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3 FORKORTELSER 

 
ABCB1  -  Gen som koder for blant annet P-gp 

ACN  -  Acetonitril 

AIx  -  Augmentation index 

AM1  -  Ciklosporin A-metabolitt hydroksylert på aminosyre 1 

AM19  -  Ciklosporin A-metabolitt hydroksylert på aminosyre 1 og 9 

AM1c  -  Ciklosporin A-metabolitt hydroksylert og syklisert på aminosyre 1 

AM1c9  -  Ciklosporin A-metabolitt hydroksylert og syklisert på aminosyre 1 og

    hydroksylert på aminosyre 9 

AM4N  -  Ciklosporin A-metabolitt N-demetylert på aminosyre 4 

AM9  -  Ciklosporin A-metabolitt hydroksylert på aminosyre 9 

AP-1  -  Aktivatorprotein-1 

APC  -  Antigenpresenterende celle 

APCI   -  Kjemisk ionisasjon ved atmosfæretrykk 

AUC  -  Area under the time-concentration curve  

    (arealet under konsentrasjonstidskurven) 

AUC0-4  -  Areal under konsentrasjonstidskurven de 4 første timene etter dose 

BSA  -  Bovint serumalbumin 

C0  -  Konsentrasjonen like før dose 

C2  -  Konsentrasjonen 2 timer etter dose 

CL  -  Clearance  

Cmax  -  Maksimal konsentrasjon  

Cmin  -  Laveste konsentrasjon 

CsA  -  Ciklosporin A 

CsC  -  Ciklosporin C 

CYP  -  Cytokrom P450 

DD  -  Deceased donor (avdød donor) 

F  -  Biotilgjengelighet  

g  -  Måleenhet for relativ sentrifugalkraft 

GI  -  Gastrointestinal 

Graft  -  Transplantert vev/organ 

HLA  -  Human leucocyte antigen (humant leukocyttantigen) 
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HPLC  -  High performance liquid chromatography (væskekromatografi) 

I.S.  -  Intern standard 

IL-2  -  Interleukin-2 

LC-MS/MS -  Liquid chromatography tandem mass spectrometry 

    (væskekromatografisk tandem-massespektrometri)  

LD  -  Living donor (levende donor) 

m/z  -  Masse/ladning-ratio 

MDR1  -  Multidrug resistance 1-genet som nå kalles ABCB1 

MHC  -  Major histocompatibility complex 

MRM  -  Multiple reaction monitoring 

NFAT  -  Nukleær faktor for aktiverte T-lymfocytter 

PBS  -  Fosfatbufret fysiologisk saltvann 

PCR  -  Polymerase chain reaction (polymerase-kjedereaksjon) 

P-gp  -  P-glykoprotein (protein kodet av ABCB1) 

PP  -  Pulstrykk 

PWA  -  Pulse wave analysis (pulsbølgeanalyse) 

PWV  -  Pulse wave velocity (pulsbølgehastighet) 

QC  -  Quality control (kvalitetskontroll) 

R2  -  Regresjonskoeffisient 

SD  -  Standardavvik 

SNP  -  Single nucleotide polymorphisms 

T0  -  Tiden rett før inntak av legemiddel 

T1/2  -  Halveringstid 

T2  -  2 timer etter inntak av legemiddel 

TCR  -  T-cell receptor (T-lymfocyttreseptor) 

TDM  -  Therapeutic drug monitoring (terapeutisk legemiddelmonitorering) 

T-lymfocytter -  Thymus-deriverte lymfocytter 

Tmax  -  Tiden fra inntak av legemiddel til Cmax  

TTT  -  Trippelmutasjon til tymin på tre spesifikke SNPer i ABCB1-genet 

Vd  -  Distribusjonsvolum 
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4 SAMMENDRAG 

 
Bakgrunn: 

Gruppen med eldre transplanterte pasienter vokser, dette fordi flere og flere eldre 

transplanteres og fordi transplanterte generelt overlever lenger. Ved økende alder skjer 

fysiologiske endringer som blant annet påvirker immunsystemet, reparasjonsprosesser, 

legemiddelfølsomhet (farmakodynamikk) og farmakokinetikken til mange legemidler. 

Transplanterte pasienter må stå på livslang immundempende behandling. Ciklosporin A 

(CsA) er det mest brukte immundempende legemiddelet i denne gruppen. Det er til nå ikke 

gjort noen grundige undersøkelser på om farmakokinetikken til CsA er forandret hos eldre 

pasienter, og om de derfor burde doseres annerledes enn yngre. 

 

Mål: 

Hensikten med studien var å kartlegge endringer i farmakokinetikken til CsA hos 

nyretransplanterte pasienter ved økende alder. 

 

Metode: 

Det ble gjort 12-timers farmakokinetikk-undersøkelse på 26 nyretransplanterte pasienter. 9 av 

pasientene var i aldersgruppen 18 til 45 år, 6 var mellom 45 og 65 år, og 11 var over 65 år. 

Pasientene var immunosupprimert med et trippelregime bestående av ciklosporin, 

mykofenolat og prednisolon. Undersøkelsene ble gjort mellom 14 og 63 dager etter 

transplantasjonen (gjennomsnittlig 35 dager). 

 

Fullblodskonsentrasjoner av CsA ble målt over et doseintervall én gang, i en stabil fase. Det 

ble utført genotyping av CYP 3A5*1/*3 og ABCB1 (C1236T, G2677T, C3435T), da disse er 

foreslått å kunne påvirke farmakokinetikken til CsA. 

 

Resultater: 

4 av pasientene hadde et CYP 3A5*1-allel som gjør at de kan produsere virksomt CYP 3A5-

protein. Disse pasientene var jevnt fordelt mellom gruppene. 12 av pasientene hadde en mulig 

ABCB1-TTT-haplotype, som tidligere er vist å kunne øke uttrykket av P-glykoprotein.    
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Resultatene av studien viser at eliminasjonen av CsA er signifikant lavere hos eldre 

nyretransplanterte pasienter. For å fastslå hvorvidt endringene er så store at det krever 

justering av doseringsprinsippet for CsA-behandling hos eldre, er det nødvendig med flere 

studier. 
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5 INNLEDNING 

 

5.1 Nyretransplantasjon 

I Norge er all transplantasjonskirurgi sentralisert til Rikshospitalet i Oslo (1). Transplantasjon 

tilbys i prinsippet til alle pasienter som vurderes til å ha stort utbytte av dette, uten noen 

absolutt øvre aldersgrense (2, 3). Den eldste nyretransplanterte pasienten i Norge så langt var 

82 år på transplantasjonsdagen. 31.12.06 var den eldste levende nyretransplanterte pasienten 

med fungerende transplantert organ (graft) over 89 år gammel (4).  

 

5.1.1 Demografisk statistikk 

I 2006 ble det utført 212 nyretransplantasjoner i Norge (3), dette var 17 færre enn i 2005 (2). I 

132 (62 %) av tilfellene kom graftet fra en avdød donor (DD). Alderen på de 112 førstegangs-

DD-graft-mottakerene i 2006 var mellom 13 og 82 år, gjennomsnittlig 58,1 år. Av disse var 

33 % over 65 år og 8 % var 75 år eller eldre (3). 1. juli 2007 sto det 268 pasienter på 

venteliste for å få en ny nyre (5). 

 

Til tross for den immunosuppressive behandlingen oppstår det akutt avstøtning av graftet hos 

25-40 % av norske, nyretransplanterte pasienter under behandling med CsA (6). Det pågår 

derfor flere utredninger for å finne faktorer som kan bidra til å individualisere den 

immundempende behandlingen og derved minimere risikoen for avstøtning (7). 

 

Død med fungerende graft er den hyppigste årsaken til tap av graft, spesielt hos eldre (8). I 

2006 døde 70 pasienter med mer eller mindre velfungerende graft (3). Derfor er første steg 

mot å forbedre utfall av nyretransplantasjon å øke overlevelsesraten (8). Kardiovaskulær 

sykdom er den ledende årsaken til død hos nyretransplanterte pasienter. Dette står for 48 % av 

den totale dødeligheten (3). 
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5.1.2 Nyretransplantasjon 

De vanligste årsakene til at behov for nyretransplantasjon melder seg er: 

- Nefrosklerose, kronisk skade på nyrefunksjonen pga. forandringer i nyrens små 

arterier som følge av langvarig hypertensjon 

- Glomerulonefritt, betennelse i glomeruli 

- Diabetes-nefropati, fellesbetegnelse på nyresykdommer som følge av diabetes 

- Cystenyre (polycystisk nyresykdom), arvelig sykdom hvor væskefylte hulrom, cyster, 

dannes i nyrene 

- Skade fra alvorlig pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse), ofte forårsaket av 

bakterieinfeksjon 

- Intestinal-nefritt (betennelse i nyretubuli og områdene mellom tubuli og glumeruli) 

- Systemisk lupus erythematosus (kronisk betennelse i bindevevet), en autoimmun 

sykdom 

- Hydronefrose, utspiling av nyrebekkenet med sammentrykking og ødelegging av 

nyrevevet grunnet økt ansamling av urin i nyrevev og nyrebekken ved hindret 

urinavløp, f.eks. ved stendannelse i urinlederen. 

 

For å minske risikoen for avstøtning av graftet er det gunstig at pasient og donor i stor grad er 

vevsforlikelige, dvs. at blodtype og humant leukocyttantigen (HLA)-haplotyper bør være så 

forenelige som mulig. Kjernefamilien brukes derfor ofte når det er snakk om donasjon fra 

levende donor (LD), men siden 1984 har det også vært benyttet ikke-beslektede levende 

donorer (2). Personer i den utvidede familien eller nære venner av pasienten utredes kun som 

donor dersom de selv spontant uttrykker et ønske om dette. Det er mange fordeler med å få 

graft fra en LD. Blant annet er det praktisk talt ingen ventetid på operasjonen (2) og det er 

redusert risiko for skade på nyren pga. den ekstremt korte oppbevaringstiden av graftet 

utenfor kroppen (9). 

 

Dersom pasienten ikke har noen som kan donere nyre, vil han settes på venteliste i 

Scandiatransplant for å motta DD-nyre. Til sammen 24,5 millioner innbyggere i 5 land 

(Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) dekkes av samarbeidet. I utgangspunktet vil 

norske pasienter få nyre fra norske donorer. Organ sendes ut av landet dersom de har vevstype 

som passer til pasienter med høye titer antistoffer mot fremmed HLA, eller hvis det finnes en 

mottaker som er helt vevsforlikelig med donor (5). Pasientene som sto på listen 31. desember 

2005 hadde i gjennomsnitt ventet i 8 måneder på organ (2). Ventetiden på graft varierer med 
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hvilken blodtype og HLA-haplotype personen har. Pasienter med blodtype 0 har over 1 års 

ventetid på DD-graft og utgjør over 2/3 av pasientene på ventelisten (2). 

 

Selve operasjonen tar ca 4 timer for mottakeren. Nyren plasseres i bekkenet til mottakeren, fra 

hoftekammen ned mot bekkenet. Ved å plassere graftet her blir operasjonen mindre 

omfattende. Nyren blir dessuten lettere tilgjengelig for kontroll senere. 

 

5.1.3 Immunosuppressiv protokoll 

For å motvirke avstøtningsreaksjoner etter transplantasjon må resipientens immunsystem 

dempes. Standard protokoll for immunosuppressiv behandling ved Rikshospitalet er et 

trippelregime bestående av kalsineurinhemmer (CsA eller tacrolimus), mykofenolat og 

prednisolon. Den immunosuppressive protokollen ble endret i løpet av studietiden (1.1.2007). 

Før fikk de aller fleste CsA som grunnmedikament i tillegg til mykofenolat og prednisolon. 

Nå får kun diabetikere og pasienter over 50 år CsA, de resterende får tacrolimus som 

kalsineurinhemmer. 

 

5.1.4 Virkningsmekanismen til CsA 

T-lymfocyttene aktiveres av signaler fra T-lymfocyttreseptorene (TCR) om at et fremmed 

antigen er presentert av ”major histocompatibility complex” (MHC)-molekyler på en 

antigenpresenterende celle (APC). Normalt vil binding av et antigen til T-lymfocyttreseptoren 

aktivere aktivatorprotein-1 (AP-1) og øke den intracellulære kalsiumkonsentrasjonen. 

Forhøyede nivåer av kalsium aktiverer kalsineurin, en kalsium- og kalmodulin-avhengig 

fosfatase som aktiverer nukleær faktor for aktiverte T-lymfocytter (NFAT). Defosforylert 

NFAT migrerer inn i cellekjernen, hvor den binder AP-1 og danner en aktiv 

transkripsjonsfaktor. Aktivering av interleukin-2 (IL-2)-genet og andre gener fører til T-

lymfocytt aktivering, proliferering og differensiering (10). IL-2 er en potent autokrin 

vekstfaktor som induserer T-lymfocytt profilering, proliferering og cytokin-produksjon (11). 

 

CsA virker ved å kompleksbinde med cyklofiliner som er peptidyl-propyl isomerase enzymer 

lokalisert i T-lymfocyttenes cytoplasma (10-12). Komplekset av CsA og cyklofilin binder seg 

til kalsineurin og undertrykker fosfatase aktiviteten (10). Dette forhindrer defosforylering av 

NFAT, og dermed hindres migreringen av NFAT, fra cytoplasma, inn i cellekjernen. Slik blir 
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cellene ute av stand til å frigi cytokiner og å sette i gang en immunrespons (11, 13). Figur 1 

illustrerer aktiveringen av T-lymfocytter og virkningsmekanismen til CsA (11). 

 
Figur 1. Aktivering av T-lymfocytter og virkningsmekanismen til ciklosporin A (CsA). CsA 
kompleksbinder med det intracellulære proteinet cyklofilin. Dette komplekset binder seg til kalsineurin og 
forhindrer at denne aktiveres av kalsium. Dermed blokkeres aktiveringen av nukleær faktor for aktiverte 
T-lymfocytter (NFAT) og videre transkripsjon av interleukin-2 (IL-2) (11). For mer detaljert beskrivelse 
se teksten over. 

 

5.1.5 Bivirkninger av CsA 

De viktigste bivirkningene fra behandling med CsA er akutt eller kronisk nefrotoksisitet, 

hypertensjon og nevrotoksisitet (11). En økning i serumkreatinin etter nyretransplantasjon kan 

altså både skyldes avstøtning av graftet (14) eller være bivirkninger fra CsA (15), og 

behandlingen av disse tilstandene vil selvfølgelig være svært forskjellig.  
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Andre bivirkninger som kan forekommer er doserelatert lever-dysfunksjon, hyperkalemi, 

hyperlipidemi og hypertensjon. Glukoseintoleranse og gastrointestinale (GI)-hendelser, som 

magesmerter og kvalme, er også vanlige ved CsA-behandling etter transplantasjon (11). 

