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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I magnetisk resonanstomografi (MR) är kontrastmedel baserat på gadolinium 

vanligast. Den senaste forskningen har visat att gadolinium kan lagras långvarigt i hjärnvävnad. 

Röntgensjuksköterskan administrerar vanligtvis kontrastmedlet till patienten vid 

undersökningen.   

Syfte: Syftet är att belysa deponering av gadolinium i hjärnvävnaderna nucleus dentatus och 

globus pallidus efter administrering av gadoliniumbaserade kontrastmedel samt eventuella 

risker till följd av deponeringen.  

Metod: Litteraturstudien inkluderar 16 vetenskapliga artiklar varav den äldsta artikeln är från 

2014. Sökningen av artiklarna gjordes via Jönköpings högskolebibliotek och har 

kvalitetsgranskats av författarna.  

Resultat: Deponering i hjärnvävnad kunde påvisas bland linjära gadoliniumbaserade 

kontrastmedel. Liknande mätning med makrocykliska kontrastmedel gav ej samstämmiga 

resultat. Risker av deponeringen kunde ej påvisas.  

Slutsats: En litteraturstudie som belyser deponeringsrisker kring användandet av 

gadoliniumbaserade kontrastmedel. Verksamma röntgensjuksköterskor bör ha kunskap om 

dessa deponeringsrisker vid administrering av gadoliniumbaserat kontrastmedel. 
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Summary 

 

Title: Brain deposition of gadolinium from gadolinium-based contrast agents 

 

Background: In magnetic resonance imaging contrast agents based on gadolinium are the most 

common. Recent research has shown that gadolinium can be deposited and stored long-term in 

brain tissue. During a magnetic resonance imaging examination, it is the radiographer who 

administers contrast agents to the patients. 

Purpose: The purpose of this study is to illustrate the deposition of gadolinium in the brain 

tissues nucleus dentatus and globus pallidus after administration of gadolinium-based contrast 

agents and possible risks as a consequence of the deposition. 

Method: This literature study comprises 16 scientific articles, of which the oldest article is from 

2014. The search for articles has been made at Jönköping University Library, and the articles 

included have been reviewed by the authors. 

Result: Deposition in brain tissue could be detected by linear gadolinium-based contrast agents. 

Similar measurement with macrocyclic contrast agents did not produce consistent results. Any 

risks of the deposited gadolinium could not be found in the literature reviewed. 

Conclusion: A literature study highlighting deposition risks regarding the use of gadolinium-

based contrast agents. Active radiographers should be aware of the risks related to these 

depositions when administering gadolinium-based contrast agents. 
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1 Inledning 

 

Senaste åren har forskning visat att gadolinium (Gd) kan deponeras långvarigt i olika typer av 

vävnader. Antalet MR-undersökningar har under de senaste åren ökat, samt att andelen av de 

undersökningarna som genomförs med kontrastmedel blir fler. Det kan därför vara av värde att 

göra en analys av hur användandet av gadolinium som kontrastmedel kan påverka patienter. 

Det är huvudsakligen en röntgensjuksköterska som administrerar kontrastmedlet till patienten 

vid en MR-undersökning. Röntgensjuksköterskans huvudområde är inom radiografi som 

hämtar kunskaper från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. 

Litteraturstudien berör röntgensjuksköterskans huvudområden med störst fokus på områdena 

medicin samt bild- och funktionsmedicin. 

 
 

2 Bakgrund 

 

2.1 Röntgensjuksköterskans roll 

 

En röntgensjuksköterska tillhör en yrkesgrupp som arbetar i miljöer där teknik, omvårdnad, 

medicin och strålfysik ställer höga krav för yrkesutövaren att bedriva en säker vård. 

Röntgensjuksköterskan skall använda ny kunskap från vetenskap som är beprövad i verkandet 

för god vård. Röntgensjuksköterskan skall ha förmåga att hantera och administrera läkemedel i 

samband med undersökning eller behandling på ett patientsäkert sätt (Örnberg & Andersson, 

2012). Gadoliniumbaserat kontrastmedel är det vanligaste förekommande kontrastmedlet vid 

en MR-undersökning (Aspelin & Petterson, 2008). Vid en radiologisk avdelning behöver 

röntgensjuksköterskan ge information om undersökningen till patienten för att motverka 

obehag och smärta. Patienter som skall genomgå en MR kräver psykiska förberedelser i form 

av detaljrik och saklig information (Almås, Grønseth, Stubberud, 2011).   

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.2 Magnetisk resonanstomografi  

 

MR är en bildgivande metod och den bygger på en kombination av radiovågor och magnetfält. 

I kroppen påverkas väteatomerna av det starka yttre magnetfält som finns vid en MR-

undersökning. När radiovågor skickas mot patienten så exciteras väteatomerna och när 

väteatomerna relaxerar till sitt ursprungliga läge avges en radiosignal som går att detektera och 

mäta. Med hjälp av en dator går det att generera en bild av de radiosignal som registreras, och 

bilden får en god detaljrikedom (Berglund & Jönsson 2007). Magnetkameran har sedan 1980-

talet blivit en väletablerad bildgivandemetod inom medicinsk diagnostik. Magnetkamerans 

uppbyggnad består av en kraftig magnet som har ett fältstyrkeområde av 0,1–3,0 tesla (T), ett 

radiofrekvent (RF) sändare/mottagarsystem, ett gradientsystem samt ett datorsystem. RF-

systemet består av en radiosändare som sänder pulserade elektromagnetiska frekvenser in i 

objektet samt en radiomottagare som hanterar det mottagna ekosvaret. Gradientsystemet 

innehåller spolar som skapar linjära variationer i huvudmagnetfältet, längs tre vinkelräta 

riktningar i området. Gradientfälten utgör några promille av huvudmagnetfältet som kan sättas 

av och på inom tusendelar av en sekund. Gradientfältet är avgörande för att kunna härleda 

signaler. Datorsystemet i en magnetkamera används för att styra pulssekvenser, vilket är 

gradientpulsar samt RF-pulsar kombinerat. Datorsystemet registrerar, lagrar och bearbetar även 

informationen av mottagna ekon till framställandet av en bild (Aspelin & Petterson, 2008).  

Möjligheten till att ändra kontrasten i bilden vid MR-teknik är stor. Protontäthet och 

relaxationstider för vävnad är avgörande egenskaper för hur MR-bilden blir. Genom att utnyttja 

de olika relaxationstider i olika typer av vävnad kan skillnaderna användas för att få en mer 

tydlig kontrast. Effekten som framhävs tydligast avgör viktningen av bilden. Tre viktningar av 

MR-bilder är T1-viktning, T2-viktning och protontäthetsviktning. Vävnader som framträds som 

ljusa partier i en MR-bild vid en T1-viktad bild är fettvävnad och mörka partier är vätska. Vid 

en T2-viktad bild framträds vattenrik vävnad. En protontäthetsviktad bild synliggör tätheten av 

protoner och vatteninnehåll (Berglund & Jönsson, 2007). Vid en MR-undersökning kan 

kontrastmedel användas som påverkar T1 och T2 relaxationstider. Signalintensiteten i bilden 

ändras och kontrastmedelseffekten kan framhävas. Det sker genom indirekt effekt från 

kontrastmedlet och närliggande vävnad (Aspelin & Pettersson, 2008). En fördel jämfört med 

röntgen är att det inte förekommer någon joniserande strålning vid MR, och för framställning 

av diagnostiska bilder har MR under de senaste 20 åren utvecklats till en av de viktigaste 

teknikerna. Säkerheten kring det kraftiga magnetfältet är viktig och kräver noggranna kontroller 

och förberedelser (Berglund & Jönsson, 2007).    
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2.3 Gadolinium 

 

I en diagnostisk utredning med MR används ett kontrastmedel som har haft en viktig roll i 

diagnostiskt syfte för många patienter. Kontrastmedlet är gadoliniumbaserat och ger 

undersökningen ett bredare diagnostiskt spektrum. Gadoliniumbaserat kontrastmedel har 

använts kliniskt i cirka 30 år runt om i världen och har berört mer än 300 miljoner patienter. 

