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Sammendrag 

Bakgrunn: 

Pasienter over hele verden med MS sykdommen gjennomfører flere MR undersøkelse 

gjennom livet med gadolinium (Gd) basert kontrastmiddel. Siden 2014 har det dukket opp 

bekymring om at kanskje gadolinium baserte kontrastmiddelet(GBKM) avleires i hjernen hos 

pasienter. Det finnes gadoliniumkontrastmidler med to ulike molekylære strukturer lineære og 

makrosykliske. Makrosykliske regnes for å være mer stabilt enn lineært mtp avgivelse av Gd 

ioner.  Det er flest rapporter om gadolinium basert kontrastmiddel med lineære strukturen. 

 

Objektiv: 

I litteraturen har vi funnet både støttende og motstridende tegn på at gadolinium fra 

gadoliniumbaserte kontrastmidler avleires i hjernen. Vi ønsket å se om tegn på 

gadoliniumavleiring kunne detekteres i en gruppe MS pasienter som er undersøkt med MR 

kontrast. 

 

Pasienter og metoder: 

Jeg brukte MR bilder fra et MS prosjekt (RSI prosjektet) ved Oslo universitetssykehus. Det 

var til sammen 164 pasienter (42 menn, 122 kvinner). Jeg brukte MR bilder fra et MS 

prosjekt (RSI prosjektet) ved Oslo universitetssykehus. For å unngå bias hadde jeg ikke 

kjennskap til pasientenes oppfølging med tanke på hvor mange ganger de hadde hatt MR med 

kontrast.  Programmet OsiriX Lite, som er ett program for visning av MR bilder, ble brukt for 

å gjøre målinger av signalintensitet i bildene. Det ble gjennomført målinger på steder som var 

av interesse, etter modell av artikkelen fra Kanda et.al (1). Av MR bilder ble det brukt T1 og 

Flair for å finne de anatomisk riktige stedene til målinger i hjernen. Ratio av T1 

signalintensitet i nucleus dentatus versus pons ble kalkulert (DNP ratio). For analyse brukte vi 

gjennomsnittlig DNP ratio for hver pasient.  

 

Resultat:  

I vår studie fant vi at gadolinium basert kontrastmiddel avleires i hjernen etter gjentatt 

eksponering med en kombinasjon av lineært og makrosyklisk kontrastmiddel. Hos pasienter 

som kun har fått ionisk makrosyklisk kontrastmiddel ble det ikke funnet økt DNP. 
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Konklusjon: Våre resultater bekrefter studier som allerede har blitt gjort tidligere. Vi fant økt 

T1 signal i nucleus dentatus hos pasienter som har fått gadolinium basert kontrastmiddel flere 

ganger. Vi fikk ikke de samme resultatene hos pasienter som bare har fått makrosyklisk type 

av kontrastmiddelet.  
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Forord 

 

Forskning på gadolinium avleiring i hjernen er et nokså nytt felt. MS er en sykdom som 

rammer mange mennesker over hele verden. Alle de rammede er avhengige av MR 

undersøkelser med kontrastmiddel for å følge sykdomsutviklingen. Jeg valgte å skrive om 

denne oppgaven fordi det er en viktig oppdagelse som rammer ganske mange pasienter. 

Langsiktig er det veldig viktig å finne ut om avleiringen i hjernen har noe effekt på andre 

organer i kroppen. Det er mange ledd som spiller inn i en slik utfordring; Skal man fortsette 

med MR undersøkelse med kontrastmiddel som avleires i hjernen, eller skal man ta hensyn til 

føre-var-prinsippet. Kanskje burde man bare produsere kontrastmidler som ikke avleires i 

hjernen, for eks de makrosykliske og ioniske. Slike kontrastmidler er igjen dyrere, og mange 

land har ikke råd til å kjøpe disse. 

Det har vært utrolig spennende å foreta alle målingene. Jeg har lært veldig mye om MR 

bilder, MS og ikke minst kontrastmidler. Spesielt når vi fant interessante resultater uti fra 

målingene jeg foretok så ble det enda mer spennende å skrive oppgaven. 

 

Jeg vil gjerne takke min veileder Mona Beyer for utrolig god hjelp og masse støtte underveis.  
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1. Introduksjon/bakgrunn: 

1.1 Generelt om Multippel sklerose 

Multippel sklerose er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sykdom i 

sentralnervesystemet uten kjent årsak (https://legehandboka.no/handboken/kliniske-

kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/inflammatoriske-sykdommer/multippel-

sklerose/).  Sykdommen rammer for det meste kvinner, og symptomdebut er 20-45 år. 