5.1.6 Ciklosporins farmakokinetikk 

Ciklosporin har molekylformel C62H111N11O12 og molekylvekt 1203,63 Da (16), og er et 

lipofilt, syklisk polypeptid som består av 11 aminosyrer. Figur 2 viser strukturen til CsA og 

dens hovedmetabolitter (17). 

 
Figur 2. Strukturformel av ciklosporin og utvalgte metabolitter (17). 

 

Pasientene som inngår i denne studien bruker Sandimmun Neoral® kapsler som er en 

mikroemulsjonsformulering av CsA. Denne formuleringen er selvemulgerende og relativt 

uavhengig av galle for absorpsjon (11, 13). Biotilgjengeligheten av CsA fra Neoral® er på 30-

60 % (18). 
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Den høyeste graden av inter- og intra-variabilitet i CsAs blodkonsentrasjoner er i 

absorpsjonsfasen, hovedsakelig de første 4 timene etter administrering. I tidsrommet fra 4. til 

12. time postdose er det forholdsvis lav variabilitet (19). 

 

Absorpsjon 

Absorpsjonen av CsA går raskt, men med en forsinkelse, og er ufullstendig (11, 13). 

Absorpsjonen er signifikant høyere i tynntarmen, hvor P-glykoprotein (P-gp)-uttrykket er lavt, 

i forhold til i tykktarmen, hvor P-gp-uttrykket er høyt (7). Mikroemulsjonsformuleringen av 

CsA er vist å gi en økning i biotilgjengelighet i tiden inntil 3 måneder etter transplantasjonen 

(20). Det er derfor vesentlig at det har gått like lang tid etter transplantasjon for pasienter som 

inngår i kinetikkstudier for å unngå denne variasjonen i CsA-kinetikken. Diabetikere har i 

tillegg redusert absorpsjon av CsA i forhold til ikke-diabetikere (21). Pasienter med diabetes 

ble ikke inkludert i denne studien for å unngå denne problematikken.  

 

Distribusjon 

CsA har et stort distribusjonsvolum (Vd), 3 til 5 L/kg etter intravenøs administrering (11, 13). 

De høyeste konsentrasjonene finnes i fett og i lever (13). Omtrent 60 % av CsA-mengden i 

blod er bundet til røde blodceller. I plasma er 90 til 98 % bundet til proteiner, og 85 til 90 % 

av bundet andel, binder seg til lipoproteiner, og da oftest til HDL (high-density lipoproteins). 

Veldig lave kolesterolverdier kan derfor antas å gi forhøyet fri konsentrasjon og dermed økt 

effekt og større risiko for bivirkninger som for eksempel neuro- og nefrotoksisitet (11, 13). 

 

Distribusjon av CsA inne i erytrocyttene er temperatur- og konsentrasjonsavhengig. 

Plasmakonsentrasjonsbestemmelser kan også påvirkes av pasientens lipoproteinstatus og 

hematokritt (11). Konsentrasjonsbestemmelser av CsA i fullblod er derfor en mer robust 

metode enn plasma målinger, og benyttes derfor klinisk. Fire til 9 % av CsA-mengden i 

blodet distribueres til lymfocyttene, men ved høye konsentrasjoner blir leukocytter og 

erytrocytter mettet med CsA (11). Svært høye konsentrasjoner av CsA vil altså ikke 

nødvendigvis bidra til økt immunosuppressiv effekt, men vil i stor grad øke bivirkningene.  

 

Transportører 

CsA er også både substrat for og hemmer av P-gp (13), som er et integrert membranprotein 

som virker som en energiavhengig, xenobiotisk efflukspumpe (22). Fremmedstoffer pumpes, 

via P-gp, fra innsiden til utsiden av cellene. P-gp finnes i epitelceller i tarmen og i gallekanal-
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cellene, og uttrykkes i blod-hjerne-barrieren, på lymfocytter og på den luminale overflaten til 

proksimale tubuli. P-gp påvirker altså både absorpsjon, distribusjon og ekskresjon av bl.a. 

CsA (23). Det er påvist høyere intracellulære konsentrasjoner av CsA i T-lymfocytter etter 

administrering av verapamil, som er en P-gp-hemmer (7). Siden CsA virker inne i T-

lymfocyttene vil uttrykket av P-gp på lymfocyttene kunne påvirke effekten av legemiddelet. 

En liten studie på 35 pasienter av Kotrych indikerte imidlertid at P-gp-uttrykk ikke kan brukes 

som en prognostisk faktor for akutt avstøtning (7). 

 

P-gp er et produkt av ”multidrug resistance 1” (MDR1)-genet (24) som nå kalles ABCB1. 

Aktiviteten av P-gp påvirkes av flere kjente ”single nucleotide polymorphisms” (SNP) (24). 

Noen av SNPene i ABCB1-genet er assosiert med defekt proteinekspresjon og redusert in 

vivo-aktivitet, men flere bekreftende studier trengs (23). Dette gjelder utbyttingen av cytosin 

(C) til tymin (T) på posisjon 1236, guanin (G) til T eller adenin (A) på posisjon 2677 og C til 

T på posisjon 3435. Haplotypekombinasjon, CGC eller TTT, av disse SNPene i ABCB1-genet 

ser ut til å bedre predikere effekten av P-gp enn det en enkel SNP alene gjør (24). 

 

N. Azarpia viste i sin studie på 88 iranske nyretransplanterte pasienter at ABCB1-

polymorfisme er assosiert med CsA-farmakokinetikk og -doseregimet de første dagene etter 

nyretransplantasjon (23). 

 

En ny studie av Fredericks et al. gjort på 197 stabile nyretransplanterte pasienter konkluderte 

derimot med at ABCB1-haplotyper og CYP 3A5*3-genotype generelt ikke har noen stor 

påvirkning på CsA-dosering ved monitorering basert på konsentrasjonen umiddelbart før dose 

(C0) eller 2 timer etter dose (C2) minst 6 måneder etter transplantasjon (24). Studien viste 

likevel en liten, men signifikant forskjell i farmakokinetikken til CsA mellom CGC- og TTT-

haplotypene i individer som produserer funksjonelt CYP 3A5-enzym. Dette ble funnet ved 

både C0- og C2-monitorering (24). 

 

Metabolisme 

CsA metaboliseres i høy grad og over 30 metabolitter er identifisert (16). Hovedsakelig 

metaboliseres CsA av CYP 3A-systemet i lever og tarm (11). Figur 3 viser ulike 

metabolismeveier for CsA (16, 17, 25). 
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Figur 3. Metabolismeveier fra CsA. AM1, AM9 og AM4N er 1. generasjonsmetabolitter som kun er ladet i 
en posisjon. Disse kan videre bli oksidert og/eller demetylert til 2. generasjonsmetabolitter som AM19, 
AM1c og AM1c9 (16, 17, 25). 

 

Alle metabolittene er betydelig mindre aktive enn CsA selv, men kan være toksiske (11). 

Metaboliseringen skjer hovedsakelig i leveren og tarmen. Derfor har pasienter med lever 

dysfunksjon tydelig redusert clearance (CL), og trenger derfor ofte lavere doser for å holde 

adekvate blodkonsentrasjoner (13). 

 

Renal dysfunksjon vil ikke påvirke eliminasjonen av CsA nevneverdig, men tilpasninger 

gjøres som oftest for å minimalisere nefrotoksisiteten (13). 

 

Fase I-metabolisme 

Ciklosporin elimineres primært ved biotransformasjon via CYP 3A (3A4, 3A5 og 3A7) i 

tarmveggen og i lever. Det er mer CYP 3A i øvre del av tynntarmen i forhold til lengre ned i 

tarmen (13, 22). 

 

Den dominerende CYP 3A formen i lever er CYP 3A4 (26). CYP 3A4 er et enzym med stor 

fenotypisk variasjon, men under 1 % av kinesiske nyretransplanterte pasienter har *1/*18 

genotypen som muligens kan føre til økt aktivitet (27). Det er ikke utført genotyping av dette 

enzymet i denne studien. 

 

CYP 3A5 er polymorft enzym. Funksjonelt enzym uttrykkes kun hos omtrent 20 % av den 

vestlige befolkningen (28). Individer kan kategoriseres som sannsynlige produsenter og ikke-
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produsenter av CYP 3A5-enzymet basert på tilstedeværelse eller fravær av CYP 3A5*1-allelet 

(24). Genotype av CYP 3A5 karakteriseres som villtype (*1/*1), heterozygot (*1/*3) eller 

variant homozygot (*3/*3). CYP 3A5*3-polymorfisme fører til alternativ spleising og 

proteinmodifisering, som igjen resulterer i fravær av funksjonelt CYP 3A5-protein i lever og 

tarm (27). En studie på 106 kinesiske pasienter viste at genetisk polymorfisme i CYP 3A5 kan 

være en av grunnene til de store interindividuelle variasjonene i ciklosporinkinetikk i tiden 

like etter nyretransplantasjon (27). Personer som ikke har CYP 3A5*1-allelet vil ha god 

respons på lavere initiale doser av CsA. På bakgrunn av dette vil farmakogenetiske metoder 

kunne hjelpe til med å velge ut initial dosering og å individualisere immunosuppressiv terapi 

(23, 27). CYP 3A5*1-allelet er også vist å påvirke ekspresjonsnivået av CYP 3A4- og CYP 

3A5-proteiner (27). 

 

Det ble tidligere antatt at CYP 3A7 hovedsakelig var uttrykt hos foster og sjelden hos voksne 

personer (26). Nyere rapporter indikerer at ca. 20 % av voksne har et høyt uttrykk av CYP 

3A7 i lever. Disse studiene baserer seg på måling av mRNA, siden mangel på CYP 3A7-

spesifikke antistoffer gjør at det ikke kan måles uttrykk på proteinnivå. Ved en indirekte 

tilnærming basert på isoform-spesifikk substrat-spesifisitet, uttrykte leveren hos 2 av 9 voksne 

(22 %) katalytisk aktiv CYP 3A7. Dette stemmer overens med nyere mRNA-data. Studier 

som omhandler relevansen av CYP 3A7-metabolisme av legemidler er enda ikke publisert 

(28). I denne studien er det heller ikke gjort målinger på CYP 3A7 genotyper. 

 

Halveringstid og eliminasjon 

Blodkonsentrasjoner av CsA følger generelt en bifasisk eliminasjon. Den initiale 

halveringstiden er rapportert til å være 1,2 timer, mens den terminale halveringstiden er 

rapportert til å være fra 8,4 til 27 timer (11). 

 

CL fra blod er omtrent 0,3 til 0,4 L/t/kg hos voksne etter nyretransplantasjon. Hos barn er CL 

flere ganger høyere, og hos eldre barn er den omtrent fordoblet (11). 

 

Ekskresjon skjer primært via gallen. Rundt 6 % av hver dose skilles ut i urin, 0,1 % av dette 

som ikke-metabolisert CsA. CL påvirkes ikke i signifikant grad av hemodialyse eller 

nyresvikt (11). 
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5.1.7 Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) av CsA 

Grunnet det smale terapeutiske vinduet og stor inter- og intrapasient variasjon i 

farmakokinetikken til CsA (29) er standard prosedyre ved Rikshospitalet å monitorere CsA-

doseringen ut fra C2-målinger i fullblod. Det er påvist at C2 er den enkelte 

konsentrasjonsmålingen som korrelerer best med AUC0-4, som igjen korrelerer godt med den 

kliniske effekten til CsA (19). C2-verdier er også vist å korrelere godt med inhibering av 

kalsineurin in vitro (30). Å drive dosejustering etter AUC0-4 ville være altfor tidkrevende til å 

kunne benyttes klinisk, da flere blodprøver over de 4 timene er nødvendige, det brukes derfor 

kun C2-prøver. C2-prøvene må tas innenfor et tidsvindu på 30 min, dvs. 2 timer ± 15 min etter 

inntak av CsA-dosen (20). AUC0-4 bør ligge mellom 4400 og 5500 mg/mL×t de første 3-5 

dagene etter transplantasjon, dette tilsvarer C2–verdier mellom 1500 og 2000 ng/mL, for å 

redusere risikoen for avstøtning og øke graft-overlevelsen (31). CsA-dosen reduseres etter 

standard protokoll i månedene etter transplantasjonen. Ved vedlikeholdsbehandling med CsA 

3-6 måneder etter nyretransplantasjon etterstrebes det C2-verdier mellom 700 og 800 μg/mL 

for å redusere bivirkningene mest mulig (29, 31).  

 

Fullblod- versus T-lymfocytt-monitorering av ciklosporin 

Siden CsA utøver sin immunosuppressive effekt inne i T-lymfocyttene er det naturlig å tenke 

at konsentrasjonsbestemmelse av CsA i T-lymfocyttene vil kunne gi et bedre bilde av den 

immunosuppressive aktiviteten enn det fullblodsmålinger kan gjøre. Resultatene fra en fersk 

studie viser at intracellulær T-lymfocytt-monitorering har potensial til å kunne predikere 

avstøtning flere dager før dette oppdages klinisk (32). A. Barbari sammenliknet fullblod- og 

lymfocytt-monitorering av CsA i korrelasjon med histologiskefunn. De foreslo en ny CsA-

monitoreringsteknikk basert på intracellulære målinger (33). I denne oppgaven skal det måles 

både fullblods- og intracellulære konsentrasjoner for å studere også disse aspektene 

vedrørende farmakokinetikken til CsA hos eldre pasienter. 
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5.2 Fysiologiske endringer ved økt alder 

Aldring er en normal fysiologisk prosess som karakteriseres ved atrofi og gradvis tap av 

funksjonelle celler (34). Alder assosieres med redusert immunrespons, forsinket reparasjon av 

vevet og endringer i både farmakodynamiske og farmakokinetiske parametere (8, 35). Eldre 

er også generelt mer utsatt for bivirkninger og legemiddelinteraksjoner sekundære til 

polyfarmasi enn yngre (22). 

 

5.2.1 GI-traktus 

Arealet av tarmepitelet, hyppigheten av gastrisk tømning, tarmens motoriske funksjon, 

blodgjennomstrømning til innvollene og utskillelsen av magesyre reduseres ved økt alder og 

kan påvirke absorpsjonen av legemidler (8, 35). I praksis vil imidlertid de fleste legemidler 

som absorberes ved passiv diffusjon ikke vise noen tegn til aldersavhengig 

absorpsjonsforsinkelse (35).  

 

5.2.2 Vd 

Relativt fettinnhold øker med alderen, noe som kan øke Vd til fettløselige legemidler som 

CsA betraktelig (8). Men en studie har vist at overvekt ikke påvirket farmakokinetikken til 

CsA (36). Proteinbindingsgraden til legemidler kan også være endret hos eldre pasienter (8, 

37, 38), men om bindingsgraden øker eller reduseres med alderen varierer med studiedesignet 

(37). Yee viste i 1987 at økning i lipoproteinkonsentrasjoner ved økende alder kan resultere i 

redusert fri fraksjon av CsA (39). Året etter konkluderte han, ut fra denne og en annen studie, 

at alder kan påvirke farmakokinetikken til CsA. Hypotesen hans var at påvirkningen av alder 

på farmakokinetikken til CsA hovedsakelig skyldes endringer i distribusjon (36), studier som 

bekrefter eller avkrefter denne hypotesen er ikke blitt publisert. Det er også rapportert redusert 

grad av proteinbinding hos pasienter med alvorlig nyresvikt (40).  