Gadolinium är en tungmetall med atomnummer 64, tillhörande gruppen lantanoider. Fritt 

gadolinium (Gd3+) är toxiskt i människor och för att kunna användas in vivo så behöver det bli 

kelaterat till organiska ligander (Ramalho, Ramalho, Jay, Burke, Semelka 2016). Gadoliniums 

mest kända toxicitet beror på två egenskaper hos jonen Gd3+, dels dess olöslighet i fysiologisk 

pH, vilket skapar en långsam systematisk utsöndring, och att dess joniska radius liknar Ca2+ 

vilket skapar en biologisk konkurrens mellan dem. Gadolinium är, även i små koncentrationer, 

en välkänd blockerare av kalcium-jonkanaler och kan därmed inhibera vissa fysiologiska 

processer som kontraktion av glatt, skelett- och hjärtmuskulatur, överföring av nervimpulser 

och koagulering av blod (Kanda, Nakai, Oba, Toyoda, Kitajima & Furui 2016). 

 

2.3.1 Gadolinium i kontrastmedel 

 

Föreningar innehållande gadolinium som används i kontrastmedel är paramagnetiska, med 

anledning av att Gd3+ är paramagnetisk i egenskap av att den innehar sju oparade elektroner. 

Gadolinium är den mest förekommande metallatomen som används i kontrastmedel för MR-

undersökningar, då den besitter ett högt magnetiskt moment samt är den mest stabila jonen med 

oparade elektroner jämfört med övriga ämnen vilka kan användas i kontrastmedel (Xiao, 

Paudel, Liu, Ma, Zhang & Zhou (2016). 

 

Gadoliniumbaserat kontrastmedel (GBK) kan klassificeras i två kategorier beroende på dess 

ligandstruktur: makrocykliska molekyler och linjära kedjemolekyler. Varje kategori kan även 

delas in i subklasser, beroende på dess laddning, till jonisk och icke-jonisk. Under fysiologiska 

förhållanden (mänskligt serum, 37°C) så delas GBK in i tre grupper baserat på molekylens 

stabilitet: makrocykliska, joniska linjära och icke-joniska linjära. De makrocykliska är mer 

stabila än linjära, och joniska linjära är mer stabila än icke-joniska linjära (Ramalho, Semelka, 

Ramalho, Nunes, AlObaidy, Castillo 2016). 
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Gd3+ sönderfall från dess ligand är en process av ett jämviktsläge som definieras av 2 oberoende 

och tydliga parametrar: kinetisk och termodynamisk stabilitet. Den kinetiska stabiliteten i ett 

gadoliniumkomplex utmärks av dess sönderfallshastighet. Sönderfallshastigheten anger hur 

snabbt ett stabilt jämviktsläge kan uppnås, alltså hur snabbt Gd3+ frigörs från komplexet. Vid 

en hög kinetisk stabilitet så kommer sönderfallshastigheten att vara betydligt lägre än 

hastigheten som Gd utsöndras från kroppen, och frigörandet av Gd3+ blir försumbart under tiden 

gadoliniumkomplexet befinner sig i kroppen. Termodynamisk stabilitet är den energinivå som 

krävs för att Gd3+ ska frigöras från dess ligand. När den termodynamiska stabiliteten är hög har 

kelatet en starkare bindning till Gadoliniumjonen och det är mindre sannolikt att Gd3+ kommer 

att frigöras. Andra faktorer som bidrar till GBK:s stabilitet är koncentrationen av konkurrerande 

joner och ligander och det antal interaktioner med gadoliniumkelatet de har (Ramalho et al., 

2016). Olika kontrastmedel med gadolinium kan ha olika biodistributioner med användning för 

varierande syften, och kontrastmedel används med tre olika typer av biodistribution. En typ där 

kontrastmedlet fördelas i extracellulärrummet, en typ som förblir längre i intravaskulärrummet, 

och en typ som ackumuleras i ett specifikt organ som ska undersökas, där lever och hjärta är de 

vanligaste organen (Xiao et al., 2016). Administration av kontrastmedel för MR-

undersökningar kan ske både intravenöst och oralt, vilken administrationsväg som väljs beror 

på patienten. Oral administration kan användas vid undersökningar av GI-kanalen, men 

intravaskulär administrering av kontrastmedel är mer fördelaktig och är även den vanligaste 

metoden för administration under MR-undersökningar (Xiao et al., 2016). 

   

2.3.2 Gadoliniums påverkan på bilden 

 

Gadolinium förkortar relaxationstiden för närliggande fria protoner för T1-viktade sekvenser, 

en effekt som leder till en ökad signalintensitet från T1-viktade bilder, samt även minskar 

signalintensiteten för T2-viktade bilder. För att uppnå en effekt på de T1-viktade bilderna krävs 

endast små koncentrationer av Gd, däremot krävs en hög koncentration Gd för att uppnå 

effekten för de T2-viktade bilderna. Kliniskt används GBK för att skapa ökad kontrast i T1-

viktade bilder, men för att påverka T2-viktade bilder används kontrastmedel baserade på andra 

ämnen än gadolinium (Xiao et al., 2016). Gadolinium har en viktig roll i ställandet av diagnos 

då dess upptag i normala vävnader och patologiska lesioner förbättrar detektionen och 

bedömningen av möjliga patologiska förändringar (Aspelin & Pettersson, 2008).    
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2.3.3 Gadoliniumbaserade kontrastmedels biverkningar  

 

Gadolinium i kontrastmedel används idag i ungefär 30–45 % av alla kliniska MR-

undersökningar (Tedeschi et al., 2017). Gadoliniumbaserat kontrastmedel har rapporterade 

biverkningar i form av akuta allergiska reaktioner, akuta fysiologiska reaktioner och milda 

reaktioner. Akuta reaktionerna kännetecknas som överkänslighetsreaktioner vanligtvis 

uppträdande direkt efter administrering. De akuta fysiologiska reaktionerna kan uppträda som 

värmekänsla, kyla, illamående och kräkning. Milda reaktioner är symtom som inte visar tecken 

till progression. Vanligtvis är reaktionerna milda i samband med administrering av gadolinium, 

förekomsten är betydligt lägre än jodbaserade kontrastmedel. Det förekommer ett 

internationellt intresse för publikationer för att belysa gadoliniumets effekter att lagras i 

kroppen. Gadolinium har observerats i benvävnad och hjärnvävnad hos patienter med normal 

njurfunktion (Ramalho, Ramalho, Jay, Burke, Semelka 2016). Enligt Ramalho et al. (2016) 

finns diagnosen gadolinium deposition disease. Definitionen av diagnosen utgör att patienter 

skall ha en normal njurfunktion och administrerats med gadoliniumbaserat kontrastmedel. 

Patienten skall därefter uppfylla två kriterier för att en gadolinium deposition disease diagnos 

kan fastställas. Först att gadolinium skall vara mätbart i kroppen och sedan även att kroppen 

har ett autoimmunt svar till dess närvaro (Ramalho et al. 2016). 

 

Under 2014 rapporterades de första inlagringar av gadoliniumbaserade kontrastmedel hos 

patienter som gjort en MR-undersökning. Upptäckten visade att patienterna hade lagrat 

gadoliniumbaserat kontrastmedel i hjärnvävnaderna Globus pallidus (GP) och Nucleus dentatus 

(ND). Patienterna som visade inlagring av gadolinium hade en normal njurfunktion (Kanda et 

al., 2016).  ND är belägen i cerebellum och är den största enskilda strukturen i cerebellum.  

Uppgiften för ND är att behandla motoriska och kognitiva nätverk (Bernard et al., 2014). GP är 

en kärna i de basala ganglierna och har en viktig betydelse för hur de kontrollerar motoriska 

rörelser (Villalobos et al., 2016).    

 

2.3.4 Gadoliniumets fysiologiska deponering 

 

Ingen forskning har hittills kunnat bevisa mekanismen hur gadolinium deponeras i hjärnan. Det 

finns olika teorier hur inlagringen kan ske, men inget är bevisat. Histologiska studier har inte 

kunnat bevisa i vilket tillstånd gadolinium är inlagrad i hjärnan, om gadoliniumet är fritt, har 
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en intakt bindning till liganden eller är bundet till någon annan molekyl eller vävnad (Prybylski, 

Maxwell, Sanchez, Jay 2016).  

