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Gadoliiniumi-põhised kontrastained lugu tänaseni
•
•
•
•

Olulised daatumid ajajoonel
Murrangulised teadustööd
Kliinilised probleemid
Patsientide initsiatiiv

• Seadusandlik ja regulatoorne pool
• Alternatiivid Gd-põhistele kontrastainetele
• Kuidas edasi?
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MRT-uuringud ja Gd-põhised
kontrastained
• 30 a jooksul > 300-450 milj kontrastainega
uuringut
• > 30-40 milj kontrastainega uuringut aastas
• Kontrastainega uuringuid tehakse 25% juhtudest
– enamjaolt aju ja selg
– kõhupiirkond, rinnad ja süda

• Turuosa:
– Ameerikas 35%, Euroopas 42% ja Aasias 22%
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Guillerman 2017, Ramalho 2016, Lorhke 2016.

Pilguheit ajajoonele: MRT ja Gd
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MRT ja Gd ajajoon
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MRT ja Gd ajajoon
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MRT ja Gd ajajoon
Skleromüksödeemi-sarnased nahahaigused
neerudialüüsil olevatel patsientidel
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MRT ja Gd ajajoon
Cowper SE, Robin HS, Steinberg SM, et al.
Scleromyxoedema-like cutaneous diseases in renal–
dialysis patients. Lancet, 2000.
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MRT ja Gd ajajoon
Gd-ladestumine luudes. Gibby et al.
Investigative Radiology, 2004.
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MRT ja Gd ajajoon
Seos NSF ja Gd-põhiste kontrastainete
vahel. Grobner, Nephr Dial Transpl, 2006.
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•
•
•
•
•
•

Uurimus, nefrogeenne fibroseeriv dermopaatia (NFD)
9 patsienti (vanus 58 +- 10,3 a), neeruhaiguse lõpp-staadiumis (dialüüsil 30+16 kuud)
MRT-angiograafia, i/v Gd-DTPA (Magnevist) 2-4 nädalat enne nahasümptomite
teket
5 patsiendil nahasümptomid: naha paksenemine ja induratsioon, algusega
alajäsemetelt kuni kehatüvele ja ülajäsemetele, kaasuvalt valulikkus vastavas
piirkonnas, konjuktiivi erüteem, kollakad skleeranaastud
Histoloogiliselt: NFD
NFD/NFS ei tuntud enne märtsi 1997 -> haiguspildi äkiline ilmumine - > uus aine, uus tehnika
põhjuseks
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Nefrogeenne süsteemne fibroos (NSF)
•

NSF
–
–

•
•

Krooniline neerupuudulikkus (lõpp-staadiumites)
NSF patsientidel, kes said suures doosis Gd-põhist kontrastainet
–

•

rohkem seotud NSF: 78% Omniscan (mitte-ioonne, lineaarne), 1% OptiMark (mitte-ioonne,
lineaarne), 20% Magnevist (ioonne, lineaarne)

NSF aastal 2017
–
–
–

•

on progressiivne potentsiaalselt fataalne mitmeid organeid haarav süsteemne fibroseeriv haigus
seotud Gd-põhiste kontrastainetega riskigrupi haigetel.

kirjanduses kokku kirjeldatud 815 haigusjuhtu (73% USA, 21% Euroopas - peamiselt Suurbritannia,
Saksamaa, Taani)
1603 haigusjuhtu raporteeritud FDA-le (60 USA haiglat moodustavad 93%, limiteerivad faktorid:
duplikatsioon ja valideerimine)
~600 haigusjuhtu USAs seotud kohtuprotsessidega

Uute juhtude arv vähenenud, täiendatud juhised neeruhaigete uurimiseks Gdkontrastainetega
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Loeng. MRI Safety Issue for Implants, Devices, and Contrast: Update 2017 (An Interactive Session) E451A. RSNA 2017

MRT ja Gd ajajoon
Gd ladestumine ajus. Kanda et
al. Radiology, 2014.
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Kanda et al, 2014
•

