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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Immunsupprimerende behandling er nødvendig for å kunne utføre allogen 

transplantasjon. Pga. smalt terapeutisk vindu og varierende farmakokinetikk er terapeutisk 

legemiddelmonitorering nødvendig. En farmakodynamisk legemiddelmonitorering som måler 

legemidlenes effekt i deres målceller er en attraktiv løsning som kan beskrive immunstatus 

mer direkte enn legemiddelkonsentrasjoner.  

Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvordan metabolsk aktivitet, puriner 

og IMPDH-kapasitet blir påvirket av immunsupprimerende behandling det første året etter 

transplantasjon hos nyretransplanterte pasienter. Biomarkørene skal relateres mot 

farmakokinetikk og avstøtninger og det skal foreslås markør-kandidater for videre studier.  

Metode: Blodprøver fra nyretransplanterte pasienter ble tatt 0-4 dager før transplantasjon og 

6-9 dager, 5-7 uker og ett år etter. Ved prøvedagene etter transplantasjon skal ble det tatt 

prøver rett før dose og 1,5 timer etter dose. Fra fullblod ble perifere mononukleære blodceller 

(PBMC) isolert og aktiveres ex-vivo med PMA. Etter inkubasjon ble metabolsk aktivitet målt 

med WST-1 og spektrofotometri. Mengde adenin og guanin ble målt med HPLC-MS/MS. 

IMPDH-kapasitet  ble målt ved å tilsette substrat (IMP) til PBMC-lysat og produsert mengde 

produkt (XMP) etter 120 minutter ble målt med HPLC-MS/MS. Det ble konstruert 

legemiddelrespons før transplantasjon 

Resultater: Tyvesyv pasienter er inkludert. Mykofenolat gav kraftigst maksimal inhibering 

før transplantasjon. Etter transplantasjon var alle biomarkørene redusert og ble ytterligere 

redusert fra t0 til t1,5. Biomarkørene økte i verdi fra 6-9 dager til ett år. Ingen klar 

sammenheng mellom biomarkører og avstøtning kunne bli påvist. Biomarkørene ble lite 

påvirket hos pasienter uten mykofenolat. Mykofenolatkonsentrasjon korrelerte kun i enkelte 

tilfeller med biomarkørene. 

Konklusjon: Biomarkørene metabolsk aktivitet, IMPDH-kapasitet, adenin og guanin blir 

påvirket av mykofenolat. En reduksjon over tid kan indikere at PBMC blir mindre sensitive 

for legemidlene. Videre studier basert på de markørene vi har beskrevet vil belyse den 

komplekse farmakodynamikken til disse legemidlene.  
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Forord 
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ved Avdeling for Farmakologi ved Rikshospitalet hvor jeg har studert biomarkører hos 

nyretransplanterte. Jeg er takknemlig for denne muligheten, da det faglige miljøet er ledende i 
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masterstudenter. Jeg vil derfor takke Kristine Hole, Christine Berg og Hanne Fiskvik Fleiner 

for deres arbeid. Hele studien kunne heller ikke vært mulig uten Morten Skauby, Pål-Dag 

Line, Karsten Midtvedt eller Sara Bremer. For hans innsats i å måle 

legemiddelkonsentrasjoner og innsikt i analytiske metoder ønsker jeg også å takke Anders 

Andersen. Jeg ønsker også å takke patologiavdelingen for deres bidrag.  

Jeg ønsker også å takke Margrete Kasbo og Lucretia Udding for deres innspill, hjelp og støtte. 

Byrder blir lettere og gleder blir større når man deler dem med hverandre. Derfor vil jeg takke 

Farmasipraksisforeningen for deres støtte i denne hektiske perioden. 

Til slutt vil jeg også takke pasientene og håper at den kunnskap vi får kommer dem og deres 

medpasienter til gode. 
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1 Introduksjon 

1.1 Historisk om organtransplantasjon 
Nye kirurgiske teknikker på starten av 1900-tallet åpnet muligheten for organtransplantasjon. 

Selv om transplantasjon av organer innad samme organisme (autogen transplantasjon) ble 

vellykket, klarte man ikke å transplantere organer mellom arter (xenogen transplantasjon) 

eller mellom genetisk ulike organismer fra samme art (allogen transplantasjon); mottakeren 

kropp avviste det donerte organet [1-3]. Ruth Tucker fikk i 1950 som første person 

transplantert en nyre fra et annet menneske. Nyren mistet gradvis funksjon, men fungerte 

lenge nok til at Tuckers egne nyrer klarte å restituere seg og hun levde i 5 år til [3]. Den første 

vellykkede transplantasjonen mellom to levende mennesker ble gjennomført i Boston i 1954 

da kirurger klarte å transplantere en nyre mellom to eneggede tvillinger (isogen 

transplantasjon) [4].  

Ved Oslo Rikshospital (nå Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet) gjennomførte 

Leif Efskind det første forsøket på en nyretransplantasjon i Norden kun to år etter 

gjennombruddet i Boston. Transplantasjonen var mellom to mennesker som ikke var genetisk 

identiske (allogen transplantasjon). Pasienten overlevde 30 dager med den nye nyren, en 

suksess med tanke på at de immunsupprimerende midlene vi har i dag var fraværende [5]. 

Siden oppstarten av transplantasjonsprogrammet i Norge i 1969 har det blitt utført mer enn 

6 000 nyretransplantasjoner og per i dag utføres det ca. 300 i året, i hovedsak ved Oslo 

Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet[6]. Ved forskning på organtransplantasjon har 

nyretransplanterte tradisjonelt vært den vanligste studiepopulasjonen. Dette kommer av at det 

finnes relativt mange nyrer tilgjengelig da donor kan være levende og dette gir et stort 

pasientgrunnlag. I tillegg vil levende donor gjøre transplantasjonsprosessen lettere å 

planlegge, samt at iskemi, tid på is og lignende er kort og standardisert. En annen viktig grunn 

til at nettopp nyrer brukes i slike studier er at organets funksjon kan estimeres i form av 

kreatininmålinger er enkle å utføre 
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1.2 Utviklingen av immunsuppresiva 
For å forhindre avstøtning ble det i begynnelsen brukt bestråling av benmarg og kortison, men 

dette viste seg å være lite effektivt og svært risikofylt [7]. En av de første 

immunsupprimerende legemidlene var azatioprin (AZA) som kom på 60-tallet [8]. AZA 

forbedret prognosene betraktelig og gav i kombinasjon med prednisolon en ett års 

overlevelsesrate på 50 % for nyretransplantatet [9]. 