 

2.3.5 Mätning av gadolinium i hjärnvävnad 

 

Att mäta Gd som deponerats i hjärnvävnad går att göra med flera olika metoder. Den vanligaste 

metoden som används mäter den ökade signalintensiteten (SI) i ND vilken sedan jämförs med 

områden som inte ger en ökning av SI efter administrationer av kontrastmedel. Pons och 

brachium pontis är två vanliga strukturer vilka används för jämförelse. Med samma metod mäts 

även signalintensitetsökningen i GP, där thalamus ofta används som referensstruktur, ROI 

(region of interest) är en metod som nyttjas vid mätningen.  Den deponering av Gd som går att 

mäta, mäter dock bara förekomsten och mängden av Gd i vävnader och ger ingen information 

om i vilken kemisk form den lagrats eller hur den bundits till hjärnvävnad (Tweedle 2016; 

Tedeschi et al., 2017).  

 

2.4 Problemformulering  

 

Forskning har visat att gadoliniumbaserat kontrastmedel kan lagras i ben- och hjärnvävnad även 

hos individer med normal njurfunktion och normal blod-hjärnbarriär Det här är något som 

behöver belysas för bibehållen patientsäkerhet vid nyttjande av gadoliniumbaserad kontrast. 

Det är viktigt att studera ämnet då förekomsten av MR-undersökningar med 

gadoliniumkontrastmedel ökar. Röntgensjuksköterskan som administrerar gadoliniumbaserat 

kontrastmedel till patienter bör känna till dess deponeringseffekter samt eventuella risker i ett 

informativt syfte för patienten. 
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3 Syfte 

 

Syftet är att belysa deponering av gadolinium i hjärnvävnaderna nucleus dentatus och globus 

pallidus efter administrering av gadoliniumbaserade kontrastmedel samt eventuella risker till 

följd av deponeringen.  
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4 Material och metod 

 

Metoden som valdes för arbetet var en systematisk litteraturstudie, vilket innebär en systematisk 

översikt av relevant forskning för att välja ut, identifiera och värdera artiklar för att besvara 

frågeställningen. Arbetet genomfördes på School of Health and Welfare vid Jönköping 

University. 

 

I december 2017 inleddes en översiktlig sökning efter artiklar kring ämnet gadolinium. 

Trovärdigheten och aktualiteten på artiklarna bedömdes av författarna under 

litteratursökningen. Sökningen gav en uppfattning kring hur mycket forskning det fanns 

publicerat om ämnesvalet gadolinium.  

 

4.1 Datainsamling 

 

Databasen som användes för artikelsökningen var Pubmed, som rekommenderades av 

Jönköping University. Under artikelsökningen användes Boolesk sökning med flera sökord och 

restriktionen AND (Backman, 2012). Artiklar som söktes var publicerade på engelska. De 

artiklar som söktes till studien var publicerade efter 2007, och behandlade ämnet gadolinium i 

kontrastmedel och risker/komplikationer vid användandet av det.  

 

I urvalet av artiklar valdes läsning av titel och abstract. Artiklar med relevans i abstraktdelen 

hämtades som fulltext av artikeln. Fulltextversionen lästes enskilt av författarna och bedömdes 

utifrån relevansen till litteraturstudien. Vid relevans i en artikel delades artikeln mellan 

författarna där den genomlästes och diskuterades för eventuell kvalitetsgranskning.   

 

Under arbetet sparades information om hur alla sökningar i databasen genomförts för att kunna 

redovisa när och hur informationen funnits, granskats och sparats i ett överskådligt dokument. 

Slutsökningen genomfördes under februari 2018 och de sökningar som resulterade i artiklar 

som inkluderades i resultatet redovisas i bilaga 1. I bilaga 1 kan man även se antalet sökträffar, 

antalet lästa abstrakt och fulltextläsningar samt antalet granskade och inkluderade artiklar.    
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4.1.1 Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var kvantitativa artiklar som berörde ämnet i 

litteraturstudiens syfte. Artiklarna var peer-reviewed, följde vetenskaplig struktur, var skrivna 

på engelska och överskred inte 11 år sedan publiceringsdatum. Etiskt godkännande fanns för 

den forskning som berörde människor eller djur. Artiklarna som uppfyllde minst 6/9 poäng från 

Case Control Study checklist eller 8/11 poäng från Cohort study checklist inkluderades (CASP, 

2017a, 2017b).  

 

4.1.2 Exklusionskriterier  

 

Kvalitativa artiklar uteslöts i litteraturstudien. Artiklar som innehöll annat språk än engelska 

eller var publicerade före år 2007 exkluderades. Artiklar som inte uppfyllde de angivna 

poängkraven från CASP checklistor (CASP, 2017a, 2017b) exkluderades.  

 

4.2 Analys av data och resultatpresentation 

 

För de artiklar som används i litteraturstudien, baserat på inklusions- och exklusionskriterier, 

gjordes en kvalitetsgranskning. Granskningen genomfördes gemensamt av författarna. 

Kvalitetsgranskningen skedde via Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP är en 

webbsida vilken används som hjälp för kritisk granskning och kontroll av trovärdighet, relevans 

och resultat i forskning. Beroende på vilken studiedesign som nyttjats i en vetenskaplig artikel 

finns olika kvalitetsgranskningsmallar att utgå ifrån (CASP, u.å.). Två olika 

kvalitetsgranskningsmallar nyttjades under studien, Case Control Study checklist och Cohort 

study checklist.  

 

CASP Case Control Study Checklist bestod av 11 frågor som kunde besvaras med "ja", "oklart" 

och "nej". Utifrån checklistan bedömdes kvaliteten på artiklarna och det fastställdes om artikeln 

kunde behållas eller inte beroende på dess kvalitet (CASP, 2017a). Checklistan gav maximalt 

9 poäng på 11 frågor. Gränsen bestämdes till att minst 6 av 9 poäng skulle uppnås för att artikeln 

skulle inkluderas. Cohort Study Checklist (CASP, 2017b) bestod av 12 frågor vilka kunde 

besvaras med ”ja”, ”oklart” eller ”nej”. Checklistan gav maximalt 11 poäng. För att en artikel 

skulle inkluderas var kravet 8 av 11 poäng.  
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I resultatet presenteras en kort sammanfattning från enskild artikels resultat samt 

sammanställning av resultatet från valda artiklar i tabeller. Sammanställningen i 

resultattabellerna berörde deponering i hjärnvävnad, dess relation till olika typer av 

gadoliniumbaserat kontrastmedel samt artiklarnas mätmetod kring deponerat gadolinium. I 

bilaga 2 finns kompletterande information för varje artikel. Information om artiklarnas titel, 

ursprungsland, databas, publiceringsdatum, tidskrift, författare, syfte, resultat, slutsats och 

CASP-poäng från kvalitetsgranskningen. Artiklarna i bilaga 2 är även märkta med 

referensnummer för att underlätta läsning av resultatet.  

 

4.3 Etiska överväganden 

 

Tillsammans med handledare gjordes en etisk egengranskning, det görs som standard för 

uppsatser under Jönköping University och följer den mall som finns upprättad av Jönköping 

University. Röntgensjuksköterskan skall tillämpa forskningsetiska överenskommelser samt ha 

förmåga att kritiskt granska relevans i litteratur (Örnberg & Andersson, 2012). Det här 

examensarbetet har endast nyttjat artiklar som har blivit etiskt granskade. Det etiska 

ställningstagandet grundas i att välja etiskt granskade artiklar samt själva göra en etisk 

egengranskning av examensarbetet. Vid osäkerhet om forskning inte är etiskt granskad av 

kommitté eller liknande har dessa artiklar inte inkluderats. Artiklar som inte förhåller sig till 

vår yrkesetiska kod gällande integritet, diskriminering och värdighet har ej att använts (Örnberg 

& Eklund, 2008). 
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5 Resultat 

 

I resultatet inkluderades 16 vetenskapliga artiklar, av dessa berör 15 stycken deponering av 

gadolinium och en artikel behandlar risker vid deponering.  