 

5.2.3 Faktorer som kan påvirke CL av legemidler 

Leverkapasitet 

Blodgjennomstrømning til lever reduseres gradvis til 60 % av opprinnelig kapasitet frem til en 

person er 65 år. For legemidler med høy intrisic CL, som for eksempel CsA, vil man forvente 

en signifikant endring i total CL (8). I tillegg reduseres levermassen med 35 % fra man er 
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”ung voksen” til man er gammel. Man mener at disse endringene reduserer leverens totale 

kapasitet til å metabolisere legemidler ved økende alder (22). 

 

Enzymaktivitet 

Alderrelaterte endringer i effekt av CYP 3A i tarmen er ikke rapportert, og det er generelt 

godtatt at det ikke er noen relevant alderrelatert reduksjon i CYP-isoenzymenes aktivitet i 

lever ved økt alder (22). 

 

Transportører 

Det er vist i en studie at uttrykk og effekt av P-gp i lymfocytter øker med økende alder (22). 

En annen studie har vist, både i mus og i mennesker, at alder er assosiert med endring i P-gp-

uttrykk og/eller -aktivitet i T-lymfocyttene. Men resultatene er motstridende om hvorvidt 

uttrykket/aktiviteten øker eller reduseres (35). I en studie med 25 nyretransplanterte i alderen 

21 til 67 år fant de at P-gp-uttrykk i lymfocytter og lever øker med alderen, mens P-gp i 

nyrene var redusert (35). Et økt P-gp-uttrykk i lymfocyttene vil redusere konsentrasjonen av 

CsA på virkestedet og den immundempende effekten vil reduseres. Økt P-gp-uttrykk i lever 

vil øke utskillelsen av CsA og redusere CsA-konsentrasjonen i blod. Betydningen av redusert 

P-gp-uttrykk i nyrene vil nok være beskjeden på blodkonsentrasjonen av CsA, siden CsA i 

liten grad skilles ut gjennom nyrene, men konsentrasjonen av CsA i nefronene vil reduseres 

og vil kunne redusere alvorlige lokale bivirkninger fra CsA. Det ble ikke funnet noen 

signifikant korrelasjon mellom uttrykket av P-gp i tynntarmen og pasientalder (r = 0,67) hos 

25 nyretransplanterte pasienter mellom 21 og 67 år (41). 

 

5.2.4 Terapeutisk vindu 

Det terapeutiske vinduet mellom minimal immunosuppressiv blodkonsentrasjon og 

konsentrasjon assosiert med bivirkninger er relativt smalt for CsA (22). Det terapeutiske 

vinduet for immunosuppresjon er tilsynelatende enda smalere for eldre enn for yngre 

nyretransplanterte (8, 34).  
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5.2.5 Immunologi 

De mest markerte forskjellene for immunosuppressiva mellom eldre og yngre ser man i 

farmakodynamikken til legemidlene. For eksempel kan det hende at farmakokinetikken til 

CsA endres lite med alderen, men at den immunosuppressive effekten påvirkes av alderen (8). 

 

Eldre har omtrent samme antall perifere T-celler som yngre, men ved økt alder endres gradvis 

T-celle-populasjonen fra høy andel av naive-CD4+- og -CD8+-lymfocytter til høy andel av 

hukommelses-T-celler (42, 43). Det er rapportert flere ganger om redusert IL-2-syntese og IL-

2-reseptortetthet fra T-celler hos eldre mennesker. Aktivering av både AP-1 og NFAT har vist 

seg å være under normalen i gamle celler. Alder fører altså til et bytte fra et cytokin-mønster 

til en T-hjelper type 2 (Th2) cytokinprofil (8). Dette reduserer kroppens evne til å reagere på 

nye antigener (42), og burde derfor medføre et lavere behov for immunosuppressiv terapi hos 

eldre nyretransplanterte pasienter (8). 

 

Akutt avstøtning etter transplantasjon 

Transplanterte over 60 år har redusert sannsynlighet for å få en akutt avstøtningsepisode (8, 

44), men hvis en slik episode forekommer er det mer sannsynlig at dette fører til redusert graft 

og pasientoverlevelse. Så langt finnes det ikke noen immunologisk test som kan finne ut 

hvilke av de eldre som er mer utsatt for akutt avstøtning enn andre (8). For å forsikre seg om 

at transplantasjonen skal være vellykket, får de fleste eldre derfor relativt intens immunoterapi 

etter transplantasjonen (8, 34). 

 

Infeksjon 

Transplanterte over 60 år er spesielt utsatt for infeksjonskomplikasjoner og infeksjonsrelatert 

død, og krever derfor grundig vurdering av risikoen ved den immunosuppressive protokollen 

(8, 34, 44). En redusert immundemping er således ønskelig ved økende alder. 

 

En sammendragsartikkel av Danovitch (45) konkluderte med at det foreligger begrensede 

mengder data om aldersrelaterte endringer i immunfunksjon og metabolisme av 

immunosuppressiva for pasienter over 65 år. Studiene som er gjort på dette område er få, små 

og baserer seg hovedsakelig på Sandimmun® formuleringen når det gjelder CsA (22, 45). 
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5.2.6 Karstivhet 

Systolisk-, diastolisk- og pulstrykk har sammenheng med egenskapene til de sentrale 

arteriene. Dette har rettet oppmerksomhet mot arteriestivhet (pulsbølgehastighet (PWV) og 

bølgerefleksjoner) som kardiovaskulære risikofaktorer (46, 47). Uavhengige studier har vist 

økt sentral arteriestivhet bl.a. hos eldre (48), hos pasienter med isolert systolisk hypertensjon 

(49, 50) og hos pasienter med terminal nyresykdom (51). Hyperlipidemi og hypertensjon er 

begge spesifikke komplikasjoner ved immunosuppressiv behandling etter transplantasjon (8). 

Det er også vist at pulstrykket i sentrale arterier er en svært god indikator på dødelighet hos 

pasienter med terminal nyresykdom (52). Eldre nyretransplanterte pasienter er altså i en 

høyrisikogruppe for å ha stive sentrale arterier. 

 

Blodstrømmen i systolen genererer bølger som kan detekteres på perifere arterier. Når hjertet 

pumper ut blod vil blodvolumet strekke aortaveggen (53). Dette genererer en primær bølge 

som fortsetter ned til symfysen, hvor aorta deler seg. Her snur deler av bølgen og fortsetter 

tilbake til hjertet. Dette skjer alle steder hvor arteriene deler seg i en bifurkasjon (54). 

Summen av alle disse små reflekterte bølgene returnerer til hjertet og ankommer normalt rett 

før slutten av systolen. På grunn av dette ses to trykktopper per systole, en for den primære 

bølgen og en for den reflekterte bølgen (55). 

 

Hastigheten på utgående og reflektert bølge er avhengig av stivheten i arteriene. Ved stive 

arterier vil bølgene sendes ut med større hastighet og returnere raskere tilbake til hjertet. Ved 

stor grad av arteriestivhet vil de to bølgene adderes og generere en veldig ulik trykkbølgeform 

i forhold til hva man ser ved normal karstivhet som har en elastisk kapasitet som kan utjevne 

pulsbølgen (Figur 4). Stivere kar fører til høyere systolisk blodtrykk og redusert diastolisk 

blodtrykk, dermed øker også pulstrykket (PP) (53, 55). Endringer i sentralt systolisk trykk kan 

forekomme uten endringer i perifert systolisk trykk, som måles med mansjett-

spygmomanometer (54, 55). Tidlige sentrale trykkendringer kan detekteres med 

SphygmoCor. 
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Figur 4. Pulsbølgekurven til eldre (og andre med stive arterier) i forhold til hos yngre, friske personer. A 
viser maksimalt pulsbølgetrykk og B viser hvor den reflekterte bølgen returnerer hos unge, friske 
personer. 

 

Ved for tidlig returnert reflektert bølge øker blodvolumet i hjertet i systolen og dermed øker 

også belastningen på venstre ventrikkel, dette fører til venstre-ventrikkel-hypertrofi. Systolisk 

blodtrykk øker altså, mens diastolisk blodtrykk reduseres. Koronararterie-perfusjonstrykket i 

diastolen reduseres dermed ved stive arterier og fører til at hjertet selv får mindre blod, dette 

øker risikoen for myokard-iskemi (54, 55). Til sammen reduserer disse effektene 

blodsirkulasjonen til lever, nyrer, tarm etc. og vil dermed kunne påvirke farmakokinetikken.  
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6 PROBLEMSTILLING 

 
Til tross for at CsA har vært på markedet siden 1983 er det enda ikke blitt publisert grundige 

studier på farmakokinetikken til CsA hos eldre, og det lille som er gjort ble gjort på den gamle 

formuleringen, Sandimmun®. Kovarik og Koelle konkluderte med at farmakokinetiske 

parametere for CsA generelt er lite påvirket av mottakerens alder etter å ha tatt for seg 3 

studier gjort på området (22). Alle pasientene i studien fikk kun en oral dose med 300 mg 

CsA. ”Steady state” var altså ikke oppnådd hos pasientene. At pasientene fikk Sandimmun® 

og ikke Sandimmun Neoral® vil i seg selv føre til en spredning i resultatene, som vil føre til at 

eventuelle forskjeller blir vanskeligere å påvise. At gruppene som ble sammenliknet 

(kontrollgruppen, gruppen med friske eldre og den siste gruppen bestående av pasienter med 

reumatoid artritt) kom fra forskjellige land og at studiene ble utført på ulike tidspunkt vil også 

kunne ha påvirket resultatet. I SCPen for Sandimmun Neoral® trekkes samme konklusjon, at 

det i kliniske studier på transplanterte pasienter ikke er inkludert et tilstrekkelig antall 

forsøkspersoner i alderen 65 år og oppover til å kunne avgjøre hvorvidt disse pasientene 

responderte forskjellig fra yngre personer (18). Siden antallet eldre pasienter som bruker CsA 

vokser er det på høy tid å vurdere disse som en gruppe for seg for å finne ut om de har behov 

for spesiell tilpasning.    

 

- Målsetningen for denne oppgaven var å deskriptivt karakterisere effekten av alder på 

farmakokinetikken til CsA hos voksne nyretransplanterte pasienter. 

- Arteriestivhetsmålinger med SphygmoCor skulle i tillegg evalueres i forhold til alder 

hos pasientene som var inkludert i studien. 

- Det skulle også undersøkes i hvilken grad ulike genotyper av ABCB1 og CYP 3A5 

påvirker de farmakokinetiske parametrene og metabolittmønster til CsA.   
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7 MATERIALE OG METODER 

 

7.1 Pasienter og prøvemateriale 

7.1.1 Pasienter 

Studien inkluderte nyretransplanterte pasienter med stabil CsA-dose og ingen 

rejeksjonsepisoder de siste 14 dagene før prøvetakingsdagen. Skriftlig, informert samtykke 

ble innhentet. Pasientene ble delt i tre aldersgrupper. De yngre pasientene som var mellom 18 

og 45 år, de eldre pasientene som var over 65 år og en siste gruppe som var de mellom 45 og 

65 år. Hver pasient møtte kun en dag for prøvetaking. På denne dagen møtte pasientene 

fastende fra midnatt foregående kveld. 

 

7.1.2 Prøvemateriale 

Pasientene fikk lagt inn en veneflon av en av bioingeniørene på nyrelaben tidlig på 

prøvetakingsdagen. Veneflonen ble skylt og fylt med heparin etter hver prøvetaking for å 

sikre fri flyt av blod gjennom hele dagen. Standard prosedyrer ble fulgt ved hver prøvetaking. 

Det ble tatt blodprøver over 12 timer, i alt 12 ganger, med korte tidsrom fra morgenen av og 

lengre tidsintervaller utover dagen og kvelden (henholdsvis 0 – 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 

– 6 – 8 – 10 og 12 timer etter inntak av CsA). To timer etter administrasjon av CsA fikk 

pasientene frokost og andre medisiner. Videre kunne pasientene spise normalt resten av 

dagen. 

 

Til hvert prøvetakingstidspunkt ble det tatt et 4 mL heparin-rør for måling av CsA-

konsentrasjon i fullblod. Disse rørene ble lagt direkte i -20 ºC-fryseren. Samtidig med de 9 

prøvene som ble tatt de 6 første timene, ble det også tatt et 10 mL heparin-rør for 

intracellulære målinger av CsA. Disse rørene ble tilsatt 100 μM verapamil for å hemme P-gp-

aktivitet. Heparin-verapamil-rørene ble, innen det var gått 4 timer, tatt med ned på 

farmasøytisk institutt, hvor T-lymfocyttene ble isolert. Et 6 mL EDTA-rør ble tatt av hver 

pasient og lagt i fryseren ved -20 ºC. Dette ble brukt til genotyping av CYP 3A5 og ABCB1. 

Ved tidspunktet for tilføring av legemiddel (T0) og ved T2 ble det tatt et PAXgeneTM-rør blant 

annet for bestemmelse av mRNA-uttrykk av P-gp. Et PAXgeneTM-rør inneholder 6,9 mL 

RNA-stabiliseringsløsning og trekker 2,5 mL fullblod. Disse rørene skal først stå ved 
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romtemperatur i 4 timer etter prøvetaking, så skal de fryses ved -20 ºC, og 24 timer etter 

prøvetaking skal de overføres til -70 ºC for oppbevaring frem til analyse. PAXgeneTM-rørene 

ble håndtert i henhold til retningslinjene. 
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7.2 Analysemetoder 

T-lymfocyttisolering og påfølgende bestemmelser av intracellulær CsA-konsentrasjon i T-

lymfocyttene ble utført i henhold til tidligere utviklet metode utviklet (17). 

Konsentrasjonsbestemmelsene av CsA og metabolitter i fullblod ble utført med en validert 

LC-MS/MS metode (56). Genotypingen ble utført etter tidligere publiserte metoder (57-59). 

Lister over reagenser, løsninger og utstyr som ble brukt under utføringen av analysene er 

vedlagt i appendiks. 

 

7.2.1 Lymfocyttisolering 

Før prøvetakingsdagen ble 100 μL av en 5mg/mL verapamilløsning tilsatt hvert 10 mL 

heparin-rør. Innen 4 timer etter at blodprøven var tatt, ble T-lymfocyttene isolert ved bruk av 

PrepaCyte®-TC-cellesepareringsmedium etter metoden beskrevet i figuren (Figur 5) og 

teksten under. 

 
Fullblod (heparin) 

og 100 µM verapamil

Likt volum
PrepaCyte
tilsettes 

Blandes på vippe; 
ca. 15 fram/tilbake-bevegelser
per min. i 30 min.  

