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Nyckelord: magnetresonanstomografi, biverkningar, kontrastmedel, nefrogen systemisk 

fibros 

  

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kontrastmedel används inom medicinsk avbildning för att tolka anatomi och 

patologi. Gadolinium är den vanligaste typen av kontrastmedel som används inom 

magnetresonanstomografi (MRT). Eftersom gadolinium är ett läkemedel kan det orsaka 

biverkningar. Studier har visat att det finns ett samband mellan insjuknandet av nefrogen 

systemisk fibros (NSF) och gadoliniumkontrastmedel hos njursjuka patienter. 

Syfte: Att ta reda på vilka biverkningar som kan uppstå efter en 

gadoliniumkontrastmedelsinjektion och redogöra för hur vanligt förekommande de är. Utöver 

detta undersöka om patienter med nedsatt njurfunktion insjuknar i NSF av 

gadoliniumkontrastmedel. 

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  

Resultat: Omtalade biverkningar är skelettsmärta, huvudvärk, illamående, kräkningar och 

hudförändringar. Ångest, oro, influensaliknande symptom, klåda, osammanhängande 

tankegång, metallsmak i munnen, ledstelhet och muskelspasm är mindre omtalade 

biverkningar. Svåra biverkningar förekommer såsom struphuvudsödem, anafylaktisk chock, 

andningssvårigheter, dyspné och medvetslöshet. Milda biverkningar är mest förekommande. 

Fyra fall av NSF konstateras i en studie med 261 njursjuka deltagare. I en annan studie med 

571 dialyspatienter bekräftades inga fall av NSF. 

Slutsats: Förekomsten för en biverkning är sällsynt men både omtalade och mindre omtalade 

biverkningar kan inträffa. Det finns studier som visar ett tydligt samband mellan NSF och 

gadolinium hos patienter med nedsatt njurfunktion medan andra studier inte kan bekräfta det. 

Gadoliniumkontrastmedel är relativt riskfritt men observation av patienten bör alltid 

förekomma. 
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ABSTRACT 

Background: Contrast media are used in medical imaging to picture anatomy and pathology. 

Gadolinium is the most common type of contrast media used in magnetic resonance imaging 

(MRI). The use of gadolinium may cause adverse effects. The association 

between gadolinium-based contrast media and nephrogenic systemic fibrosis (NSF) in 

patients with renal insufficiency has been described in earlier studies. 

Purpose: To describe the most frequent adverse effects caused by gadolinium-based contrast 

media and their incidence. The study also aims to explain the association between NSF and 

gadolinium in patients with renal insufficiency. 

Method: The study has been conducted as a systematic literature review. 

Results: The well-known adverse effects are bone pain, headache, nausea, vomiting, and skin 

lesions. Anxiety, flu-like symptoms, pruritus, clouded mentation, metallic taste in the mouth, 

joint stiffness and muscle spasm are less mentioned. Severe adverse effects also exist such as 

laryngeal-edema, anaphylactic shock, breathing difficulty, dyspnea and unconsciousness. 

Mild adverse effects are most common. Four cases of NSF were found in a study with 261 

participants with renal disease. In another study 571 patients with dialysis treatment were 

included, no cases of NSF were confirmed. 

Conclusion: Both well-known adverse effects and less mentioned adverse effects exist but 

the occurrence of an adverse effect is rare. There are studies showing a clear association 

between NSF and gadolinium in patients with renal insufficiency, whilst others can´t confirm 

it. Gadolinium-based contrast media is relatively risk-free but observation of the patient 

should always occur. 
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BAKGRUND 

Medicinsk avbildning används för att avbilda människan och för att få mer information för att 

ställa en eventuell diagnos. Det finns olika modaliteter för att göra detta till exempel 

konventionell röntgen, datortomografi (CT), magnetresonanstomografi (MRT) och ultraljud. 

Modaliteterna har olika egenskaper och de har både för- och nackdelar (Smith & Webb, 

2011). Konventionell röntgen och CT är uppbyggd på joniserande strålning och kan medföra 

hälsorisker som kan leda till bland annat cancer. MRT är en modalitet som inte medför 

joniserande strålning och idag finns ingen påvisad forskning som visar att MRT kan vara en 

hälsofara. I och med detta är MRT ofta ett alternativ till CT (Semelka, Armao, Elias, & Huda, 

2007). 

Magnetresonanstomografi 

MRT är en relativt ny teknik som fortfarande är under utveckling. Modaliteten har varit i 

kliniskt bruk i ungefär 40 år och är en mycket eftertraktad undersökningsmetod (Smith & 

Webb, 2011) vilken också används inom forskning (Shah & Huang, 2015). En magnetkamera 

innehar ett konstant magnetfält och för de i kliniskt bruk varierar fältstyrkan mellan 1–3 tesla 

(T). Magnetkameran har en förmåga att sända ut radiovågor som påverkar kroppens 

väteatomer. Kroppen är uppbyggd av ⅔ vatten vilket innebär en stor del väteatomer (Berglund 

& Jönsson, 2007). Atomer består av protoner, elektroner och neutroner. Protoner innehar en 

egenskap som kallas för spinn, vilket betyder att de roterar runt sin egen axel. Då 

väteatomerna placeras i ett starkt yttre magnetfält kommer de tvingas att spinna i den 

riktningen. Denna process kallas precession och styrkan på magnetfältet avgör dess hastighet 

(Huang et al., 2015). Magnetkameran är tillverkad så att den sedan samlar upp de olika 

värdena av radiovågor och skapar en bild. Detta sker med hjälp av spolar som placeras nära 

patienten då denne befinner sig inne i magnetkameran (Shah & Huang, 2015). Väteatomernas 

process i kroppen i kombination med magnetkamerans funktion gör det möjligt att framställa 

en diagnostisk bild (Huang et al., 2015). Eftersom kroppens alla vävnader är olika kommer 

den att avbildas på ett varierande sätt. Av bland annat den orsaken kommer frisk och sjuk 

vävnad kunna urskiljas (Shah & Huang, 2015). 

 

Beroende på hur radiovågorna sänds ut kan olika typer av bilder framställas. De vanligaste 

bilderna som framställs på MRT är T1- och T2-viktade bilder. På bilderna framstår vissa 
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vävnader som ljusa medan andra blir mörka vid en viktning och det kan vara tvärtemot vid en 

annan viktning. Det finns även frekvenser som är specialiserade på att framhäva alternativt 

dölja vissa vävnader. Ett exempel är diffusionsviktade bilder som är till för att framhäva 

vätska (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

För att framställa mjukdelar är MRT det mest ultimata valet men modaliteten kan användas 

för att avbilda hela kroppen (Smith & Webb, 2011). Främst hjärnan och ryggmärgen avbildas 

på ett sådant sätt som inte kan utföras vid någon annan modalitet (Berglund & Jönsson, 2007). 

Även mjälten, njurarna, levern och könsorganen framställs på ett eminent sätt med MRT 

(Semelka et al., 2007). Tumörer, infektioner och inflammationer är exempel på 

sjukdomstillstånd som kan diagnostiseras med MRT. Det är möjligt att fastställa vilken typ av 

tumör en patient har med MRT på grund av dess exakthet gällande att avbilda mjukdelar. 

Skallbastumörer (Schwannom) är något som ofta upptäcks med MRT, det är vanligt att denna 

undersökning utförs på patienter som tappat hörseln. McDonalds kriterier används för att 

diagnostisera multipel skleros (MS) med hjälp av MRT. Där bedöms sjukdomen utifrån om 

det förekommer plack i hjärnan på specifika områden som är typiska för MS (Skinner, 2013). 

