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Czy stosowanie gadolinowych rodków
cieniuj¹cych u chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek jest bezpieczne?
Zwi¹zki chelatowe gadolinu stanowi¹ obecnie g³ówn¹ grupê rodków cieniuj¹cych stosowanych w obrazowaniu metod¹ rezonansu magnetycznego.
Zwi¹zki te s¹ bezpieczne u chorych z prawid³ow¹ czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek.
U chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek stwierdzono ostatnio wystêpowanie dzia³añ niepo¿¹danych po zastosowaniu tych rodków. Zalicza siê do nich przede
wszystkim: nefrotoksycznoæ, nerkopochodne zw³óknienie uk³adowe (NSF) oraz
nieprawid³owe wyniki badañ laboratoryjnych, szczególnie hipokalcemiê rzekom¹. NSF opisano po raz pierwszy w 2000 r. Jest to przewlek³a choroba o ciê¿kim
przebiegu, z postêpuj¹cym w³óknieniem skóry i narz¹dów wewnêtrznych. Ryzyko wyst¹pienia NSF po podaniu gadolinowych rodków cieniuj¹cych wzrasta
wraz ze spadkiem GFR i jest najwy¿sze u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek. W oparciu o coraz czêstsze wystêpowanie NSF, miêdzynarodowe grona
ekspertów opracowa³y zbiór zaleceñ dotycz¹cych stosowania chelatów gadolinu u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek. Zawsze nale¿y cile rozwa¿yæ potrzebê podawania gadolinowych rodków cieniuj¹cych u tych chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 10-14)
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Are the gadolinium-based contrast agents safe
in patients with chronic kidney disease?
Gadolinium chelates are the most important group of contrast agents used
in magnetic resonance imaging (MRI). These agents could be safely used in
patients with normal kidney function. Administration of gadolinium-based contrast agents in patients with chronic kidney disease can result in adverse effects like nephrotoxicity, nephrogenic systemic fibrosis (NSF) and laboratory
abnormalities (the most important is pseudohypocalcemia). NSF was described
for the first time in 2000. This is a chronic, severely disabling disease characterized by the progressive fibrosis of the skin and internal organs. The risk of NSF
occurrence following exposure to gadolinium increases as renal function declines and is the highest in patients with end-stage renal disease. The international experts groups proposed the recommendations regarding gadolinium use
in patients with chronic kidney disease. Physicians should very carefully assess the benefits and risks associated with performing MRI with gadoliniumbased contrast agents in these patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 10-14)