•

•

Eesmärk: täpsustada seost
eelnevate Gd-põhiste
kontrastainete
manustamiskordade ja
signaliinensiivsuse(SI) vahel
nucleus dentatus’es ja globus
palllidus’es, sõltumata
neerufunktsioonist
Haiglas 6 või enam MR-uuringut
kontrastainega (Magnevist ja
Omniscan)
Järeldus: signaalitõus nucleus
dentatus’es ja globus palllidus’es
on seoses Gd-põhineva
kontrastaine
manustamiskordadega, P<0,001)
45. a N, glioblastoma, kemoteraapia, postop. a. T1W, natiiv,
signaalitõus globus pallidus’es, vrdl thalamus. b. T2W – samal
tasemel; c. T1W- signaalitõus nucleus dentaus’es, vrdl pons, d.
T2W – samal tasemel

Magnevist – lineaarne, ioonne, Omniscan – lineaarne, mitte-ioonne
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Gd farmakokineetika
•
•
•
•

Heade paramagneetiliste omadustega
Eliminatsioon plasmast (T1/2 1,6 tundi), uriinist (T1/2 2,6 tundi)
Vaba Gd3+ toksiline, peab olema seotud orgaanilise ligandiga
Sõltuvalt ligandi struktuurist: makrotsükliline ja lineaarne
– füsiol. tingimustes (37°C, inimese seerumis): mitteioonne lineaarne,
ioonne lineaare ja makrotsükliline

• Gd kompleksi kineetiline stabiilsus – dissotsiatsiooni määr,
– tasakaalu saavutamine, kui kiiresti Gd3+ vabaneb Gd-kompleksist
– kõrge kineetilise stabiilsuse korral on dissotsiatsiooni määr madalam
kui eliminatsiooni kiirus-> vabanenud Gd3+ hulk ebaoluline

• Gd-KA jaoks kineetiline stabiilsus: pH 1 kineetiline stabiilsus
16
Guillerman, 2017

Gd farmakokineetika
•
•
•
•
•

Termodünaamiline stabiilsus (TDS)
Energia, mida on vaja Gd3+ iooni vabastamiseks metalliligandilt
Kui TDS on suur, kelaat ei vabasta Gd3+ lihtsalt
Defineeritud pH1 tasemel
„Tingimuslik stabiilsus“ pH7,4 („conditional stability“, pH 7 termodünaamiline
stabiilsus)

•
•

In vivo, Gd-kompleksil mitmeid konkureerijaid
Endogeensed katioonid konkkureerivd Gd3+ iooniga ligandi suhtes
– Fe3+, Mg2+, Cu2+, Zn2+ ja Ca2+

•

Endogeensed anioonid konkureerivad Gd3+ iooni suhtes
– fosfaat, karbonaat, hüdroksiid

•

Transmetallisatsioon

•

Neerufunktsiooni häire korral vähenenud eliminatsioon -> Gd-kompleks
kauem kehas, dissotsiatsiooni risk
17

Ramalho, 2016

Makrotsüklilised ja lineaarsed Gdpõhised kontrastained

ioonsed
https://www.researchgate.net/figure/232225717_fig4_Figure-2-Structures-of-the-GdIII-based-MRI-contrast-agents-currently-used-in-the
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Gd-põhiste kontrastainete
biokeemilised omadused
• a

Stabiilsus:
makrotüskliline ioonne > makrotsükliline mitte-ioonne > lineaarne ioonne > lineaarne mitte-ioonne
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Guillerman 2017, Ramalho , 2016.

Gd toksilisus
• Vaba Gd3+ lahustumatu pH 7,36 juures (aeglane ekskretsioon)
• Bioloogilistes protsessides konkureerib Ca2+
– voltaaž-tundlike Ca-kanalite blokaator (inhibeerib sile-, skeleti- ja
südamelihase kontraktsiooni, närviimplusi ülekannet, verehüübimist)

• Ensüümide inhibeerimine
– Ca2+ ja Mg2+ aktiveeritud ATP
– mõned dehüdrogenaasid ja kinaasid,
– glutatioon-S-transferaas

• Ca-tundlike retseptorite agonist
• Mõnede tsütokiinide ekspressiooni võimendamine, mitokondriaalsete
funktsioonide takistamine, oksüdatiivse stressi põhjustamine
• Retikuloendoteliaalse süsteemi võimas inhibeerija
• Fibroblastide proliferatsiooni stimuleerija
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Ramalho, 2016; Rogosnitzky, 2016