Symptomer ser man i form av blant annet opticus nevritt, diplopi, lammelser med spastisitet, 

smertefulle spasmer, ataksi, dysartri osv. Symptomene forekommer i attakker ved relapsing 

remitting (RR) MS og varer over 24 timer. RR-MS er den vanligste formen for MSog 70-

90 % av MS pasientene har RR-MS. Primær progressiv (PP) MS utgjør 10-30 % av MS 

pasientene. 

Forskere har funnet ut  at multippel sklerose skyldes en kombinasjon av en arvelig 

disposisjon og eksponering av en eller flere miljøfaktorer og infeksjoner som fører til 

inflammasjon rundt og destruksjon av myelinskjeden. En mulig hypotese er en systemisk 

infeksjon kan forårsake oppregulering av adhesjonsmolekyler på endotelet i hjernen eller 

ryggmargen, noe som fører til at leukocytter kan gå inn i sentralnervesystemet. Hvis da 

leukocytter er programmerte til å gjenkjenne myelin-antigen som finnes i celleinfiltratet og 

fører til en kaskade av en akutt, inflammatorisk demyeliniserende lesjon. Disse lesjonene 

oppstår i hvit substans i hjernen, hvor primærmålet er myelin.  

Diagnostikk baseres på sykehistorien, kliniske funn, MR-undersøkelse og 

spinalvæskeanalyse.  

Ved MS viser MR-undersøkelse av hjernen og ryggmargen viser multiple høysignalområder i 

hvit substans. Disse flekkene representerer betennelsesforandringer og evt arr samt 

demyelinisering. 

Det finnes MR diagnosekriterier ved attakkvis MS (2). Ett kriterium er disseminasjon i 

rom/lokalisasjon det vil si over 1 T2 hyperintense MR lesjoner i minst 2 av følgende 4 

områder i CNS:  

 periventrikulært,  

 juxtakortikalt(subkortikalt), 

 infratentorielt,  

 medulla.  

Disseminasjon i tid innebærer ett av følgende: 
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 Samtidig påvisning av kontrastladende T1 lesjoner og T2 lesjoner (uten 

kontrastladning) uansett når MR-undersøkelsen er utført 

 Påvisning av over >1 nye T2 og/eller kontrastledende T1 lesjoner på en oppfølgende 

MR-undersøkelse som kan sammenlignes med en baselineundersøkelse, uavhengig av 

hvilket tidspunkt denne er gjennomført. (2). 

 

Spinalvæskeanalyse viser funn av oligoklonale| IgG-bånd eller forhøyet IgG-indeks. 

Celletallet er i tillegg moderat økt (5-50), mens protein er normalt (<0,7g/ul) 

 

For å behandle MS pasienter i dag bruker man blant annet bremsemedisiner, symptomatisk 

behandling, trening og støtteordninger fra NAV.  

Symptomatisk MS behandling går ut på bruk av medikamenter på aktuelle symptomer som 

gangvansker (Fampyra), spastisitet (Sativex), smerter, depresjoner, vannlatingsproblemer osv. 

Det er mulig å utføre kirurgisk inngrep mot symptomer som blære, tarm, smerte, 

bevegelsesymptomer. 

Steroider brukes ved MS-atakk som reduserer alvorligheten og lengden av et atakk. Det gis 

Methylprednisolon (Solu-Medrol). 

Behandlingen av MS består også av immunmodulerende behandling som skal stoppe 

sykdomsutviklingen.  

 

Førstelinje immunmodulerende MS behandling består av interferoner f.eks (se figur 1) 

Interferoner.  For eks Avonex, Betaferon, Refib, Glatirameracetat, teriflunomid og mange 

flere. 

 Andrelinjebehandling immunmodulerende MS behandling består av Fingolimod (Gilenya, 

Natalizumab (Tysabri) og Alemtuzumab (Lemtrada), se figur 1. 

 

Tredjelinjebehandling består av stamcelletransplantasjon (AHST), «Off-label» behandling.  
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Figur 1. (Forelesning om MS, med4400, 04.09-17) 

 

 

Er det bedre å bruke makrosyklisk fremfor lineære kontrastmidler?  

 

1.2 MR kontroller ved MS: 

Det foretas MR-undersøkelse ved mistanke om multippel sklerose for å bidra til å stille 

diagnosen, og ved videre oppfølging av sykdommen. Det vil si at pasienter med diagnosen 

multippel sklerose foretar årlige MR-undersøkelser for å følge opp sykdomsutviklingen. Ved 

disse kontrollene gir man gadoliniumbasert kontrastmiddel (GBKM) intravenøst til pasienten. 