Diagnostyka z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MR) jest obecnie szeroko wykorzystywana w praktyce klinicznej
[28]. Metodê tê stosuje siê w celu rozpoznawania chorób orodkowego uk³adu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej,
miednicy, uk³adu ruchu, a tak¿e chorób naczyniowych (angiografia rezonansu magnetycznego  MRA). Zastosowanie rodków
cieniuj¹cych wp³ywa na intensywnoæ sygna³u i kontrast obrazu, przez co poprawia
siê czu³oæ i swoistoæ obrazowania [35].
rodki cieniuj¹ce powinny jednak charakteryzowaæ siê szczególnymi w³aciwociami:
a) swoistoci¹ wzglêdem okrelonych tkanek, b) ma³¹ toksycznoci¹ i stabilnoci¹
podczas podawania, c) mo¿liwoci¹ usuwania z organizmu w krótkim czasie, d) dobr¹
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tolerancj¹ oraz e) d³ugim okresem trwa³oci przed u¿yciem (stabilnoci¹ in vitro) [35].
Zwi¹zki chelatowe gadolinu spe³niaj¹ powy¿sze kryteria. Zosta³y wprowadzone do praktyki klinicznej po raz pierwszy w 1988 r. i
obecnie stanowi¹ g³ówn¹ grupê rodków
cieniuj¹cych stosowanych w obrazowaniu
metod¹ MR [14]. Dotychczas u ponad 200
milionów osób w skali ogólnowiatowej wykonano badania z zastosowaniem rodków
zawieraj¹cych gadolin [42].
Zwi¹zki chelatowe gadolinu
Gadolin jest metalem z grupy lantanowców czyli tzw. pierwiastków ziem rzadkich,
wykazuj¹cym silne w³aciwoci paramagnetyczne [35]. Jon gadolinu ma 7 niesparowa-
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nych elektronów, które wp³ywaj¹ na czas
relaksacji protonów wody [28]. Stosowanie
rodków cieniuj¹cych zawieraj¹cych gadolin powoduje skrócenie czasu relaksacji pod³u¿nej (T1) i zwiêkszenie intensywnoci
sygna³u [28]. Gadolin w postaci wolnej jest
bardzo toksyczny. Odk³ada siê w w¹trobie,
mózgu, wêz³ach ch³onnych i w kociach, a
poprzez blokowanie kana³ów wapniowych
wywiera silne dzia³anie kardio- i neurotoksyczne [28,44]. Po³¹czenie jonu gadolinowego ze zwi¹zkami chelatuj¹cymi zmniejsza toksycznoæ gadolinu [35]. Zwi¹zek chelatowy musi mieæ okrelone w³aciwoci,
takie jak: du¿e powinowactwo i swoistoæ
wi¹zania do gadolinu, dobra rozpuszczalnoæ w wodzie oraz przed³u¿ona farmakokinetyka uwalniania jonu gadolinu [28]. Te
w³aciwoci zapewniaj¹ szybkie i prawie
ca³kowite wydalanie kompleksów z organizmu u osób z prawid³ow¹ czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek [28]. Obecnie dostêpnych
jest 9 zwi¹zków chelatowych gadolinu (tabela I) [28]. Piêæ zwi¹zków jest zarejestrowano przez Urz¹d ds. ¯ywnoci i Leków
USA (FDA), osiem przez Europejsk¹ Agencjê ds. Leków (European Medicines Agency  EMEA). Szeæ zwi¹zków chelatowych
gadolinu, znajduj¹cych siê w Urzêdowym
Wykazie Produktów Leczniczych, jest dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (UWPL). Zwi¹zki chelatowe gadolinu maj¹ masê cz¹steczkow¹
od 558 do 1058 Da, s¹ dobrze rozpuszczalne w wodzie, nie ulegaj¹ biotransformacji i
w wiêkszoci s¹ wydalane w niezmienionej
postaci z moczem [26]. Gadoxetinian, wykorzystywany do obrazowania w¹troby jest
wydalany w 50% przez przewód pokarmowy [15]. Jedynie dwa zwi¹zki chelatowe
gadolinu wi¹¿¹ siê z bia³kami: gadofosweset trisodowy i gadobenian [26]. Okres pó³trwania zwi¹zków chelatowych gadolinu
wynosi rednio 1,5 godz. [26]. Ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi chelatami gadolinu
polegaj¹ na zdolnoci do od³¹czenia jonu od
kompleksu chelatuj¹cego. Okrela to tzw.
sta³a dysocjacji. Zwi¹zki o budowie liniowej
(kwas gadopentetowy, gadodiamid, gadobenian, gadowersetamid, gadoxetinian i gadofosweset trisodowy) maj¹ krótszy czas dysocjacji w porównaniu do zwi¹zków o budowie piercieniowej. Miejsce gadolinu w
zwi¹zku chelatowym mo¿e zaj¹æ jon innego metalu (¿elaza, miedzi, wapnia lub cynku) [16]. Zjawisko to nazywa siê transmetylacj¹. Najwiêkszy udzia³ w procesie transmetylacji maj¹ jony cynku, ze wzglêdu na
doæ du¿e powinowactwo do chelatów i odpowiednie stê¿enie w surowicy [4]. Oznaczenie wydalania cynku z moczem pozwala
na ocenê stopnia transmetylacji zwi¹zków
chelatowych. Najwy¿sze wartoci wydalania cynku z moczem stwierdzono po podaniu 0,1 mmol/kg gadodiamidu (27,4µmol) i
kwasu gadopentetowego (5,9 µmol) [32].
Chelaty liniowe ulegaj¹ ³atwiej transmetylacji w porównaniu do chelatów piercieniowych [32].
Dzia³ania niepo¿¹dane chelatów
gadolinu
Zwi¹zki chelatowe gadolinu stosuje siê
w dawce 0,1 mmol/kg/1,73 m2 [12]. W badaniach dotycz¹cych uk³adu naczyniowego