Kontrastmedel 

Människokroppen består av ett flertal olika vävnader vilka består av ämnen med likartade 

atomnummer. De har således nästan samma täthet och på grund av detta blir det svårt att 

urskilja olika vävnader vid medicinsk avbildning, därför används kontrastmedel som gör det 

möjligt att tolka anatomi och patologi (Pomara et al., 2015). Det finns flera 

administrationssätt för kontrastmedel, det kan ges intravenöst och peroralt. Modalitet och typ 

av kontrastmedel anpassas efter frågeställning. Kontrastmedel är uppbyggda av olika ämnen, 

ett exempel är bariumkontrastmedel vilket endast används peroralt för diagnostik av mag-

tarmkanalen (Berglund & Jönsson, 2007; Roh et al., 2016). 

 

Ursprungligen användes inte kontrastmedel vid MRT-undersökningar eftersom forskarna inte 

trodde det var nödvändigt för att kunna ställa diagnos. År 1988 framställdes ett kontrastmedel 

för MRT som uppfattades riskfritt vilket förändrade synen på MRT-kontrastmedel samt att det 

möjliggjorde avbildning av mer specifika organ (Beckett, Moriarity, & Langer, 2015; 

Mitsumori, Bhargava, Essig, & Maki, 2014). MRT-kontrastmedel skiljer sig från andra 

kontrastmedel i och med att det påverkar kroppens väteatomer till skillnad från 

jodkontrastmedel som används vid konventionell röntgen. När en bild med jodkontrastmedel 



5 
 

framställs är det själva kontrastmedlet som syns till skillnad från en bild med administrerat 

MRT-kontrastmedel som visar kroppens reaktion på det (Frenzel et al., 2015).  

Gadolinium 

MRT-kontrastmedel delas in i paramagnetiska och superparamagnetiska. En av de vanligaste 

typerna av kontrastmedel för MRT är gadolinium vilket är paramagnetiskt eftersom de har en 

hög magnetism och innehar stabila joner med oparade elektroner (Xiao et al., 2016). 

Gadolinium i sig är giftigt och därför binds det till ofarliga kemikalier för att kroppen ska 

kunna hantera gadoliniumet utan att ta skada (Mitsumori et al., 2014). Koncentrationen av 

aktivt ämne i gadoliniumkontrastmedel är högre än i andra kontrastmedel och därmed är 

dosen lägre (Frenzel et al., 2015). 

 

Gadoliniumkontrastmedel påverkar väteatomerna i kroppen att riktas parallellt. I en 

magnetkamera utsätts kroppen samtidigt för ett yttre magnetfält. Radiovågor används för att 

samla information av förändringarna som sker mellan vävnaderna i kroppen som har orsakats 

av processen. Magnetfältet är nyckeln till att det sker en förändring av 

gadoliniumkontrastmedlet i kroppen som sedan kan avbildas (Frenzel et al., 2015). 

Biverkningar 

Liksom vid de flesta andra läkemedel kan biverkningar även uppstå vid bruk av 

kontrastmedel. De kan vara milda, måttliga och svåra (Beckett et al., 2015; Sammet, 2016). 

En del sjukdomar kan öka risken för biverkningar, andra sjukdomar kan försvåras och vissa 

kan uppstå vid administration av gadoliniumkontrastmedel. Som exempel kan 

gadoliniumkontrastmedel öka risken för insjuknandet av nefrogen systemisk fibros (NSF) 

(Igreja, Mesquita, Cowper, & Costa, 2012).  

Nefrogen systemisk fibros 

NSF är en sjukdom som framförallt drabbar människor med nedsatt njurfunktion. Det finns 

inget som tyder på att sjukdomen drabbar fler kvinnor än män eller vice versa. Typiska tecken 

på NSF är hudförhårdnad på extremiteter, förhindrad rörelseförmåga i lederna och gulfärgad 

beläggning på ögonen. Musklerna kan påverkas vilket kan bidra till att organen får en nedsatt 

funktion. Sjukdomens utveckling kan variera. Vissa patienter kan leva i flera år med denna 

sjukdom utan större påverkan på livet, andra drabbas hårdare och kan bli förlamade medan 



6 
 

vissa patienter insjuknar fort och livet kan avslutas abrupt (Igreja et al., 2012; Kaewlai & 

Abujudeh, 2012).  

 

I tidigare studier har slutsatsen varit att desto sämre njurfunktion en patient har desto högre 

risk finns att patienten drabbas av NSF i samband med nyttjande av gadoliniumkontrastmedel. 

De som har en ökad risk att utveckla NSF efter en gadoliniumkontrastmedelsinjektion är 

patienter i medelåldern som dialysbehandlas (Igreja et al., 2012; Kaewlai & Abujudeh, 2012). 

Beroende på hur väl gadoliniumet binder till godartade kemikalier påverkas patienter olika till 

att insjukna i sjukdomen NSF (Mitsumori et al., 2014).  

Problemformulering 

I många år har gadolinium använts som kontrastmedel vid MRT-undersökningar och det har 

givits relativt höga doser utan någon vidare eftertanke. Det har under en längre tid varit känt 

att kontrastmedlet kan orsaka biverkningar som kan vara av olika svårighetsgrad (Todd & 

Kay, 2016). År 2006 konstaterades ett samband mellan patienter med nedsatt njurfunktion och 

insjuknandet av NSF efter injektion av gadoliniumkontrastmedel. Efter denna upptäckt har det 

kliniska användandet av gadolinium reducerats markant. Innan detta fanns inte lika strikta 

riktlinjer gällande kontrastmedlet för patientdoser och inte heller för olika patientgrupper 

vilket kom att ändras vid denna upptäckt. För patienterna med nedsatt njurfunktion 

reducerades doserna av gadolinium och riskvärderingen inför undersökningen blev mer 

noggrann (Grobner, 2006). Utifrån den tidigare forskningen är det angeläget att belysa vilka 

kända biverkningar som kan uppstå vid användandet av gadolinium.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att redogöra för vilka biverkningar som kan uppstå vid användandet 

av gadoliniumkontrastmedel och förekomsten av biverkningar. Utöver detta ämnar arbetet att 

förklara sambandet mellan gadolinium och NSF hos patienter med nedsatt njurfunktion. 

Frågeställningar 

1.   Vilka biverkningar kan uppstå vid användandet av gadoliniumkontrastmedel? 

2.   Hur vanligt är det att patienter drabbas av biverkningar som följd av en 

gadoliniumkontrastmedelsinjektion? 
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3. Vilket samband finns mellan gadolinium och NSF hos patienter med nedsatt 

njurfunktion? 

METOD 

Design 

Studiedesignen för detta arbete är en systematisk litteraturstudie. En plan för hur studien 

skulle genomföras gjordes med inspiration från boken Att göra systematiska litteraturstudier. 

Forsberg och Wengström beskriver att en litteraturstudie “utgår från en tydligt formulerad 

fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning” (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökstrategi 

Datainsamlingen har utförts med hjälp av databasen PubMed. För att ta fram korrekta sökord 

användes delvis Svensk MeSh, exempel på sökord från Svensk MeSh är Contrast media. 

Andra sökord som användes är bland annat adverse reactions, nephrogenic systemic fibrosis 

gadolinium och gadolinium toxicity. Sökord presenteras i Tabell 1. Sökningar på PubMed 

kompletterades med manuella sökningar från valda studiers referenslistor. Reviewstudier har 

utformat bakgrunden medan empiriska studier användes för att besvara resultatet. 

  

Tabell 1. Sökstrategi. 