AZA regnes som å være et cytostatisk immunsuppresiva og var opprinnelig tiltenkt å være et 

kreftlegemiddel. Et annet mye bruk legemiddel, som nå i stor grad har erstattet AZA, er 

mykofenolatsyre (MPA) [10].  MPA kom på markedet som prodrugesteren 

mykofenolatmofetil (MMF) midt på 1990-tallet. MPA har vist å være et effektivt 

immunsupprimerende legemiddel etter transplantasjoner [11-13]. 

Ciklosporin A (CsA) ble oppdaget i 1969 i en jordprøve hentet fra Hardangervidda. CsA har 

bidratt betydelig til at overlevelsesraten for nyretransplantat etter ett år i dag ligger på 90-

95 % [9, 14]. Takrolimus (TAC) ble oppdaget på Japan i 1984 og dets immunsupprimerende 

effekt ble først beskrevet i 1987 [15]. Sammen med CsA utgjør disse legemidlene gruppen 

kalt kalsinevrinhemmere (CNI).  

Rapamycin ble også oppdaget på Påskeøyen i 1975. Rapamycin, senere kjent om sirolimus 

(SIR), ble først beskrevet som et nytt antifungalt middel [16], men det ble oppdaget at 

legemiddelet hadde potent immunsupprimerende effekt [17]. Rapamycin ble senere lansert 

som en ny klasse immunsupprimerende legemiddel kalt mammalian eller mechanistic target 

of rapamycin (mTOR)-hemmere og fikk markedsføringstillatelse i 1999. Et derivat av SIR har 

senere blitt utviklet og kalles for everolimus (EVE). Everolimus er også godkjent som et 

legemiddel mot visse typer brystkreft [18].  

I dag inngår MPA, CNI og mTOR-hemmere i legemiddelregimer sammen med bl.a. 

antistoffer mot interleukin-2-reseptor og glukokortikoider.  

1.3 Immunologiske aspekter ved allogen 
transplantasjon 

Før farmakologisk immunsuppresjon ble etablert var tilnærmet de eneste suksessfulle 

transplantasjonene mellom identiske (monozygote) tvillinger [19, 20]. Monozygote tvillinger 
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har også i senere tid vist å kunne ha et bedre klinisk utfall enn andre transplanterte, også uten 

immunsuppresiva [21]. Grunnen til det dårligere utfallet ved ikke-monozygote 

transplantasjoner skyldes forskjeller i gener som koder for bl.a. blodtype og humant leukocytt 

antigen (HLA). På røde blodceller (RBC) og endotel hos mennesker finnes to 

overflateproteiner kalt A og B. Hvert individ har enten en av disse, begge eller ingen og vil ha 

tilsvarende motsatte antistoffer. Dvs. at de uten A- og B-antigen vil ha antistoffer mot begge 

overflateproteinene og de med A- og B-antigen vil ikke ha noen antistoffer mot disse. Om 

mottakeren av et transplantat har antistoffer mot A og/eller B antigen, vil disse umiddelbart 

etter reperfusjon binde seg til antigen på endotel og initiere en kaskadereaksjon som vil føre 

til komplement- og blodplateaktivering, lokal koagulasjon og nekrose.  

HLA er et sentralt proteinkompleks for intercellulær kommunikasjon og interaksjon mellom 

immunceller samt interaksjon mellom immunceller og kroppens øvrige celler. HLA er svært 

genetisk forskjellig mellom individer (polymorft) og vil kunne oppfattes som fremmed av en 

mottakers immunsystem som ikke er genetisk identisk med donor. Eventuelle eksisterende 

antistoffer hos mottaker mot de allogene HLA-molekylene, spesielt HLA klasse I, vil nesten 

umiddelbart gi et antistoffmediert angrep på transplantatet etter reperfusjon. Sammen med 

antistoffer mot A- eller B-antigen på RBC vil dette føre til det som kalles hyperakutt 

avstøtning og kan påvises nesten umiddelbart etter reperfusjon. For å unngå dette testes donor 

og mottaker for blodtype- og HLA-kompatibilitet før operasjonen, noe som effektivt har 

redusert forekomsten av hyperakutt avstøtning [22, 23] 

Akutt avstøtning har høyest prevalens i det første året etter transplantasjon. Denne deles inn i 

antistoff- og cellemediert akutt avstøtning. Antistoffmediert akutt avstøtning karakteriseres av 

et raskt tap av organfunksjon som følge av inflammasjon. Antistoffene kan bl.a. bli dannet 

pga. en tidligere eksponering av lignende antigen. Hovedmålet for disse antistoffene er som 

oftest HLA-molekyler på endotel i peritubulære og glomerulære kapillærer i den 

transplanterte nyren. Cellemediert akutt avstøtning involverer profesjonelle 

antigenpresenterende celler (APC) og T-celler. T-celler kan ikke gjenkjenne antigen direkte, 

men må få denne presentert av en APC og dette kan skje gjennom tre veier; direkte, indirekte 

og semidirekte. Ved indirekte presentasjon vil mottakers APC endocytere proteiner eller 

peptider fra allograftet og presentere dette til mottakers naive T-celler i sekundært lymfevev. 

Direkte presentasjon er lik indirekte bortsett fra at det er donors APC som presenterer 

antigenet til mottakers naive T-celler. Den siste måten allogent antigen kan presenteres på er 
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ved at membranfragmenter med MHC molekyler som er festet til MHC-fragmenter fra donor 

blir endocytert av mottakers APC og presentert på dens MHCII-overflateproteiner og dette 

kalles for semidirekte presentasjon [22] 

En tredje form for avstøtning er kronisk avstøtning, også kjent som kronisk allograft 

dysfunksjon (CAD) eller kronisk allograft nefropati. Disse betegnelsene har mer nylig blitt 

erstattet av betegnelsen interstitsiel fibrose og tubulær atrofi (IFTA). IFTA kjennetegnes av et 

langsomt tap av organfunksjon. Denne typen avstøtning blir karakterisert av prolifirasjon av 

glatt muskel i transplantatets arterier og arterioler. Dette resulterer i forsnevring av blodkarets 

diameter med påfølgende iskemi og tap av funksjon. [23, 24]. Patofysiologien og etiologien 

bak IFTA er fortsatt ukjent og dårlig beskrevet, men både immunologiske og ikke-

immunologiske faktorer har blitt beskrevet. En akutt avstøtningsepisode, spesielt 3 måneder 

postoperativt eller senere, har vist å ha sammenheng med utviklingen av IFTA. Andre ikke-

immunologiske grunner til IFTA kan være en mismatch mellom organet og mottaker med 

tanke på kapasitet, hjernedød hos donor eller iskemi-/reperfusjonsskade under transport og 

operasjon. En hypotese er at både de immunologiske og ikke-immunologiske risikofaktorene 

akselererer aldringen av cellene i transplantatet som deretter mister evnen til å reparere og 

helbrede skader og føre til IFTA hos nyretransplanterte pasienter [24]. Også 

legemiddeltoksisitet knyttet til immunsuppresiva har blitt forslått som mulig årsak. 