Ved funn av nye lesjoner i hvit substans eller økende størrelse av slike lesjoner oppfattes det 

som sykdomsprogresjon. Kontrastoppladende lesjoner er også uttrykk for sykdomsprogresjon 

fordi nye lesjoner er kontrastoppladende i starten,   

 

1.3MR-sekvenser: 

T1-vektet bilde  
Gir mye anatomisk informasjon om hjernen. Denne bildetypen er spesielt godt egnet for å 

identifisere gamle skader eller gamle MS plakk. De skadete områdene framstår på bildet som 

mørke flekker, kalles også lavt signal. 

Gadoliniumforsterket T1-vektet bilde viser aktive MS-lesjoner. Aktive lesjoner er steder hvor 

kontrastmiddelet lekker ut og framstår som områder med høyt signal på T1 serien. 

Kontrastmiddelet injiseres ca 5 minutter før undersøkelsen og framhever områder med ny-

oppstått betennelse. Oppladning av lesjoner kommer bare der det er brudd på blod-hjerne 
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barrieren. 

T2-vektet bilde 

Bildet viser både nye og gamle lesjoner, og brukes ofte ved diagnostisering av MS. T2-

vektede bilder tas årlig for å gi nevrologen informasjon om hvordan sykdommen utvikler seg. 

Sekvensen er spesielt god på å vise patologiske forandringer. Høyt signal på T2 er typisk for 

blant annet MS lesjoner (3). 

 

1.4 MR og kontrastmiddel: 

På verdensbasis ble det i 2014 foretatt 30 millioner MR skanning av pasienter (4). Man 

bruker intravenøst gadolinium baserte kontrastmidler ved MR-undersøkelser.  Gadolinium er 

jordalkalimetall, nummer 64 i det periodiske system.  

Det finnes to ulike typer kontrastmidler: lineære og makrosykliske (se figur 2) De kan både 

være ioniske og ikke-ioniske. De ioniske kan løses opp i vann, mens de ikke-ioniske er ikke 

vannløselige. Lineære kontrastmidler har en struktur der gadoliniumet lettere kommer i 

kontakt med blodet Når det gjelder makrosykliske kontrastmiddel er gadolinium-ionet mer 

skjermet mot omgivelsene.  Derfor regnes makrosykliske som mer stabile enn lineære 

chelater. Mest stabilt er gadoterate meglumine som både er makrosyklisk og ionisk (5). 

 Det har nå vist seg at man har funnet rester av gadolinium-basert kontrastmidler i ulike 

hjerneområder etter gjentatt bruk av gadoliniumbasert kontrastmiddel (1).  

Det er flere forskningsgrupper i de siste årene som har forsket på om gadolinium basert 

kontrastmiddel gir avleiring i hjernen (1, 4, 6).  

 

Jo flere kontrastmiddelforsterkede MR-undersøkelser en pasient har gjennomgått, jo høyere 

signalintensitet av gadolinium finner man i hjernen. Det er vist både for makrosyklisk (6) og 

lineær gadolinium (7). 

I nylige studier har andre forskningsgrupper i de siste årene funnet T1 hyperintensitet i 

spesifikke hjernestrukturer hos pasienter som har gjennomført flere gadolinium 

kontrastforsterkede MR skanninger (6, 8). Man har valgt å fokusere spesielt på globus 

pallidus og nucleus dentatus etter en forskningsrapport (1) som også fant hyperintensitet i 

disse toområdene etter gadoliniumbasert kontrastmiddel. Basert på disse studiene valgte vi 

også å gjennomføre målinger i globus pallidus og nucleus dentatus i vår studie. Hypotesen vår 

var at vi ville finne økt signalintensitet hos MS pasienter med økende antall MR 

undersøkelser med kontrast.   
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Jeg har forsøkt å finne ut om MS pasienter etter multiple MR undersøkelser har fått avleireing 

i hjernen, både etter lineære, makrosykliske og kombinasjon. 

 

Figur 2. Tabellen viser alle kontrastmidlene som finnes, deres struktur og ladning (9). 