Databaser Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

studier 

Antal valda 

studier 

PubMed Adverse reactions 

gadolinium 

284 14 8 5 

PubMed Allergic reactions 

gadolinium 

223 7 4 2 
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PubMed Assessment of 

adverse reactions 

MRI 

182 3 1 1 

PubMed Gadolinium 

adverse reactions 

27 8 3 1 

PubMed Gadolinium based 

MR contrast 

reaction 

4 1 1 1 

PubMed Gadolinium 

deposition disease 

127 7 3 1 

PubMed Gadolinium 

exposure renal 

failure 

136 8 5 1 

PubMed Gadolinium 

toxicity 

584 10 4 1 

PubMed Immediate 

reaction 

gadolinium 

38 13 6 2 

PubMed Nephrogenic 

systemic fibrosis 

gadodiamide 

135 6 4 1 

PubMed Nephrogenic 

systemic fibrosis 

gadolinium 

474 14 4 3 

PubMed Nephrogenic 

systemic fibrosis 

risk factor 

 145  10  3  1 
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Urval 

Inklusionskriterier 

I denna litteraturstudie inkluderades empiriska studier som har publicerats från och med 2006 

till och med 2017. Studier om patienter som genomgått en MRT-undersökning och fått 

gadoliniumkontrastmedel inkluderades. Studierna som inkluderades var peer-reviewed. 

Exklusionskriterier 

Studier publicerade före år 2006 exkluderades, likaså studier utförda på djur och studier 

författade på andra språk än svenska och engelska. 

Bearbetning och analys 

I denna systematiska litteraturstudie har studier granskats enskilt. För att författarna skulle bli 

insatta i materialet lästes studierna ett flertal gånger och därefter diskuterades innehållet. 

Sedan sammanställdes de tidigare studierna till ett resultat och en slutsats togs fram. För att 

granska kvalitén av studierna användes en granskningsmall (bilaga 1) (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson, & Sandstöm, 2016). Granskningsmallen anpassades för denna litteraturstudie och 

gav resultat i form av bra, medel eller dålig kvalité. De med dålig kvalité exkluderades. En 

tabell med information av granskningen och kvalitetsbedömningen sammanställdes (tabell 2) 

(Willman et al., 2016).  
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Tabell 2. Sammanfattning av inkluderade studier (Willman et al., 2016). 

Titel Författare, land 

och år 
Syfte Metod Deltagare/ 

Undersökningar 
Resultat Vetenskaplig 

kvalité 

Self-reported 

gadolinium 

toxicity: A survey 

of patients with 

chronic symptoms 

Lauren M.B. Burke, 

Miguel Ramalho, 

Mamdoh AlObaidy, 

Emily Chang, 

Michael Jay, 

Richard C. Semelka  
 
USA (2016) 

Att reda på vilka 

biverkningar patienter 

med normal njurfunktion 

kan drabbas av efter en 

kontrastmedelsinjektion 

med gadolinium.  
 

Enkätstudie 50 deltagare De mest förekommande 

biverkningarna var 

huvudvärk, skelett- och 

ledsmärta. 75% av 

deltagarna upplevde någon 

av dessa biverkningar, 60% 

upplevde hudförändringar.  
 

Medel 

Gadolinium 

deposition 

disease: Initial 

description of a 

disease that has 

been around for a 

while 

Richard C. 

Semelka, Joana 

Ramalho, Ami 

Vakharia, Mamdoh 

AlObaidy, Lauren 

M.Burke, Michael 

Jay, Miguel 

Ramalho  
 
USA (2016) 

Att beskriva biverkningar 

hos patienter som fått 

gadoliniumkontrastmedel.  
 

Enkätstudie 42 deltagare Hos njurfriska patienter har 

liknande symptom som vid 

NSF upptäckts, dock inte 

lika allvarliga. Vanligaste 

biverkningarna var huvud- 

och skelettsmärta, perifer 

neuropatisk smärta samt 

hudförhårdnader.  

Medel 

Frequency and 

severity of 

adverse effects of 

iodinated and 

gadolinium 

contrast materials: 

retrospective 

Christopher H. 

Hunt, Robert P 

Hartman, Gina K. 

Hesley 
 
USA (2009) 

Syftet var att ta reda på 

vilka biverkningar som 

kan uppstå vid 

kontrastmedelsinjektioner 

och hur vanliga de är.  
 

Registerstudie 456 930 

undersökningar  
Relativt få patienter 

reagerade på jod- och 

gadoliniumkontrastmedel. 

De flesta reaktionerna var 

milda. 64 patienter 

reagerade på 

gadoliniumkontrastmedel 

av 158 439 injektioner. De 

Bra 



11 
 

review of 456,930 

doses  
vanligaste biverkningarna 

var illamående, kräkningar 

och hudutslag. Det var flera 

reaktioner som skedde av 

jod än gadoliniumkontrast. 

De reaktioner som skedde 

av gadoliniumkontrast var 

ofta allvarligare.  
 

Acute adverse 

reactions to 

gadolinium-based 

contrast agents in 

CMR: Multicenter 

ecperience with 

17,767 patients 

from the 

EuroCMR 

registry 

Oliver Bruder, 

Steffen Schneider, 

Detlev Nothnagel, 

Gunter Pilz, 

Massimo Lombardi, 

Anil Sinha, Anja 

Wagner, Thorsten 

Dill, Herbert Frank, 

Albert van Rossum, 

Jurg Schwitter, 

Eike Nagel, Jochen 

Senges, Georg 

Sabin, Udo 

Sechtem, Heiko 

Mahrholdt 

 
Tyskland (2011) 

Att undersöka hur vanligt 

förekommande och hur 

allvarliga akuta reaktioner 

är för patienter som gör en 

MR på hjärtat. I studien 

granskas flera olika typer 

av 

gadoliniumkontrastmedel.  

 

Registerstudie 17 767 deltagare Resultatet visar att 0,17% 

reagerade på 

gadoliniumkontrasten. Alla 

reaktioner var milda. 

Vanligaste reaktionerna var 

utslag, illamående och 

ångest. Mängden 

kontrastmedel var inte 

relevant för om en reaktion 

uppstod eller ej.  

Bra 

Immediate 

hypersensitivity 

reaction to 

gadolinium-based 

MR contrast 

media  

Jae-Woo Jung, 

Hye-Ryun Kang, 

Min-Hye Kim, 

Whal Lee, Kyung- 

Up Min, Moon-Hee 

Att fastställa riskfaktorer 

som kan orsaka en 

gadoliniumkontrastmedels

reaktion.  

 

Registerstudie 84 367 deltagare Det var 102 av 84 367 

(0,079%) patienter som fick 

en akut reaktion. Urtikaria 

var den vanligaste 

biverkningen. 

Andningsbesvär, lågt 

Medel 
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Han, Sang-Heon 

Cho  

 
Korea (2012) 

blodtryck och angioödem 

var även vanligt 

förekommande 

biverkningar. Resultatet 

visar att kön, antal 

exponeringar för 

kontrastmedel och 

bakomliggande sjukdomar 

kan vara riskfaktorer.  
 

Incidence of 

immediate 

gadolinium 

contrast media 

reactions 

Martin R. Prince, 

Honglei Zhang, 

Zhitong Zou, 

Ronald B Staron, 

Paula W Brill.  
 
USA (2011) 

Att fastställa akuta 

biverkningar av 

gadoliniumkontrastmedel.  
 

Registerstudie 158 796 

undersökningar 
Av 158 796 injektioner 

skedde 94 reaktioner av 

gadoliniumkontrasten. 74 

reaktioner var milda. MR-

undersökningar av buken 

gav flest reaktioner av 

gadoliniumkontrastmedel. 

Resultatet visar att 

gadolinium är relativt säkert 

men att det förekommer 

allvarliga reaktioner som 

kan leda till döden. 

Gadolinium kan även 

försvåra andra sjukdomar.  

 

Bra 

Acute adverse 

reactions to 

magnetic 

resonance contrast 

media - 

gadolinium 

chelates 

Li A, Wong CS, 

Wong MK, Lee 

CM, Au Yeung 

MC   
 
Kina (2006) 

Att utvärdera säkerheten 

av 

gadoliniumkontrastmedel.  