Henstand i 30 min.
for agglutinering og 
sedimentering 

Supernatant dekanteres av,
celler resuspenderes i PBS

100 µl
til proteinmåling

Sentrifugering,
supernatant
dekanteres av

1 ml ACN/metanol/H20 
(20:20:60 v/v) til 
LC-MS/MS tilsettes

Vasking med 
likt volum PBS,
sentrifugering

Supernatant
overføres

Supernatant
dekanteres av, 
VitaLyse tilsettes

Lysering av evt. 
resterende erytrocytter, 
sentrifugering

50 µl
til celletelling

Fullblod (heparin) 
og 100 µM verapamil

Likt volum
PrepaCyte
tilsettes 

Blandes på vippe; 
ca. 15 fram/tilbake-bevegelser
per min. i 30 min.  

Henstand i 30 min.
for agglutinering og 
sedimentering 

Supernatant dekanteres av,
celler resuspenderes i PBS

100 µl
til proteinmåling

Sentrifugering,
supernatant
dekanteres av

1 ml ACN/metanol/H20 
(20:20:60 v/v) til 
LC-MS/MS tilsettes

Vasking med 
likt volum PBS,
sentrifugering

Supernatant
overføres

Supernatant
dekanteres av, 
VitaLyse tilsettes

Lysering av evt. 
resterende erytrocytter, 
sentrifugering

50 µl
til celletelling

 
Figur 5. Skjematisk prosedyre over isolering av lymfocytter (17). 
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7 mL blod ble overført til et stort reagensrør og tilsatt 7 mL romtemperert PrepaCyte®. Blod 

og PrepaCyte® ble blandet forsiktig med ca. 15 fram- og tilbakebevegelser per minutt i 30 min 

på en vippe ved romtemperatur. Deretter stod rørene rett opp og ned i 30 min uten propp. 

Supernatanten ble forsiktig tatt av og overført til et reagensrør. 4 mL fosfatbufret fysiologisk 

saltvann (PBS) ble tilsatt og blandingen ble sentrifugert i 7 min ved 400 g. Bunnfallet etter 

sentrifugeringen ble tilsatt 10 mL VitaLyse, og røret fikk stå i 15 min for lysering av 

erytrocyttene før en ny sentrifugering (7 min, 400 g). Det påfølgende bunnfallet ble tilsatt 7 

mL PBS for vasking, og blandingen ble deretter sentrifugert (7 min, 350 g). Bunnfallet etter 

sentrifugeringen ble tilsatt 7,0 mL PBS. 1 mL av cellesuspensjonen ble overført til et 

autoklavert eppendorfrør og frosset ned ved -70 °C for senere bestemmelse av genuttrykk i 

lymfocyttene, 100 μL ble pipettert ut til proteinmåling og lagt i -20 °C-fryseren og 50 μL ble 

pipettert ut til celletelling. Resten av cellesuspensjonen ble sentrifugert (7 min, 350 g). 1 mL 

20 % acetonitril (ACN), 20 % metanol og 60 % deionisert vann ble tilsatt cellene og vortexet 

kraftig. Dette vil lysere cellene. Røret ble frosset ned ved -20 °C for senere 

fastfaseekstraksjon og ”liquid chromatography tandem mass spectrometry” (LC-MS/MS)-

analyse. 

 

7.2.2 Celletelling 

20 µL 0,4 % trypanblå ble blandet med 20 µL celleisolat. 10 µL av denne blandingen ble 

avsatt på begge sider av dekkglasset, som ligger oppå Bürker-tellekammeret, og ble så trukket 

inn i kammeret av kapillærkreftene. 

 

Cellene ses som små svarte rundinger. Trypanblå farger døde celler lyseblå, mens levende 

celler identifiseres ved mørkt kjernemateriale. Kjernen til en lymfocytt fyller nesten hele 

cellen. De to rutenettene har til sammen fire diagonaler som hver består av 12 mindre ruter. 

Celler (levende og døde) som lå i rutene langs diagonalene ble talt. Bürker-kammeret ble 

vasket mellom hver ny pasientprøve ved at dekkglasset ble tatt av og at kammeret og 

dekkglasset ble skylt med destillert vann og tørket. 
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Gjennomsnittet av celletallet ble benyttet til beregning av cellekonsentrasjon etter følgende 

formel: 

 Cellekonsentrasjon = F x (celletall for 4 diagonaler / 4) / V, 

    hvor F er fortynningsfaktor (= 2) og  

   V er volum av prøvemateriale i en diagonal (12 ruter)  

   (= 4,8 x 10-5 mL). 

 

7.2.3 Proteinmåling 

Det ble utført målinger for å bestemme proteinkonsentrasjonen i de isolerte 

cellesuspensjonene. Dette ble gjort ved absorbansmålinger basert på at fargestoffet Coomassie 

Brilliant Blue G-250 i sur løsning endrer absorpsjonsmaksimum fra 465 nm til 595 nm når det 

bindes til primært basiske og aromatiske aminosyrer i proteiner (60). 

 

Cellelysat på 100 μL ble tint ved romtemperatur og ultralydsonikert i 10 s, dette sikrer en 

homogen suspensjon. Fra hver av de ultralydsonikerte pasientprøvene ble 50 μL pipettert over 

til en 96-brønners mikroplate. En stamløsning på 2,0 mg/mL bovint serumalbumin (BSA) i 

PBS ble fortynnet med PBS for å lage standarder i konsentrasjonsområdet 0-300 μg/mL. 11 

standarder i PBS, med henholdsvis 0 – 4,0 – 8,0 – 16 – 32 – 40 – 80 – 120 – 160 – 200 – 300 

μg/mL BSA, ble implementert i protokollen. Tre paralleller på 50 μL av hver standard ble 

overført til brønner i mikroplaten. PBS ble benyttet som blankprøve. Mikroplaten ble deretter 

ristet i 10 s, og absorbans ble målt ved 595 nm (17). 

 

7.2.4 Konsentrasjonsbestemmelse av CsA og hovedmetabolitter 

Fast-fase-ekstraksjon 

Prøveopparbeidelse av fullblod og celleisolat ble utført før LC-MS/MS-analysen for å 

oppkonsentrere prøvene og for å fjerne stoffer som kunne ødelegge analyseapparaturen samt 

interferere med bestemmelsen av analyttene. 

 

De intracellulære prøvene ble tint umiddelbart før prøveopparbeidelse. En løsning med 

ciklosporin C (CsC) 1,0 μg/mL (intern standard (I.S.)) i ACN/metanol/deionisert vann 

(20:20:60 v/v) ble laget fra en stamløsning av CsC 10 μg/mL i metanol og tilsatt prøvene i 
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enheter på 50 μL. Blandingen ble deretter vortexet og så sentrifugert (12 000 g, 15 min, 4 ºC). 

Supernatantene ble pipettert ut til fast-fase-ekstraksjon. 

 

Fullblod prøvene ble også tint umiddelbart før prøveopparbeidelse. 200 μL blod ble pipettert 

av og tilsatt I.S. som for de intracellulære prøvene. Proteinene ble felt med 500 μL metanol. 

Blandingen ble vortexet og sentrifugert (12 000 g, 30 min, 4 ºC). Supernatantene ble pipettert 

av og tilsatt 100 μL metanol og sentrifugert på nytt (12 000 g, 15 min, 4 ºC). Supernatantene 

ble deretter avpipettert til fast-fase-ekstraksjon.   

 

Fast-fase-kolonnene ble først kondisjonert med 1 mL metanol etterfulgt av 1 mL deionisert 

vann. Deretter ble supernatantene applisert på kolonnene sammen med 500 μL deionisert 

vann. Etter at supernatantene hadde passert kolonnene, ble de vasket med 1 mL deionisert 

vann etterfulgt av 1 mL metanol/deionisert vann (65:35 v/v). Analyttene ble eluert med 1 mL 

metanol/deionisert vann (90:10 v/v) og samlet i glassrør. Undertrykk ble satt på mot slutten av 

elueringen for å sikre høyt utbytte. Elueringsmidlet ble dampet av ved hjelp av et ”vakum-

sentrifuge” system fra Thermo Electron Corporation. Inndampet eluat ble løst i 250 μL 

mobilfase bestående av ACN/20 mM NH4
+COO- (40:60 v/v), som tilsvarer start 

sammensetningen av mobilfasen i den kromatografiske gradienten. Løsningen ble deretter 

vortexet og pipettert over i injeksjonsglass til LC-MS/MS-analyse. 

 

LC-MS/MS-analyse 

Kromatografisk separasjon ble utført ved ”High performance liquid chromatography” 

(HPLC). HPLC-utstyret (ThermoFinnigan, Austin, Texas, USA) bestod av en Spectra System 

AS3000 autosampler og en Spectra System P4000 pumpe. Prøver på 250 μL ble plassert i 

autosampleren (8 ºC), og 100 μL ble injisert. En omvendt-fase C8-kolonne (BetaBasic-8, 30 x 

2,1 mm, 3 μm, Thermo Electron Corporation, CT, USA) koblet til en forkolonne (Drop-In 

Guard Cartridge, 10 x 2 mm, 5 μm, Thermo Electron Corporation, CT, USA) ble benyttet til 

den kromatografiske separasjonen. Kolonnene ble varmet opp til 75 ºC i en kolonneovn 

(Perkin Elmer, Series 200, International Division, CT, USA). Analyttene ble eluert med 

mobilfase A som bestod av ACN/20 mM NH4
+COO- (20:80 v/v) og mobilfase B som bestod 

av ACN/20 mM NH4
+COO- (80:20 v/v). Begge mobilfasene var justert til pH 3,6 med 

maursyre. Mobilfasehastigheten var 0,2 mL/min. Fra 0 til 16 min ble det eluert med 65 % 

mobilfase A og 35 % mobilfase B. Fra 16 til 25 min økte mobilfase B lineært til 80 %. Ved 25 
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min gikk begge mobilfasene tilbake til utgangspunktet. Total analysetid var 30 min. I de 

første 4 min og i de siste 30 s gikk mobilfasene utenom detektoren. 

 

Massespektrometrisk deteksjon ble utført av en Finnigan LOQDUO ionefelle MS-detektor 

(ThermoFinnigan, Austin, Texas, USA). Kjemisk ionisasjon ved atmosfæretrykk (APCI) ble 

benyttet som ioniseringsteknikk i overgangen fra HPLC til massespektrometeret. MS-

detektoren ble innstilt på ”multiple reaction monitoring” (MRM) hvor selekterte forløper-

ioner ble kollidert og fragment-ioner detektert. Fragmenteringsoverganger valgt ut i MRM er 

vist i Tabell 1.  

Tabell 1. Fragmenteringsoverganger i MRM. 
Struktur: m/z-verdi: m/z-verdi til fragmentene: 

CsA 1202,5 1185,3 
AM19 1234,6 1132,5 - 1191,5 - 1217,5 
AM1c9 1234,6 1190,6 - 1191,5 
AM1 1218,5 1116,5 - 1201,5 
AM9 1218,5 1116,5 - 1201,5 
AM1c 1218,4 1106,0 - 1188,8 
AM4N 1188,5 1171,5 
CsC 1218,6 1201,5 

 
 

Intervallet for måling av forløperionene ble satt til m/z = 4,0, mens intervallet for fragment-

ionene ble satt til m/z = 3,2. Dataprogrammet Xcalibur® (versjon 2.0) ble brukt til 

systemoperasjon og databehandling. 

 

Standardkurver, kvalitetskontroll og konsentrasjonsbestemmelse 

For analyse av de intracellulære prøvene var det tenkt å lage standarder i området fra 0,25 til 

500 ng/mL (0,25 – 0,50 – 1,0 – 2,5 – 5,0 – 10,0 – 50,0 – 100 – 250 – 500 ng/mL) for CsA, 

AM1, AM9 og AM1c, og for AM4N, AM19 og AM1c9 var det tenkt å lage standarder i det 

nederste konsentrasjonsområdet fra 0,25 til 100 ng/mL. For fullblod prøvene ble det laget 

standarder fra 2,5 til 3000 ng/mL (2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1500 – 3000 

ng/mL) for CsA, AM1, AM9 og AM1c og i det nederste konsentrasjonsområdet fra 2,5 til 500 

ng/mL for AM4N, AM19 og AM1c9. Tilfeldige kvalitetskontroll (QC)-prøver bestående av 

CsA og hver metabolitt ble også analysert. Omtrent 8 % av prøvene som ble kjørt var QC-

prøver. Enheter på 50 μL I.S. 1,0 μg/mL ble tilsatt både standarder og prøver. Lineær 

regresjon av topphøyderatio mellom analyttene og I.S. som funksjon av analyttkonsentrasjon 
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genererte stigningstall og skjæringspunkt som ble brukt til utregning av ukjent 

analyttkonsentrasjon etter følgende formel: 

 

x = (y-b)/a,   hvor x = analyttkonsentrasjon 

    y = topphøyderatio mellom analytt og I.S. 

    b = kalibreringskurvens skjæringspunkt med y-aksen 

    a = standardkurvens stigningstall 

 

7.2.5 Beregning av farmakokinetiske parametere 

AUC ble beregnet ved bruk av trapesmetoden. Kel ble beregnet ved å estimere stigningstallet 

på konsentrasjon-tids kurven i eliminasjonsfasen. CL/F er beregnet som dose/AUC, Vd/F som 

CL/Kel og T1/2 som ln 2/Kel. Cmin, Cmax og Tmax er faktiske observerte verdier.  

 

7.2.6 Genotyping 

DNA-isolering 

For DNA-isolering ble det benyttet QIAamp DNA Mini Kit fra QIAGEN. Først ble 20 μL 

QIAGEN protease, 200 μL fullblod og 200 μL AL-buffer vortexet i 15 s. Denne blandingen 

ble inkubert ved 56 ºC i 10 min. 200 μL 100 % etanol ble tilsatt. Blandingen ble på nytt 

vortexet i 15 s før den ble overført til en QIAamp Spin Column og sentrifugert (1 min, 6000 

g). Spinn-kolonnen ble deretter tilsatt 500 μL AW1-buffer og sentrifugert (1 min, 6000 g). 

500 μL AW2-buffer ble tilsatt og kolonnen ble sentrifugert (3 min, 20 000 g). For å fjerne alle 

rester av AW2-buffer ble kolonnen sentrifugert på nytt (1 min, 20 000 g). DNAet i kolonnen 

ble så løst i 200 μL destillert vann ved inkubering i romtemperatur i 1 min og spunnet ned i et 

rent eppendorf-rør ved sentrifugering (1 min, 6000 g). 

 

Konsentrasjonsbestemmelse 

Bestemmelse av DNA-konsentrasjon i prøvene ble gjort med GeneQuant pro RNA/DNA 

Calculator fra Amersham pharmica biotech. 2 μL av løsningen ble tilsatt 70 μL destillert vann 

og UV-absorbansen ble avlest ved 260 nm. Destillert vann ble brukt som blindprøve. 

Konsentrasjonen av DNA kan kvantifiseres ved 260 nm siden en DNA-løsning med optisk 

tetthet 1,0 i en 10 mm lang celle har en konsentrasjon på 50 μg/mL.  