I tabell 1 presenteras resultatet från de 15 artiklar som behandlar deponering av gadolinium. 

Artiklarna är redovisade i (Bilaga 2). Tabellen är utformad att presentera artiklarnas fynd kring 

deponering samt vilket gadoliniumbaserat kontrastmedel som hade en påvisad deponering i 

varje studie.  

 

Tabell 1, presentation av resultat från studier med linjära kontrastmedel. Artiklarna är redovisade med 

referensnummer som angivits i bilaga 2 

Artikel med 

referensnummer 

Bekräftad 

deponering 

Ej 

bekräftad 

deponering 

Linjära 

kontrastmedel 

1 X  X 

2 X  X 

3 X  X 

4 X  X 

5 X  X 

6 X  X 

7 X  X 

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14 X  X 

15    
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Tabell 2, presentation av resultat från studier med makrocykliska kontrastmedel. Artiklarna är 

redovisade med referensnummer som angivits i bilaga 2. 

Artikel med 

referensnummer 

Bekräftad 

deponering 

Ej bekräftad 

deponering 

Makrocykliska 

kontrastmedel 

1    

2  X X 

3  X X 

4    

5  X X 

6  X X 

7  X X 

8  X X 

9  X X 

10  X X 

11 X  X 

12 X  X 

13  X X 

14 X  X 

15 X  X 

 

 

5.1 Deponering i hjärnvävnad  

 

Av de 15 artiklar som inkluderades i litteraturstudien som berör deponering så kunde en 

gadoliniumdeposition i hjärnvävnad påvisas i 11 av dessa, nämligen nr 1–7, 11, 12, 14 och 15 

(Tabell 1). Artiklarna visar på studier som genomförts med både makrocykliska och linjära 

kontrastmedel. Alla dessa artiklar utom två, 10 och 14, har använt sig av mätning av skillnader 

i signalintensitet i ND och/eller GP jämfört med signalintensitet från referensstrukturer i hjärnan 

från T1-viktade bilder som metod för att påvisa deponering. I artikel 10 genomfördes en 

voxelbaserad mätning i både grå och vit hjärnvävnad och artikel 14 har genomfört 

vävnadsprover av hjärnan på patienter post mortem för att mäta halter av Gd. I tabell 3 

sammanställs vilka kontrastmedel som använts i studierna, samt vilken mätmetod som nyttjats. 
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I samtliga 8 artiklar där linjära kontrastmedel användes kunde en deponering konstateras. I fyra 

av de tretton artiklar som testade makrocykliska kontrastmedel kunde en deponering påvisas, 

nämligen i nummer 11, 12, 14 och 15. 

 

Tabell 3. Sammanställning av kontrastmedel samt mätmetod i respektive studie som är inkluderade i 

litteraturstudiens resultat.  

Referensnummer Kontrastmedel  Mätmetod 

1, 2, 3, 4, 5, 6  Magnevist (Linjär) ROI 

1, 2, 7 Omniscan (Linjär) ROI 

14 Prohance, 

Gadovist,(Makrocykliska) 

Multihance, Eovist. (Linjära) 

Vävnadsprover  

7 Multihance (Linjär) ROI 

 3 Prohance (Makrocyklisk) ROI 

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 15   

Gadovist (Makrocyklisk) ROI 

2, 8, 12, 15 Dotarem (Makrocyklisk) ROI 

13 Gadovist, Dotarem 

(Makrocykliska) 

Voxelmätning 

 
 
 

5.1.1 Deponering av linjära kontrastmedel  

 

 I litteraturstudiens inkluderade artiklar används linjära kontrastmedel i 8 stycken och samtliga 

av dessa artiklar kunde påvisa en deponering. Vilka linjära kontrastmedlen som användes i de 

studierna finns redovisade i tabell 2. 

 

Artikel 1 jämförde korrelationen mellan skillnader i SI i ND och GP och antal administreringar 

av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mellan en patientgrupp som administrerats linjära 

kontrastmedel (Magnevist och Omniscan) och en patientgrupp som inte administrerats något 

gadoliniumbaserat kontrastmedel. Resultatet visade en positiv korrelation mellan antalet 

kontrastmedelsadministreringar och en ökning av SI i de båda undersökta hjärnvävnaderna.  
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Artikel 2 gjorde mätningar med deltagare som fått linjära kontrastmedel. Mätningar utfördes 

med T1-viktade bilder på ND och GP, där pons och thalamus användes som respektive 

referensstruktur. SI-ökning i ND var signifikant samhörande med antalet administrationer av 

linjära kontrastmedel.  

 

I artikel 3 jämfördes SI-ökning i ND för patienter som administrerats med linjära kontrastmedel. 

Cerebellum användes som referensstruktur och en signifikant skillnad kunde associeras med 

linjära kontrastmedel.  

 

Artikel 4 har genomfört mätningar på både ND och GP för att jämföra SI-skillnad mellan en 

testgrupp som administrerats med Magnevist och en kontrollgrupp som inte haft någon historia 

av kontrastmedelsadministration. För både ND och GP så påvisades signifikant skillnad i SI 

mellan grupperna. Ingen skillnad uppmättes mellan kontrollgruppen och testgruppen innan 

första administrationen av kontrastmedel gavs.  

 

I artikel 5 jämfördes skillnader i SI i ND mellan deltagare som fått linjära kontrastmedlet 

Magnevist. SI-ökningen för ND korrelerade med antalet administrationer av Magnevist. 

  

Artikel 6 undersökte deponering av gadolinium i ND hos multipelskleros patienter som 

administrerats med Magnevist. Emellan första och sista undersökningen ökade SI för ND 

signifikant och det fanns även ett positivt linjärt förhållande mellan antalet administreringar av 

Magnevist och SI-ökningen.  

 

I artikel 7 jämfördes SI-intensitetsskillnader i ND och GP deltagarna hade genomgått 

kontrastförstärkt MR med linjära kontrastmedel, MultiHance eller Omniscan. Deltagarna som 

administrerats med linjära kontrastmedlet kunde en signifikant skillnad mätas i både ND och 

GP. 

 

För alla inkluderade artiklar som har använt mätningar av skillnader i SI som metod och påvisat 

en deponering av linjära kontrastmedel har signifikansnivån varit satt till 0,05 (artikel 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7. Tabell 1). Av alla dessa har utfallet av p-värdet för SI-ökning i ND blivit mindre än 

0,001 utom i artikel 2 där p-värdet för Omniscan varit 0,006. För GP har resultatet visat ett p-

värde under 0,0001 i alla artiklar förutom artikel 2 där en signifikant ändring av SI inte kunde 

uppmätas. 
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5.1.2 Deponering av makrocykliska kontrastmedel  

 

I litteraturstudiens inkluderade artiklar används makrocykliska kontrastmedel i 13 stycken och 

av dessa har artikel 11, 12, 14 och 15 påvisat en deponering. Artiklarna har använt olika typer 

av makrocykliska kontrastmedel. Artikel 11 och har nyttjat Gadovist, artikel 12 Dotarem samt 

artikel 14 har nyttjat Gadovist och Prohance. I artikel 15 användes både Gadovist och Dotarem.  

 

Artikel 11 var den första studien som rapporterade en signifikant skillnad i signalintensitet (SI) 

i GP och ND hos patienter som var administrerade upprepade gånger med Gadovist. Patienterna 

uppvisade ingen ökning av SI i ND eller GP innan första administreringen av Gadovist. 

Patienterna observerades mellan första och sista administreringen under ett tidsintervall av 168 

veckor. Resultatet blev en signifikant ökning av SI i GP och ND mellan första och sista 

administreringen. Artikel 12 undersökte sambandet mellan flertal administreringar av Dotarem 

och deponering i pediatriska hjärnan. Resultatet visade ökning i SI i både GP och ND. I mätning 

av SI i hjärnstukturerna fick GP och ND ökning efter femte injektionen, vilket visade en 

signifikant ökning endast för ND. Slutliga resultatet i studien visade till statistisk signifikant 

ökning i GP.  

 

I artikel 14 insamlades vävnadsprover post mortem av patienter som fått makrocykliska 

kontrastmedel, proverna jämfördes mot en kontrollgrupp som inte hade genomfört någon 

kontrastmedelsförstärkt MR-undersökning. I vävnadsproverna hittades en signifikant 

deponering av Gd i både GP och ND. 