 

Registerstudie 18 142 

undersökningar 
Studien påvisar att 

gadolinium är säkrare än 

jodkontrast. 0,48% av 

deltagarna fick en reaktion 

inom en timme. En av de 45 

som reagerade fick en 

anafylaktisk chock. 

Medel 
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Hudutslag, illamående och 

kräkningar var vanliga 

biverkningar. Urtikaria var 

även en relativt vanligt 

förekommande biverkning.  

Acute adverse 

reactions to 

gadopentetate 

dimeglumine and 

gadobenate 

dimeglumine: 

Experience with 

32,659 injections 

Hani H. Abujudeh, 

Vijaya K. Kosaraju, 

Rathachai Kaewlai  

 
USA (2010) 

Att redogöra för antal och 

svårighetsgrad av 

gadoliniumkontrastmedels

reaktioner.  

 

Registerstudie 32 659 

undersökningar 

I studien var det 0,16% som 

fick en 

kontrastmedelsreaktion. Det 

uppstod 51 reaktioner på 50 

patienter. 43 stycken av 

reaktionerna var milda. 

Nässelutslag, hudutslag och 

illamående var de mest 

förekommande 

biverkningarna.  

Bra 

Assessment of 

adverse reaction 

rates to a newly 

approved MRI 

contrast agent: 

review of 23,553 

administrations of 

gadobenate 

dimeglumine 

Andrew G. 

Bleicher, Emanuel 

Kanal  
 
USA (2008) 

Att undersöka ett nytt 

gadoliniumkontrastmedel.  

Registerstudie 58 688 deltagare Resultatet visar att 23 553 

patienter fick gadolinium 

och 178 reaktioner uppstod 

(0,76%). Vanligaste 

biverkningarna var 

illamående, kräkningar, 

nässelutslag och huvudvärk. 

Resultatet visar att 

gadoliniumkontrastmedlet 

som används i denna studie 

ger ungefär samma 

frekvens av biverkningar 

som andra typer av 

gadoliniumkontrastmedel.  

Bra 

Incidence and 

severity of acute 

adverse reactions 

Takashi Okigawa, 

Daisuke 

Utsunomiya, 

Att studera om det kan 

ske olika reaktioner 

beroende på vilken typ av 

Registerstudie 10 595 deltagare De vanligaste 

biverkningarna var 

illamående och kräkningar. 

Bra 
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to four different 

gadolinium-based 

MR contrast 

agents 

Satomi Tajiri, 

Shuichiro 

Okumura, Akira 

Sasao, Hirohumi 

Wada, Seitaro Oda, 

Hiroki Arimura, Eri 

Hayashida, Joji 

Urata, Yasuyuki 

Yamashita 

 
Japan (2014) 

gadolinium som används 

Studien har utgått ifrån att 

studera patienternas 

bakgrund. 

48 av 10 595 patienter fick 

en reaktion. 45 reaktioner 

var milda, vilket utgjorde 

majoriteten av reaktionerna. 

Slutsatsen i studien är att 

gadolinium är ett säkert 

kontrastmedel.  

Allergic-like 

breakthrough 

reactions to 

gadolinium 

contrast agents 

after 

corticosteroid and 

antihistamine 

premedication 

Jonathan R 

Dillman, James H 

Ellis, Richard H 

Cohan, Peter J. 

Strouse, Sophia C. 

Jan  
 
USA (2008) 

Att ta reda på vilka 

biverkningar som kan 

uppstå av 

gadoliniumkontrastmedel 

hos patienter som 

premedicinerats. 

 

Registerstudie 78 353 

undersökningar 
Totalt skedde 9 

biverkningar varav 6 

stycken var milda och 3 

stycken måttliga. Inga svåra 

reaktioner skedde. 6 

stycken av dessa 9 hade vid 

ett tidigare tillfälle reagerat 

av 

gadoliniumkontrastmedel. 

Slutsatsen var att 

biverkningar av 

gadolinium kan 

uppkomma även om 

premedicinering utförts. 

Bra 

Objective 

evaluation of 

acute adverse 

events and image 

quality of 

gadolinium-based 

contrast agents 

Richard C. 

Semelka, Mateus de 

A. Hernandes, 

Clifton G. Stallings, 

Mauricio Castillo  

 
USA (2013) 

Syftet var att kontrollera 

om en ny sort av 

gadoliniumkontrastmedel 

orsakar annorlunda eller 

fler reaktioner än andra 

sorter av 

gadoliniumkontrastmedel.  

Observations-

studie 
59 deltagare Ingen av patienterna fick en 

reaktion av någondera av 

gadoliniumkontrastmedlen.  

Bra 
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(gadobutrol and 

gadobenate 

dimeglumine) by 

blinded 

evaluation. Pilot 

study 

Allergic-like 

reactions to the 

MR imaging 

contrast agent 

gadobutrol: A 

prospective study 

of 32 991 

consecutive 

injections 

Sarah Power, 

Nancy Talbot, 

Walter Kucharczyk, 

Daniel M. Mandell 

  
Canada (2016) 

Att ta reda på 

svårighetsgrad och antal 

reaktioner för 

gadoliniumkontrastmedlet 

gadobutrol.  

Observations-

studie 
32 991 

undersökningar 
Studien påvisar 96 

reaktioner (0,32%). Dessa 

96 reaktioner uppstod på 82 

patienter där vissa patienter 

fick flera reaktioner. 8 av 

dessa fick 2 reaktioner och 

en patient fick 7 reaktioner. 

De patienter som fick en 

reaktion fick samma dos 

kontrastmedel som de 

patienter som inte reagerat. 

För varje år uppstod 

ungefär lika många 

reaktioner.  

 

Bra 

Frequency and 

severity of acute 

allergic-like 

reactions to 

gadolinium-

containing IV 

contrast media in 

children and 

adults 

Jonathan R. 

Dillman, James H. 

Ellis, Richard H. 

Cohan, Peter J. 

Strouse, Sophia 

C.Jan  

 
USA (2007) 

Att beskriva vilka 

gadoliniumkontrastmedels

reaktioner som kan uppstå 

och hur vanliga de är.  
 

Registerstudie 78 359 deltagare I resultatet beskrivs att 54 

akuta allergiska reaktioner 

uppkom. De flesta 

reaktionerna som uppstod 

var milda men även 

måttliga och svåra 

reaktioner förekom. Antalet 

kvinnor som reagerade var 

ungefär ⅓ fler. Studien 

påvisar att 

gadoliniumkontrast ger 

färre reaktioner än 

Bra 
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jodkontrast. En riskfaktor 

för att reagera mot 

gadoliniumkontrast kan 

vara att man reagerat mot 

det förut.  

Nephrogenic 

systemic fibrosis: 

Suspected 

causative role of 

gadodiamide used 

for contrast-

enhanced 

magnetic 

resonance 

imaging 

Peter Marckmann, 

Lone Skov, Kristian 

Rossen, Anders 

Dupont, Mette 

Brimnes Damholt, 

James Goya Heaf, 

Henrik S. Thomsen  
 

Danmark (2006) 

Syftet för studien var att 

redogöra om det finns ett 

samband mellan 

gadoliniumkontrast och 

nedsatt njurfunktion. 

 

Observations-

studie 
13 deltagare Resultatet visar att NSF är 

en sjukdom som ökar i antal 

för patienter med nedsatt 

njurfunktion som fått 

gadoliniumkontrastmedel. 

De patienter som har ESRD 

(end-stage-renal disease) 

borde undvika 

gadoliniumkontrastmedel i 

den mån det är möjligt.  