Gd retensioon ja ladestumine
• Gd-põhistel kontrastainetel keeruline farmakokineetiline käitumine
inimese kehas.
• Ka norm neerufn-ga inimestel, in vivo, Gd leid kudedes (luu, aju)
• Gibby et al
– Totaalne puusaliigese artroplastika
• 0,1 mml/kg Omniscan või proHance 3-8 päeva enne operatsiooni
• Omniscan 2,5 korda suurem Gd ladestumine kui ProHance

• Järeluuringus White et al
– kasutasid veelgi sensitiivsemat analüütilist meetodit: Omniscan 4 korda rohkem Gd
ladestumist kui ProHance

• Darrah et al
– Gd ladestub luus, püsib >8 aasta

• Uurijad hindavad, et ca 1% manustatud Gd doosist vabaneb kelaadist ja
ladestub luudes (ka norm neerufn-ga pt-del)
Omniscan – mitte-ioonne lineaarne, ProHance – mitte-ioonne makrotsükliline
Ramalho, 2016; Rogosnitzky, 2016
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Gd retensioon ja ladestumine
•
•
•

Viisid, kuidas Gd ladestub kudedes, on senini veel täpselt selgumata
Kui palju vaba Gd on vaja, et esile kutsuda kudedes strukturaalseid muutusi ja
olla kliiniliselt oluline
Xia et al
– Uurisid katkenud hematoentsefaalsebarjääriga (HEB) ajutuumori haigeid (elektron
miksoskoopia, spektroskoopia) – Gd oli ladestunud ka ilma tõsise neeruhaiguseta

•

McDonald et al ning Kanda et al
–

Gd ladestused neuraalses koes (intaktne HEB, norm neerufn). Post mortem uuringutel ilmnesid Gdpõhjustatud histoloogilised muutused.

•

Neuraalsetes kudedes Gd ladestub mitteühtlase mustri järgi – McDonalds et al
näitasid, et nucleus dentatus’es , järgnes globus pallidus ( väikeaju valgeaine >
frontaalsagara korteks > frontaalsagara valgeaine)

•

Sarnaseid MR signaali muutusi nucl dentatus’es ja/või süvatuumades esineb
sclerosis multiplexi, neurofibromatoosi, hüpoparatüreoidismi, manganismi,
pärilike ainevahetushaiguste, Fahri tõve korral - need anatoomilised
piirkonnad tundlikud metallide ladestumisele
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Ramalho, 2016; Rogosnitzky, 2016

Gd retensioon ja ladestumine
• Luudes ja teistes kudedes Gd ladestumine seletatav
kapillaaride lähedusega (Gd ja Ca sarnane käitumine)
• Pole selge, missuguses vormis Gd kudedes on (kelateeritud või
mitte)
– valguga-seotult, lahustumatu sool, makrofaagi-siseselt

• Fosfaadi ja karbonaadiga seotud Gd on lahustumatu ja ei
tekita T1 signaali (s.t. radioloogi silmale detekteerimatu)
• Kudede Gd-ladestused on tihti seotud Ca, P, Fe ja Zn
olemasoluga.
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Ramalho, 2016; Rogosnitzky, 2016

Gd ladestuse kliiniline tähtsus
• Kliiniliselt oluline
• Metall, mida inimorganismis ei esine
• Ladestunud Gd pikaajalised ja kumulatiivsed efektid pole
teada (norm neerufn-ga pt-del)
• Gd ladestuse kroonilised sümptomid, alates 1 kuu peale
kontrastainega uuringut
– valu, põletustunne, tuimus, luuvalud, lihasnõrkus,
nägemise halvenemine, kuivad silmad, naha värvuse
häired, lööve, raske kontsentreeruda, tinnitus,
tasakaaluhäired, jäsemete turse
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Ramalho, 2016; Rogosnitzky, 2016

•
•
•
•
•

alates 2014.a.
toetusgrupp info jagamiseks
hetkel 230 liiget: USA, Kanada, Austraalia, Hispaania, UK,
Hiina, Malaisia, Iraan
tulevasel liikmel vajalik teha 24H-uriinitest Gd suhtes,
viimase kontrastainega MRT-uuringu kuupäev ja
uuringute arv kokku
koostöö teadlastega

https://gadoliniumtoxicity.com/
http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=116840

Hubbs Grimm,
Lighthouse Project
kaasasutaja.