podaje siê wy¿sze dawki. Przez wiele lat
zwi¹zki te uznawano za ca³kowicie bezpieczne. Obserwowano jedynie ³agodne i przejciowe objawy niepo¿¹dane po podaniu tych
rodków, takie jak: nudnoci, pokrzywkê, bóle
i zawroty g³owy, zaburzenia smaku, ból i uczucie zimna w miejscu podania oraz bardzo
rzadko reakcje anafilaktyczne [14, 35].
Nefrotoksycznoæ
Obrazowanie metod¹ MR lub MRA z
zastosowaniem chelatów gadolinu zastêpuje metody radiologiczne z u¿yciem jodowych
rodków cieniuj¹cych, które maj¹ ju¿ udowodnione dzia³anie nefrotoksyczne. Szczególnie korzystne wydawa³oby siê wiêc wykorzystanie tych metod u chorych z niewydolnoci¹ nerek. W latach 1991-2002 opublikowano wiele doniesieñ opisuj¹cych
wp³yw gadolinowych rodków cieniuj¹cych
na czynnoæ nerek (zw³aszcza u chorych z
upoledzon¹ czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek
- stê¿enie kreatyniny > 1,5mg%) [20, 30, 33,
34, 43]. W obserwacjach przeprowadzonych
w tamtych latach nie opisano nefropatii pokontrastowej (contrast induced nephropathy
 CIN), definiowanej jako wzrost kreatyninemii > 0,5 mg%, spowodowanych zastosowaniem chelatów gadolinu. Prince i wsp.
porówna³ wp³yw jodowych i gadolinowych
rodków cieniuj¹cych na czynnoæ nerek u
chorych z upoledzon¹ ich czynnoci¹ wydalnicz¹ [30]. U 29% chorych obserwowano CIN po jodowych rodkach cieniuj¹cych.
U chorych, u których zastosowano gadolinowe rodki cieniuj¹ce nie stwierdzono nefropatii pokontrastowej [30]. Obserwacje, w
których nie wykazano nefrotoksycznoci
zwi¹zków gadolinowych przeprowadzono
jednak na ma³ych grupach chorych, po podaniu niewielkiej dawki rodka cieniuj¹cego, bez odpowiedniej grupy kontrolnej.
Pierwsze badanie wykazuj¹ce nefrotoksycznoæ rodków gadolinowych opublikowano
w 2003 r. [37]. Analizie poddano 195 chorych z klirensem kreatyniny < 80 ml/min,
którym podano chelaty gadolinu w dawce
0,28 mmol/kg. U 3,5% chorych wyst¹pi³a
nefropatia pokontrastowa (wzrost kreatyninemii >1 mg% w ci¹gu 48 godz. i oliguria)
[37]. W badaniu prospektywnym, prowadzonym u chorych z GFR <50 ml/min, którym
podano gadolinowy rodek cieniuj¹cy w
dawce 0,57 mmol/kg, opisano objawy nefropatii pokontrastowej a¿ u po³owy tych
chorych (5 z 10) [11]. Podobnie w innych
badaniach opisano wyst¹pienie nefropatii
pokontrastowej po gadolinowych rodkach
cieniuj¹cych u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek [3,11]. W badaniu histopatologicznym bioptatu nerki pobranym od chorego z
nefropati¹ pokontrastow¹ po rodkach gadolinowych stwierdza siê ostr¹ martwicê
cewek nerkowych. Obraz histopatologiczny
jest wiêc podobny do zmian w przebiegu
nefropatii po jodowych rodkach cieniuj¹cych [1]. Dlatego te¿ zaleca siê odpowiednie nawodnienie tych chorych i unikanie
du¿ych dawek gadolinu (dotyczy to zw³aszcza chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek).
Ryzyko wyst¹pienia nefropatii pokontrastowej po rodkach gadolinowych jest w du¿ej
mierze zale¿ne od dawki stosowanego preparatu [28].
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Nerkopochodne zw³óknienie
uk³adowe