Konsentrasjonen ble bestemt ved følgende formel: 
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Konsentrasjon av DNA i prøven = absorbans ved 260 nm x faktor x fortynningsgrad 

hvor faktoren er 50 (instrument spesifikk) og fortynningen var 35/1000. 

 

Polymerase-kjedereaksjon (PCR) 

Ønsket mengde DNA ble tilsatt reagenser og hjelpestoffer som oppgitt i Tabell 2. PCR ble 

kjørt på GeneAmp® PCR System 9700 under betingelser beskrevet i Tabell 2. 
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Tabell 2. Genotyping: DNA-tilsetninger, PCR-betingelser og fragmenteringsbetingelser. 

PCR-tilsetninger: Cyp3A5*3 C1236T G2677A G2677T C3435T 

Sluttkonsentrasjon dH2O Ad ønsket mengde - beregnes ut fra DNA-konsentrasjon 
Sluttkonsentrasjon 

10xPCR-buffer 1x 1x 1x 1x 1x 

Sluttkonsentrasjon 25 mM 
MgCl2 

1,5 mM 1,5 mM 2 mM 2 mM 1,5 mM 

Sluttkonsentrasjon 10 mM 
dNTPmix 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM 

Sluttkonsentrasjon primer F 40 pmol 0,25 μM 0,25 μM 0,25 μM 0,25 μM 
Sluttkonsentrasjon primer 

R 40 pmol 0,25 μM 0,25 μM 0,25 μM 0,25 μM 

Tag-DNA-polymerase 5 
U/μL (s.k.) 1,25-2,5 U 1,25-2,5 U 1,25-2,5 U 1,25-2,5 U 1,25-2,5 U 

Sluttkonsentrasjon DNA-
templat 50 ng 50 ng 0,1 μg 0,1 μg 0,1 μg 

PCR-betingelser:   
94 ºC/ 95 ºC/ 94 ºC/ 94 ºC/ 94 ºC/ Start-temperatur/tid 
7 min 5 min 2 min 2 min 5 min 

Antall sykluser 35 40 35 35 40 
94 ºC/ 94 ºC/ 94 ºC/ 94 ºC/ 94 ºC/ 

Syklus: Temperatur/tid 1 
1 min 1 min 30 s 30 s 1 min 
55 ºC/ 60 ºC/ 60 ºC/ 60 ºC/ 60 ºC/ 

Syklus: Temperatur/tid 2 
1 min 1 min 30 s 30 s 1 min 
72 ºC/ 72 ºC/ 72 ºC/ 72 ºC/ 72 ºC/ 

Syklus: Temperatur/tid 3 
1 min 2 min 30 s 30 s 2 min 
72 ºC/ 73 ºC/ 72 ºC/ 72 ºC/ 72 ºC/ 

Slutt-temperatur/tid 
7 min 5 min 7 min 7 min 5 min 

Fragmentering:   
Mengde PCR 25 μL 25 μL 25 μL 25 μL 25 μL 
Mengde dH2O 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 
Mengde buffer 5 μL 5 μL 5 μL 5 μL 5 μL 
Restriksjonsenzym og  Ssp I Hae III RSA I Ban I Mbo I 
Enzymmengde 1 U 0,5 U 0,5 U 1 U 1 U 
Inkuberingstid 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t 
Inkuberingstemperatur 65 ºC 37 ºC 37 ºC 37 ºC 37 ºC 
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DNA-trådene ble kuttet av restriksjonsenzymer under inkubering ved 65 ºC for ABCB1 og 37 

ºC for CYP 3A5*3, som angitt i tabellen over. 

 

DNA-fragmentene ble separert ved elektroforese på 3 % agarosegel sammen med en DNA-

stige, som gjorde det mulig å lese av størrelsen på fragmentene. DNA er negativt ladet og vil 

bevege seg mot den positive polen. Spenningen over gelen var på 160 V. Da båndene var 

tilfredsstillende separert ble det tatt UV-bilde for dokumentasjon (Figur 6). 

    
 
Figur 6. Bilde av PCR-gel: til venstre CYP3A5*3 og til høyre P-glykoprotein G2677A/T. 
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7.3 SphygmoCor-måling 

SphygmoCor-instrumentet finner sentrale hemodynamiske parametere ved å benytte seg av 

ikke-invasiv teknikk (61). Metoden er reproduserbar selv når den benyttes av relativt uerfarne 

operatører (62), og den kan brukes ved sengen til pasienten. 

 

Augmentation index (AIx) er et vanlig mål på arteriestivhet som beregnes ut fra (A og B i 

figur 4) pulsbølgeanalyse (PWA). AIx er forskjellen i høyden mellom tidlig og sen systolisk 

pulsbølgetopp dividert med pulstrykket, og baserer seg på de elastiske egenskapene til hele 

det arterielle treet, hastigheten til den reflekterte bølgen og avstanden fra hjertet til det 

viktigste refleksjonspunktet (55). 

 

Tiden pulsbølgen bruker fra hjertet, ned til lysken (hvor hovedpulsåren deler seg i iliaca 

barene) måles ved hjelp av EKG synkronisert måling av pulsbølgetoppen i carotis (på halsen) 

og femoralis (i lysken). Forskjellen i tid til pulsbølgetoppen på disse to stedene forteller oss 

PWV er avstanden mellom målingspunktene dividert med den målte tidsforsinkelsen. 

Lengden av karene som måles, bestemmes for eksempel ved å måle avstanden fra halsgropen 

til navlen og legge til 10 cm. 

 

Både AIx og PWV er kvantitative indekser for arteriestivhet og surrogatmarkører på 

arteriosklerose. 

 

Det ble gjort PWA og målt PWV. SphygmoCor-apparatet består av et tonometer for å 

registrere pulsbølgen og elektroder for å registrere EKG. Apparatet er tilkoblet en PC og 

betjenes ved hjelp av denne. Pasienten lå i en behagelig stilling på benken og målestedene ble 

vasket med klorhexidin før registrering. Operatøren la inn personalia og enkelte demografiske 

parametere som blodtrykk, høyde og vekt på PCen før registreringen begynte. 

 

7.3.1 PWA 

Pulskurven ble bestemt ved å presse tonometeret mot kraftige pulsslag på høyre håndledd, 

også om pasienten hadde fistel på denne armen. Blodåren ble presset mot en hard struktur, i 

dette tilfelle beinet i armen, og kraften på arterieveggen ble målt. 
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7.3.2 PWV 

Avstanden mellom halsgropen og navlen ble målt, og 10 cm ble lagt til denne verdien. Denne 

summen er et anslag på hvor lang aorta er mellom de to målingspunktene, og ble registrert 

sammen med de andre parametrene. Elektrodene til EKGet ble festet på pasienten, en på hver 

håndvrist og en på venstre ankel. Målingen ble utført først på høyre, så på venstre side. Det 

ble målt på carotis (halsarterien) og femoralis (lyskearterien). Hvis graftet lå på venstre side, 

ble det først målt på femoralis på høyre side og så på carotis på venstre side, og omvendt hvis 

graftet lå på høyre side. 
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7.4 Statistisk analyse 

De ulike variablene ble først testet for normalfordeling for å kunne velge riktig statistisk 

analyse til datamengden. Dersom dataene ikke var normalfordelt ble de ln-transformert og 

testet på nytt for normalfordeling. Avhengig av om dataene var normalfordelt eller ikke ble 

ulike statistiske analyser utført for å indikere om det var signifikante demografiske og/eller 

farmakokinetiske forskjeller mellom for eksempel de 3 aldersgruppene. Det ble også utført 

korrelasjonsanalyse for å teste for sammenheng mellom 2 kontinuerlige variable og statistiske 

tester for å se på sammenhengen mellom 2 kategoriske variable. Programmet SPSS for 

Windows versjon 14 ble brukt til å utføre de statistiske analysene.     

 

Parametriske metoder 

Ved normalfordelt datamengde ble parametriske metoder benyttet. Hvis det var 2 grupper 

som skulle sammenliknes ble det benyttet en uavhengig T-test og når det var 3 grupper ble en 

”one-way between-groups” ANOVA-test benyttet. Hvis signifikans verdien til disse testene er 

mindre enn eller lik 0,05 er det en signifikant forskjell i gjennomsnittsverdien til de ulike 

gruppene for den angitte variabelen. Forutsettingene for testene er at dataene som skal 

analyseres er fordelt i henholdsvis 2 eller minst tre grupper, at dataene i hver gruppe er 

normalfordelt og at variansen i de ulike gruppene er forholdsvis lik (63). En Levene-test ble 

utført for å sjekke om variansen var homogen. Dersom signifikans verdien til Levene-testen 

var under 0,05 ble dette tatt hensyn til, ved ANOVA-test ble da en Brown-Forsythe-test 

benyttet.    

 

Styrken av sammenhengen mellom 2 kontinuerlige variabler ble undersøkt ved bruk av 

Pearsons korrelasjons-test. Denne testen forutsetter at dataene er normalfordelt og at 

sammenhengen mellom variablene er lineær (63). 

 

Ikke-parametriske metoder 

I de tilfellene hvor dataene ikke var normalfordelt og fordelt i 2 eller 3 grupper ble det 

henholdsvis utført en Mann-Whitney-test eller en Kruskal-Wallis-test. Disse testene gjør ikke 

antakelsen at dataene er tilfeldig trukket ut fra en større normalfordelt populasjon og vil derfor 

være mindre følsome for ulikheter mellom gruppene (63).  
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MATERIALE OG METODER 

For å se om det er signifikant forskjell mellom 2 kategoriske variable ble en Chi-kvadrat-test 

benyttet.    
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8 RESULTATER 

 

8.1 Demografiske parametere 
 
Alle blodprøvene fra pasientene var samlet inn innen 6.6.2007. Pasientene ble inndelt i 3 

grupper: yngre mellom 18 og 45 år, en seniorgruppe med pasienter mellom 45 og 65 år og de 

eldre over 65 år. Totalt ble det inkludert 26 pasienter: 9 yngre, 6 seniorer og 11 eldre. En 

pasient i seniorgruppen ble senere ekskludert (pasient nr. 16), da det viste seg at han hadde 

fått SoluMedrol kun 2 dager før prøvetakingen. Oversikt over sentrale demografiske 

parametere er oppsummert i Tabell 3. For kompletterende demografisk data, se tilleggs tabell 

i appendiks.  
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RESULTATER 

Tabell 3. Demografiske parametere ved undersøkelsen for pasientene som er inkludert i studien. Tallene 
er oppgitt som gjennomsnittsverdier ± standardavvik eller antall pasienter dersom ikke annet er oppgitt. 

Aldersgruppe Demografiske parametere 
18-45 45-65 >65 

Alle p 

Antall pasienter 9 5 11 25   
Gjennomsnittsalder (år) 35 ± 5 58 ± 6 73 ± 3 56 ± 18 <0,001
Kjønn (kvinner/menn) 2/7 3/2 3/8 8/17 0,32 
Dager siden Tx 35 ± 18 30 ± 15 40 ± 13 36 ± 15 0,42 
BMI (kg/m2): 24,7 ± 3,9 26,3 ± 3,5 24,9 ± 2,8 25,1 ± 3,3 0,67 
Systolisk blodtrykk (mmHg) 145 ± 18 139 ± 19 131 ± 8 138 ± 15 0,10 
Diastolisk blodtrykk (mmHg) 85 ± 8 83 ± 8 74 ± 7 80 ± 9 0,008 
ReTx (Ja/Nei): 2/7 1/4 0/11 3/22 0,26 
Predialyttisk Tx (Ja/Nei) 4/5 5/0 6/5 15/10 0,11 
Avstøtnings episoder (Ja/Nei) 2/7 0/5 0/11 2/23 0,15 
Steroid behandling etter avstøtning 

(følsom/resistent) F     

Aktiv CMV-infeksjon (Ja/Nei) 1/8 1/5 0/11 2/23 0,16 
HLA - AB (0-4) 1,8 ± 1,3 2,0 ± 1,6 2,3 ± 1,0 2,0 ± 1,2 0,82 
HLA - DR (0-2) 0,3 ± 0,5 1,0 ± 0,7 0,4 ± 0,5 0,5 ± 0,6 0,19 
Blodtype (forlikelig/ikke forlikelig) 9/0 5/0 11/0 25/0  
CMV (+/+) 4 2 6 12 0,83 
CMV (+/-) 3 0 2 5 0,32 
CMV (-/+) 1 3 3 7 0,15 
CMV (-/-) 1 0 0 1 0,40 
Donorinformasjon       
Kjønn (Kvinne/Mann) 4/5 1/4 6/5 11/14 0,44 
Gjennomsnittlig alder (år) 54,3 ± 9,4 54,0 ± 10,1 59,3 ± 14,6 56,4 ± 11,9 0,60 
Levende/avdød 4/5 1/4 0/11 5/20 0,
Legemidler       

047 

CsA døgndose (mg/dag) 514 ± 182 400 ± 132 321 ± 90 406 ± 158 0,02 
CsA døgndose/kilo (mg/dag/kg) 6,7 ± 2,4 4,9 ± 0,9 4,3 ± 0,8 5,3 ± 1,9 0,045 
MMF døgndose (g) 2 ± 02 2 ± 0 2 ± 0 2 ± 0  
Prednisolon døgndose (mg)7 20 [15, 25] 20 [15, 20] 15 [15, 20] 15 [15, 25] 0,65 
Induksjon med Simulect (Ja/Nei) 2/7 2/3 2/9 4/21 0,63 
Antibakterielle midler 8 5 9 22 0,58 
Antimykotika 0 0 1 1 0,
Kalsiumantagonist 9 3 6 18 0,
Diuretika 3 3 4 10 0,
Blodprøvesvar på prøvetakingsdagen     

52 
06 
59 

B-Hemoglobin (g/dL) 12,4 ± 1,5 11,7 ± 1,6 11,6 ± 1,4 11,9 ± 1,4 0,48 
B-Lymfocytter (10^9/L) 2,2 ± 0,83 1,8 ± 0,9 2,0 ± 0,84 2,0 ± 0,8 0,66 
PT-GFR1 (mL/min)  67,8 ± 20,6 59,0 ± 18,8 69,6 ± 17,5 66,9 ± 18,6 0,58 
P-Kolesterol (mmol/L) 6,6 ± 1,25 8,0 ± 1,9 6,9 ± 0,64 7,1 ± 1,3 0,16 
P-Triglyserider (mmol/L) 2,1 ± 0,96 1,6 ± 0,9 1,6 ± 1,14 1,7 ± 0,9 0,40 
P-HDL-kolesterol (mmol/L) 1,6 ± 0,35 1,9 ± 0,6 2,1 ± 1,44 1,9 ± 0,6 0,21 
P-LDL-kolesterol (mmol/L) 4,0 ± 1,45 3,6 ± 2,0 4,3 ± 4,54 4,0 ± 1,3 0,71 
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Forkortelser:  Anmerkninger:   
1Estimert fra Nankivells formel  B = i fullblod  
2En pasient fikk ikke MMF BMI = body mass index  
3Utført på 8 pasienter CMV (+/+) = cytomegalovirus (serumstatus)  
4Utført på 9 pasienter GFR = glomerulær filtrasjonsrate  
5Utført på 7 pasienter HDL = high density lipoproteins  
6Utført på 6 pasienter LDL = low density lipoproteins  
7Ikke normalfordelt data: HLA = humant leukocyttantigen (molekyl)  

MMF = mycofenolat mofetil  Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test 

P = p-verdi  Median og spredning er oppgitt istedenfor gjennomsnitt   

P = i plasma  og standardavvik  

ReTx = transplantert på nytt    

Tx = transplantasjon    

 

 

Hvilke grunnsykdommer som førte til at pasientene trengte nyretransplantasjon er 

oppsummert i kompletterende demografisk tabell (appendiks). Gjennomsnittlig hadde de eldre 

bedre estimert glomerulær filtrasjonsrate (GFR) enn de yngre pasientene, men det var ikke en 

signifikant forskjell. De yngre pasientene hadde høyere nivåer av proteiner og triglyserider i 

blodet enn de eldre, mens HDL- og LDL-kolesterol var lavere, men heller ikke disse 

forskjellene var signifikante. Signifikante forskjeller mellom de 3 gruppene ble funnet for 

diastolisk blodtrykk, CsA-dose og om donor var levende eller avdød.  
 