Medel 

Incidence of 

nephrogenic 

systemic fibrosis 

in patients 

undergoing 

dialysis after 

contrast-enhanced 

magnetic 

resonance 

imaging with 

gadolinium-based 

contrast agents: 

the prospective 

fibrose 

nephrogénique 

Sabine Amet, 

Vincent Launay-

Vacher, Olivier 

Cle´ment, Camille 

Frances, Aurore 

Tricotel, Benedicte 

Stengel, Jean-Yves 

Gauvrit, Nicolas 

Grenier, 

Genevie`ve 

Reinhardt,Nicolas 

Janus,  Gabriel 

Choukroun,  

Maurice Laville, 

and Gilbert Deray  
 
Frankrike (2013) 

Att ta reda på hur vanligt 

förekommande NSF är 

hos patienter som 

genomgår 

långtidsbehandling med 

dialys och har fått 

gadoliniumkontrastmedel. 

Enkätstudie 571 deltagare Av de som deltog i studien 

rapporterade 0,5% någon 

typ av hudförändring. Inga 

tydliga fall av NSF hittades. 

Bra 
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Incidence of 

nephrogenic 

systemic fibrosis 

at Chinese PLA 

General Hospital. 

Zhitong Zou, Lin 

Ma, Hengjin Li  

 
Kina (2009) 

Att undersöka om 

patienter med dålig 

njurfunktion insjuknar i 

NSF av 

gadoliniumkontrastmedel. 

 

Registerstudie 29 315 

undersökningar 
Ingen patient i studien 

utvecklade NSF efter en 

gadoliniumkontrastmedelsi

njektion. 
 

Medel 

Nephrogenic 

systemic fibrosis 

after exposure to 

gadolinium in 

patients with renal 

failure 

Jennifer B. 

Othersen John C. 

Maize, Jr. Robert F. 

Woolson Milos N. 

Budisavljevic  

 
USA (2007) 

Syftet med studien är att 

klargöra gadoliniums 

påverkan för att utveckla 

NSF för kroniskt 

njursjuka patienter som 

dialysbehandlas. 
 

Registerstudie 849 deltagare Administrationen av 

gadolinium är kopplad med 

NSF hos njursjuka patienter 

som genomgår dialys. 

Risken att utveckla NSF 

ökade om patienten 

genomgått flera 

undersökningar med 

gadolinium. Av de personer 

som hade genomgått MR 

med gadolinium och kunde 

4 fall av NSF diagnostiseras 

(0,5%). ESRD och NSF har 

ett tydligt samband.  

Bra 

Nephrogenic 

systemic fibrosis 

is found only 

among 

gadolinium-

exposed patients 

with renal 

insufficiency: a 

case-control study 

from Denmark 

T.R. Elmholdt, M. 

Pedersen,B. 

Jørgensen, K. 

Søndergaard, J.D. 

Jensen, M. 

Ramsing, 
A.B. Olesen 

 
Danmark (2011) 

Syftet med studien är att 

redogöra för utbredningen 

av NSF för patienter med 

nedsatt njurfunktion som 

har fått 

gadoliniumkontrastmedel. 

Dessa patienter jämfördes 

med andra patienter med 

nedsatt njurfunktion som 

inte fått kontrastmedel.  

 

Observations-

studie 
565 deltagare Studien visar att patienter 

med nedsatt njurfunktion 

riskerar att utveckla NSF 

efter att ha fått gadolinium. 

De patienter med nedsatt 

njurfunktion som inte fick 

gadolinium utvecklade inte 

NSF. Patienter med kronisk 

njursjukdom (CKD) stadie 

5 som fick gadolinium och 

genomgick dialys hade den 

högsta risken att utveckla 

NSF. 17/60 

Bra 
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diagnostiserades med NSF. 

Av de avlidna personerna 

(203 personer) kunde man 

se 16 personer som hade 

haft NSF, detta utifrån de 

symptom som stod i 

journalerna. Alla dessa 17 

levande personer hade 

tecken på fibros. Det 

förekom milda till allvarliga 

reaktioner.  

Gadolinium-based 

contrast exposure, 

nephrogenic 

systemic fibrosis, 

and gadolinium 

detection in tissue 

Clark D. Wiginton, 

Brent Kelly, 

Aytekin Oto, Mary 

Jesse, Patricia 

Aristimuno, Randy 

Ernst, Gregory 

Chaljub  

 
USA (2008) 

Att undersöka vad 

förekomsten av NSF beror 

på och huruvida 

gadolinium är en 

bidragande faktor. Även 

att undersöka om patienter 

med NSF har gadolinium 

inlagrat i huden. 

Registerstudie 83 deltagare I resultatet framgår ett 

samband mellan 

gadoliniumkontrastmedelsi

njektioner och NSF hos 

patienter med nedsatt 

njurfunktion. Patienter som 

dialysbehandlades 

utvecklade också NSF. I de 

hudprov som togs på NSF-

patienter upptäcktes 

gadolinium. 

Bra 
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Forskningsetiska överväganden 

De studier som använts för att besvara syftet har granskats av författarna. För att inte förändra 

bilden av studiernas resultat har författarna strävat efter att undvika misstolkningar i största 

mån när studierna analyserats. För att ta hänsyn till den etiska biten har studier som inte följt 

riktlinjer för forskningsetik uteslutits, likaså sådana som inte är peer-reviewed innan 

publicering i tidskrift (Henricson, 2012).  

RESULTAT 

Omtalade biverkningar och förekomst 

Skelettsmärta 

I en studie från University of North Carolina fick drygt 78% av de patienter som fick en 

biverkning skelettsmärta, vilket klassades som en av de vanligaste biverkningarna vid en 

gadoliniumkontrastmedelsinjektion (Burke et al., 2016). En annan studie visar att 26 av 42 

deltagande patienter fick denna biverkning. Det är olika hur länge smärtan håller i sig då den 

kan vara en kort tid eller under en längre period (Semelka et al., 2016). 

Huvudvärk 

Huvudvärk är en biverkning där frekvensantalet ofta inte är specificerat. I studier nämns ofta 

andra biverkningar än huvudvärk som mest vanliga (Bleicher & Kanal, 2008; Okigawa et al., 

2014). Huvudvärk klassas ofta som en mild biverkning. Ett exempel på detta finns i en studie 

utförd på Massachusetts General Hospital där det ej framförts hur många som drabbades av 

huvudvärk (Abujudeh, Kosaraju, & Kaewlai, 2010). I en annan studie med 41 patienter 

framgår det att huvudvärk var en biverkning som kunde vara både kort- och långvarig. Där 

beskrev fyra personer att de lidit av huvudvärk i upp till tre månader efter injektionen, medan 

20 personer lidit av det i mer än tre månader efteråt (Semelka et al., 2016).  

Illamående och kräkningar 

Illamående och kräkningar är en förekommande biverkning av gadolinium. Dessa 

biverkningar räknas oftast som milda. I en studie med 17 767 patienter upplevde sju patienter 

att de blev illamående och fem patienter började kräkas (Bruder et al., 2011). I en annan 
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studie där det förekom 178 biverkningar hade kräkningar och illamående ett högt 

frekvensantal, 79 patienter drabbades av illamående och 51 av kräkningar (Bleicher & Kanal, 

2008). En studie fokuserade på skillnaden av biverkningar för olika sorter av 

gadoliniumkontrastmedel. Där upplevde fler än hälften (67%) av de patienter som fick en 

biverkning illamående eller kräkning (Okigawa et al., 2014). 

Olika typer av hudförändringar 

I studier beskrivs olika sorters hudförändringar som förekommit efter exponering för 

gadoliniumkontrastmedel. Missfärgningar nämns i en självrapporteringsstudie där 28 av 42 

deltagare svarade att de upplevt detta (Semelka et al., 2016). Hudutslag och nässelutslag är en 

annan typ av hudförändring som kan uppkomma av gadolinium. Dessa räknades som milda 

biverkningar i en studie med drygt 17 700 deltagare. Där skedde 30 reaktioner och av dessa 

drabbades nio personer av hudutslag eller nässelutslag, vilket var den vanligaste direkta 

biverkningen (Bruder et al., 2011). 