Nerkopochodne zw³óknienie uk³adowe
(Nephrogenic Systemic Fibrosis  NSF),
wczeniej znane jako nerkopochodna dermopatia w³ókniej¹ca (Nephrogenic Fibrosing
Dermopathy  NFD) rozpoznano po raz
pierwszy w 1997 r. i opisano w 2000 r. przez
Cowpera i wsp. [6]. NSF charakteryzuje siê
postêpuj¹cym w³óknieniem skóry i narz¹dów
wewnêtrznych: w¹troby, serca, p³uc, przepony i miêni szkieletowych [29]. Do chwili
obecnej do Miêdzynarodowego Rejestru
NSF (NSF Registry) zg³oszono 215 chorych
[9]. NSF, które wyst¹pi³o u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek, po zastosowaniu gadolinowych rodków cieniuj¹cych opisa³ po
raz pierwszy Grobner w 2006 roku [14].
Ka¿de badanie radiologiczne u chorego z
przewlek³¹ chorob¹ nerek z u¿yciem gadolinowego rodka cieniuj¹cego jest obarczone 2,4% ryzykiem wyst¹pienia NSF [45].
Ryzyko wyst¹pienia NSF wzrasta proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia nerek (niezale¿nie od przyczyny) i wielkoci dawki
gadolinu [28]. Do innych czynników ryzyka
wyst¹pienia NSF zalicza siê: zaburzenia
krzepniêcia i zakrzepicê ¿y³ g³êbokich, niedawno przebyte zabiegi operacyjne (szczególnie naczyniowe), stosowanie du¿ych dawek erytropoetyny, podwy¿szone stê¿enie
¿elaza w surowicy, obecnoæ stanu zapalnego, wtórnej nadczynnoci przytarczyc, niedoczynnoci tarczycy lub obecnoæ przeciwcia³ antykardiolipinowych (tabela II) [ 9, 41].
Patogeneza NSF
Patogeneza NSF nie zosta³a do koñca
poznana. Najbardziej prawdopodobn¹ hipotez¹ dotycz¹c¹ patogenezy NSF wydaje siê
bezporedni, toksyczny wp³yw jonu gadolinu (Gd3+) uwolnionego ze zwi¹zku chelatowego na tkanki obwodowe [29]. Przy prawid³owej czynnoci wydalniczej nerek czas
pó³trwania gadodiamidu wynosi 1,3 godz. U
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek w stadium 5 czas pó³trwania gadodiamidu wzrasta do 34,3 godz. [18]. U chorych hemodializowanych gadodiamid jest eliminowany z
organizmu dopiero po 3 dializach (odpowiednio w 73,8%; 95,6% i 98,7%) [26]. Gadolin
jest równie¿ bardzo d³ugotrwale wydalany z
organizmu u chorych dializowanych otrzewnowo. Po 22 dniach leczenia metod¹ dializy otrzewnowej (4 wymiany p³ynu dziennie)
jedynie 69% gadolinu zostaje wydalone z
organizmu [18]. Wolny jon gadolinowy najszybciej uwalnia siê z liniowych zwi¹zków
chelatowych tzn. gadodiamidu, gadowersetamidu i kwasu gadopentetowego [27]. NSF
wystêpuje najczêciej po tych rodkach cieniuj¹cych [27]. Gd3+ przechodzi do tkanek i
tam zostaje fagocytowany przez makrofagi.
Ob³adowane gadolinem makrofagi wytwarzaj¹ cytokiny, które przyci¹gaj¹ do tkanek
kr¹¿¹ce fibrocyty (CF) [29]. Komórki te pochodz¹ ze szpiku kostnego i posiadaj¹ antygeny CD34+ i prokolagenu-1. Po przejciu do skóry w³aciwej przekszta³caj¹ siê
w komórki o budowie i funkcji skórnych fibroblastów [9]. W ten sposób rozpoczyna
siê postêpuj¹cy proces w³óknienia [9]. Inn¹
mo¿liw¹ przyczyn¹ choroby mo¿e byæ gromadzenie siê w tkankach komórek dendry-
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Tabela I
Gadolinowe rodki cieniuj¹ce.
Gadolinium-based contrast agents.
Nazw a m iêdzy narodow a

