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I Tidsskriftet nr. 16/2016 ble det publisert en artikkel av S. M. Moen 
og medarbeidere om bruk av MR-undersøkelse ved multippel sklerose.

Re: MR-undersøkelser 
ved multippel sklerose1608

Det er merkverdig at denne artikkelen, som aspirerer til å legge 
grunnlag for framtidig diagnostikk, behandling og oppfølging av 
pasienter med multippel sklerose, ikke problematiserer bruken av 
gadoliniumholdige MR-kontrastmidler i rutinemessig oppfølging 
av pasientene.

MR-kontrastmidler kan, som kjent, en sjelden gang gi alvorlige 
anafylaktoide reaksjoner, og dødsfall pga. anafylaksi har vært rappor-
tert (1). Gadolinium er et giftig tungmetall, og sammenhengen mel-
lom injeksjon av gadolinium og nefrogen systemisk fibrose er godt 
dokumentert hos pasienter med nyresvikt (2). Både amerikanske 
Federal Drug Administration og European Medicines Agency har 
iverksatt undersøkelser av risikoen ved injeksjoner av gadoliniumhol-
dige substanser i mennesker på bakgrunn av flere artikler som har vist 
akkumulering av gadolinium i hjernevev etter gjentatte injeksjoner, 
også hos pasienter med normal nyrefunksjon (3 – 5). Det ser for øvrig 
ut til at denne akkumuleringen er størst ved bruk av kontrastmidlene 
som har dokumentert høyest risiko for nefrogen systemisk fibrose (6).

Forfatterne legger opp til at man skal måtte begrunne det om man 
ikke gir intravenøs kontrast ved rutinekontroller av MS-pasienter. På 
bakgrunn av ovenstående bør det være slik at man skal ha en god 
grunn for å gi gadoliniumholdig kontrast til en MS-pasient, som vil 
bli utsatt for flere titalls MR-undersøkelser i løpet av sykdomsforløpet. 
Prinsippet om ikke å gjøre mer skade enn gagn bør gjelde også her.
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Tusen takk for engasjement og en viktig kommentar fra Bjørn Einar 
Nielssen. Vi er glade for å kunne besvare med supplerende opplys-
ning om at vi i innsendt manuskript hadde med et avsnitt om nett-
opp dette med gadoliniumavleiring i hjernen ved gjentatte kontrast-
administrasjoner: «Hos noen pasienter er det nylig rapportert at det 
er funnet rester av gadolinium-baserte kontrastmidler i ulike hjerne-

områder etter gjentatt bruk av kontrast ved magnetisk resonans (1). 
Den helsemessige betydningen av dette er under vurdering. Vi 
råder til å begrense bruk av slike kontrastmidler til nødvendige 
undersøkelser.»

Dette avsnittet ble vi bedt om å ta ut av kronikken fordi tidsskrif-
tets redaksjon mente at dette avsnittet ikke var tilstrekkelig kunn-
skapsbasert. Vi har nylig gjennomført en studie av pasienter med 
multippel sklerose ved Oslo universitetssykehus som indirekte 
viser gadoliniumavleiring etter bruk av lineære kontrastmidler, men 
ikke makrosykliske. Dette er foreløpig kun publisert som poster ved 
ECTRIMS 2016 (2), men studien er snart klar for innsending til et 
tidsskrift. Som det fremgår av vårt opprinnelige avsnitt, er vi enige 
med din kommentar, og at man bør vurdere bruken av kontrastmid-
ler nøye. Foreløpig viser våre resultater at makrosykliske kontrast-
midler ikke avleires i samme grad som lineære. Dette tyder på at de 
som fortsatt bruker lineære kontrastmidler (det er noen i Norge som 
fortsatt gjør det), bør vurdere sin praksis.
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