 

Nässelutslag kallas även för urtikaria och det påvisas att det är en vanlig biverkning. Den kan 

uppkomma direkt efter injektionen och efter en tid. I studien uppkom 65% av biverkningarna 

direkt efter injektionen medan 67% uppkom i ett senare skede. Denna studie innehöll 32 991 

gadoliniumkontrastmedelsinjektioner (Power, Talbot, Kucharczyk, & Mandell, 2016). 

Mindre omtalade biverkningar och förekomst 

Influensaliknande symptom är ett exempel på en biverkning som är mindre omtalad. I en 

studie där deltagarna själva fick redovisa sina biverkningar efter en MRT-undersökning med 

gadoliniumkontrastmedel var det 15 av 49 (49 = totala antalet reaktioner) som ansåg sig ha 

denna biverkning (Burke et al., 2016).  

 

Sju av drygt 17 700 patienter uppges ha drabbats av klåda som en direkt biverkning av 

gadolinium (Bruder et al., 2011). Klåda presenteras som en mild biverkning där sju av 51 

reagerande patienter drabbades (Abujudeh et al., 2010). Ångest och oro är en av de mest 

förekommande biverkningarna i en studie där det konstaterades att sex personer upplevde 

ångest av de 30 som reagerade på gadoliniumkontrastmedlet. Det totala antalet deltagare var 

17 767 personer (Bruder et al., 2011). I en studie där biverkningar av 

gadoliniumkontrastmedel hade en procent på 0,28 var sex av 51 biverkningar måttliga och i 
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det antalet finns dyspné medräknat (Abujudeh et al., 2010). En annan studie klassar dyspné 

som måttlig (Dillman, Ellis, Cohan, Strouse, & Jan, 2007).  

 

Anafylaktisk chock är en ovanlig och svår biverkning som kan bli livshotande. Denna 

biverkning påvisades i ett fall av 9 528 MRT-undersökningar med gadoliniumkontrastmedel 

(Li, Wong, Wong, Lee, & Au Yeung, 2006). I en annan studie beskrivs det att andra svåra 

biverkningar kan vara medvetslöshet, hjärtstopp och bland annat struphuvudsödem (Abujudeh 

et al., 2010). Ett exempel på en allvarlig biverkning var en patient som drabbades av 

andningssvårigheter ganska tätt inpå injektionen. Detta fall var det enda i studien som var 

klassificerat som svårt (Power et al., 2016).  

 

Två biverkningar som nämns i en av studierna som ligger till grund för denna litteraturstudie 

är osammanhängande tankegång och upplevelse av metallsmak i munnen. Ledstelhet och  

muskelspasm nämns även som förekommande biverkningar (Semelka et al., 2016). I en annan 

studie har biverkningarna kräkningar, illamående och diarré slagits samman och räknas som 

en biverkning. Där påvisas det att ungefär 50% av de deltagare som drabbades av en 

biverkning led av detta (Burke et al., 2016). 

 

Andra biverkningar vilka förekommer är nacksmärta (Burke et al., 2016), blodtrycksfall, 

frossa, svettningar, hosta (Abujudeh et al., 2010), svimning, hjärtklappning, yrsel och 

förvirring (Li et al., 2006). 

Indelning av biverkningar 

I flera av de studier som granskats i denna litteraturstudie är biverkningarna indelade i milda, 

måttliga och svåra (Abujudeh et al., 2010; Dillman et al., 2007; Dillman, Ellis, Cohan, 

Strouse, & Jan, 2008; Hunt, Hartman, & Hesley, 2009; Okigawa et al., 2014; Power et al., 

2016; Prince, Zhang, Zou, Staron, & Brill, 2011). En av dessa studier hade totalt nio 

biverkningar (av 78 353 totala injektioner) där 67% var milda, 33% måttliga och 0% svåra 

(Dillman et al., 2008). En av studierna var utförd i Minnesota vilken visade att 77% fått milda 

biverkningar, 17% måttliga och 6% svåra (Hunt et al., 2009). En tredje studie hade 73 (79%) 

milda biverkningar av totalt 93 (Prince et al., 2011). Nedan följer en tabell (tabell 3) som visar 

studiers resultat av totalt antal gadoliniumkontrastmedelsinjektioner. 
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Tabell 3. Sammanfattning av biverkningars indelning 

Studie Totalt 

injektioner 

i studien 

Varav 

biverkningar 

Varav milda 

biverkningar 

Varav 

måttliga 

biverkningar 

Varav svåra 

biverkningar 

Prince et 

al., 2011. 

158 796 93 (100%)  73 (79%)  16 (17%) 4 (4%) 

Abujudeh 

et al., 

2010. 

32 659 51 (100%) 43 (84%) 6 (12%) 2 (4%) 

Okigawa 

et al., 

2014. 

10 595 48 (100%) 45 (94%) 3 (6%) 0 (0%) 

Dillman 

et al., 

2008. 

78 353 9 (100%) 6 (67%) 3 (33%) 0 (0%) 

Power et 

al., 2016. 

32 991 54 (100%) 40 (74%) 10 (19%) 4 (7%) 

Hunt et 

al., 2009.  

456 930 64 (100%) 49 (77%) 11 (17%) 4 (6%) 

Dillman 

et al., 

2007.  

78 353 54 (100%) 40 (74%) 10 (19%) 4 (7%) 

 

 

En del studier delar inte in sitt resultat i olika svårighetsgrader utan har fokus på hur många 

deltagare som fick en biverkning. I en av de studierna var totala antalet injektioner 141 623 

och 112 av dessa var akuta biverkningar. Procentenheten för hur vanligt det var att få en 

biverkning var 0,079% (Jung et al., 2012). Inga biverkningar påvisades i en studie där 59 

deltagare granskades (Semelka, Hernandes, Stallings, & Castillo, 2013). 

Nefrogen systemisk fibros 

För att undersöka sambandet mellan gadoliniumkontrastmedel och NSF hos patienter med 

nedsatt njurfunktion studerades sex studier som berör ämnet (Amet et al., 2014; Elmholdt et 

al., 2011; Marckmann et al., 2006; Othersen, Maize, Woolson, & Budisavljevic, 2007; 

Wiginton et al., 2008; Zou, Ma, & Li, 2009). 
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Inget samband 

En av de studier som inte påvisar något samband mellan NSF och gadoliniumkontrastmedel är 

en studie utförd i Kina. De patienter som ingår i studien har samtliga nedsatt njurfunktion. Av 

de 29 315 undersökningar i studien påvisas inga fall av NSF (Zou et al., 2009). En annan 

studie som inkluderar 571 dialyspatienter fick själva rapportera de symptom som uppstod 

några månader efter injektionen. I rapporten skulle eventuella hudförändringar 

uppmärksammas såsom utslag, kvisslor och förhårdnader varav 22 patienter rapporterade 

hudförändringar men inga av dessa räknades som fall av NSF (Amet et al., 2014).  