Nazw a handlow a (Firm a)

Rejestracja

Budow a

£adunek

Kw as gadopentetow y

M agnev ist (Bay er)

FD A
EM EA
UWPL

M asa cz¹steczkow a (Da) Okres pó³trw ania (godz. ± SD)

liniow y

jonow y

939

Gadoteridol

ProHance (Bracco)

FD A
EM EA
UWPL

piercieniow y

niejonow y

558,7

Gadodiam id

Om niscan (GE Healthcare)

FD A
EM EA
UWPL

liniow y

niejonow y

573,6

Gadobenian

M ultiHance (Bracco)

FD A
EM EA
UWPL

liniow y

jonow y

1058

Gadow ersetam id

Optim ark (M allinckrodt Ty co
Healthcare)

FD A

liniow y

niejonow y

661,8

Gadobutrol

Gadov ist (Bay er)

EM EA
UWPL

piercieniow y

niejonow y

604

Kw as gadotery kow y

Dotarem (Guerbet)

EM EA

piercieniow y

jonow y

559

Gadoxetinian

Prim ov ist (Bay er)

EM EA
UWPL

liniow y

jonow y

682

Gadofosw eset trisodow y

Vasov ist (Bay er)

EM EA

liniow y

jonow y

958

FDA - Amerykañska Agencja ds. ¯ywnoci i Leków
EMEA - Europejska Agencja ds. Leków
UWPL - Urzêdowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
SD - odchylenie standardowe
Tabela II
Czynniki ryzyka wyst¹pienia nerkopochodnego zw³óknienia uk³adowego po gadolinowych rodkach cieniuj¹cych.
The most important risk factors of nephrogenic systemic fibrosis after use of gadolinium-based contrast
agents.











Przewlek³a choroba nerek (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2)
Wielkoæ dawki gadolinowego rodka cieniuj¹cego i czêstoæ podania
Wysokie dawki erytropoetyny
Stan zapalny
Przebyte zabiegi operacyjne (szczególnie naczyniowe)
Zaburzenia krzepniêcia i zakrzepica ¿y³ g³êbokich
Wtórna nadczynnoæ przytarczyc
Wysokie stê¿enie ¿elaza w surowicy
Niedoczynnoæ tarczycy
Obecnoæ przeciwcia³ antykardiolipinowych

tycznych (CD68+/XIIIa+), w odpowiedzi na
dzia³anie czynnika szkodliwego (gadolinu).
Komórki te wytwarzaj¹ TGF-ß, który inicjuje
procesy w³óknienia oraz zwrotnie pobudza
komórki dendrytyczne. W wyniku tego
zwiêkszona ich liczba gromadzi siê w tkankach i nasila w³óknienie [17].
Podwy¿szone stê¿enie ¿elaza w surowicy sprzyja wyst¹pieniu NSF. Jon ¿elazowy indukuje transmetylacjê i ³¹czy siê ze
zwi¹zkami chelatowymi uwalniaj¹c toksyczne jony gadolinu [40]. Chelaty ¿elazowe maj¹
wy¿sz¹ sta³¹ stabilnoci termodynamicznej
w porównaniu do chelatów gadolinu [16].
Oznacza to, ¿e jon ¿elazowy ³atwo wypiera
jon gadolinu ze zwi¹zku chelatowego,
zw³aszcza przy wyd³u¿onym czasie pó³trwania tych zwi¹zków w organizmie z powodu
niewydolnoci nerek [18]. U chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek, stê¿enie wolnych jonów ¿elazowych mo¿e byæ podwy¿szone z
powodu parenteralnej poda¿y preparatów
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¿elaza, obni¿onej ca³kowitej zdolnoci wi¹zania ¿elaza w przebiegu niedo¿ywienia,
sepsy lub przewlek³ego zapalenia [41]. Podwy¿szone stê¿enie jonu ¿elazowego nasila
transmetylacjê. Ponadto powsta³e zwi¹zki
chelatowe ¿elaza inicjuj¹ stres oksydacyjny
w tkankach, który równie¿ mo¿e przyczyniæ
siê do wywo³ania NSF [40].
W patogenezie NSF uwzglêdnia siê te¿
obecnoæ stanu zapalnego i uszkodzenie
ródb³onka naczyñ (spowodowane m.in. incydentami zakrzepowymi i zabiegami operacyjnymi). Cytokiny prozapalne i czynniki
uwalniane ze ródb³onka naczyñ przyci¹gaj¹
do tkanek kr¹¿¹ce fibrocyty CD34+ i w ten
sposób inicjuj¹ proces w³óknienia [27].
Podawanie erytropoetyny (EPO),
zw³aszcza w du¿ych dawkach, mo¿e przyczyniaæ siê do wyst¹pienia NSF [39]. EPO
ma wp³yw na kluczowe ogniwa patogenetyczne choroby, takie jak: czynnoæ ródb³onka, procesy zapalne, proliferacjê komó-