For å kunne diagnostisere en avstøtning tas det biopsier av graftet. Et internasjonalt 

klassifiseringssystem bygd på konsensus har blitt utviklet (Banff-klassifiseringene) for å 

systematisere de mikroskopiske observasjonene sett i biopsiet som ikke-avstøtning, 

borderline-avstøtning eller avstøtning. Avstøtninger kan inndeles i subklasser etter alvorlighet 

og om det er antistoffmediert (B-cellemediert) eller T-cellemediert. Det avholdes 

regelmessige konferanser for å oppdatere klassifiseringsystemet [25].  

1.4 Immunsuppresiv farmakologi 
Ved OUS består den immunsuppresive behandlingen ved nyretransplantasjon vanligvis av IL-

2R-antistoffer, CNI, glukokortikoider og mykofenolat [26]. Behandlingens formål er å hindre 

avstøtning av transplantatet, men unngå å svekke immunsystemet som følge av 

overbehandling. Behandlingen er delt inn i induksjonsfase, vedlikeholdsfase og 

avstøtningsbehandling hvor første og sistnevnte er preget av aggressiv behandling, mens man 

ønsker å minimere behandlingen i vedlikeholdsfasen. 
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1.4.1 Basiliximab 

Interleukin 2 (IL-2) er et cytokin sentralt i proliferasjonen og differensieringen av T-celler. 

Ved aktivering av en T-celle via en APC vil T-cellen øke produksjonen av IL-2 og samtidig 

øke interleukin 2-reseptors (IL-2R) affinitet til IL-2. Binding av IL-2 til høyaffinitets IL-2R 

vil føre til celledeling og differensiering til Th1, Th2, Th17 og Treg. [23]. IL-2R antistoffer som 

basiliximab fungerer immundempende ved å blokkere IL-2 fra å bindes til høyaffinitets IL-

2R. Basiliximab er et antistoff som bindes til α-kjeden i IL-2R. α-kjeden uttrykkes primært på 

overflaten til aktiverte T-celler [27]. Basiliximab vil derfor hindre proliferasjon og 

differensiering av aktiverte T-celler.  

En gjennomgang har vist at basiliximab signifikant reduserer forekomsten av akutt avstøtning 

i løpet av det første året etter transplantasjon, men at graft- og pasientoverlevelse ikke var 

endret [27]. I en annen gjennomgang viste Chapman et al. at forekomsten av død, tap av graft 

eller akutt avstøtning var redusert ved 3 år postoperativt, men ingen forskjell ved 5 år [28] noe 

som også har blitt vist i en senere studie [29]. I en analyse hos 3344 nyretransplanterte med 

levende donor hadde 44 % fått induksjonsbehandling med enten basiliximab eller daclizumab 

(også et antistoff mot α-kjeden i IL-2R) og det ble sett en redusert risiko for avstøtning i 

gruppen med basiliximab eller daclizumab samt høyere GFR etter 5 år [30]. Hos 

levertransplanterte har det blitt demonstrert at induksjonsbehandling med basiliximab 

sammen med forsinket oppstart av CNI kan senke insidensen akutt nyreskade [31]. 

Basiliximab utviser lite farmakokinetisk (PK) variasjon mellom pasienter og fast dose på 20 

mg i.v. rett etter transplantasjon samt ny dose ved dag 4 postoperativt anbefales [26, 27]. 

Sammen med en halveringstid på 6,5 ± 2,2 dager sikrer dette en serumkonsentrasjon på >0,2 
μg/mL, som er konsentrasjonen nødvendig for metning av IL-2R-epitoper, i minst 3 uker [27] 

Sammenlignet med immunsuppresiv behandling uten basiliximab har det ikke blitt sett noen 

signifikant endring i forekomsten av malignitet, infeksjoner eller andre relaterte bivirkninger, 

men sjeldne tilfeller av anafylaktisk sjokk har blitt rapportert ved bruk av basiliximab [27]. En 

teoretisk bivirkning er at blokkering av IL-2R hindrer også differensiering til Treg, en sentral 

celletype i utviklingen av grafttoleranse [32], men det har blitt sett at den hemmende effekten 

av Treg ikke er forskjellig mellom personer som har fått induksjonsbehandling med 

basiliximab og personer som ikke har mottatt induksjonsbehandeling [33, 34]. Dette kan 

forklares med den korte eksponeringstiden en induksjonsbehandling innebærer. 
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1.4.2 Kalsinevrinhemmere 

Stimulering av T-celle reseptoren (TCR) øker det intracellulære nivået av Ca2+. Sammen med 

kalmodulin vil Ca2+ føre til aktivering av kalsinevrin, en serin/treonin-fosfatase. Aktivert 

kalsinevrin vil bl.a. defosforylere nukleær faktor for aktivering av T-celle (NFAT). 

Defosforylert NFAT translokaliseres til kjernen, bindes til aktiveringsprotein 1 (AP-1) og 

danner transkripsjonsfaktor for IL-2 og IL-2R, i tillegg til en rekke andre cytokiner (IL-3, -4, -

5, -8, -13, granlocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor (GM-CSF), tumor nekrosefaktor 

alfa (TNF-α) og interferon gamma (IFN-γ) [35]). CsA og TAC er CNI som i cytosol vil binde 

seg til henholdsvis ciclofilin (CyP) og FK-bindende protein 12 (FKBP12). Disse kompleksene 

vil inhibere kalsinevrin, og hindrer dermed transkripsjon av immunrelaterte gener, spesielt av 

IL-2 og IL-2Rα, og aktiveringen av T-celler bremses eller blokkeres [23, 36] (se Figur 1). 

Andre effekter mediert av CsA i immunceller er forhindret ekspresjon av CD5 og ĸ-delen av 

immunoglobuliner i B-celler, IL-4, IL-5 og TNF-α i mastceller og GM-CSF og TNF-α i 

naturlige drepeceller (NK-celler) [37].  

CsA er et svært lipofilt molekyl og dets orale biotilgjengelighet varierer mellom 10 og 89 %.  