 

 

1.5 Nucleus Dentatus: 

Nucleus dentatus er en gruppe nevroner lokalisert i den hvite substans i lillehjernen. det er 

formet som en tann, som navnet tilsier. Nucleus dentatus er involvert i planlegging, innføring 

og kontroll av voluntære bevegelser. Nucleus dentatus har på sin dorsale side ansvar for 

motorfunksjon, det vil si bevegelser av skjelettmuskulatur. På ventrale siden har det ansvaret 

for ikke-motorisk funksjon, som for eksempel bevissthet 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dentate_nucleus). 
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Figur 3. Bildet er tatt fra Thieme, Atlas of Anatomy, og viser lillehjernen med nucleus 

dentatus (ISBN:0-443-06612-4).    
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2. Pasienter og metoder 

2.1 Pasienter: 

MR undersøkelser av pasienter ble hentet fra et allerede pågående forskningsprosjekt på MS 

(RSI prosjektet). Det var til sammen 163 pasienter mellom 20-68 år, gjennomsnittsalder på 

41,6 år.  Kjønnsfordelingen var slik: 121 kvinner og 42 menn. Vi noterte antall ganger, type 

og dosering av gadolinium basert kontrastmiddel pasientene fikk mellom år 2012-2014. 

Jeg var blindet for hvor mange og hva slags type kontrastmiddel som ble gitt til pasientene, 

og deres grad av sykdommen.  

Jeg ble opplært av min veileder til å bruke én Software program som heter Osirix Lite 

(http://www.osirix-viewer.com/download). Programmet blir brukt til å se på MR bilder. Jeg 

valgte T1 og Sag Flair for å finne de riktige stedene i hjernen til å gjøre målinger av 

signalintensitet (se Figur 5,6).  

Da jeg målte på Globus pallidus, ble det satt en region of interest (ROI) rundt globus pallidus 

og jeg brukte thalamus som referanse, og kalkulerte ratioen mellom ROI i Globus pallidus og 

thalamus(GPT ratio). Arealet av ROI var likt ved alle målinger. På samme måte målte jeg 

signalintensitet med ROI nucleus dentatus med pons som referanse (DNP ratio). Jeg målte 

ROI både på høyre og venstre side. Jeg målte på samme måte hos alle 163 pasienter, og 

noterte gjennomsnittet og standardavviket som senere ble brukt til analyser.  

 

Figur 4. Tabellen viser alder, type kontrastmiddel og dosering som pasientene har fått.  

 

Karakteristikk Gjennomsnitt Laveste-høyeste verdi  

Alder (år) 41,6 20-68 

Antall ganger GDBK 5,36 0-17 

Dosering (ml) 72,2 0-275 

Tidsrom mellom første 

dose kontrast og ROI 

måling (år) 

5,2 0-17 
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2.2: Statistisk analyse: 

Det ble brukt SPSS (Statistical package for the social sciences, IBM corp. Released 2012, 

Versjon 21.0). Signifikans nivå på 0,05 ble satt.  

 

3. Resultater: 

Gjennomsnittlig sykdomsvarighet var på 11,6 år (1-19). De fleste av dem hadde relapsing 

remitting MS. 12 pasienter fikk ukjent gadoliniumbasert kontrastmiddel, 50 av pasientene 

fikk bare makrosyklisk kontrastmiddel, seks fikk lineært gadoliniumbasert kontrastmiddel og 

78 pasienter fikk både lineær og makrosyklisk gadoliniumbasert kontrastmiddel. Syv 

pasienter fikk lineær gadoliniumbasert kontrastmiddel minst 4 ganger.  

 

Pasientene fikk gjennomsnittlig 5,37 ganger gadolinium kontrastmiddel hver over en periode 

på mellom 0-17 år (gjennomsnittlig 5,2 år). Dosen pasienten fikk av det gadoliniumbaserte 

kontrastmiddelet var mellom 0-275 ml (gjennomsnittlig 72,7ml). Av totalt antall GBKM 

administrasjoner, var 74 % av GBKM som ble gitt, av makrosyklisk type.  

 

Vi fant signifikant korrelasjon mellom DNP og antall ganger administrasjon av GBKM 

(p=0,006). Det betyr at jo flere doser som ble gitt, jo høyere DNP ratio fant man, som uttrykk 

for økende signalintensitet i nucleus dentatus sannsynlig på grunn av gadoliniumavleiring.  

 Vi fant signifikant korrelasjon mellom DNP ratio og dosen som ble gitt (p=0,003) og 

gjennomsnittlig dose (p=0,035) per pasient. 

 

 For gruppen der pasientene bare hadde fått makrosyklisk GBKM (N=59) fant vi ingen 

signifikant korrelasjon av DNP ratio med antall administrasjoner av kontrastmiddelet 

(p=0,28) eller total dose (p=242).  

Det ble ikke funnet noen signifikant korrelasjon mellom antall GBKM administrasjoner og 

GPT ratio (0,44).  