 

I artikel 15 mättes signalintensitet i ND, både före under och efter ett väldigt högt antal (22,2 ± 

10,6) administreringar av gadolinium (Gadovist och Dotarem). Det kunde uppmätas en 

signifikant linjär korrelation mellan antalet administreringar gadolinium. 

 

De artiklar som påvisat gadoliniumdeponering av makrocykliska kontrastmedel 11, 12 och 14 

har genomfört mätningar på både ND och GP, mätningar i endast ND gjordes i artikel 15. 

Samtliga av de fyra studierna valde en signifikansnivå på 0,05 och kunde påvisa en statistiskt 

signifikant skillnad för inlagring av gadolinium. Artikel 11, 12 och 15 genomförde mätningar 

av SI-skillnader före och efter administration av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Artikel 14 

genomförde mätning av Gd-halter i vävnadsprover hos patienter som utsatts för 
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kontrastmedelsadministrationer som sedan jämfördes mot en kontrollgrupp som inte utsatts för 

kontrastmedelsadministrationer. 

 

5.2 Ej påvisad deponering  

 

Artiklar som inte påvisade deponering i hjärnvävnad är artiklar 8, 9, 10, samt 13 (Tabell 2). 

Artiklarna är inkluderade i litteraturstudien och berör endast makrocykliska kontrastmedel. 

Artikel 8, 9 samt 10 visar ingen deponering i hjärnstrukturerna ND eller GP. Artikel 10 visar 

en ökning i signalintensitet i hjärnstukturen ND, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. 

Artikel 8, 9, 10 och 13 har använt liknande metod i mätning av Gd i hjärnstukturerna på ej 

kontrastförstärkta T1-viktade bilder. Artikel 13 har dock nyttjat en voxelbaserad mätning av 

helhjärnan vilket skiljer sig från analys med region of interest (ROI).  

 

5.2.1 Ej påvisad deponering av makrocykliska kontrastmedel 

 

Artikel 2, 3, 5, 7 kunde ej påvisa deponering med macrocykliksa kontrastmedel (Tabell 2). Det 

var ingen signifikant skillnad i mätningen bland deltagarna som fått makrocykliska 

kontrastmedel.  

 

Artikel 8 är en studie som undersökte samband mellan administrationer av makrocykliska 

kontrastmedel och gadoliniumdeponering i hjärnvävnad. Eventuella kliniska 

predisponeringsfaktorer undersöktes vid deltagarna. Inga predisponeringsfaktorer kunde 

fastställas i urvalet, samt att SI i GP och ND kunde ej verifieras med makrocykliska 

kontrastmedel. Kontrastmedlet som involverades i studien var Gadovist. Statiskt signifikant 

skillnad kunde ej bekräftas i studien.  

 

Syftet med artikel 9 var att undersökta om Gadovist, som är ett macrocykliskt kontrastmedel, 

deponeras i hjärnvävnad efter seriella administreringar. SI i ND och GP kontrollerades på 

patienter som genomgått ett flertal kontrastförstärkta MR-undersökningar. Resultatet för 

studien påvisade en ökning av signalintensitet i GP och ND men ingen signifikant skillnad. 

Författarna till artikeln kunde påvisa att det inte finns samband mellan seriella administreringar 

av Gadovist och deponering i hjärnstukturerna GP och ND. 
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Artikel 10 skulle påvisa samband mellan intravenös Gadovist administrering och SI i grå samt 

vit hjärnvävnad. En voxelbaserad mätning genomfördes på en patientgrupps hjärnor. 

Mätningen resulterade till ingen signifikant skillnad i grå eller vitmateria, efter upprepade 

administreringar av Gadovist. Artikel 13 utförde SI mätningar i ND på patienter som genomgått 

administreringar med Gadovist eller Dotarem. Statistiskt signifikant skillnad kunde ej påvisas 

i studien. Seriella administreringar med Dotarem eller Gadovist förknippas ej med deponering 

i ND.  

 

5.3 Risker med deponeringen 

 

I artikel 16 (Bilaga 2) undersöktes patienter som genomgått minst 20 st. administreringar av 

makrocykliska kontrastmedel. Patienterna undersöktes efter cerebellära symtom eller andra 

tecken som kan bero på administreringarna med kontrastmedlet. Patienterna genomgick tester 

genomförda av två specialister samt en neurokirurg. Den genomsnittliga uppföljningstiden av 

patienterna var 91 månader. Rapporterade symtom och tecken från patienterna tyder inte på ett 

uttalat cerebellärt syndrom, utan kunde associeras med tidigare sjukdomshistoria hos 

deltagarna. Resultatet för studien kunde inte styrka några risker med upprepade 

administreringar av makrocykliska kontrastmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

 

För arbetet valdes en systematisk litteraturstudie som metod, där kvantitativa vetenskapliga 

artiklar valdes ut efter syftet med vår studie, en metod som rekommenderas av Friberg (2012).  

Alla artiklar som blev genomlästa under arbetet, både inkluderade och exkluderade, var 

publicerade på engelska vilket inte är modersmål för någon av författarna. Trots goda kunskaper 

i språket så föreligger ändå risk för att en misstolkning kan ha skett under analysen. För att 

minimera den risken blev artiklarna under analysen systematiskt genomlästa flera gånger för 

att skapa mer förståelse. En systematisk litteraturstudie ansågs var en bra metod för att svara på 

frågeställningen.  

 

Sökningen av de artiklar som inkluderades skedde i en databas. Om mer tid hade funnits för 

arbetet så hade sökningen kunnat ske i fler databaser för att öka det vetenskapliga underlag som 

arbetet baserades på, risken med att använda ett litet antal databaser är att publicerad forskning 

relaterad till det valda ämnet kan utelämnas. Totalt 16 artiklar inkluderades i resultatet trots att 

det finns ett större utbud av forskning relaterad till studiens syfte. Vid tillgång till mer tid eller 

vid genomförande av en studie med större omfattning hade fler artiklar kunnat inkluderats. 

 

Artikelsökningen som resulterade till de artiklar som inkluderades genomfördes med totalt 9 st 

sökordskombinationer i Pubmed. Sökordskombinationerna var till en början av bredare 

spektrum och ledde fram till en mer specifik sökning. Sökorden som inkluderades i 

artikelsökningen blev totalt 15 st.  

 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien är artiklar som är publicerade mellan 2007–2018. 

Tidsintervallet valdes för att minimera risken att missa artiklar som publicerats med 

genombrytande forskning i valt ämne. Tidsintervallet för artikelsökningen ansågs vara 

tillräckligt med anledning av att några av de första rapporterna om gadoliniuminlagring kom så 

sent som 2014. En justering av tidsintervallet kunde genomförts för att minska intervallet för 

att få mer aktuell forskning. Tidsintervallet ändrades inte och de artiklar som nyttjats i resultatet 

är publicerade år 2014 eller senare vilket inte påverkar litteraturstudiens validitet.  

 

Det tillvägagångssätt som användes under informationssökningen har beskrivits så detaljerat 

som möjligt under material och metod. Litteraturstudien kan ha brister i systematiken kring 
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informationssökningen då ovana och brist på erfarenhet fanns. Om arbetet skulle reproduceras 

så finns risk för att resultaten kan variera, dels beroende på hur olika författare av varierande 

erfarenhet kan genomföra begränsningar av sökningar på olika sätt och dels eftersom databaser 

hela tiden uppdateras och de träffar som ges kan skilja sig från vår originalsökning.  

 

Av de artiklar som inkluderades i resultatet var fyra stycken fall-kontrollstudier, och elva var 

cohort-studier. Samtliga studier som inkluderades var retrospektiva, vilket kan ha ökat risken 

för att en föväxlingsfaktor kan ha funnits i de studierna, vilket även kan påverka reliabiliteten i 

vår studie. Inkluderade studier är av kvantitativ metod. Kvalitativa studier exkluderades då det 

kan uppstå svårigheter i tolkning av data, som skulle resultera i att litteraturstudiens validitet 

påverkats negativt.    