8.2 Konsentrasjonsbestemmelse i fullblod 

Konsentrasjonsbestemmelse av CsA i fullblod ble utført på alle de 26 pasientene som 

opprinnelig var inkludert i studien, men en pasient ble ekskludert. Resultatene fra QC-prøvene 

er oppgitt i Tabell 4. Totalt ble det analysert 26 QC-prøver, som tilsvarer omtrent 8 % av 

prøvene. 
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Tabell 4. Resultatene fra kvalitetskontroll (QC)-prøvene for ciklosporin A (CsA) og metabolittene, oppgitt 
som prosentvis avvik fra forventet verdi. 

  CsA AM19 AM1c9 AM1 AM9 AM1c AM4N 

5 μg/L 
(n = 6) 

-9,6-12,2 % -17,6-21,0 % -18,5-22,0 % -13,4-18,2 % -16,8-17,9 % -19,6-16,3 % -15,2-13,7 % 

25 μg/L 
(n = 7) 

-5,8-13,2 % -11,2-14,0 % -14,2-11,8 % -10,3-13,4 % -11,7-6,9 % -6,9-11,0 % -10,7-12,3 % 

250 μg/L 
(n = 7) 

-8,1-11,1 % -6,9-12,3 % -7,9-14,7 % -6,8-12,5 % -9,7-16,9 % -12,6-4,6 % -9,6-11,2 % 

1500 μg/L 

(n = 6) 
-12,6-13,9 % -12,7-12,0 % -12,5-4,8 % -12,6-13,9 % -14,5-15,2 % -12,8-13,1 % -8,6-15,4 % 

 
 

  

Konsentrasjonen av CsA i fullblod over de første 12 timene etter inntak av CsA-dosen er vist 

for hver pasient i Figur 7. Store interindividuelle forskjeller er til stede, spesielt i absorpsjons-

/distribusjonsfasen.  
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Figur 7. 12 timers konsentrasjonsprofil av CsA i fullblod individuelt for hver av de 26 pasientene. 

 

Tabell 5 viser de ulike farmakokinetiske parameterne i aldersgruppene. De fleste 

farmakokinetiske parametrene indikerer en påvirkning ved økende alder. Halveringstiden 

(T1/2) ser for eksempel ut til å øke, men det er kun CL/F som viser signifikant forskjell 

mellom gruppene (p = 0,040).   
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Tabell 5. Farmakokinetiske parametere for CsA for de ulike aldersgruppene. Verdiene er oppgitt som 
gjennomsnitt ± standardavvik dersom annet ikke er anmerket. 

  Yngre Senior Eldre p 

AUC (μg×t/mL) 8457 ± 2429 7660 ± 2160 7431 ± 2394 0,623 
CL/F (L/t) 32,5 ± 11,1 27,0 ± 8,8 22,7 ± 5,1 0,040 
Kel (t-1) 0,136 ± 0,047 0,131 ± 0,046 0,111 ± 0,032 0,366 
Vd/F (L) 269 ± 145 229 ± 123 222 ± 80 0,616 
T1/2 (t) 5,62 ± 1,82 5,81 ± 1,89 6,78 ± 2,15 0,401 
Cmin (μg/L) 267,4 ± 77,6 224,6 ± 107,6 209,6 ± 80,7 0,329 
Cmax (μg/L) 2073 ± 725 2031 ± 617 1957 ± 506 0,913 
Tmax (t)* 1,58 [0,97, 2,05] 1,52 [1,02, 1,63] 1,52 [0,98, 1,97] 0,284 
Vd/vekt (L/kg) 3,45 ± 1,67 2,87 ± 1,33 3,14 ± 1,42 0,753 
Anmerkninger:           

*Ikke normalfordelt data: Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test    

  
Median og spredning er oppgitt istedenfor gjennomsnitt og 
standardavvik 

Forkortelser:           
AUC = arealet under konsentrasjonskurven        
CL = clearance           
Cmax = maksimal konsentrasjon         
Cmin = laveste konsentrasjon          
F = biotilgjengelighet           
Kel = eliminasjonskonstanten          
T1/2 = halveringstid           
Vd = distribusjonsvolum          
 

 

Figur 8 viser korrelasjonen mellom CL/F av CsA og alder. Det ble utført en Pearsons-

korrelasjonstest for å predikere styrken på sammenhengen mellom de to variablene (63). 

Resultatet viste en signifikant (p = 0,027) negativ korrelasjon mellom CL/F og alder. 

Pearsons-korrelasjonsverdien var på -0,441, som indikerer at 19 % av variasjonen i CL/F 

mellom pasientene skyldes variasjon i alder.    
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R2 = 0,194
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Figur 8. Korrelasjonen mellom clearance (CL)/biotilgjengelighet (F) og alder. Pearsons 
korrelasjonsanalyse viste en signifikant negativ korrelasjon (R = -0,441, p = 0,027). 

 

8.3 Konsentrasjonsbestemmelse i lymfocytter 

Konsentrasjonsbestemmelse av CsA inne i lymfocyttene ble ikke utført da feil på utstyr 

gjorde at dette ikke ble mulig.  

 

8.4 Genotyping 

4 av pasientene hadde et CYP 3A5*1-allel til stede, som gjør at de kan produsere funksjonelt 

CYP 3A5-protein. Av disse var 2 blant de eldre, 1 blant de yngre og 1 i seniorgruppen. 

Pasientene ble gruppert i henhold til genotype og de gjennomsnittlige farmakokinetiske 

parametere for *1/*3- og *1/*1-gruppen er vist i Tabell 6. Det var ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene.  
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Tabell 6. CYP3A5*1-allelets påvirkning på farmakokinetiske parametere. Verdiene er oppgitt som 
gjennomsnitt ± standardavvik dersom annet ikke er anmerket. 

  *1/*3 *3/*3 p 

AUC (μg×t/mL) 7014 ± 1492 8005 ± 2435 0,444 
CL/F (L/t) 24,6 ± 4,5 27,5 ± 9,8 0,553 
Kel (t-1) 0,133 ± 0,048 0,123 ± 0,040 0,660 
Vd/F (L) 195 ± 38 249 ± 121 0,104 
T1/2 (t) 5,69 ± 1,78 6,26 ± 2,05 0,613 
Cmin (μg/L) 182,6 ± 58,7 243,1 ± 87,7 0,203 
Cmax (μg/L) 1917 ± 193 2032 ± 640 0,728 
Tmax (t)* 1,48 [1,02, 1,58] 1,53 [0,97, 2,05] 0,220 
Vd/vekt (L/kg) 3,09 ± 1,01 3,22 ± 1,54 0,862 
Anmerkninger:        

*Ikke normalfordelt data: Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test

  
Median og spredning er oppgitt istedenfor 
gjennomsnitt og standardavvik 

Forkortelser:        
AUC = arealet under konsentrasjonskurven    
CL = clearance        
Cmax = maksimal konsentrasjon     
Cmin = laveste konsentrasjon      
F = biotilgjengelighet       
Kel = eliminasjonskonstanten      
T1/2 = halveringstid       
Vd = distribusjonsvolum       
 

 

Forholdet mellom AUC til de ulike metabolittene og AUC til CsA er vist i Tabell 7. Det ble 

observert gjennomsnittlige forskjeller, men ingen signifikante, i metabolittmønsteret mellom 

pasientene med *1-allel og de som ikke har dette allelet. 

Tabell 7. AUC-ratio for de ulike metabolittene over CsA - forskjell mellom pasienter med og uten CYP 
3A5*1-allelet. Verdiene er oppgitt som gjennomsnitt ± standardavvik dersom annet ikke er anmerket. 

  *1/*3 *3/*3 p 

AM19/CsA 0,213 ± 0,144 0,151 ± 0,070 0,444
AM1c9/CsA 0,024 ± 0,016 0,020 ± 0,012 0,572
AM1/CsA 0,972 ± 0,397 0,777 ± 0,339 0,270
AM9/CsA* 0,476 [0,28, 0,82] 0,309 [0,17, 0,84] 0,227
AM1c/CsA 0,073 ± 0,019 0,078 ± 0,041 0,966
AM4N/CsA 0,072 ± 0,025 0,085 ± 0,027 0,372

Anmerkninger:       
*Ikke normalfordelt data: Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test 

  
Median og spredning er oppgitt istedenfor 
gjennomsnitt og standardavvik 
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12 pasienter hadde muligens ABCB1-TTT-haplotypekombinasjonen som kan føre til økt P-gp-

aktivitet. Det var 4 pasienter med mulig ABCB1-TTT-haplotype i hver gruppe (p = 0,260). 

Påvirkningen av mulig ABCB1-TTT-haplotype på de ulike farmakokinetiske parametere er 

vist i Tabell 8. 

Tabell 8. Påvirkningen av mulig ABCB1-TTT-haplotype på ulike farmakokinetiske parametere. Verdiene 
er oppgitt som gjennomsnitt ± standardavvik dersom annet ikke er anmerket. 

  Mulig TTT Ikke-TTT p 

AUC (μg×t/mL) 7430 ± 2440 8230 ± 2219 0,399 
CL/F (L/t) 27,3 ± 10,2 26,8 ± 8,6 0,868 
Kel (t-1) 0,128 ± 0,044 0,121 ± 0,039 0,674 
Vd/F (L) 234 ± 118 247 ± 112 0,811 
T1/2 (t) 5,95 ± 1,77 6,37 ± 2,21 0,612 
Cmin (μg/L) 204,9 ± 77,4 259,7 ± 87,6 0,112 
Cmax (μg/L) 2003 ± 747 2023 ± 429 0,934 
Tmax (t)* 1,52 [0,98, 2,05] 1,53 [0,97, 1,98] 0,567 
Vd/vekt (L/kg) 3,03 ± 1,36 3,36 ± 1,58 0,606 
Anmerkninger:        

*Ikke normalfordelt data: Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test 

  
Median og spredning er oppgitt istedenfor 
gjennomsnitt og standardavvik 

Forkortelser:        
AUC = arealet under konsentrasjonskurven     
CL = clearance        
Cmax = maksimal konsentrasjon      
Cmin = laveste konsentrasjon       
F = biotilgjengelighet        
Kel = eliminasjonskonstanten       
T1/2 = halveringstid        
TTT = trippelmutasjon til tymin       
Vd = distribusjonsvolum       
 

 

8.5 SphygmoCor 

 

SphygmoCor-måling ble på grunn av stramt tidsskjema på prøvetakingsdagen ikke utført på 

alle pasientene. Oversikt over resultatene fra SphygmoCor-målingene er gitt i Tabell 9. 
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Tabell 9. Resultater fra SphygmoCor-målingen av pasientene på prøvetakingsdagen. Verdiene er oppgitt 
som gjennomsnitt ± standardavvik dersom annet ikke er anmerket. 

Aldersgruppe SphygmoCor 
18-45 45-65 >65 

Alle p 

21,3 ± 7,5 19,0 ± 13,8 28,5 ± 8,6 AIx (%) 
n = 6 n = 5 n = 8 

23,7 ± 10,2 0,166 

8,6 ± 1,9 11,9 ± 4,0 14,3 ± 3,2 
PWV (m/s) 

n = 6 n = 5 n = 8 
11,9 ± 3,8 0,016 

Forkortelser:      
AIx = Augmentation index ved 75 slag/min     
PWV = pulse wave velocity     
 

 

Det er en tydelig, men ikke signifikant, forskjell i AIx mellom gruppene. Seniorgruppen 

utmerker seg med ekstra lave verdier. For PWV er det signifikant forskjell mellom den eldre 

og den yngre gruppen. Økningen i PWV med alderen er vist i Figur 9. Pearsons-

korrelasjonstest ble utført for å predikere styrken på sammenhengen mellom de to variablene 

(63). Resultatet viste en signifikant (p < 0,001), korrelasjon mellom PWV og alder. Pearsons 

korrelasjonsverdien var på 0,750, som indikerer at 56 % av variasjonen i PWV mellom 

pasientene skyldes variasjon i alder.    

R2 = 0,563
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Figur 9. Korrelasjonen mellom pulse wave velocity (PWV) og alder. Pearsons korrelasjonsanalyse viste en 
signifikant positiv korrelasjon (R = 0,750, p < 0,001). 

 

Korrelasjonen mellom CL/F og PWV ble også studert Figur 10. Pearsons korrelasjonsanalyse 

viste ingen signifikant korrelasjon mellom disse parametrene (R = -0,276, p = 0,267). 
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R2 = 0,077
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Figur 10. Korrelasjonen mellom clearance (CL)/biotilgjengelighet (F) og pulse wave velocity (PWV). 
Pearsons korrelasjonsanalyse viste ikke noen signifikant korrelasjon mellom disse parametrene (R = -
0,276, p = 0,267). 

 

Påvirkning av dialyse før Tx på AIx og PWV ble også studert. Gjennomsnittlig PWV var så 

godt som identisk for de 2 gruppene (p = 0,362), mens AIx var høyere (25,2 ± 11,2 %), men 

ikke signifikant (p = 0,502), hos pasientene som hadde vært i dialyse (n = 14) sammenliknet 

med pasientene som ikke hadde gjennomgått dialyse (19,6 ± 5,5 %, n = 5).  

 

Siden det kun var en pasient med utført SphygomoCor-måling som var retransplantert, var det 

ikke mulig å se om dette hadde påvirket AIx eller PWV. 
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9 DISKUSJON 

 

Til tross for endringene i den immunosuppressive protokollen på Rikshospitalet vil CsA være 

det mest brukte immundempende legemidlet i Norge i mange år fremover. I 2005 brukte 75 % 

av de nyretransplanterte pasientene CsA som grunnmedikament (3). Disse pasientene vil ikke 

få endret sin behandling på grunnlag av den nye protokollen. Dessuten vil eldre pasienter 

fremdeles få CsA som grunnmedikament etter transplantasjon, så problemstillingen med 

endret CsA-farmakokinetikk ved høy alder er fremdeles svært aktuell.  