 

3. Diskusjon: 
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For denne gruppen med multippel sklerose pasienter, målte vi signalintensitet i nucleus 

dentatus vs pons og beregnet DNP ratio.  Vi fant korrelasjon mellom antall ganger de fikk 

kontrastmiddelet og størrelse på dosen med gadoliniumkontrast og signalendring i nucleus 

dentatus. Vi fikk ikke signifikante resultater for GPT ratio.  

Resultater fra vår studie tyder på at gadolinium basert kontrastmiddel avleires i nucleus 

dentatus. Vi vet ikke hvilken klinisk konsekvens/om det har en klinisk konsekvens senere i 

livet, men det er noe man må forske på videre.  

 Jeg har målt disse målingene kun en gang, og for å forsterke våre funn kunne en annen også 

ha foretatt målingene på nytt. Dette er en svakhet ved studien. Mine målinger har vært basert 

på å finne best mulig sted og mest mulig likt areal på ROI ved bruk av Osirix programmet.  

En mulig teori for hvorfor man bare har funnet avleiring kun i nucleus dentatus er at globus 

pallidus er mer mottakelig for avleiring av andre stoffer med økende alder. Globus pallidus 

har allerede tatt opp en del stoffer, slik at eventuell endring med noe avleiring av gadolinium 

ikke blir fanget opp som en signifikant signalendring.  

 

5. Konklusjon og framtidsperspektiver: 

Vi har funnet signifikant korrelasjon i DNP ratio når det gjelder antall ganger det ble gitt 

kontrastmiddel og dosering. Bruk av gadoliniumbasert kontrastmiddel synes ikke å være 

assosiert med økt signal i GPT i vår studie. Det betyr at ulike typer av kontrastmiddel vil 

avleires i nucleus dentatus, men derimot ikke i globus pallidus. Det avhenger av blant annet 

dosering, oppbyggingen av kontrastmiddel. Noen av kontrastmidlene er mer stabile enn 

andre, og er dermed bedre egnet til bruk ved MR undersøkelser hos MS pasienter.  

Hvilken konsekvens det har for pasienter i fremtiden er ennå for tidlig å si noe om. Siden det 

nå har blitt påvist avleiring av GBKM i hjernen, er det store spørsmålet om vi burde redusere 

bruken av kontrastforsterkede MR-undersøkelser.  

 

Vi må også tenke på at det er land som ikke har råd til å kjøpe makrosykliske kontrastmidler 

som er mer stabile og ikke minst sikrere å bruke. Slike land bruker kanskje bare de lineære 

midlene og det kan ha konsekvenser for pasienter senere i livet. Dette er en nokså ny studie, 

og flere områder som kan forskes på. Vil gadolinium i nucleus dentatus ha noen klinisk 

påvirkning på hjernen, setter Gd seg andre steder også, nyrefunksjon osv. Dette er veldig 

spennende og ikke minst viktig å søke mer kunnskap om. Det handler om en stor 

pasientgruppe og kan dermed få konsekvenser for mange. En annen problemstilling er firmaer 
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som selger disse type kontrastmidler. Hvordan vil deres marked bli påvirket av dette? Hvis 

det i noen land blir forbudt å bruke kontrastmiddel som er potensielt helseskadelig 

kontrastmiddel, kan vi risikere å få mangel på kontrastmiddelet som det er lov å bruke? Nå 

som vi har begynt å få litt mer kunnskap innenfor dette feltet er det kanskje lurt å bruke føre-

var-prinsippet. 
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7. Tabeller og figurer 

Figur 5 

Bildet viser skjematisk hvordan jeg har foretatt målingene ved bruk av Osirix.  Her har jeg 

målt nucleus dentatus versus pons, der det er markert med grønne sirkler.  

   

  



19 
 

Figur 6 

Her har jeg målt globus pallidus versus thalamus på samme måte som figuren over. 
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Figur 7 

Diagrammet viser hvilken type og antall ganger pasientene fikk av kontrastmiddel.  
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Figur 8  

Viser korrelasjon mellom en gruppe som bare har fått makrosyklisk kontrastmiddel og DNP 

ratio. Antall doser med gadolinium basert kontrastmiddel er angitt på x-aksen. På y-aksen er  

DNP ratio. 
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Figur 9  

Viser korrelasjon mellom en gruppe som bare har fått blandet kontrastmiddel og DNPratio. 

Antall doser med gadolinium basert kontrastmiddel er angitt på x-aksen. På y-aksen er DNP 

ratio. 

 

 

 
 
 