 

Kvalitetsgranskningen av artiklar som genomfördes grundades på mallen som hämtades från 

CASP och själva artikelgranskningen tog längre tid än väntat. Det kunde delvis bero på att 

många artiklar blev granskade men sedan exkluderade baserat på antalet poäng som gavs vid 

granskningen. CASP-checklistorna är designade att användas som stöd vid granskning och 

analys av publicerad forskning och de gränser som sattes för att inkludera artiklar baserat på 

kvalitet är gränser som är angivna av författarna till litteraturstudien (CASP, u.å). Det fanns 

ingen tidigare erfarenhet kring användandet av en checklista från CASP för att göra en 

kvalitetsbedömning, vilket har kunnat resulterat i en något mindre exakt bedömning än vad som 

är förväntat. De poänggränser som valdes för inklusion sattes utifrån devisen att vid en 

osäkerhet skulle avdrag av poäng ske snarare än att poäng delades ut, vilket kan motivera för 

att gränserna inte är så låga som en första anblick kan antyda.  
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6.2 Resultatdiskussion  

 

Av de 15 artiklar som inkluderades i resultatet behandlade 13 av dem makrocykliska 

kontrastmedel och av dem så kunde en deponering påvisas i fyra st., artikel 11, 12, 14 och 15. 

Deponering av gadolinium från makrocykliska kontrastmedel har i tidigare studier inte kunnat 

påvisas i artikel 2–3 eller 5–10. Resultaten från dessa studier är motsägande vilket kan bero på 

olika faktorer. De flesta använder samma metod men många skiljer sig i inklusions- och 

exklusionskriterier och det skiljer även i antalet deltagare i studien. De artiklar som påvisat 

deponering av makrocykliska kontrastmedel nämner alla brister på grund av att de har haft ett 

litet antal deltagare, och att större studier bör genomföras för att bekräfta resultaten. Mängd 

kontrastmedel, antal administreringar och tiden mellan administreringarna kan också vara 

faktorer som påverkat resultaten, och som har skiljt sig åt mellan studierna.  

 

Alla artiklar som genomförde undersökningar med linjära kontrastmedel fick samstämmiga 

resultat som visade på en deponering av gadolinium, vilket även överensstämmer med uppgifter 

från European Medicines Agency (2017) som rekommenderar en begränsning av användandet 

av linjära kontrastmedel efter att det påvisats inlagring av gadolinium i hjärnvävnad efter 

användning. Begränsningen rekommenderas trots att det i nuläget inte finns några bevis för 

risker eller skador kopplade till deponeringen. De artiklar som inkluderats i resultatet har heller 

inte kunnat belysa några risker som kan kopplas till inlagringen eller hänvisa till övrig forskning 

där sådana risker är konstaterade. 

 

6.2.1 Skillnader i rapporter om makrocykliska kontrastmedel 

 

I artikel 11 visade resultatet på en deponering av gadolinium i ND, till följd av administrationer 

av Gadovist. I liknande studier, artikel 8, 9, 10, som också använde Gadovist så kunde ingen 

deponering påvisas. Artikel 11 baserade studien på patienter med remitterande multipel skleros. 

Multipel skleros är en diagnos som ofta används som exklusionskriterie vid liknande studier, i 

artikel 6 nämns att tidigare forskning hävdat på en korrelation mellan multipel skleros och 

signalintensitetsökningar i ND för T1-viktade bilder. Dock har nya studier kunnat påvisa att 

ingen signifikant korrelation finns för SI-ökning i ND och faktorer relaterade till multipel 

skleros (Tedeschi et al. 2017). I artikel 13, kunde trots att ingen signifikansnivå uppnåddes, en 

SI-ökning observeras i ungefär en tredjedel av alla deltagare i undersökningen, i studien hade 

ett p-värde för att påvisa signifikans satts till 0,01, jämfört med 0,05 som valdes av de övriga 
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inkluderade studierna. Även om resultatet av artikel 11 forskning samstämmer med resultatet 

från artikel 12 att makrocykliskt bundet Gd kan deponeras i ND och GP, så visar en större del 

av forskning som gjorts hittills att ingen signifikant deponering sker av makrocykliska 

kontrastmedel vilket framkommer av artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 samt 13. Artikel 12 har 

dessutom genomförts på barn vilket kan påverka överförbarheten av resultatet till vuxna 

individer. 

 

I artikel 14 kunde en deponering av makrocykliskt Gd i ND och GP påvisas. Dock anses 

metoden att genomföra mätningar av vävnad ex vivo ha mindre relevans än mätningar som 

genomförs in vivo vilket mätningar av SI-skillnader i ND och GP under MR-undersökningar är 

(Tweedle 2016). 

 

6.2.2 Risker med gadoliniumdeposition  

 

Det finns väldigt få artiklar som belyser risker med gadoliniumdeposition i hjärnan. Det finns 

publiceringar av vetenskapliga artiklar som nämner att riskerna är okända samt att artikel 2 och 

3 nämner att det krävs omfattande studier för att kartlägga eventuella risker. I Artikel 16 

undersöktes patienter som genomgått flertal administreringar med makrocykliska 

kontrastmedel, i syfte att undersöka eventuella uppkomna symtom till följd av 

gadoliniumdeponering. Enligt Manto (2012), finns det purkinjeceller i lillhjärnan som är extra 

känsliga för intoxikation. Artikel 16 fann inga kliniska symtom till följd av GBK exponeringar. 

I en artikel från Semelka et al. (2016) var syftet att undersöka om det fanns kliniska symtom på 

patienter av en antagen gadoliniumtoxicitet som följd av flertal administreringar med GBK. 

Studiedeltagande rekryterades anonymt online och besvarade en enkät. Inklusionskriterer för 

deltagarna var att Gd skulle finnas uppmätt i kroppen minst 30 dagar efter exponeringen. 

Deltagarna självrapporterade symtom som centralsmärta, perifer bensmärta och intensiv 

huvudvärk. Resultatet för studien visade till en antagen gadoliniumtoxicitet hos patienter som 

genomgått gadoliniumförstärkta MR-undersökningar med makrocykliska och linjära 

kontrastmedel. Burke et al. (2016) genomförde en studie som liknade den studien som Semelka 

et al. (2016) gjorde, där deltagare rekryterades online i syfte att undersöka självrapporterade 

symtom orsakade av GBK. 50 st deltagare besvarade en enkät anonymt online. Alla deltagare 

rapporterade symtom till följd av gadoliniumdeponering. Av deltagarna upplevde 66% symtom 

direkt efter administrering av Gd och resterande deltagare upplevde symtom inom sex veckor. 
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Vanligaste symtomen var bensmärta, ledvärk och huvudvärk. Resultatet för studien visade att 

bensmärta och ledvärk var två vanliga symtom som självrapporterades av patienter med normal 

njurfunktion som led av självuttalad gadoliniumtoxicitet. Det finns stora begränsningar i 

artiklarna från Semelka et al. (2016) och Burke et al. (2016). Dels metoden artiklarna nyttjat att 

rekrytera individer anonymt online, utan att ha vetskap om patienterna överhuvudtaget 

genomgått en Gd-förstärkt MR-undersökning. Svarsalternativen i enkäten är subjektiva vilket 

kan påverka reliabiliteten för studierna. Urvalet kan tolkas som bias då de aktivt sökt personer 

online som upplever symtom, någon kontrollgrupp har ej nyttjats att jämföra deltagarnas svar. 

Forskarna hade inte tillgång till testet som bevisade gadoliniumdeponering i kroppen hos 

deltagarna, vilket är en stor brist då det medför ovisshet i påståendet om kvarhållet gadolinium 

hos deltagarna. Artiklarna från Semelka et al. (2016) och Burke et al. (2016) uppfyllde aldrig 

författarnas egengransking i kvalité, men författarna ville ändå belysa den här typen av 

forskning samt deras resultat. I artikel 16 var urvalet få och bortfallet relativt många, men det 

var en god uppföljningstid och undersökningsprocess för deltagarna under studieförloppet. 

Författarna av artikel 14 hänvisar till att en större studie bör göras snarast som kan undersöka 

samband av kliniska symtom och deponering i hjärnvävnad. Forskarna nämner även att fokus 

inte behöver riktas enbart mot ND som struktur utan även det granulära skiktet i cerebellum 

som kan vara ett utsatt område.  