1,6±0,13

1,57±0,08

1,3±0,27

1,17±0,26
1,73±0,32
1,5
1,5
0,95
2,0-3,0

rek i gojenie siê ran (obraz histopatologiczny podobny do obserwowanego w przebiegu NSF) [39,41]. W miejscu uszkodzenia
tkanki w przebiegu NSF obecne s¹ komórki
CD34+ pochodz¹ce ze szpiku kostnego.
Stosowanie EPO mo¿e prowadziæ do zwiêkszenia liczby kr¹¿¹cych hematopoetycznych
komórek progenitorowych i na tej drodze
mo¿e przyczyniæ siê do powstania NSF [41].
Z drugiej jednak strony wysokie dawki EPO
stosowane u chorych z NSF mog¹ równie¿
wynikaæ ze zwiêkszonego zapotrzebowania
na ten hormon w przebiegu stanu zapalnego [45].
Objawy NSF
NSF mo¿e wyst¹piæ w okresie od 2 do
75 dnia (rednio 25 dni) po podaniu gadolinowego rodka cieniuj¹cego [23]. Jest to
ciê¿ka, przewlek³a, postêpuj¹ca choroba
prowadz¹ca do kalectwa, zwiêkszonej chorobowoci i miertelnoci [9,21]. U 5% chorych przebiega w postaci piorunuj¹cej. Ostra
faza choroby, wystêpuj¹ca bezporednio po
podaniu zwi¹zków chelatowych gadolinu
objawia siê gor¹czk¹, hipotensj¹, uszkodzeniem nerek oraz morfologicznymi i biochemicznymi wyk³adnikami stanu zapalnego
(wysokie stê¿enie bia³ka C-reaktywnego w
surowicy, D-dimerów, lipazy, ferrytyny, niedokrwistoæ, leukocytoza, trombocytoza lub
trombocytopenia, eozynofilia, monocytoza)
[41]. Przewlek³a faza choroby rozpoczyna
siê uogólnionymi obrzêkami i rumieniem
skórnym. W pocz¹tkowym okresie fazy
przewlek³ej NSF mog¹ wyst¹piæ te¿ inne objawy, takie jak: zaburzenia neurologiczne
(zespó³ niespokojnych nóg, przeczulica),
wi¹d, ból, bezsennoæ, wypadanie w³osów,
zaczerwienienie ga³ek ocznych i ostra niewydolnoæ oddechowa [24]. Nastêpnie pojawia siê postêpuj¹ce pogrubienie i twardnienie skóry [7]. Na powierzchni skóry mog¹
pojawiæ siê czerwone lub ciemne przebar-
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wienia, plamy, grudki lub tarczki [9]. Zmiany
te s¹ zlokalizowane na dystalnych czêciach
koñczyn, w okolicy krzy¿owej lub w obszarach skóry dobrze unaczynionej (np. nad
przetok¹ têtniczo-¿yln¹). Objawy skórne wystêpuj¹ symetrycznie i z regu³y nie obejmuj¹ twarzy. Koñczyny dolne s¹ zajête procesem chorobowym u 97% chorych (szczególnie obszar od stawu skokowego do po³owy uda), koñczyny górne u 77% chorych
(szczególnie od nadgarstka do po³owy ramienia) [28]. Stwardnienie skóry powoduje