 

9.1 Demografiske parametere 

Opprinnelig var det kun tenkt å rekruttere pasienter som gikk inn i den yngre eller den eldre 

gruppen. Av frykt for å ikke få stor nok datamengde til gruppen med eldre, ble det også 

inkludert noen seniorpasienter. 

 

Alle pasientene som var inkludert i studien hadde god nyrefunksjon. Et av 

inklusjonskriteriene var at pasientene ikke skulle ha hatt noen avstøtningsepisoder de siste 14 

dagene før prøvetakingen, dette gjorde at de med lav GFR ble ekskludert. Normalt har ca. 

halvparten av pasientene en GRF mellom 30 og 60 mL/min, mens ca. 1/3 av pasientene ligger 

i området 60 til 90 mL/min (3). Siden CsA i svært liten grad skilles ut gjennom nyrene (11), 

vil dette sannsynligvis ikke påvirke de farmakokinetiske parametrene nevneverdig, og det vil 

derfor være mulig å trekke paralleller til pasienter med lavere GFR-verdier enn de som var 

inkludert i studien.     

 

Det var liten variasjon mellom aldersgruppene for de fleste av de demografiske parametrene. 

Seniorgruppen skilte seg ut med høyere BMI i forhold til både de yngre og de eldre. 

Signifikante forskjeller mellom de 3 gruppene ble kun funnet for diastolisk blodtrykk, CsA-

dose om donor var levende eller død. En dansk studie fra 1990 viste negativ korrelasjon 

mellom diastolisk blodtrykk og alder (64), og dette stemmer overens med resultatene våre. 

Det er også kjent at ved TDM av CsA hos eldre tas det sikte på det nederste området av det 

terapeutiske vinduet (18), så det var forventet at CsA-doseringen var lavere hos de eldre. 

Eldre mennesker vil nok ha færre pårørende med mulighet til å donere dem organ. Derfor var 

det heller ikke en uventet forskjell at de eldre kun fikk organ fra avdød donor. 
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En av pasientene fikk Slou-Medrol kun 2 dager før prøvetakingsdagen. Kombinasjonen av 

CsA og metylprednisolon fører til gjensidig økt konsentrasjon (10-30 % for metylprednisolon 

og 10-100 % for CsA) (65). Dette vil påvirke CsA farmakokinetikken hos pasienten og 

dermed kunne interferere med våre resultater, da ulike farmakokinetiske parametere for CsA 

vil kunne være endret på grunn av denne interaksjonen, og ikke på grunn av alder. Denne 

pasienten befant seg i seniorgruppen og vil derfor ikke påvirke sammenlikningen av den eldre 

og den yngre gruppen, men ble allikevel tatt ut av analysen. Pasienten som fikk Solu-Medrol 

like før prøvetakingen hadde, som forventet, CL av CsA over gjennomsnittet, og også høyest 

verdi i sin aldersgruppe.  Pasienten hadde også en Cmax-verdi under gjennomsnittet. Forholdet 

mellom AUC til de ulike metabolittene og AUC til CsA var som forventet tilsvarende som for 

de andre pasientene.  

 

9.2 Konsentrasjon av CsA i fullblod 

Pasientene hadde forholdsvis lik absorpsjonsprofil, alle hadde rask absorpsjon. Dette skyldes 

nok til en viss grad at pasienter med diabetes ble utelatt fra studien (21). Figur 7 viser en kort 

lag tid før absorpsjonen starter, som er vanlig for CsA. Figuren viser også at spesielt en av 

pasientene hadde økt Cmax i forhold til de andre. Denne pasienten hadde lavt Vd, som stemmer 

overens med at pasienten hadde lav BMI (< 20 kg/m2). 

 

AUC hadde en tendens til å synke ved økende alder. Dette stemmer godt overens med at de 

eldre generelt anbefales lavere doser av CsA (18). CL/F, som er en dosejustert parameter, ble 

funnet å være signifikant redusert hos eldre i forhold til hos yngre. Forskjellen var betydelig 

med en gjennomsnittlig reduksjon på nesten 10 L/t. Det var forventet å finne en reduksjon i 

CL/F, hovedsakelig med tanke på reduksjonen i levermasse og blodgjennomstrømning til 

lever ved økende alder (8, 22). Siden det hovedsakelig er lever som metaboliserer og skiller ut 

CsA (11, 13, 22), som påvirker både CL og F, vil betydelig reduksjon i disse prosessene 

kunne gi endringer av CsA-konsentrasjonen i blod. 

 

Gjennomsnittlig T1/2 av CsA ble funnet å øke med nesten 1 time hos de eldre, noe som 

stemmer overens med endringene i CL/F, men forskjellen var ikke signifikant.  
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Vd/F var noe redusert hos de eldre i forhold til hos de yngre, men forskjellen var ikke 

signifikant. Ved økt alder øker også relativt fettinnhold i kroppen (8), og siden CsA er svært 

lipofilt var det forventet å finne en økning i Vd. Seniorgruppen hadde også redusert 

gjennomsnittlig Vd/F i forhold til begge de to andre gruppene. Dette var uventet med tanke på 

at denne gruppen hadde høyere BMI enn de andre gruppene. Resultatet ble mer fremtredende, 

men fremdeles ikke signifikant, da Vd/F ble korrigert for vekt.   

 

Tmax var noe lavere hos de eldre pasientene i denne studien. Dette var ikke forventet da 

blodgjennomstrømningen til og peristaltikken i tarmene er redusert ved økt alder (8, 35). 

Redusert uttrykk av P-gp i lever (35) vil også kunne bidra til hurtigere absorpsjon av CsA på 

grunn av redusert utskillelse i gallen. Biotilgjengeligheten vil da øke siden en høyere andel av 

CsA-dosen vil nå systemisk sirkulasjon. Hvis biotilgjengeligheten øker med alderen vil den 

egentlige forskjellen i CL mellom eldre og yngre pasienter være større enn det som er vist i 

denne studien hvor vi kun har beregnet eliminasjonen som CL/F. Siden T1/2 også ble funnet å 

være redusert hos de eldre, er det rimelig å anta at det er en endring i CL, i tillegg til en 

eventuell endring i F. 

 

Ved redusert eliminasjon ville de eldre ha fått en høyere basis/”steady state”-konsentrasjon av 

CsA dersom de hadde fått tilsvarende doser som de yngre. Ved TDM av CsA unngås dette 

ved at disse pasientene får lavere doser, som fører til at ekstra bivirkninger unngås. Resultatet 

av dette er at Cmin er den samme for aldersgruppene, mens Cmax er redusert for personer med 

lav CL. Det er mulig at de reduserte Cmax-toppene fører til redusert immundempende effekt av 

CsA. Siden lymfocyttene mettes med CsA ved økende konsentrasjoner (11), er det ikke 

ønskelig at toppene er for høye, da dette kun vil føre til ekstra bivirkninger og ingen økning i 

immundempende effekt. Kanskje personer med redusert eliminasjon burde hatt lengre 

doseringsintervaller for å få en større forskjell mellom Cmin og Cmax? Dersom disse pasientene 

fikk hele døgndosen sin en gang om dagen istedenfor fordelt på to doser ville forskjellen blitt 

mye større. Pasientene ville fått økt Cmax og lavere Cmin, men tilsvarende AUC. Hvordan dette 

ville påvirke effekt og bivirkninger av CsA måtte blitt vurdert i en separat studie.    

 

Eldre viste seg, ganske overraskende, å være en homogen gruppe. Spredningen i resultatene 

var generelt høyere for de yngre pasientene. Gruppen med eldre vil derfor være mer 

forutsigbar og det kan gjøres mer radikale endringer når det ikke må tas hensyn til veldig 

ekstreme uteliggere.             
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9.3 Konsentrasjon av CsA i T-lymfocytter 

Resultatene av konsentrasjonsbestemmelser av CsA inne i T-lymfocyttene ville ha hjulpet oss 

med å få en bedre forståelse av hva endringene i farmakokinetikk ved økende alder vil kunne 

føre til. Dersom konsentrasjonen inne i T-lymfocyttene, hvor CsA utøver sin 

immundempende effekt (10-12), ikke blir påvirket av disse endringene, vil kanskje 

tilpasninger på dette grunnlaget være uheldig. En måte å unngå dette problemet på vil være å 

monitorere CsA etter konsentrasjonen inne i T-lymfocyttene. 

 

Det hadde også vært informativt med intracellulære målinger sett i forhold til genotypingen 

av P-gp og da spesielt hvorvidt TTT-haplotypekombinasjonen eller de enkelte SNPene i 

ABCB1-genet påvirker den intracellulære konsentrasjonen av CsA i T-lymfocyttene.       

 

9.4 Genotyping 

At 4 av 26 pasienter (15 %, 7,7 allel-%) har CYP3A5*1-genotypen og mulighet for å 

produsere funksjonelt CYP3A5-enzym samsvarer med nyere studier (28). Det var en fordel 

ved sammenlikning av resultatene at disse pasientene var jevnt fordelt mellom 

aldersgruppene. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i de farmakokinetiske parametrene 

til CsA hos pasientene med *1-allelet i forhold til hos gruppen uten mulighet for produksjon 

av funksjonelt CYP 3A5-enzym.    

 

Det ble funnet gjennomsnittlige, men ikke signifikante, forskjeller i forholdet mellom AUC av 

de enkelte metabolittene og AUC av CsA. Pasientene som hadde et CYP 3A5*1-allel hadde 

som forventet en litt økt andel av AM9-metabolitten som produseres av CYP 3A5-enzymet 

(16, 25). Sekundærmetabolitten til AM9, AM19 (16, 25) var også litt økt i forhold til hos 

pasientene med *3/*3-genotypen. AM4N-metabolitten, som kun dannes av CYP 3A4 (16, 

25), var noe redusert hos *1-pasientene, noe som var naturlig med tanke på redusert 

substrattilgang. Hos *1-pasientene var det også en liten økning i AM1, som tidligere ikke er 

beskrevet å være metabolisert av CYP 3A5-enzymet (16, 25). Dette kan skyldes at *1-allelet 

også påvirker ekspresjonen av CYP 3A4-proteinet (27). AM1c- og AM1c9-metabolittene var 

til stede i omtrent samme forhold til CsA i de 2 gruppene.  
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Nesten halvparten av pasientene (46 %) hadde en mulig ABCB1-TTT-haplotype. Resultatene 

tyder ikke på noen relevante endringer i farmakokinetiske parametere mellom pasientene med 

mulig TTT-haplotype og de uten mulighet for å ha TTT-haplotypen. Det er sannsynlig at 

mange av pasientene i mulig TTT-haplotypegruppen ikke har de tre mutasjonene til T på det 

samme allelet. Derfor er det naturlig å tenke at det trengs større grupper for å få frem 

forskjellene. Dersom det hadde vært inkludert pasienter i studien som hadde mutasjon til T på 

begge allelene og på alle tre stedene i genet ville det vært økt sannsynlighet for å kunne få 

frem forskjeller, da spesielt dersom disse hadde blitt sett på for seg selv.      

 

9.5 SphygmoCor 

Seniorgruppen utmerket seg med ekstra lave AIx-verdier, som tyder på god endotelfunksjon 

(66, 67). Det var uventet at denne gruppen skulle ligge lavere enn de yngre pasientene, både 

med tanke på økt alder (48) og siden denne gruppen hadde høyere BMI enn de to andre 

gruppene. En helt fersk studie på friske personer har derimot vist at BMI ikke kan brukes som 

indikator på arteriestivhet grunnet overvekt (68), og en annen ny artikkel fra Cheng tar for seg 

AIx som markør på arteriestivhet og konkluderer med at en matematisk feil i formelen for 

AIx fører til begrensninger i bruken (69). Wimmer konkluderer derimot med at AIx og PWV 

er avhengige mål på arteriestivhet (70), så bruken av AIx som markør på arteriestivhet er 

omdiskutert. AIx er gjentatte ganger vist å være en god markør på endotelfunksjon (66, 67), 

som uavhengig av sentral karstivhet er en markør på kardiovaskulær-dødelighet (67).       

 

Resultatene viser at PWV øker med alderen. Økt PWV er assosiert med økt sentral 

arteriestivhet (67). Dette var forventet å se da det er vist at eldre har stivere arterier enn yngre 

(48). En av de eldre pasientene, en kvinne på 75 år, utmerket seg med svært lav PWV-verdi i 

forhold til de andre i sin aldersgruppe. Det er ikke funnet forskjeller i PWV mellom kvinner 

og menn (71), men PWV er funnet å være arvelig (72).  

 

Blant pasienter som hadde vært i dialyse før Tx ble det funnet en gjennomsnittlig, men ikke 

signifikant, forskjell i AIx-verdiene. På bakgrunn av Chengs artikkel, som sår tvil om AIxs 

nytteverdi som markør på arteriestivhet (69), og med tanke på at det ikke ble funnet 

forskjeller i PWV ved denne pasientinndelingen, kan det tyde på at det ikke var forskjell i 

arteriestivhet. Men kanskje en indikasjon på redusert endotelfunksjon hos pasientene som 

hadde gjennomgått dialyse?   
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Siden SphygmoCor-undersøkelsen kun ble utført på en av pasientene som var retransplantert 

var det ikke mulig å si noe om hvilken påvirkning retransplantasjon har på arteriestivhet.  
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10 KONKLUSJON 

 
Resultatene av studien viser at eliminasjonen av CsA er signifikant lavere hos eldre 

nyretransplanterte pasienter. Hvorvidt endringene er så store at det krever nytt 

doseringsprinsipp for CsA-behandling hos eldre trengs flere studier for å fastslå. TDM tar 

høyde for de fleste kinetiske variasjonene til CsA, men resultatene kan muligens bidra til å 

bedre estimere initialdoseringen.  

 

Resultatene indikerer at genotyping av CYP3A5*1 og ABCB1 ikke ser ut til å kunne bidra til 

bedre monitorering av farmakokinetikken hos den enkelte pasient. 

 

Studien viser også at eldre nyretransplanterte pasienter har stivere arterier enn yngre pasienter 

i samme gruppe.  
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10.1 Hva kan gjøres videre? 

Studien inkluderte få pasienter og de intracellulære konsentrasjonsmålingene av CsA i T-

lymfocyttene er ikke analysert enda. Konklusjonen kunne godt mulig vært annerledes dersom 

flere pasienter hadde blitt inkludert og de intracellulære målingene hadde blitt gjort, da det 

hadde vært lettere å få frem signifikante forskjeller. Det er uansett nødvendig med større 

pasientpopulasjoner før resultatene kan benyttes klinisk. Ved å sammenligne de intracellulære 

målingene med målingene i fullblod vil man bedre kunne predikere forskjellen i 

immunosuppressiv effekt hos de ulike gruppene. 