Distribusjonsvolumet (Vd) er mellom 3 og 5 L/kg og i blod er mellom 4 og 9 % fordelt i 

lymfocytter. CsA blir i stor grad metabolisert via CYP3A og metabolittene skilles ut i galle 

med en halveringstid mellom 5 og 27 timer [38]. Den store variasjonen i oral 

biotilgjengelighet kan forklares ved at når legemidlet gis i vanlig olje-i-vann emulsjon 

(Sandimmun®, Novartis) vil den distribueres i oljedråper som må dispergeres vha. gallesyrer 

og pankreatin til miceller for at CsA kan absorberes over tarmveggen. For å redusere 

variabiliteten av CsA-absorpsjon har det blitt utviklet en mikroemulsjonsformulering 

(Sandimmun Neoral ®, Novartis) som danner små emulsjonsdråper som etterligner micellene 

dannet via galle og pankreatin. Denne nye formuleringen gir generelt høyere 

biotilgjengelighet og eksponering, utviser mindre inter- og intravariasjoner [39] og bedre 

sammenheng mellom p.o. dose og AUC basert på konsentrasjoner i fullblod [40]. Det bør 

påpekes at selv om interindividuelle variasjoner har gått ned med ny formulering, er det 

fortsatt store og klinisk betydningsfulle forskjeller i PK mellom individer, spesielt i 

absorpsjonsfasen [41].  

En gjennomgang av TAC-PK ble gjort av Staatz et al. i 2004 [42]: I likhet med CsA er TAC 

relativt lipofilt og dette påvirker absorpsjonen; i snitt ligger denne på 25 %, men varierer 

mellom 5 og 93 %. Høyeste plasma- og blodkonsentrasjon sees som oftest mellom 0,5 og 1 
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time, men forlenget og forsinket opptak samt sekundære topper har blitt observert. Diaré og 

hepatitt C har vist å kunne øke den høyeste oppnådde legemiddelkonsentrasjonen(Cmax). Den 

dårlige vannløseligheten og varierende gastrointestinal (GI)-motilitet hos transplanterte kan 

være en forklaring på variasjon i absorpsjon. TAC er både et substrat for P-glykoprotein (Pgp) 

og CYP3A. Dette fører til at TAC utsettes for utstrakt første passasje (first pass)-

metabolisme; CYP3A i tynntarm metaboliserer TAC og Pgp kan uskille umetabolisert TAC 

samt metabolitter tilbake til lumen, hvor legemidlet igjen blir absorbert og metabolisert av 

CYP3A. Siden interindividuell Pgp-mengde i tynntarm kan variere mellom 2 og 8 ganger kan 

også dette føre til variasjoner i TAC absorpsjon. I blod distribueres TAC i stor grad til RBC 

som fører til at fullblodkonsentrasjon kan være mellom 14 og 114 ganger større enn 

tilsvarende plasmakonsentrasjoner og denne fordelingen vist seg å være 

konsentrasjonsavhengig. I plasma er 99 % av TAC proteinbundet til α1-glykoproteiner, 

lipoproteiner, globuliner og albumin. TAC blir i stor grad metabolisert via CYP3A og mindre 

enn 5 % umetabolisert TAC finnes i fæces og urin. Det er vanskelig å skille mellom 

affiniteten til de forskjellige isotypene til CYP3A, men personer som har genvarianten 

CYP3A5*1 (utrykker enzymet) krever høyere TAC-dose for å oppnå samme minimum 

konsentrasjon (C0) som dem uten CYP3A5-uttrykk. Inntil 15 metabolitter blir dannet hvorav 

hovedmetabolitten (13-O-desmetyltakrolimus) utviser ca. 10 % aktivitet ift. TAC. Av 

metabolittene skilles 95 % via galle og galleobstruksjon har vist å kunne øke 

blodkonsentrasjonen av metabolittene. Ca. 2,4 % utskilles i urin. Studier på inntak av TAC 

sammen med mat har også blitt beskrevet; Bekersky et al. viste i en studie hos friske frivillige 

(n=15) et klinisk signifikant fall i relativ biotilgjengelighet samt nedsatt absorpsjonshastighet 

[43], og i en annen (n=16) at inntak 1 time før, sammen med og 1,5 timer etter måltid gav 

signifikant lavere relativ biotilgjengelighet enn ved faste [44]. Andre har vist at 

nyretransplanterte fikk nedsatt Cmax og AUC når TAC ble administrert 1 time etter vs. 1 time 

før måltid [45], men en annen studie hvor stabile nyretransplanterte (n=27) byttet fra å ta TAC 

uten mat til sammen med mat viste ingen signifikant nedsatt C0-nivå en uke etter byttet [46]. 

TAC har vist å kunne gi bl.a. nevrologiske, gastrointestinale, infeksiøse og maligne 

bivirkninger. Nevrologiske bivirkninger er som oftest assosiert med i.v. behandling av TAC 

og kan manifestere som milde (insomnia, milde tremorer, hodepine, lysfølsomhet, mareritt 

eller hypersensitivitet) eller sjeldne og alvorlige (krampeanfall, akinetisk mutisme, ekspressivt 

aphasia, koma eller delirium) hvorav sistnevnte gruppe er assosiert med høye 

blodkonsentrasjoner [42]. TAC er et makrolid som er kjent for å kunne gi gastrointestinale 
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bivirkninger [47] og forekomst av diaré (22-72 %), kvalme (17-46 %) og forstoppelse (31-35 

%) [42] er derfor logiske. Inntil tre fjerdedeler opplever en eller flere infeksjoner i løpet av det 

første året og forekomsten av maligniteter er rapportert til å være 1 % for ikke-lymfatiske 

maligniteter og for lymfomer 1,5 % [42].  