Tydligt samband 

För att ta reda på om gadoliniumkontrastmedel kan vara en orsak till att NSF uppstår kan 

biopsier utföras på patienter som har NSF för att undersöka om gadolinium finns inlagrat i 

kroppen. Detta har utnyttjats i en retrospektiv studie utförd i USA där det upptäcktes sju fall 

av NSF där samtliga hade fått gadolinium innan symptomen för NSF uppstod. Biopsierna 

visade att sex av sju patienter hade gadolinium inlagrat i både frisk och sjuk vävnad. En del av 

dessa patienter fick symptom efter första injektionen medan andra utvecklade symptom efter 

ett flertal injektioner (Wiginton et al., 2008). Risken för att utveckla NSF ökar om patienten 

genomgått flera undersökningar med gadolinium (Othersen et al., 2007). De första 

symptomen kunde uppstå tre veckor till 18 månader efter injektionen. Det fanns en variation 

på 14–87 år på de patienter som utvecklade NSF vilket medförde en medelålder på 47 år 

(Wiginton et al., 2008). I en annan studie var medelåldern för att utveckla NSF 50 år 

(Marckmann et al., 2006). 

 

En studie utförd i Danmark studerade patienter med kronisk njursvikt och av dessa var det 13 

patienter som kunde identifieras med NSF. Samtliga hade fått gadoliniumkontrastmedel och 

därefter utvecklat symptom för NSF, såsom värk och svullnad i benen samt hudutslag. 

Mediantiden för symptomen att uppkomma var 25 dagar efter injektionen. Sex patienter hade 

milda biverkningar, sju fick en allvarlig funktionsnedsättning och en av dessa dog 20 månader 

efter första tecknet av NSF. Ingen korrelation kunde ses mellan dosmängden och graden av 

NSF (Marckmann et al., 2006). 
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Förekomst 

I en studie som inkluderade njursjuka patienter som dialysbehandlats påvisas att det finns en 

koppling mellan gadolinium och NSF. Av de 849 deltagarna var det 261 som genomgått MRT 

med gadoliniumkontrastmedel och av dessa kunde fyra fall (1,53%) av NSF bevisas kliniskt 

(Othersen et al., 2007). 

 

Njursjuka patienter som fått gadolinium har i en retrospektiv studie jämförts med patienter 

som inte fått gadolinium. Resultatet visar att gadoliniumet har en tydlig påverkan eftersom de 

patienter som inte fått gadolinium inte utvecklade NSF däremot upptäcktes fall av NSF bland 

de patienter som fått gadolinium. Av de 565 patienter som var med i studien levde 362 och 

203 av dessa var avlidna. Av de levande patienterna diagnostiseras 17 fall av NSF, det gav en 

procentenhet på 4,07%. Det fanns 16 eventuella fall av NSF hos de avlidna patienterna, detta 

grundades utifrån de symptom som framkom i journalerna. Alla 17 personer som 

diagnostiserades med NSF hade tecken på fibros och det fanns en variation i denna grupp med 

milda till allvarliga biverkningar. Patienterna med kronisk njursjukdom (CKD) stadie fem 

som genomgick dialys hade den högsta risken för att utveckla NSF i samband med en 

gadoliniumkontrastmedelsinjektion (Elmholdt et al., 2011). 

DISKUSSION 

Illamående, kräkningar, hudförändringar, huvudvärk och skelettsmärta är de mest omtalade 

biverkningarna. Ångest, oro, influensaliknande symptom, klåda, osammanhängande 

tankegång, metallsmak i munnen, ledstelhet och muskelspasm är mindre omtalade 

biverkningar som kan uppstå. Även svåra biverkningar förekommer såsom struphuvudsödem, 

anafylaktisk chock, andningssvårigheter, dyspné och medvetslöshet. Förekomsten för en 

biverkning är sällsynt. Det finns studier som visar att det finns ett tydligt samband mellan 

NSF och gadolinium hos patienter med nedsatt njurfunktion medan andra studier inte kan 

bekräfta det. 

Resultatdiskussion 

Omtalade biverkningar och förekomst 
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Många studier beskriver samma eller liknande biverkningar vilket tyder på att forskningen är 

utvecklad och att medvetenhet för dessa biverkningar finns. Skelettsmärta klassificerades som 

en av de vanligaste biverkningarna vid en gadoliniumkontrastmedelsinjektion (Burke et al., 

2016; Semelka et al., 2016). Illamående och kräkningar är andra biverkningar som verkar ske 

i ungefär samma frekvens som skelettsmärta (Bleicher & Kanal, 2008; Burke et al., 2016). 

Däremot nämner inte alla studier alla biverkningars frekvensantal vilket inte gör det möjligt 

att konstatera vilken biverkning som är vanligast för alla studier. Det är dock möjligt att dra 

denna slutsats för studier som nämner specifika antal.  

  

Både skelettsmärta och huvudvärk är biverkningar som kan vara under korta och längre 

perioder. Huvudvärk kan uppstå tre månader efter injektionen medan andra beskriver att den 

varat mer än tre månader efteråt, däremot är inte tidsperioden för skelettsmärta specificerad. 

En annan biverkning som kan uppstå direkt och efter en tid är nässelutslag. Det skedde 

ungefär lika många direkta biverkningar som sena biverkningar (Power et al., 2016). Detta 

visar på att det finns flera olika biverkningar som kan ske inom olika tidsramar.  

  

Resultatet visar att det finns en mängd olika hudförändringar och dessa påvisas som relativt 

vanliga (Bruder et al., 2011; Power et al., 2016; Semelka et al., 2016). Exempel på dessa är 

hudutslag, hudförhårdnader och missfärgningar (Bruder et al., 2011; Semelka et al., 2016). 

Författarna anser att det krävs en hög kompetens hos personalen för att känna igen 

hudförändringar.  

 

Av resultatet kan konstateras att flera av de omtalade biverkningarna klassificeras som milda 

såsom huvudvärk, illamående, kräkningar, hudutslag och nässelutslag (Abujudeh et al., 2010; 

Bruder et al., 2011).  

Mindre omtalade biverkningar och förekomst 

Sällan förekommande biverkningar är ofta allvarliga (Abujudeh et al., 2010; Burke et al., 

2016; Power et al., 2016). Exempel på dessa är anafylaktisk chock, medvetslöshet, hjärtstopp, 

struphuvudsödem och andningssvårigheter. Det finns sällsynta biverkningar som klassificeras 

som milda exempelvis klåda (Abujudeh et al., 2010). Dyspné däremot räknas som en måttlig 

biverkning (Abujudeh et al., 2010; Dillman et al., 2007). 
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Ångest, oro (Bruder et al., 2011), osammanhängande tankegång, metallsmak i munnen, 

ledstelhet, muskelspasm (Semelka et al., 2016), influensaliknande symptom är alla 

biverkningar som har ett specificerat frekvensantal i enbart några få studier. Detta gentemot 

följande biverkningar: nacksmärta (Burke et al., 2016), blodtrycksfall, frossa, svettningar, 

hosta (Abujudeh et al., 2010), svimning, hjärtklappning, yrsel och förvirring (Li et al., 2006) 

vilka inte är specificerade utan endast nämnda.  

 

I en studie har biverkningarna diarré, illamående och kräkningar räknats som en biverkning 

tillsammans (Burke et al., 2016). Resultatet från ovannämnda studie blir mindre specifikt 

eftersom det inte är möjligt att påvisa exakt hur många som fått till exempel diarré. 

Författarna kan inte med säkerhet veta om andra studier använt sig av detta indelningssystem i 

och med detta är det svårt att med säkerhet specificera förekomsten av biverkningar.  

Indelning biverkningar 

Av de studier som inkluderats visar samtliga resultat att milda biverkningar utgör 67% eller 

mer av totala antalet biverkningar. Måttliga biverkningar varierar mellan 6% - 33%. 

Författarna i denna studie konstaterar att de måttliga biverkningarna varierar relativt mycket 

om en jämförelse med de svåra biverkningarna görs där frekvensspannet ligger på 0% - 7% 

(Abujudeh et al., 2010; Dillman et al., 2007, 2008; Hunt et al., 2009; Okigawa et al., 2014; 

Power et al., 2016; Prince et al., 2011). Att denna typ av indelning finns tyder på en 

medvetenhet om biverkningar orsakade av gadoliniumkontrastmedel.  