 

Biotilgjengeligheten burde nok også blitt målt, da denne varierer veldig mellom personer. 

Parametere som CL og Vd ville vært mer nøyaktige dersom de hadde vært justert for F. 

 

CYP 3A7-genotype bør karakteriseres og påvirkningen på farmakokinetikken til CsA bør 

bestemmes. Resultatene vil vise om CYP 3A7-genotype er en avgjørende faktor som det bør 

tas hensyn til i klinikken.    

 

Ved å følge pasienter over mange år, vil en kunne se hvilke endringer som skjer i 

farmakokinetikken hos den enkelte pasient ved økende alder. Dermed kan endringene rettes 

mer direkte mot alder, og individuelle forskjeller mellom pasientene vil få redusert påvirkning 

på resultatene. 

 

Videre karakterisering av immundempingen som skjer ved økende alder vil være nyttig for å 

kunne tilpasse behandlingen til denne gruppen bedre. Kanskje eldre på grunn av dette har en 

lavere terapeutisk Cmin og kanskje endret P-gp uttykk på T-lymfocyttene er ansvarlig for de 

tilfellene hvor eldre får avstøtning? I så fall vil CsA-dosen kunne reduseres ytterligere, noe 

som vil redusere bivirkningene. Måling av P-gp-uttrykk og/eller intracellulære 

konsentrasjonsbestemmelser i T-lymfocyttene, som luker ut pasientene som får avstøtning, vil 

nok være påkrevd for å praktisk kunne senke Cmin av CsA hos eldre i klinikken.      
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11 APPENDIKS 

 

11.1 Reagenser 

✔ 50 basepar DNA stige, BioLabs, New England 

✔ Acetonitril (ACN): Acetonitrile (HPLC Grade), Merck, Darmstadt, Tyskland 

✔ Agarose, SeaKem® LE, Cambrex Bio Sience Rockland Inc, Rockland, ME USA 

✔ AM1, AM9 og AM1c, Novartis, Basel, Sveits 

✔ AM4N, AM19 og AM1c9, gave fra Dr. U. Christians, University of Colorado Health 

Sciences Center, Denver, Colorado, USA 

✔ Ammoniakkløsning, 25%: Ammoniaklösung 25% zur Analyse, Merck, Darmstadt, 

Tyskland 

✔ Ban I, BioLabs, New England 

✔ Bovint serumalbumin (BSA): Albumin bovine, Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA 

✔ Ciklosporin A, Novartis, Basel, Sveits 

✔ Ciklosporin C, Novartis, Basel, Sveits 

✔ Coomassie Brilliant Blue G-250, Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate, 

Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA 

✔ Deionisert vann fremstilt ved hjelp av Easypure UV, Barnstead, lowa, USA 

✔ Destillert vann fremstilt ved hjelp av Aquatron A4S, Bibby Science Products SA, 

Frankrike 

✔ Dinatriumhydrogenfosfatdihydrat (Na2HPO4 x 2H20): Di-Sodium hydrogen phosphate, 

Prolabo, Paris, Frankrike 

✔ Ethidiumbromide 

✔ Fosfatbufret saltvann (PBS): Phosphate Buffered Saline, BioErgonomics, St. Paul, MN, 

USA 

✔ Giemsa (azur-eosin-metylenblà 10sning), Merck, Darmstadt, Tyskland 

✔ Hae III, BioLabs, New England 

✔ Heparin 100 IE/ml, LEO Pharma AS, Oslo, Norge 
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✔ Isoton fortynningsvæske: Isoton (R) II Diluent, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA 

✔ Kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4): Kaliumdihydrogenphosphat, Merck, Darmstadt, 

Tyskland 

✔ Klorhexidin 1 %, Galderma Nordic AB, Bromma, Sverige 

✔ Maursyre: Ameisensäure 98 – 100 % zur Analyse, Merck, Darmstadt, Tyskland 

✔ May-Grünwald (eosin-metylenblå løsning), Merck, Darmstadt, Tyskland 

✔ MboI, Fermentas 

✔ Metanol: Methanol (HPLC Grade), Merck, Darmstadt, Tyskland 

✔ PCR Reagent System, Invitrogen 

✔ PrepaCyte®-TC, BioErgonomics, St. Paul, MN, USA 

✔ RsaI, Fermentas 

✔ SspI, Fermentas 

✔ Trypanblå 0,4 %: Trypan Blue solution 0.4 %, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA 

✔ Verapamil: (±) Verapamil hydrochloride, Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA 

✔ VitaLyse™, BioErgonomics, St. Paul, MN, USA 
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11.2 Løsninger 

✔ Ammoniumacetat (NH4
+COO-)-buffer, 20 mM, pH 3,6. En liter ionebyttet vann ble 

tilsatt 1,5 ml 25 % ammoniakkløsning. Maursyre ble dråpevis tilsatt blandlingen til pH 

3,6. 

✔ BSA-1øsning 2,0 mg/ml: 50 mg BSA ble løst i 25 ml PBS. Oppbevaring ved -20 °C. 

✔ Coomassie Brilliant Blue G-250-løsning, 25 %: 7,5 ml Coomassie Brilliant Blue G-

250 ble tilsatt 22,5 ml destillert vann. Løsningen ble filtrert 0,2 μm før bruk. 

Holdbar i to uker ved romtemperatur. 

✔ Mobilfase A: ACN/20 mM NH4
+COO- (20:80 v/v): 100 ml ACN og 400 ml 20 

mM NH4
+COO- ble blandet. Oppbevaring ved romtemperatur. 

✔ Mobilfase B: ACN/20 mM NH4
+COO- (80:20 v/v): 400 ml ACN og 100 ml 20 mM 

NH4
+COO- ble blandet. Oppbevaring ved romtemperatur. 

✔ LC-MS/MS-tuningløsninger av CsA, metabolitter og CsC, 2,0 μg/ml: 0,2 ml 

av stamløsninger av stoffene ble dampet inn til tørrhet med nitrogengass og 1øst i 

1,0 ml ACN/20 mM NH4
+COO- (40:60 v/v). 

✔ Stamløsninger av CsA, metabolitter og CsC, μg/ml: Tørrstoffene ble innveid og 1øst i 

metanol. Oppbevaring ved -20 °C. 

✔ Sørensens fosfatbuffer pH 6,8: Kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4, FW 136,09) 0,034 

M og dinatriumhydrogenfosfatdihydrat (Na2HPO4 x 2H2O, FW 177,99) 0,033 M 

ble blandet i forholdet 1:1. Destillert vann ble benyttet som 1øsningsmiddel. 

Oppbevaring ved 4 °C. 

✔ Verapamilløsning 5,0 mg/ml: 50,0 mg verapamilhydroklorid (FW 491,1) ble 1øst i 

10,0 ml destillert vann. Oppbevaring ved 4 °C, beskyttet mot lys. 

✔ TBE 1 % løsning: 10 x TBE løsning ble utblandet 10:1000 med destillert vann. 
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11.3 Utstyr 

✔ Absorbansmåling: GeneQuant pro, Amersham pharmacia biotech, Biochrom Ltd, 

Cambridge, England 

✔ Büker-kammer, Assistent, Tyskland 

✔ DNA isolering: QIAamp® DNA Mini Kit and QIAamp DNA Blood Mini Kit, 

QIAGEN, internasjonalt 

✔ EDTA-rør, BD Vacutainer® 

✔ Elektroforese: Electrophoresis constant power supply ECPS 3000/150, Pharmacia 

Fine Chemicals 

✔ Elektroforese: Gel Electrophoresis Apparatus GNA-200, Pharmacia, Sverige 

✔ Fast-fase-kolonne: Water Oasis®, HLB 1cc (30 mg) Extraction Cartridge, Waters 

Corporation, Irland 

✔ Heparinrør, BD Vacutainer® 

✔ Heparinrør, Venoject®, Lithium/Sodium Heparin, 10 ml. Terumo Europe, Leuven, 

Belgia 

✔ Membranfilter 0,2 μm: Cellulose acetate membrane filter 0.2 μm, Schleicher & 

Schuell Microscience, Dassel, Tyskland 

✔ Mikroplate 96-brønner: Microwell Plates, 96 wells. Nunc A/S, Roskilde, Danmark 

✔ Mikroskop: Leica, DMIL, Portugal 

✔ Mikroskop: Reichert 359.107, Østerrike 

✔ Nitrogengass, AGA Progas A/S, Oslo, Norge 

✔ PAXgeneTM Blood RNA Tube, Pre Analytix GmbH, QIAGEN/BD, Storbritania 

✔ PCR: GeneAmp® PCR System 9700, PE Applied Biosystems, USA 

✔ pH-meter m/bufferløsninger: Ф50 pH Meter Beckman Instruments Inc., CA, USA 

✔ Sentrifuge: KS-8000 Kubota, Kubota Corporation. Tokyo, Japan 

✔ Sentrifuge: Universal 32 R, Hettlich Zentrifugen. Tuttlingen, Tyskland 

✔ SphygmoCor, AtCor Medical 

✔ Ultralydsonikator: VibraCell, Sonics & Materials Inc., Danbury, CT, USA 

✔ Varmeblokk: Digital Dry Bath, Labnet International, Inc., NJ, USA 
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✔ Varmeblokk: DRI-BLOCK® DB-2°, TECHNE, Cambridge, England 

✔ Varmeskap fra Fermaks 

✔ Viktor absorbansmåler: Wallac 1420 Victor3™ Multilabel Counter, PerkinElmer 

Corp., Norwalk, CT, USA 

✔ Vippe: Vari-Mix, Thermodyne, Oslo, Norge 

✔ Whirlmikser: Bio Vortex V1, BIOSAN, MONTEBELLO DIAGNOSTICS A/S, Oslo, 

Norge 

✔ Whirlmikser: MS1 Minishaker, IKA-Works Inc.. Wilmington, NC, USA 

✔ Z2™ Coulter Counter®, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA 

✔ Vakum-sentrifuge system, Thermo Electron Corporation, Milford, MA, Canada 

(sentrifuge: SPD 121 P-230, pumpe: OFP 400, kjølende dampfelle: RVT 4104-230) 

✔ Ultralydbad: Bandelin Sonorex RK100, Bandelin, Berlin, Tyskland  

✔ Ultralydbad: Bransinic 220, Hugo Risø A/S, Tåsen, Oslo 

 

Annet utstyr: Standard laboratorieutstyr. 
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11.4 Tabell over demografiske parametere – tillegg til Tabell 3  

 
Aldersgruppe Demografiske parametere 

18-45 45-65 >65 Alle 
p 

Antall pasienter 9 5 11 25 0,00 
Høyde (m)4 1,8 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 0,51 
Vekt (kg) 76,4 ± 7,3 80,8 ± 19,4 74,0 ± 14,0 76,2 ± 13,0 0,64 

Grunnsykdom       

Cystenyre 1 2 3 6 0,45 
Glomerulonefritt 2 2 0 4 0,11 
Hydronefrose 2 0 0 2 0,15 
Intestinal-nefritt  0 0 1 1 0,25 
Nefrosklerose 2 0 7 9 0,07 
Pyelonefritt 1 0 0 1 0,40 
SLE 1 0 0 1 0,40 
Wegners sykdom 0 1 0 1 0,13 

Legemidler       

ACE-hemmer 0 1 0 1 0,13 
Antiviralemidler 2 1 3 6 0,94 
Benresorpsjonshemmer 0 0 1 1 0,52 
Nitropreparater 0 0 1 1 0,52 
Protonpumpehemmer 9 5 11 25  
Stoffskiftehormoner 2 1 0 3 0,26 
Tromboseprofylakse 2 2 9 13 0,03 
α-blokker 1 1 0 2 0,36 
β-blokker 3 3 8 14 0,21 

Blodprøvesvar på prøvetakingsdagen       

P-Urea (mmol/L) 11,7 ± 3,5 16,3 ± 10,3 11,5 ± 3,8 12,5 ± 5,6 0,46 
P-Urinsyre (mmol/L) 380 ± 86 412 ± 130 441 ± 126 416 ± 114 0,57 
P-Kreatinin (μmol/L) 139 ± 50 171 ± 110 131 ± 48 142 ± 64 0,67 
P-Protein Total (g/L)4 713 661 642  0,01 
P-Albumin (g/L)4 41 40 38  0,31 
P-Billirubin Total (μmol/L) 9,6 ± 1,7 9,6 ± 2,9 14,2 ± 8,5 11,6 ± 6,1 0,16 
P-ASAT (U/L) 21,1 ± 11,4 23,6 ± 3,5 21,6 ± 8,4 21,8 ± 8,7 0,64 
P-ALAT (U/L)4 27 26 27  0,96 
P-CRP (mg/L)4 5,9 1,7 2,4  0,13 
P-glukose (mmol/L) 5,3 ± 1,4 4,7 ± 0,7 4,9 ± 0,5 5,0 ± 1,0 0,64 

Forkortelser: Anmerkninger:    

ALAT = alaninaminotransferase 1Utført på 5 pasienter  

ASAT = aspartat-aminotransferase 2Utført på 9 pasienter  

B = i fullblod 3Utført på 7 pasienter  

CRP = C-reaktivt protein 4Ikke normalfordelt data:  

P = i plasma Mann-Whitney test ble utført istedenfor T-test   

SLE = systemisk lupus erythematosus  Median er oppgitt istedenfor gjennomsnitt   
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11.5 Tabell over konsentrasjonene av CsA og de ulike metabolittene 
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11.6 Tabell over resultatene fra genotypingen av pasientene 

ABCB1 Pasient 
C1236T C3435T G2677A/T 

CYP3A5 

1 C/T C/C T/T *3/*1 
2 T/T T/T G/G *3/*3 
3 T/T T/T G/G *3/*3 
4 C/T C/C T/T *3/*3 
5 T/T T/T G/G *3/*3 
6 T/T T/T G/G *3/*3 
7 C/C C/T T/T *3/*1 
8 C/T C/C G/T *3/*3 
9 C/T T/C G/T *3/*3 

10 C/T C/T G/T *3/*3 
11 C/T C/T G/T *3/*1 
12 C/C T/T T/T *3/*3 
13 T/T C/C G/G *3/*3 
14 C/T C/T G/T *3/*3 
15 T/T C/C G/G *3/*3 
16 C/T C/C G/T *3/*3 
17 C/T C/T G/T *3/*3 
18 C/T C/T G/T *3/*3 
19 C/C T/T T/T *3/*3 
20 C/T C/C G/T *3/*1 
21 C/T C/T G/T *3/*3 
22 C/T C/T G/T *3/*3 
23 C/T C/T A/T *3/*3 
24 C/T C/T G/T *3/*3 
25 C/T T/T A/T *3/*3 
26 C/T T/T G/T *3/*3 
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11.7 Pasientinformasjon og samtykkeerklæring 
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11.8 Protokoll for studien 
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11.9 Tillatelse til å opprette forskningsbiobank 
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