken skickas serumprover till kem-lab för analys av iohexol
(Lund). Vid
beräkning av clearance krävs
uppgifter omhos
plasma-kreatinin,
längd, vikt samt
tider för eller
provtagning.
Vidare
immunosuppressiv
behandling
CMV IgG-positiv
recipient
R-/D+:
måste mängden tillfört kontrastmedel också anges.
Provtagningstiden
för blodprovet
profylax
i 3 månbestämmes från ett uppskattat clearance (använd nomogram eller GFR-kalkylator).
Vid uppskattat GFR till mer än 50 ml/minut rekommenderas prov efter 4 timmar (vid flerpunktsclearance tas sista prover
efter 4 timmar).
Vid uppskattat GFR 20 till 50 ml/minut tages prov efter 7 timmar (vid flerpunktsclearance tas sista provet efter 7 timmar).
Vid uppskattat
GFR till plasma
mindre än CMV
20 ml/minut
tages ett 24-timmarsprov
(vid flerpunktsclearance
tas av
sista provet efter 24
Kontrollera
påvisning
(kvantifiering)
före utsättning
timmar).

profylaxbehandling hos samtliga samt även CMV-serologi hos CMV IgG-neg

Då den
extracellulärvolymen är svår att bestämma, till exempel vid uttalade ödem, nefros eller ascites kan traditionellt
recipienter.
slope-clearance eller renalt clearance vara att föredra.
Lathund
för bestämning
iohexolclearance på den egna kliniken
Läkemedel
och av
profylaxdosering

Valganciclovir
doseras
njurfunktionen
Speciell remiss (arbetsprotokoll,
finns på
kem labs m.h.t
hemsida)
används och skickas till kem lab.
P-kreatinin, längd och vikt tas på patienten
Ta 0-värde innan injektionen (5 mL STT-rör)
eGFR(300 mg I per mL) ges somDos
Exakt 5 mL Omnipaque
intravenös injektion. Injektionen ges snabbt och efterföljs av 10 mL
natriumklorid. Notera
är given.
≥60exakt tidpunkt då injektionen 900
mgx1
Blodprov tas i motsatta armen (5 mL STT-rör). Notera exakt tid på remiss och på rör när provet är taget.
40-59
450
mg x1
Clearance kan göras
som enpunkts, tvåpunkts eller
flerpunktsclearance.
Sänkt GFR kräver senare provtagning.
Vid alla clearanceundersökningar
och
speciellt
vid
enpunktsclearance
är det mycket viktigt att hela
25-39
450
mg
v.a.d
röntgenkontrastmängden tillförs patienten och att den faktiska provtagningstiden anges exakt.
10-24
<10 el. dialys
Renalt iohexolclearance

450 mg 2ggr/v
Mixt Valcyte 50 mg/ml, 100 mg 3 ggr/v efter
dialys

I speciella situationer när kravet på exakthet är mycket stort eller då den kliniska situationen försvårar värdering av
traditionellt plasmaclearance, t.ex. vid mycket uttalade ödem, kan renalt clearance vara en fördel. Kliniken kommer under
Referens
2015
att testa ett protokoll för bestämning av renalt iohexolclearance vid utredning av presumptiva njurdonatorer.

The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in solid-organ Transplantation
(Transplantation 2018;102:900-931)
Bestämning av restnjurfunktion för hemodialyspatienter
Utsöndringen av kontrastmedel mellan två dialyser kan användas för att beräkna GFR och därmed restnjurfunktion för
patienter med terminal njursvikt. Detta kan ha betydelse eftersom varje mL kvarvarande GFR är värdefull och bidrar till
elimination av uremiska toxiner. Vid bestämning av restnjurfunktion måste hänsyn tas till extrarenal utsöndring av
kontrastmedlet samt till att det sker en falsk sänkning av kontrastkoncentrationen i plasma beroende på vätskeansamling
mellan dialyserna.
Tillvägagångssätt för bestämning av restnjurfunktionen med hjälp av S-Iohexol:
Använd konsultremiss. Förtryckta remisser skall finnas hos sekreterarna.
På remissen skrivs S-Iohexol som önskad analys. På remissen skall också anges patientens längd, vikt vid
injektionstillfället, datum och klockslag vid injektionstillfället, injicerad mängd Omnipaque (ordinerat av läkare), patientens
vikt när prov 1 tas samt datum och klockslag.
Tag inte fram Omnipaque förrän det ska användas eftersom det är ljuskänsligt. Kontrollera att patienten inte är
överkänslig mot röntgenkontrastmedel. Vissa läkemedel kan interferera med iohexolanalysen. Ett sådant är paracetamol
vilket patienten inte bör ha tagit de två senaste dygnen före belastningen. Skriv patientens längd på remissen.