Sharon Williams,
Lighthouse Project
kaasasutaja.
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• Lighthouse Project
• küsitlus 2014. a
• 17 grupi liiget
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The Lighthouse Project

Makrotsüklilised versus lineaarsed Gdpõhised kontrastained (USAs)
•

Tootjate poolt müüdud Gd-põhiste kontrastainete ühikud, 2006-2016
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FDA 2017

Regulatoorne pool
• 27.06.2015 FDA (the National Centre for Toxicological Research of the
U.S.)
– avaldas turvalisuseriski teadande, aju Gd ladestuste riskihindamine patsientide
jaoks on uurimises (korduvad uuringud Gd-kontrastainega)

• 22.05.2017 FDA
– ajukoes ladestunud Gd-st pole identifitseeritud ühtegi kõrvaletoimet tervisele
– puuduvad tõendid, et Gd ladestumine on tervisele ohtlik, mistõttu pole vajalik
piirata Gd-põhiste kontrastainete kasutamist, kuid jätkatakse ohutuse uuringuid
ning plaanis avalikkuse teavitamine tulevikus
– kutsub üles teatama kõrvaltoimetest FDS MedWatch programmi raames

• 08.12.2017 FDA
– soovitas lisada hoiatuse toodetele Gd ladestumisest organites

• 18.03.2016 European Medicines Agency (EMA)
– alustatakse uuriguid patsientide Gd aju ladestuste suhtes, kellele on tehtud Gdkontrastainega MRT-uuringuid

28
Quattrocchi, 2017, RSNA 2017, FDA 2017

European Medicines Agency (EMA) – Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP), 2017

•

Suurbritannia (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA))
– Alates 01.01.2018 peatatakse müügiluba Omniscani ja Magnevisti jaoks
– Multihance ja Primovist lubatud kasutada ainult maksa hilisfaasi MRT-uuringutel
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https://www.ravimiamet.ee/gadoliiniumi-sisaldavate-kontrastainete-muugilubade-peatamine

ACR kontrastaine juhend 2017.
Versioon 10.3
•

ACR kategooriad riski ja kliinilise kogemuse põhjal.
ACR kategooria

Geneeriline nimi

Firma nimi

GRUPP 1
Enim NSF juhte

Gadodiamide
Gadoversetamide
Gadopentetate
dimeglumine

Omniscan
OptiMARK
Magnevist

GRUPP 2
Vähe või ebaselged
NSF juhud

Gadoteridol
Gadobutrol
Gadobenate dimeglumine

ProHance
Gadovist(US)/Gadavist
(EU)
MultiHance

GRUPP 3
Uued ained turul

Gadoxetic acid disodium
sool
Gadofocveset trisodium

Eovist(US)/Primovist (EU)

ACR. 2017. Versioon 10.3

Ablavir
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ACR kontrastaine juhend 2017.
Versioon 10.3
• Grupp II kontrastained
– NSF risk on madal, kui pt-le manustatakse standard- või madalas doosis selle grupi
kontrastaineid, enne i/v kontrastaine manustamist hinnata neeru funktsiooni
(küsimustik, vereanalüüs)

• Grupp I ja III kontrastained
– NSF risk olemas, kui patsiendil:
• dialüüs
• tõsine või lõpp-staadiumis krooniline neeruhaigus (eGF <30 mL/min 1,73m2)
ilma dialüüsita
• äge neeruhaigus

32
ACR. 2017. Versioon 10.3

Uued MRT kontrastained
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fe-põhine kontrastaine
Esimesed katsetused Fe-kelaatidega 1985. a
Fe3+, suhteliselt kõrge paramagnetism
inimkehas Fe jaoks süsteemid olemas (omastamiseks, transpordiks ja ladustamiseks)
Fe-kelaatide stabiilsus mitu korda parem kui Gd-kelaatidel
sünteesitud 2 madala molekulkaaluga Fe-kelaati (Fe-tCDTA ja Fe-DTPA; transcyclohexane diamine tetraacetic acid ja pentetic acid), võrreldud Magnevisti T1
kontrastefeketidega
kaks Fe-kelaati (doseeritud 2-5 korda suuremas doosis), sarnane tulemus Magnevistiga
tüüpilise MRT või MR-angiograafia korral
Xe-gaasi kontrastaine
sissehingatav inertne gaas, uuringuks vajalik 1 liiter gaasi, eemaldub väljahingates
hüperpolariseeritud Xe 129, süstevaba
ajukoe perfusioon läbi intaktse hematoentsefaalse barjääri
kujutiste kvaliteet sarnane PET- uuringuga(O15), kuid mitte võrreldav MRT Gdkontrastainega aju perfusiooni uuringutega
33