Det kan vara av värde att fokusera på andra hjärnstrukturer än ND eller GP, då det finns 

känsligare områden i hjärnan som kan vara mer utsatta enligt Mantos (2012). Likt artikel 10 

som valde att genomföra en voxelmätning på helhjärnan för att mäta SI i vit/gråmateria istället 

för ND och GP.  

 

European Medicines Agency (EMA) (2017) har nyligen gjort en omfattande granskning av 

användningen kring GBK, relaterat till dess deponering. I granskningen fattades beslut om 

användning av linjära kontrastmedel skall begränsas inom EU. Berörda linjära kontrastmedel 

är Magnevist, Omniscan, Multihance och Optimark. Magnevist får endast nyttjas till 

intraartikulär administrering samt att Multihance endast får nyttjas till leverspecifika 

undersökningar. Gällande makrocykliska kontrastmedel finns ingen förändring som påverkar 

användandet av dessa. Beslutet från EMA trädde i kraft 04/2018 i Sverige och innebär 

försäljningsstopp av berörda linjära kontrastmedel.  
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6.2.3 Alternativ till gadoliniumbaserat kontrastmedel  

 

Det bedrivs forskning i framställning av nya preparat som skulle kunna ersätta GBK, eller 

utgöra ett större diagnostiskt värde. En studie gjord av Boehm-Sturm et al. (2017) framställde 

två olika järnkelat bestående av pentetsyra (Fe-DTPA) och trans-cyclohexandiamin 

tetraättiksyra (Fe-tCDTA). Syftet med framställda preparat var att jämföra om preparaten hade 

samma effekt som ett vanligt traditionellt gadoliniumbaserat kontrastmedel. I jämförandet 

användes fem möss vilka injicerades med humana bröstcancerceller och sedan gavs preparaten. 

Mössen testades med ett järnkelat först som injicerades och därefter genomfördes en MR-

undersökning ett dygn senare med gadoliniumbaserade kontrastmedlet Magnevist. Resultatet 

från båda undersökningarna jämfördes därefter. Fe-DTPA och Fe-tCDTA visade sig ha 

liknande effekt som Magnevist i upptaget i tumörcellerna vid MR-undersökningen. Vidare 

forskning bör verifiera eventuella risker med användningen, eventuellt kan preparaten ersätta 

GBK i tumörutredningar.  

 

6.2.4 Röntgensjuksköterskan 

 

En verksam röntgensjuksköterska ansvarar för att administreringen av kontrastmedel vid en 

MR-undersökning. Resultatet av litteraturstudien kan vara av nytta för verksamma 

röntgensjuksköterskor. Det är viktigt som röntgensjuksköterska att ha kunskap om 

deponeringsrisker och dess okända risker kring GBK. I ställningstagandet om en 

kontrastförstärkt MR-undersökning är tillräckligt motiverad utifrån given remiss, kan det vara 

av värde för röntgensjuksköterskan att ha en fördjupad kunskap av GBK.  

 

6.2.5 Framtida forskning  

 

Framtida forskning bör fastställa makrocykliska kontrastmedels deponering. Det råder en 

oenighet kring makrocykliska kontrastmedel och dess deponering i hjärnstrukturerna ND eller 

GP. Studien presenterar artiklar i resultatet som fastställde deponering i hjärnan med 

makrocykliska kontrastmedel, artikel 11, 12, 14, 15, samt artiklar som motsäger en deponering 

med makrocykliska kontrastmedel, artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Framtida forskning kan riktas 

mot att utforska och fastställa de risker en deponering i hjärnan kan medföra för individen. I 

fastställandet av riskerna bör även deponeringsmekanismen klargöras, så att deponeringen av 

gadolinium kan förebyggas i framställandet av nya preparat. Lyckas framtida forskning i 
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ovannämnda förslag kan det innebära en säkrare administrering röntgensjuksköterskan utför till 

patienten och därmed bedriver en säkrare vård.   
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7 Slutsatser 

 

Studiens resultat visar på att det sker en inlagring av gadolinium i hjärnvävnaderna nucleus 

dentatus och globus pallidus efter administrering av linjära kontrastmedel. Liknande mätningar 

som gjorts efter administreringar av makrocykliska kontrastmedel visar resultat som inte är helt 

samstämmiga, där några av studierna har visat en deponering som är statistiskt signifikant och 

andra har inte kunnat påvisa deponering. Inga inkluderade artiklar kunde bevisa någon risk till 

följd av deponeringen av gadolinium i hjärnvävnaderna. Verksamma röntgensjuksköterskor bör 

i det dagliga arbetet med GBK känna till deponeringsrisker som den här litteraturstudien 

belyser, samt att riskerna är okända av denna deponering.  
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GP ökade mellan första 
och senaste 
undersökningen. I 
jämförelse mellan 
kontrollgruppen. 

Bilaga 2, 
Artikelöversikt 
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8/9 CASP 
poäng  
 
Hu, Houchun H., 
et al 
Pediactric 
Radiology 

evidence in children 
undergoing multiple 
gadolinium MRI 
exams. 

 
Resultat visar samband 
med 
gadoliniumdeponering i 
hjärnan likt studier hos 
vuxna.   

5. 
02/2016 
USA 
Pubmed 
 
8/11 CASP 
poäng 
 
Cao, Y et .al 
American Journal 
of 
Roentgenology 

Signal Change in the 
Dentate Nucleus on 
T1-Weighted MR 
Images After 
Multiple 
Administrations of 
Gadopentetate 
Dimeglumine Versus 
Gadobutrol.  

Jämföra signalintensitet i 
ND mellan gadopentat 
dimeglumin och 
gadobutrol.  

Cohort-studie  
 
50st deltagare 

Signalintensiteten 
ökade i ND med 
gadopentetatdimeglumi
n men ingen signifikant 
ökning med gadobutrol. 
 
Signalintensiteten ökar 
med linjära konstmedlet 
men ingen ökning med 
makrocykliska 
kontrastmedlet.  

6. 
09/2016 
Tyskland 
Pubmed 
 
10/11 CASP 
poäng 
 
Sclhemm, L et .al 
Multiple 
Sclerosis Journal, 

Gadopentetate but 
not gadobutrol 
accumulates in the 
dentate nucleus of 
multiple sclerosis 
patients.  

Studera om hypotesen att 
signaintensitet i ND hos 
MS patienter är 
förknippad med GBK 
administreringar.  

Cohort-studie 
 
100st deltagare. 

Gadopentetat-
dimeglumin (linjär) 
ökade signalintensiteten 
i ND, inte gadobutrol 
(macrocyklisk). 
 
Gadopentetat-
dimeglumin 
administreringar är 
förknippad med 
signalintensitetsökning i 
ND hos MS patienter. 
Makrocykliska gav inte 
ökning i ND, men 
studien kan inte 
utesluta risken till 
ökning i andra 
strukturer. 

7. 
02/2018 
USA 
Pubmed 
 
8/11 CASP 
poäng 
 
Moser, FG et.al 
American Journal 
of 
Neuroradiology 

High Signal Intensity 
in the Dentate 
Nucleus and Globus 
Pallidus on 
Unenhanced T1-
Weighted MR 
Images: Comparison 
between Gadobutrol 
and Linear 
Gadolinium-Based 
Contrast Agents. 

Jämföra signalintensitet i 
ND och GP mellan linjär 
och makrocykliska 
kontrastmedel.  

Cohort-studie 
 
59 + 60 deltagare  
 
 

Linjära kontrastmedel 
visar signalökning, 
gadobutrol visar ingen 
ökning i ND eller GP. 
 
Successiva 
administreringar med 
gadobutrol visar inte till 
signalökning vilket 
linjära gjorde.  