En kjent bivirkning av CNI er nefrotoksisitet, som påvirker transplantatets levetid ved 

nyretransplantasjon [48-51]. CNI-indusert nefrotoksisitet (CIN) kan deles inn i akutt og 

kronisk. Akutt CIN er en reversibel reduksjon av nyrens funksjon og oppstår pga. 

vasokonstriksjon av afferente renale arterioler. Flere mekanismer kan ligge bak denne 

kontraksjonen bl.a. økt produksjon av endotelin (en potent vasokonstriktor), aktivering av 

renin/angiotensin-systemet (angiotensin II gir redusert blodgjennomstrømning i nyrer), 

forskyvning av arakidonsyremetabolitters balanse mellom vasokonstriksjon og –dilatasjon 

mot mer vasokonstriksjon og redusert NO-syntese og –biotilgjengelighet. I tillegg kan CsA 

aktivere det sympatiske nervesystemet i den gjenværende nyren som fører til økt vaskulær 

motstand [52] (transplantert nyre vil ikke påvirkes da denne ikke blir innervert). Kronisk CIN 

er en av de største utfordringene ved CNI-behandling i dag og kan være grunnen til at 

langtidsoverlevelse av graft ikke har økt tilsvarende som graftoverlevelse det første året etter 

transplantasjon [52-55]. Kronisk CIN er irreversibel og patologiske kjennetegn sees nesten 

universelt etter 10 år. De viktigste patologiske endringene som er observert er interstitiell 

fibrose, tubulær atrofi og fokal glomerual sklerose. Et av de mest sentrale kjennetegnene er 

utviklingen av hyalindepoer i veggen hos afferente renale arterioler som påfølgende kan gi 

innsnevring av den vaskulære lumen. Andre effekter sett ved kronisk CIN er økt TGF-β; 

TGF-β kan føre til en økning av ekstracellulære matriksproteiner som videre fører til 

interstitiell fibrose og induserer epithelial to mesenchymal transition (EMT) (en prosess hvor 

tubulære epitelceller mister sin epiteliære fenotype og dermed mister sin funksjon). Det har 

også blitt sett at kalsinevrinhemming kan medføre apoptose i tubulære og interstitielle celler. 

Siden CsA hemmer Pgp kan det også tenkes at endogene toksiske substanser som er substrater 

for Pgp vil akkumulere i cellene og påføre disse skader [52]. 

Bruk av TAC er også forbundet med nyutviklet diabetes etter transplantasjon (PTDM). En 

retrospektiv studie med 11 659 pasienter viste en relativ risiko på 1,53 (p < 0,0001) for å 

utvikle PTDM ved bruk av TAC [56]. CsA er også forbundet med PTDM, men er vist å ha 

signifikant lavere risiko enn TAC; i en studie hvor nyretransplanterte ble behandlet med enten 

CsA (n=281) eller TAC (n=286) var insidens av PTDM henholdsvis. 8,9 % og 16,8 % (p = 
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0,005) i løpet av et halvt år etter transplantasjon [57]. I behandlingsprotokoller ved OUS, 

Rikshospitalet er TAC frarådet personer med nedsatt glukosetoleranse [58]. 

1.4.3 Glukokortikoider 

Glukokortikoider (GK) er lipofile molekyler som diffunderer over cellemembranen og vil 

bindes til glukokortikoidreseptorer (GR) i cytosol. GK-GR-parene danner dimere som 

translokaliseres til kjernen og påvirker genekspresjon (se Figur 1). Generelt nedreguleres pro-

inflammatoriske proteiner og anti-inflammatoriske proteiner oppreguleres. GK brukes i 

immunsuppresiv behandling da de kan redusere transkripsjons av IL-2 i T-hjelpeceller (Th). 

GK er lite spesifikke og i tillegg til å redusere IL-2 nedsettes også transkripsjon av bl.a. TNF-

α, IFN-γ, IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 og GM-CSF. I tillegg oppreguleres anti-

inflammatoriske cytokiner som IL-10, IL-1-løselig reseptor og annexin-1 [59]. 

Med utviklingen av mer spesifikke immunsuppresiva blir GK brukt i mye mindre grad enn 

tidligere, men er fortsatt svært viktig ved en akutt avstøtningsreaksjon. Dette er ønskelig da 

GK har en omfattende bivirkningsprofil som inkluderer forstyrret sårheling, muskelatrofi, 

øyekatar, glaukom, osteoporose, veksthemming, Cushing’s syndrom, hypertensjon, 

dyslipidemi og opportunistiske infeksjoner samt maskering av pågående infeksjoner [60]. 

I immunsuppresjonsbehandlingen er metylprednisolon (MP) og prednisolon som oftest brukt. 

MP gis som høydose i induksjonsfasen. Ved Rikshospitalet gis 250 mg eller 350 mg i.v. ved 

henholdsvis under og over 90 kg kroppsmasse på operasjonsdagen etterfulgt av overgang til 

p.o. prednisolon 20 mg/dag med gradvis reduksjon til 5 mg/dag med evt. seponering for utvalgte 

pasienter. Ved en akutt avstøtningsreaksjon gis 500 mg MP i.v. første dag og 250 mg de neste 

tre. Deretter gis 30 mg prednisolon p.o i 14 dager etterfulgt av nedtrapping til 

vedlikeholdsnivå [26]. Disse retningslinjene fra OUS er i tråd med vanlige regimer [61].   

1.4.4   mTOR-hemmere 

Enzymet mTOR er bl.a. involvert i nedstrømssignalering fra IL-2R. Enzymet inngår i to 

forskjellige komplekser kalt mTORC1 og mTORC2. mTORC1 består i tillegg til mTOR også 

av Raptor og mLST8/GβL. Aktivert mTORC1 vil indirekte føre til økt proteinsyntese og 

metabolisme. I tillegg til å aktiveres av IL-2R kan mTORC1 aktiveres av økte intracellulære 

nivåer av aminosyrer og hemmes av hypoksia, stress og økt nivå av adenosin monofosfat 
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(AMP). SIR og EVE vil i cytosol binde FKBP12, men vil i motsetning til TAC ikke hemme 

kalsinevrin. Istedenfor vil SIR:FKBP12- og EVE:FKBP12-kompleksene hemme 

interaksjonen mellom Raptor og mTOR i mTORC1-komplekset, og slik hemme videre 

nedstrømsregulering fra denne. Dermed blir det proliferasjonsstimulerende signalet fra IL-2R 

blokkert [62]. Overgangen fra G1- til S-fase i cellesyklus hindres og resulterer i at T-celle 

proliferasjonen stopper opp [63, 64] (se Figur 1).  

SIR i tablettform har vanligvis en tmax mellom 0,5 – 3 timer (snitt 1,4 ± 1,2 t). En studie 

(n=477) sammenlignet p.o løsning og tablettform av SIR og fant ingen signifikant forskjell på 

C0, Cmax eller AUC, men det ble sett en signifikant forskjell på tmax (p.o. løsning 2,67 ± 1,23 t 

vs. 4,6 ± 4,2 t ved 90 dager postoperativt), men klinisk utfall var ikke forskjellig [65]. For p.o. 

løsning er det er vist at samtidig inntak av fettrikt måltid kan øke total AUC med ca. 35 % og 

for å hindre intravarierende eksponering anbefales konsekvent inntak med eller uten mat [66]. 