Boehm-Sturm, 2018

Fe-kelaadid (Fe-tCDTA ja Fe-DTPA)
T2-natiiv

T1W-natiiv

T1W- 3 min post KA Substraktsioon

Põis, 10 min post KA

34
Boehm-Sturm, 2018

Hüperpolariseeritud 129Xe MRT-uuring
1,5 T

• 129Xe 4-kanalise vastuvõtja
RF koili ülesse panek, koos
ainult saatva RF koiliga.

3T

T1W 1H

33a, terve M; Hüperpolariseeritud 129Xe
MRT-uuring, saatva-vastuvõtva RF
koiliga, 1,5 T (a ja d), 3 T (b ja e);
tavaline T1W 1H kujutised (c ja f)
35

Rao, 2018

Mangaanipõhine kontrastaine MRTs
• 1990ndtel – mangafodipir trisodium (Mn-DPDP), Teslascan
– Vähene kliiniline efektiivsus, toksilisuse küsimus, tagasihoidlikud müügitulemused
– Müük lõpetati USAs 2003. a ja ELs 2010.

• 25Mn – pale Gd teine parimate paramagnetiliste omadustega metall
• I/v Teslascan – koguneb hepatotsüütidesse, väljutatakse soolestiku kaudu
• Kliinilises praktikas Teslascanil vähe kõrvaltoimeid (peavalu, iiveldus jms)
• Ajalooliselt teada: Mn2+ kogunes kaevanduses töötanud inimeste ajus,
Parkinsoni-sarnane sündroom. Risk suurem maksafunktsiooni häire korral.

36
http://mriquestions.com/mn-agents-teslascan.html

Mangaanipõhine kontrastaine MRTs
•
•
•

Mn-PyC3A ja Gd-DTPA (Magnevist) võrdlus
Mn-PyC3A on 20 korda inertsem metalliooni vabastamisele kui Gd-DTPA Zn2+
ioonide keskkonnas
Mn-PyC3A relaktsioon võreldav Gd-DTPA-ga

A: T1W 3.0T, kõhuaort ja neeruarterid, B: 0,1 mml/kg Mn-PyC3A, C: 0,1 mml/kg Gd-DTPA
37
Gale, 2018

Nanopartiklid
•
•
•

•
•

(U) SPIO- ultrasmall supermagnetic iron oxide
Arendustöö alates 1980ndatest
Näidutused ja võimalused: angiograafia, kudede perfusioon,
aterosklerootilised naastud, luuüdi, kasvajate, põletikuliste protsesside
kuvamine
Ferumoxytol – esialgselt arendatud MRT kontrastaineks, kuid hiljem sai aneemia
ravimiks
USA: ferumoxytol (Feraheme) kliinilises kasutuses
EL: ferumoxtran-10 (Sinerem/Combidex) III faasi uuringutes

•
•
•
•

USPIO-del (D<50 nm) pikem poolväärtusaeg kui SPIO-del (D>50 nm)
Tõsiseid kõrvaltoimeid 0-1%, anafülaksia 0,02-0,2%
Kasutatavad patsientidel, kellel neerupuudulikkus või ebaselge kreatiini väärtus
USPIO-d võivad põhjustada immuunreaktsiooni ja mitteimmunoloogilist vastust

•

–

•
•

liiga kiirel i/v süstimisel (vaba Fe poolt põhjustatud pseudoallergia komplemendi süsteemi
aktivatsioonist ->anafülaksia-sarnased sümptomid->hüptensioon)

Aeglane i/v manustamine 15 min jooksul
Lokaalsed kõrvaltoimed – ekstravasatsioonil harva granuloomid, dermatiit,
fibroos.
38

Kiessling, 2014; Daldrup-Link, 2017

Nanopartiklid
•

USPIO-d annavad pikaaegse kontrastaine toime
–
–

vaskulaarsel mitmed päevad
kudedes kuni mitu nädalat

•

Fe-nanopartiklite ja Gd-kelaatide vahel ei ole farmakokineetilisi koostoimeid

•

Aneemia raviks manustatud pt-dele >1 miljoni doosi ferumoxytol ‘i -> need pt-d jõuavad
tõenäoliselt enam MRT-uuringule – radioloogid peaksid olema kursis pt-i eelneva raviga