 

En artikel i denna litteraturstudie visar på ett resultat där inga biverkningar uppstod hos 59 

deltagare (Semelka et al., 2013). Om deltagarantalet jämförs med ovannämnda studie med 

andra inkluderade studier ses ett lägre antal. Författarna till denna studie tror att det kan vara 

orsaken till varför inga biverkningar uppstod. Ett exempel på en studie med ett högt 

deltagarantal (141 623 antal injektioner) konstaterade 112 akuta biverkningar (Jung et al., 

2012). 

Nefrogen systemisk fibros 

Resultatet i studien visar att NSF inte alltid uppstår efter en 

gadoliniumkontrastmedelsinjektion hos njursjuka patienter. Två av de sex inkluderade 

studierna som avhandlar ämnet NSF skiljer sig från de andra på så vis att inget samband ses 
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mellan användandet av gadolinium och NSF hos patienter med nedsatt njurfunktion (Amet et 

al., 2014; Zou et al., 2009). I dessa studier var deltagarantalet olika. I en av studierna var 

antalet drygt 29 000 (Zou et al., 2009) medan det i den andra studien var drygt 500 (Amet et 

al., 2014). Detta tyder på ett trovärdigt resultat som studierna presenterat.  

 

Att folkslag ska ha betydelse för insjuknande i NSF är något författarna funderat över. I en 

studie från Kina påvisas inga fall av NSF (Zou et al., 2009) medan det i andra studier 

förekommer fall av NSF (Wiginton et al., 2008). Med tanke på det höga deltagarantalet i 

studien från Kina borde fall av NSF uppkommit. Detta eftersom studier från andra delar av 

världen med betydligt lägre deltagarantal påvisar fall av NSF (Elmholdt et al., 2011; Othersen 

et al., 2007).  

 

Studier visar på att medelåldern för att utveckla NSF är cirka 50 år. Detta kan ses i två studier 

som fick ett liknande resultat (Marckmann et al., 2006; Wiginton et al., 2008). Det 

framkommer i en studie att risken för att insjukna i NSF ökar med antalet 

gadoliniumkontrastmedelsinjektioner (Othersen et al., 2007) medan det i en annan studie 

beskrivs att dosmängden av kontrastmedlet inte har någon betydelse för att utveckla NSF 

(Marckmann et al., 2006). Detta kan anses som motsägelsefullt. I två studier med liknande 

resultat har njursjuka patienter som utsatts för gadoliniumkontrastmedel studerats. I de båda 

studierna konstaterades det att NSF uppkommer hos njursjuka patienter efter en injektion. I 

den ena studien utvecklade fyra av 261 patienter NSF medan 17 av 362 patienter insjuknade i 

den andra studien (Elmholdt et al., 2011; Othersen et al., 2007). I en av studierna fanns en 

kontrollgrupp som inte fick gadolinium och där utvecklade ingen NSF (Elmholdt et al., 2011). 

I och med detta kan ett samband konstateras för vilka som utvecklar NSF.  

Metoddiskussion 

Författarna anser att valet av studie var lämplig för att besvara syftet. Denna typ av 

litteraturstudie gjorde det möjligt att sammanställa så pass mycket data under den avsatta 

tiden. De studier som är inkluderade är från olika delar av världen vilket resulterar i en bred 

internationell helhetssyn. Om syftet hade varit att få ett mer lokalt resultat hade en enkätstudie 

varit ett alternativ. Eftersom syftet med denna studie var att studera ett större område valdes 

en litteraturstudie.  
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Rimliga inklusions- och exklusionskriterier tillämpades för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna för studien. De studier som format resultatet omfattar patienter som gjort en 

MRT-undersökning och fått gadoliniumkontrastmedel. Ett större tidsintervall hade gett fler 

valmöjligheter. Om tidsintervallet varit mindre hade studier med mer aktuell fakta kunnat 

blivit en del av studien. Alla studier som publicerats före år 2006 exkluderades detta för att 

undvika förlegad fakta. Andra kriterier som förekom i denna studie var att alla inkluderade 

studier var peer-reviewed. Studier författade på andra språk än engelska och svenska 

exkluderades eftersom författarna som utfört denna studie inte innehar kompetens för att tyda 

sådana. Om författarna kunnat flera språk hade fler aktuella artiklar inom forskningsområdet 

varit användbara. Studierna skulle vara empiriska för att få ett så optimalt resultat som 

möjligt.  

 

Eftersom sökstrategin i denna studie gav många sökträffar anser författarna i efterhand att det 

varit lämpligare med enbart en frågeställning. Sökningarna hade då begränsats och blivit mer 

direkta. Det skulle medfört mindre antal sökträffar vilket hade underlättat datainsamlingen 

och eventuellt förbättrat resultatet. En nackdel med att få många sökträffar är att potentiella 

studier till denna studie försvinner i mängden. Det är tidskrävande att granska sökningar och 

därför är det av författarnas intresse att minimera antal sökträffar. För att uppnå ett mer 

omfattande resultat hade flera studier kunnat inkluderats. Annorlunda uppdelning av hur 

många studier som besvarade varje frågeställning hade kunnat tillämpats för att få en jämnare 

fördelning. Till exempel hade ett större antal studier kunnat besvara frågeställningen om NSF. 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna anser att denna studie är utförd på ett etiskt korrekt sätt eftersom de etiska 

övervägandena följts. Endast studier som är etiskt korrekta har inkluderats och resultatet för 

dessa har inte manipulerats. Samtliga studier har arkiverats för att bevis för resultatet ska 

finnas. 

Förslag till vidare forskning 

Målet med alla läkemedel/kontrastmedel borde vara att biverkningar inte uppstår. Eftersom 

gadolinumkontrastmedel inte använts kliniskt särskilt länge finns inte tillräckligt med 

forskning för att kunna förhindra biverkningar. Mer forskning behövs för att hitta en lämplig 

dos för varje enskild patient. Patienter med nedsatt njurfunktion som får 
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gadoliniumkontrastmedel har risk att utveckla NSF. Ytterligare forskning inom ämnet skulle 

vara angeläget för att verkligen konstatera vad orsakerna är till att vissa personer utvecklar 

NSF och andra inte.  

Slutsats 

Omtalade och mindre omtalade biverkningar kan uppstå av gadoliniumkontrastmedel däremot 

konstaterar denna litteraturstudie att kontrastmedlet är tämligen riskfritt. Patientens 

välmående före, under och efter administration av gadolinium bör alltid beaktas. 

Njurfunktionen är i synnerhet viktig att kontrollera för att undvika att patienten utvecklar 

NSF. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

Titel: 

Publikationsår:  

 

Kontrollgrupp/er JA/NEJ/OKLART 

 

Patientkarakteristika 

Antal deltagare/undersökningar:  

Ålder: 

Man/Kvinna:  

 

Adekvata exklusioner? JA/NEJ/OKLART 

 

Vad avsåg studien att studera?  

 

Urvalsförfarandet beskrivet? JA/NEJ/OKLART 

 

Representativt urval? JA/NEJ/OKLART 

 

Finns ett bortfall i studien? JA/NEJ/OKLART 

Om ja,  

är bortfallsanalysen beskriven? JA/NEJ/OKLART 

är bortfallsstorleken beskriven?  JA/NEJ/OKLART 

var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? JA/NEJ/OKLART 

 

Adekvat statistisk metod? JA/NEJ/OKLART 

 

Etiskt resonemang? JA/NEJ/OKLART 

 

Är instrumenten valida? JA/NEJ/OKLART 

 

Är instrumenten reliabla? JA/NEJ/OKLART 

 

Är resultatet generaliserbart? JA/NEJ/OKLART 

 

Huvudfynd:  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra  Medel  Dålig 
 