For tablettformulering har man sett en lignende AUC-økning på 23 % [67]. 

Biotilgjengeligheten til SIR er kun 15 % [68]. 

EVE har en noe raskere absorpsjon og tmax ligger mellom 0,5 og 1 time når legemidlet gis 

uten andre legemidler til friske frivillige (n = 12) [69]. Gitt sammen med CsA og lavdose GK 

til nyretransplanterte pasienter (n = 54) har det blitt observert en lengre tmax som spenner seg 

fra 1 til 2,2 timer. Biotilgjengeligheten er litt høyere enn for SIR, men fortsatt lav. Samme råd 

angående mattinntak er gitt (AUC redusert med 16 %) [70]. Ettersom SIR og EVE er svært 

lipofile så vil Vd være høyt pga. fordeling til fett. Vd er oppgitt til å være mellom 5,6-16,7 L/kg 

for SIR [61, 68] og 128-589 L for EVE [71, 72].  

SIR og EVE er begge substrater for CYP3A4 og Pgp [68]. En studie hos 40 stabile 

nyretransplanterte kartla SIR-PK og så en ca. 4,5 ganger forskjell i clearance (0,090-0,416 
L/h/kg) og en halveringstid på 62 ± 12 t [73]. SIR blir i stor grad metabolisert hepatisk og 

eliminert via galle; 90 % av omdannet SIR blir funnet i fæces og kun 2,2 % i urin [68]. 

Metabolisme og eliminasjon er nesten det samme for EVE; 98 % av metabolisert EVE 

utskilles via galle og kun 2 % via nyrer. Halveringstiden er betydelig kortere og er mellom 18 

og 35 timer [71].  

Ettersom SIR og EVE er CYP3A4- og Pgp-substrater er de utsatt for flere interaksjoner. 

Erytromycin kan øke SIR-AUC med 324 % [67] og redusere CLEVE med 22 % [74]. En 

absorpsjonsinteraksjon har blitt observert mellom SIR og CsA-ME; en cross-over-studie 
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(n=20) viste at CsA-ME og SIR administrert samtidig gav signifikant nedsatt SIR-AUC 

versus SIR og CsA-ME administrert med 4 timers mellomrom (459 ± 207 ng h/mL vs. 317 ± 

149 ng h/mL, p = 0,001) [75].  

Ved nyretransplantasjon har mTOR-hemmere vist seg å være mindre nefrotoksisk enn CNI, 

men kan potensere CNI nefrotoksisitet via Pgp-interaksjon. Dette kan utgjøre et problem da 

disse ofte inngår sammen i immundempende behandling 

I en større studie på EVE (n=779) i kombinasjon med CsA og GK var de mest rapporterte 

bivirkningene trombocytopeni (5 %), hypertriglyseridemi (21,6 %) og hyperkolesterolemi 

(82,7 %) [76] 
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Figur 1: Virkningsmekanismen til kalsinevrinhemmere, glukokortikoider og mTOR-hemmere (APC; 
antigenpresenterende celle, MHCII; Major histocompatibility complex II, TCR; T-cellereseptor, (i)NFAT; 
(inaktivt) NFAT, IL2(R); interleukin 2 (reseptor), mTOR; mamalian target of rapamycin, AP-1; 
aktiveringsprotein 1, GM-CSF; granolocytt makrofag kolonistimulerende faktor, TNF; 
tumornekrosefaktor, INF; interferon). 

1.4.5 Mykofenolat 

Ved en immunrespons vil naive T- og B-celler med affinitet mot antigen i transplantatet 

aktiveres og proliferere. Cellene som deler seg krever normalt de novo syntese av puriner og 

pyrimidiner, i motsetning til ikke-delende celler som kan opprettholde tilstrekkelige nivåer av 
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disse stoffene gjennom salvage pathway [59, 61]. Inosin monofosfat dehydrogenase (IMPDH) 

er et hastighetsregulerende enzym i de novo syntesen av guanin [77] hvor enzymet omdanner 

inosin monofosfat (IMP) til xantosin monofosfat (XMP) (se Figur 2). IMPDH finnes som to 

isotyper; IMPDH-I og IMPDH-II. Begge isotypene får økt uttrykk i leukocytter ved 

aktivering med mitogen [78, 79], men proliferasjonen er forbundet med oppregulering av 

IMPDH-II [79]. MPA er en reversibel non-kompetetiv hemmer av IMPDH, men hemmer 

IMPDH-II ca. fem ganger mer effektivt enn IMPDH-I. Siden MPA hemmer IMPDH og at 

aktiverte lymfocytter krever de novo syntese av puriner vil MPA stå for selektiv hemming av 

disse celletypene. Den farmakologiske virkemekanismen til MPA har blitt forklart ved at 

cellens lager av guanin tømmes og dermed hindres celledeling [80]. 
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Figur 2: De novo biosyntese av adenin og guanin fra ribose og virkningsmekanismen til mykofenolat. 
(IMPDH; inosin monofosfat dehydrogenase, PRPP; fosforibosylpyrofosfat, IMP; inosin monofosfat, 
SAMP; suksinyl adenosin monofosfat, AMP; adenosin monofosfat, ADP; adenosin difosfat, dADP; 
deoxyadenosin difosfat, ATP; adenosin trifosfat, dATP; deoxyadenosin trifosfat, XMP; xantosin 
monofosfat, GMP; guanosin monofosfat, GDP; guanosindifosfat, dGDP; doxyguanosin difosfat, dGTP; 
deoxyguanosin trifosfat. GTP; guanosin trifosfat) 

MPA markedsføres i to formuleringer; mykofenolatmofetil (MMF) (CellCept ®, Roche, 

Myfenax®, Teva samt generika) og enterodrasjert mykofenolat i natriumsaltform med 

forsinket frisetting (ED-MPA) (Myfortic®, Novartis). MMF hydrolyseres i stor grad til MPA 

via esteraser i magesekken, tynntarm, blod, lever og kroppsvev. Biotilgjengeligheten til MPA 

i form av MMF i friske frivillige er 94 %, men en lavere biotilgjengelighet har blitt sett hos 

nyretransplanterte (80,7 %) og hos ED-MPA gitt sammen med CsA hos nyretransplanterte 

(ca. 72 %). Maksimal konsentrasjon sees mellom 1-2 timer eller 1,5-2,75 timer for 

henholdsvis MMF og ED-MPA, hvor sistnevnte utviser en forsinkelse (lag-time) mellom 0,25 

og 1,25 timer før økning av MPA konsentrasjon [81]. I blodet er 99,9 % av MPA i plasma og 

kun 0,01 % er distribuert til lymfocyttene. I plasma bindes MPA i stor grad til albumin (97-99 