8. 
08/2017 
Korea 
Pubmed 

Up to 52 
administrations of 
macrocyclic ionic MR 
contrast agent are 

Association mellan flertal 
administreringar av 
makrocykliska GBK och 
deponering i 

Cohort-studie 
 
385st deltagare 
 

Genomsnittliga 
signalökningen i ND och 
GP är inte associerad 
med flertal 
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11/11 CASP 
poäng 
 
Lee J, et .al 
 PLoS One 

not associated with 
intracranial 
gadolinium 
deposition: 
Multifactorial 
analysis in 385 
patients. 

hjärnvävnad, samt 
identifiera 
predisoneringsfaktorer.   

 exponeringar med 
makrocykliska 
kontrastmedel.  Inga 
predisponeringsfaktorer 
tillkännagavs. 
 
Flertal administreringar 
av mackrocykliska 
kontrastmedel är inte 
associerad med 
deponering i 
hjärnvävnad hos 
patienter med normal 
njurfunktion. 

9. 
01/2018 
Korea 
Pubmed 

8/11 CASPpoäng 
 
Yoo, RE et .al 
Investigative 
radiology 

Evaluation of 
Gadolinium 
Retention After 
Serial 
Administrations of a 
Macrocyclic 
Gadolinium-Based 
Contrast Agent 
(Gadobutrol): A 
Single-Institution 
Experience With 189 
Patients 

Utvärdera om gadobutrol 
förknippas med 
deponering i ND och GP 
efter flertal 
administreringar.  

Cohort-studie 
 
189st Deltagare 
 
 
 

Varken ND eller GP 
hade signalökning efter 
administreringarna. 
 
Gadobutrol resulterar 
inte i signalökning i ND 
eller GP efter flertal 
administreringar.   

10. 
09/2017 
Tyskland 
Pubmed 
 
10/11 CASP 
poäng 
 
Lagner, S. et .al 
European 
Radiology 

Repeated 
intravenous 
administration of 
gadobutrol does not 
lead to increased 
signal intensity on 
unenhanced T1-
weighted images-a 
voxel-based whole 
brain analysis.  
 

Undersöka om det finns 
samband mellan 
gadubutrol och 
deponering i 
hjärnvävnaderna grå och 
vitvävnad. 

Cohort-studie 
 
217st deltagare 

Ingen signalintesitets 
skillnad i vit eller grå 
vävnad i hjärnan efter 
upp till fem gadobutrol 
administreringar. 
 
Igen ökning i grå eller vit 
vävnad efter upprepad 
gadobutrol. Molekylära 
uppsättningen hos 
kontrastmedlet är 
avgörande för 
deponering eller inte.  
 
  

11. 
03/2016 
Serbien  
Pubmed 
 
8/11 CASP 
poäng 
 
Stojanov, D et .al 
European 
Radiology 

Increasing signal 
intensity within the 
dentate nucleus and 
globus pallidus on 
unenhanced T1W 
magnetic resonance 
images in patients 
with relapsing-
remitting multiple 
sclerosis: correlation 

Undersöka 
signalintensiteten i ND 
och GP efter gadobutrol 
administeringar hos MS 
patienter.  

Cohort-studie 
 
58st Deltagare 
 
 
 

ND och GP 
signalintensitet ökar vid 
gadobotrul 
administrering.  
 
Patienter med RRMS 
visar signalökning i GP 
och ND efter 
administrering av 
gadobutrol. Signalen 
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with cumulative 
dose of a 
macrocyclic 
gadolinium-based 
contrast agent, 
gadobutrol. 

ökar om det blir tätare 
administreringar.   

12. 
05/2017 
Italien 
Pubmed 
 
6/9 CASP 
poäng 
 
Espanget, M et 
.al 
Pediactric 
Radiology 

Signal intensity at 
unenhanced T1-
weighted magnetic 
resonance in the 
globus pallidus and 
dentate nucleus 
after serial 
administrations of a 
macrocyclic 
gadolinium-based 
contrast agent in 
children. 

Undersöka effekten av 
multipla administreringar 
av en makrocyklisk GBK 
på signalintensitet i 
globus pallidus och 
dentatkärnan i 
pediatriska hjärnan. 

Case-control 
studie 
 
50st + 59st i 
kontrollgrupp. 
 
 

Högre signaler i ND och 
GP efter administrering 
av makrocykliska 
kontrastmedel 
(Dotarem). 
 
Kvantitativ analys av GP 
och ND i den pediatriska 
hjärnan visade en 
ökning efter seriella 
administreringar av 
makrocyklisk GBCA. 
(Dotarem) 

13. 
09/2017 
Italien 
Pubmed 
 
9/11 CASP 
poäng 
 
Splendiani, A et 
.al 
La radiologia 
medica 

Effects of serial 
macrocyclic-based 
contrast materials 
gadoterate 
meglumine and 
gadobutrol 
administrations on 
gadolinium-related 
dentate nuclei signal 
increases in 
unenhanced T1-
weighted brain: a 
retrospective study 
in 158 multiple 
sclerosis (MS) 
patients.  

Mäta signalintensiteten i 
ND hos MS patienter som 
fått makrocykliska 
kontrastmedel, Dotarem 
och gadobutrol. 

Cohort-studie 
 
158st deltagare. 
81(Dotarem) + 
77st 
(Gadobutrol).  

Statisktisk signifikant 
skilland kan inte visas 
efter Dotarem och 
Gadobutrol 
administreringar hos 
MS-patienter, med det 
är en skillnad i 
signalökningen. 
 
Signalintensiteten ökar i 
ND, men inte i 
signifikant skillnad. Det 
är möjligt att 
gadoliniumdeponering 
är associerad med 
flertal administreringar 
av makrocykliska 
kontrastmedel 
(Dotarem och 
Gadobutrol.   

14. 
07/16 
USA 
Pubmed 
 
7/9 CASP 
poäng 
 
Murata, N et.al 
Investigative 
radiology 

Macrocyclic and 
other non-group 1 
gadolinium contrast 
agents deposit low 
levels of gadolinium 
in brain and bone 
tissue. Preliminary 
results from 9 
patients with normal 
renal function. 

Mäta deponering av 
Gadolinium i hjärn- och 
benvävnad hos patienter 
som fått makrocykliska 
och linjära 
kontrastmedelsadministr
ationer, genom 
vävnadsprover tagna post 
mortem. 

Case-control 
studie 
 
9st + 9st o 
kontrollgrupp. 
 
 

Gd påvisades i alla 
hjärnvävnader som 
testades, med högst 
koncentration i GP och 
ND. Mängden Gd i 
kontrollerna var 
signifikant lägre än hos 
studiefallen.  
 
Gd lagras in i 
hjärnvävnad vid 
användning av både 
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makrocykliska och 
linjära kontrastmedel 
för patienter som har en 
normal njurfunktion.  

15. 
11/2017 
Norge 
Pubmed 
 
8/11 CASP 
poäng 
 
Bjørnerud, A. 
et.al 
Radiology 

Signal enhancement 
of the dentate 
nucleus at 
unenhanced MR 
imaging after veru 
hig cumulative doses 
of the macrocyclic 
gadoliniumbased 
contrast agent 
gadobutrol 

 

Att testa för om både 
mätbara och synliga 
signalintensitetsökningar 
i ND kan upptäckas efter 
ett högt antal 
administrationer på kort 
tid med enbart 
makrocykliska 
kontrastmedel.  

Cohort-studie 
 
17st.  

En korrelation mellan 
antal administreringar 
och SI-skillnad kunde 
påvisas. I två fall kunde 
en visuellt märkbar SI-
ökning i ND konstateras. 
 
En liten, men ändå 
statistiskt signifikant, 
dosberoende SI-ökning 
för ND kunde påvisas.  
 

16. 
09/2017 
Tyskland 
Pubmed 
 
8/11 CASP 
poäng 
 
Perotta, G et.al 
Journal of 
neurology 

Absence of clinical 
cerebellar syndrome 
after serial injections 
of more than 20 
doses of gadoterate, 
a macrocyclic GBCA: 
a monocenter 
retrospective study. 

Undersöka kliniskt 
uppkomna symtom efter 
minst 20st 
administreringar av 
macrocycliska 
kontrastmedel.   

Cohort-studie 
 
10st deltagare, 
6st bortfall. 

Inga påvisade symtom 
som skulle kunna tyda 
till cerebellum syndrom 
efter 20st 
administreringar. En 
större studie bör göras.  
 
 

 
 
 
 
 