ograniczenie ruchomoci stawów i przykurcze [9]. Chorzy skar¿¹ siê na bóle i trudnoci w poruszaniu siê. W³óknienie takie mo¿e
te¿ wystêpowaæ w sercu, p³ucach, przeponie, miêniach szkieletowych, j¹drach i oponie twardej [41]. W fazie przewlek³ej do
zmian skórnych mog¹ do³¹czyæ siê: ostre
zapalenie trzustki, powik³ania infekcyjne
oraz powik³ania zakrzepowe (zakrzepica ¿y³
g³êbokich, zator p³ucny, zakrzep przetoki
têtniczo-¿ylnej, skrzeplina w przedsionku
serca) [28,41]. Zaburzenia krzepniêcia s¹
spowodowane obecnoci¹ przeciwcia³ antykardiolipinowych (tzw. zespó³ antyfosfolipidowy), niedoborem bia³ka C i S oraz antytrombiny III, a tak¿e obecnoci¹ czynnika
V Leiden [28].
Rozpoznanie NSF
Rozpoznanie NSF stawia siê na podstawie biopsji skóry. W bioptacie stwierdza siê
obecnoæ: wrzecionowatych komórek skórnych (wykazuj¹cych ekspresjê antygenu
CD34 i prokolagenu-1), nieuporz¹dkowanych wi¹zek pogrubia³ych w³ókien kolagenowych poprzedzielanych szczelinami, z³ogów mucyny i fragmentów elastyny. Niekiedy w bioptatach widoczne s¹ ogniska metaplazji kostnej, kalcyfilaksji oraz komórki olbrzymie podobne do osteoklastów [21,27,
41]. Mo¿na te¿ zidentyfikowaæ wieloj¹drzaste komórki CD68+/XIIIa+ oraz zwiêkszon¹
ekspresjê dla TGF-ß [17]. Komórki zapalne
najczêciej nie wystêpuj¹ w bioptacie [27].
W rozpoznaniu ró¿nicowym uwzglêdnia siê
m.in.: twardzinê skórn¹, liszaj luzowaty,
eozynofilowe zapalenie powiêzi, chorobê
przeszczep przeciw gospodarzowi, zespó³
eozynofilia-mialgia [27].
Leczenie NSF
Dotychczas nie uda³o siê ustaliæ metod
skutecznego leczenia NSF. Choroba mo¿e
przyczyniæ siê do mierci poprzez ograniczenie wydolnoci oddechowej oraz ruchomoci powik³ane z³amaniami i zaburzeniami krzepniêcia [9]. W leczeniu próbowano
stosowania sterydów, talidomidu, pentoksyfiliny, tiosiarczynu sodu [9,14,45]. W literaturze opisano równie¿ pojedyncze przypadki
zmniejszenia objawów NSF po zastosowaniu plazmaferezy [2], pozaustrojowej fotoferezy [13] oraz wiat³oterapii promieniami
ultrafioletowymi [19]. U chorego z NSF, po
przeszczepie nerki, skuteczne okaza³o siê
leczenie fotodynamiczne z aminolewulinianem metylu [38]. Istniej¹ pojedyncze doniesienia o korzystnym wp³ywie du¿ych dawek
immunoglobulin na przebieg NSF [5]. U wielu pacjentów obserwowano zmniejszenie
objawów choroby po udanym przeszczepie
nerki [8, 24]. Chorych z NSF i niewydolno-