% hos personer med normal lever og nyrefunksjon) [81]. MPA metaboliseres via uridine 
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difosfat glukuronsyltransferase-enzymer (UGT) i GI, lever og nyre. Hovedmetabolitten er et 

fenolisk glukuronid (MPAG) som ikke utviser farmakologisk effekt ovenfor IMPDH-

hemming. Vanligvis finnes MPAG i konsentrasjoner 20 til 100 ganger høyere enn MPA. To 

andre metabolitter er også beskrevet; et 7-O-glukosid og et acetyl-glukuronid (AcMPAG) 

hvorav førstnevnte ikke utviser farmakologisk effekt, men sistnevnte har vist lignende 

IMPDH-hemmende effekt som MPA. I tillegg har forsøk vist at en liten del av MPA kan 

metaboliseres gjennom CYP450-systemet [82]. Estimert halveringstid ligger mellom 9 og 17 

timer. I tillegg kan AcMPAG bindes kovalent til lipider, proteiner og nukleinsyrer og dermed 

ha et potensial til å utløse hypersensitivitetsreaksjoner [81]. MPA-metabolitter utskilles 

hovedsakelig renalt (93 %) og noe i fæces (6 %). I urin er nesten alt i form av MPAG og kun 

små mengder med AcMPAG (0,3 %) og MPA (0,6 %) kan detekteres [83]. I tillegg til å 

utskilles renalt blir også MPAG utskilt via galle tilbake til tynntarmen hvor metabolitten 

dekonjugeres tilbake til MPA og reabsorberes. Denne enterohepatiske resirkulasjonen antas å 

stå for mellom 10 og 60 % av MPA-AUC og kan ofte sees som en sekundær 

konsentrasjonstopp mellom 4 og 12 timer etter dosering [81].  
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Figur 3: Metabolismen av mykofenolat. (MMF: Mykofenolatmofetil, MPA: Mykofenolat, MPAG; 
Mykofenolatglukuronid. 

MPA kan interagere farmakokinetisk med en rekke andre legemidler. Høyere MPA 

konsentrasjoner har blitt sett i pasienter som får MMF 1 g to ganger daglig sammen med TAC 

(C0: 2,8 ± 1,3 mg/L, AUC12t: 50,2 ± 16,5 mg h/L) ift. pasienter som får CsA (C0 1,2 ± 1,0 mg/L, 

AUC12t 32,1 ± 16,7 mg h/L  p<0,02). En senkning av MPA ble også sett sammen med CsA-ME 

(C0 1,1 ± 0,4 mg/L, AUC12t: 41 ± 12 mg h/L), men denne var ikke signifikant forskjellig. Studien 

hadde relativt få pasienter (n = 44, fordelt på 4 behandlingsgrupper) [84], men lignende 

resultater har blitt vist i en rekke andre studier [81]. Først mente man at differansen oppstod 

fordi TAC hemmer metabolismen av MPA [85], men man har senere vist at CsA kan hemme 

transportproteinet multidrug resistance protein (MRP)-2 (som kan utskille MPAG til galle) og 

dermed nedsette enterohepatisk resirkulasjon av MPA.  
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I tillegg til CsA og TAC interagerer MPA også med andre legemidler som kan nedsette MPA-

AUC. Disse kan bl.a. være gjennom nedsatt absorpsjon av MPA (lansoprazol og omeprazol), 

nedsatt enterohepatisk resirkulasjon (gallesyrebindere, metronidazol, tobramycin/cefuroksim-

kombinasjonsregime og ciprofloxacin) eller økt metabolisme (rifampicin) [86]. MPA gitt 

sammen med aciklovir kan resultere i høyere nivåer av aciklovir og MPAG, muligens som 

følge av kompetitiv renal utskillelse [87] 

Bivirkninger forbundet med MPA er ofte gastrointestinale (diaré, abdominalsmerter, kvalme, 

oppkast etc.), lymfatiske/hematologiske eller infeksiøse. En studie (n=491) som sammenlignet 

2 gram MMF eller 3 gram MMF mot placebo viste en noe høyere innsidens av GI-

bivirkninger, men dette var kun signifikant for 3 gram MMF vs. placebo (p = 0,024). 

Hematologiske og lymfatiske bivirkninger var signifikant høyere for begge MMF-gruppene, 

spesielt for leukopeni (10,9 % for 2 gram MMF og 13,8 % for 3 gram MMF vs. 4,2 % for 

placebo). En tendens til høyere opportunistiske infeksjoner ble sett i MMF gruppene (38,2 % 

for 2 g MMF og 34,4 % for 3 g MMF vs. 27,7 % for placebo), men var kun signifikant høyere 

i 2 gram MMF gruppen (p = 0,0213). Alle i studien fikk CsA og prednisolon [88]. Andre 

studier sammenlignet samme regimer, men brukte AZA i stedet for placebo. Her ble det sett 

en signifikant økning i diaré hos begge MMF-gruppene, men ikke i hematologiske eller 

infeksiøse bivirkninger [11, 89].  

1.5 Terapeutisk legemiddelmonitorering 
Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) har som hensikt å forbedre behandlingen ved å 

basere legemiddelregime på individuelle parametere som til nå har vært 

legemiddelkonsentrasjoner i blod. Generelt bør noen egenskaper være oppfylt for at et 

legemiddel skal være egnet for TDM [90]: 

• Legemiddelet har et smalt terapeutisk vindu og over- eller undereksponering er 

vanskelig å oppdage klinisk, men konsekvensen av å ligge utenfor terapeutisk vindu 

kan være alvorlig. 

• Det er god korrelasjon mellom nivå av legemiddel/responsmarkør og klinisk utfall 

• Det er dårlig korrelasjon mellom gitt dose, kroppsmasse, overflateareal eller lignende 

og oppnådd konsentrasjon av legemidlet. 
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Som følge av et smalt terapeutisk vindu, inter- og intravarierende PK-parametere og 

potensielt alvorlige konsekvenser av både over- og underbehandling er TDM blitt anbefalt 

ved immunsuppresiv behandling [91-93]. I tillegg er det vist at PK til disse legemidlene kan 

endres over tid [94], som tilsier at kontinuerlig TDM kan være nødvendig for god effekt. 