•

Nanopartiklite T1 kujutised erinevad tunduvalt Gd-põhise kontrastainega saadud kujutisest

•

Suure molekuli tõttu Fe-nanopartiklid ei lähe ekstravasaalsele enamikus kudedes
–

•

Retikuloendoteliaalsüsteemis Fe-nanopartiklid lähevad ekstravasaalsele
–

•

soodus MR-angiograafia jaoks
tugev T1 kontrasteerumine esimeste tundide jooksul (kuid mujal kudedes ei anna kohest kontrasteerumist)

Suured nanopartiklite kogused võivad põhjustada suurtes veresoontes signaalikadu ->
matkides trombi (artefakt)
39

Daldrup-Link, 2017

Nanopartiklid
•

Ferumoxytol ‘iga kasvaja kontrasteerumine
–
–

•

USPIO-de eelised Gd-KA ees:
–
–
–
–
–

•
•

varajane faas 1-30 min peale manustamist,
maksimaalne kontrasteerumine 24-48 tundi peale i/v manustamist (mistõttu kasvajauuringutel manustatakse suures
doosis ehk 5-8 mg Fe/kg kohta)

nt kirjeldavad paremini rinnakasvajate puhul hea- ja pahaloomulise muutuse mikrovaskulaarset läbitavust;
healoomulised kasvajad kontrasteeruvad vähe USPIO-dega, pahaloomulised palju
pahaloomulistes kasvajatest korreleerub kontrasteerumise määr histoloogilise raskusastmega
ajus: parem eristatavus mittekontrasteeruva meningioomi ja kontrasteeruvate duraalsete metastaaside vahel
selgem eristatavus immuunteraapia poolt põhjustatud kasvaja pseudoprogressiooni ja tõelise progressiooni vahel

Fe-nanopartiklid eemaldatakse makrofaagide ja retikuloendoteliaalse süsteemi poolt, vaba Fe
ladestub kehaomastes rauadepoodes, metaboliseerub 6-12 nädalat
Ülemäärased ferumoxytol’i doosid:
–
–
–

pikaajalised signaalimuutused MRT-kujutistel,
võimalik hemosideroosi risk (senini pole kirjeldatud ühtegi juhtu)
kuvamiseks vajalikud doosid (1-5 mg/kg kohta) on väiksemad kui aneemia ravis kasutatavad doosid (510 mg x 2)
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Daldrup-Link, 2017

MRT-kujutised ferumoxytol’iga
A: T1 kontrastainega
B: T2 kontrast, 1-2 tundi peale KA
manustamist

C: T1W, 9 a N, 1 tund peale KA
manustamist, arteriovenoosne
malformatsioon

D ja E: T1W ja SWI, 53 a N, 2 päeva
peale KA manustamist, glioblastoom
F: SWI, 15 a N, 2 aastat peale KA
manustamist, kroonilised peavalud,
plexus choroideus’es Fe ladestumine;
korduvaid vereülekandeid, anamneesis
osteosarkoom (edukalt ravitud)
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Daldrup-Link, 2017

Teema püsib jätkuvalt üleval…
• ECR 2018 ettekanded
K 28.02.18

SF 4 - Gadolinium deposition: is it harmful?
N 01.03.19

RC 814 - Contrast media in imaging.
R 02.03.18

PS 1227 - Gadolinium: Image wisely.
L 03.03.18

SP 13b - Paediatric MRI: can we make
gadolinium superfluous?
42

Kokkuvõte
• Gd-ladestub inimorganismi erinevates kudedes, ka normaalse
neerufunktsiooniga inimestel
• Gd-põhised kontrastainete kasutamine muutub uute teadmiste ja
kogemuste valguses
• Meta-analüüsid ja süstemaatilised ülevaated – pole veel võimalikud
• Vajalik jätkata uurimistööd ning MRT kontrastaine jaoks Gd
alternatiivide väljatöötamist
• Järgmise põlvkonna radioloogid peavad olema kursis uute MRT
kontrastainete omaduste ning sellest tulenevate teistsuguste
patoloogiamustritega

Tänud kuulamast!
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