ci¹ nerek nale¿y jak najszybciej kwalifikowaæ do przeszczepu nerki [9]. Du¿e znaczenie w procesie leczenia ma fizykoterapia,
która jednak tylko ³agodzi skutki choroby [9].
Nieprawid³owe wyniki badañ
laboratoryjnych
Chelaty gadolinu wywo³uj¹ rzekom¹ hipokalcemiê [26, 28]. Zjawisko to obserwuje
siê przy oznaczaniu stê¿enia wapnia metod¹ kolorymetryczn¹ z zastosowaniem ortokrezolftaleiny (OCP). Hipokalcemia rzekoma jest spowodowana wi¹zaniem gadolinu
z OCP, przez co zmniejsza siê wi¹zanie
OCP z wapniem. Inn¹ przyczyn¹ wyst¹pienia hipokalcemii rzekomej mo¿e byæ wi¹zanie wapnia z nadmiarem zwi¹zku chelatuj¹cego, nie zwi¹zanego z gadolinem, znajduj¹cego siê w niektórych preparatach rodków cieniuj¹cych [28]. Potwierdza to fakt
wystêpowania hipokalcemii rzekomej czêciej po podaniu gadowersetamidu i gadodiamidu (w preparatach tych jest najwiêkszy nadmiar zwi¹zku chelatuj¹cego) ni¿ innych chelatów [22]. Hipokalcemia rzekoma
mo¿e trwaæ od kilku godzin do 4,5 dni po
podaniu gadolinu [31]. Zale¿y to od rodzaju
i dawki podanego rodka cieniuj¹cego oraz
wielkoci GFR. Dlatego te¿ nale¿y zaniechaæ oznaczania stê¿enia wapnia we krwi
pobranej od chorego nawet kilka dni po podaniu gadolinowego rodka cieniuj¹cego.
Do innych nieprawid³owoci w badaniach laboratoryjnych wystêpuj¹cych po
podaniu chelatów gadolinu mo¿na zaliczyæ:
ma³e stê¿enie cynku, ma³¹ aktywnoæ enzymu konwertuj¹cego, wysokie stê¿enie
¿elaza w surowicy oraz zwiêkszon¹ ca³kowit¹ zdolnoæ wi¹zania ¿elaza. Zaburzenia
te s¹ obserwowane przy wykorzystaniu niektórych metod s³u¿¹cych do oznaczania ww.
parametrów [28].
Zalecenia dotycz¹ce stosowania
zwi¹zków gadolinu u chorych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek
Ryzyko wyst¹pienia NSF wzrasta wraz
ze stopniem obni¿enia GFR i jest najwy¿sze u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek [28]. Czêstoæ wystêpowania NSF jest
7,5 razy wy¿sza u chorych dializowanych
otrzewnowo w porównaniu do chorych leczonych powtarzanymi hemodializami [28].
W oparciu o liczne doniesienia dotycz¹ce
dzia³añ niepo¿¹danych wywo³anych przez
gadolinowe rodki cieniuj¹ce, miêdzynarodowe towarzystwa radiologiczne i urzêdy ds.
produktów leczniczych (FDA, Brytyjski
Urz¹d ds. Leków i Produktów LeczniczychMHRA, Amerykañskie Towarzystwo Radiologiczne  ACR i inne) wyda³y zalecenia dotycz¹ce stosowania tych rodków u chorych
z przewlek³¹ chorob¹ nerek. W owiadczeniu wydanym przez FDA (czerwiec 2006,
ostatnio uaktualnione w dniu 23.05.2007)
zaleca siê bardzo wnikliwe rozwa¿enie ryzyka wykonywania badañ MR i MRA z zastosowaniem gadolinowych rodków cieniuj¹cych u chorych z GFR<30 ml/min/1,73 m2
z powodu du¿ego zagro¿enia wyst¹pienia
NSF. W miarê mo¿liwoci zaleca siê zastosowanie innych metod obrazowania u tych
chorych. U chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek zabieg hemodializy, wykona-
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ny po badaniu MR z u¿yciem gadolinowych
rodków cieniuj¹cych, nie zapobiega wyst¹pieniu NSF. Zaleca siê jednak wykonanie
dializy bezporednio (optymalnie do 3 godzin) po badaniu MR i MRA oraz w kolejnych 2 dniach [12].
Europejski Komitet ds. Produktów Leczniczych (European Pharmacovigilance Working Party of the Committee for Medical Products for Human Use) razem z Brytyjsk¹
Komisj¹ ds. Leków (UK Commission on
Human Medicines) opublikowali w lutym
2007 roku nastêpuj¹ce zalecenia:
1) nie nale¿y stosowaæ preparatu gadodiamid (Omniscan) u chorych z GFR < 30
ml/min/1,73 m2 lub u chorych po transplantacji w¹troby oraz zakwalifikowanych do
transplantacji w¹troby
2) nale¿y uwa¿nie rozwa¿yæ koniecznoæ podawania innych rodków cieniuj¹cych zawieraj¹cych gadolin u chorych z GFR
< 30 ml/min/1,73 m2
3) nie ma dot¹d wystarczaj¹cych dowodów na skutecznoæ leczenia dializami po
zastosowaniu gadolinowych rodków cieniuj¹cych w celu zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia NSF [27].
Raport MHRA zaleca ponadto, aby u
ka¿dego chorego wykonano oznaczenie stê¿enia kreatyniny w surowicy przed podaniem
gadolinowego rodka cieniuj¹cego [25]. Nie
nale¿y równie¿ przekraczaæ zalecanych
dawek rodków cieniuj¹cych i unikaæ ponownego ich podawania w odstêpie krótszym ni¿ tydzieñ. U chorych z ostrym uszkodzeniem nerek, nale¿y od³o¿yæ termin wykonania badania MR lub MRA do czasu
przywrócenia prawid³owej czynnoci wydalniczej nerek [25]. Najbezpieczniejszym rodkiem cieniuj¹cycm pod wzglêdem czêstoci wyst¹pienia NSF u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek jest gadoteridol [28].
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