Gullstandarden for å beskrive et legemiddels eksponering er en full AUC over et 

doseringsintervall (typisk 12 eller 24 timer), men krever mange prøvetakingstider og er derfor 

i praksis for tungvint å gjennomføre i klinikken.  Analyser basert på kromatografi koblet til 

massespektrometri ansees som de mest selektive assaymetodene, men pga. høye 

investeringskostnader og høye krav til operatøren brukes ofte enklere og raskere 

assaymetoder, gjerne immunoassays.  

1.5.1 Farmakokinetisk legemiddelmonitorering 

TDM utføres oftest ved å måle konsentrasjoner av legemidlet i fullblod eller plasma rett før 

ny dose (C0). Dosen justeres opp eller ned slik at C0 ligger mellom predefinerte verdier. Ved 

OUS, Rikshospitalet er kun CNI justeres vha. TDM. Pasienter som får TAC mottar 

oppstartsdosen 0,04 mg/kg og justeres slik at C0 ligger mellom 3 og 7 ng/mL i fullblod de første 

180 dager etter transplantasjon og deretter mellom 3 og 5 ng/mL [26]. Konsentrasjonsområder 

brukt tidligere strakte seg fra 5 til 40 ng/mL, men ble ved den første konsensuskonferansen for 

TAC-TDM i 1995 satt til mellom 5 og 20 ng/mL i fullblod. Med klinisk erfaring, bruk av MPA 

og induksjonsterapi med IL-2R-antistoffer ble ønsket konsentrasjonsområde ytterligere senket 

til 8-12 ng/mL [95]. Om TAC-doser basert på C0-målinger er effektivt nok, er omdiskutert. 

Etter en gjennomgang av tre større randomiserte kliniske undersøkelser konkluderte 

forfatterne med at TAC-C0 ikke kunne forutse avstøtning, men mente likevel at det kunne 

anvendes til å kompensere for de mest ekstreme variasjonene som kan oppstå pga. stor 

interindividuell i TAC-PK [96]. Mens det tidligere ble brukt immunoassays, spesielt 

microparticle enzyme immunoassay (MEIA) og enzyme-multiplied immunoassay technique 

(EMIT), er HPLC-MS en mye brukt metoden per i dag [92]. Gjennomsnittsmålingene til 

MEIA og EMIT ligger konsekvent høyere med henholdsvis 5 % og 17 % sammenlignet med 

HPLC-MS [95]. Et kommersielt tilgjengelig kit (MassTrak, Waters) for måling av TAC med 

HPLC-MS har vist konsise resultatet mellom forskjellige sentre [97]. Ettersom TAC er et 

Pgp-substrat er farmakokinetikken til TAC utsatt for genetiske variasjoner i Pgp. En studie 

viste at den intracellulære konsentrasjonen av TAC økte i perifere mononukleære blodceller 
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(PBMC), som i stor grad består av lymfocytter, var økt hos pasienter som hadde visse utrykk 

av single nukleotide variations (SNV) uten at fullblodkonsentrasjonen var endret [98].  

Mens TDM for TAC utføres via C0-målinger, er det vist at ren C0-monitorering er en dårlig 

metode for å estimere eksponering av CsA [99-101]. Dette kan bl.a. forklares med at det er 

stor interindividuell variasjon i absorpsjonsfasen av CsA [41]. Som er alternativ til C0-

monitorering finnes monitorering basert på C2 (konsentrasjon 2 timer etter dosering). Denne 

type monitorering har vist seg å korrelere mye bedre med klinisk utfall [102, 103]. MO2ART-

studien sammenlignet to forskjellige konsentrasjonsområder for C2-monitorering i en større 

prospektiv randomisert undersøkelse med 250 pasienter. De konkluderte med at høyere 

konsentrasjon (1000-1200 ng/mL ved 4-6 måneder og 800-1000 ng/mL ved 7-12 måneder) og 

lavere konsentrasjon (henholdsvis 800-1200 ng/mL og 600-800 ng/mL) gav tilnærmet samme 

kliniske utfall og at derfor begge var egnet som målkonsentrasjoner, med en individuell 

vurdering av hver pasient for å bestemme riktig konsentrasjonsområde [103]. Det finnes flere 

assays for måling av CsA-konsentrasjonen. Forskjellige immunoassaymetoder som har blitt 

brukt er fluorescence polarization immunoassay (FPIA), radio-immunoassay (RIA) og 

enzyme-multiplied immunoassay technique (EMIT). Sammenlignet med HPLC angir samtlige 

av disse betydelig og varierende høyere CsA konsentrasjon. Forskjellen mellom to 

analysemetoder på samme CsA-konsentrasjon kan være så mye som 57 % [104]. HPLC 

ansees fortsatt som referansestandarden, men er kostbart og tidkrevende. RIA er en metode 

som ofte anvendes [61]. Ved Rikshospitalet, OUS brukes fortrinnsvis to-punktmåling ved C0 

og C2 hos pasienter som bruker CsA i mikroemulsjonsformulering. Analysemetoden som 

brukes er cloned enzyme donor immunoassay (CEDIA).  

MPA-AUC har vist en klar, mens MPA-C0 en mindre sikker, sammenheng med akutt 

avstøtning ved nyretransplantasjon [105-109] og hjertetransplantasjon [110]. Sammenlignbare 

doser har vist stor interindividuell variasjon med både MPA-AUC og MPA-C0 [111] og på 

grunn av variasjoner i MPA-PK mellom pasienter er TDM anbefalt for MPA [87].  

Estimert AUC fra et begrenset antall prøvetidspunkt (Limited samling strategy (LSS)) ved 20 

min, 1 time og 3 timer har vist å korrelere godt med MPA-AUC [112]. Andre LSS med en 

prøve predose og to prøver post-dose kort tid etter dosering har vis lignende resultater med 

korrelasjon fra r2=0,836 til 0,946 [87]. APOMYGRE-studien sammenlignet fast dose (FD) 

MPA (2g MMF/dag) vs. TDM-justert MPA basert på LSS med målinger ved 20 min, 1 time 

og 3 timer etter dosering (AUC-mål satt til 40 mg h/L). En andel på 85 % av pasientene i TDM-
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gruppen trengte dosejustering og den nødvendige dosen varierte mellom < 2 g/daglig til 4 g/daglig. 

Total eksponering ble høyere i TDM-gruppen, men fikk en signifikant senkning i andel 

biopiverifisert akutt avstøtning (BPAR) (7,7 % i TDM gruppen og 24,6 % i FD-gruppen, p < 

0,01). Bivirkningsfrekvensen var lik i begge gruppene. [113]. APOMYGRE indikerte et 

behov for TDM av MPA, men i Opticept-undersøkelsen som kom to år senere og hadde flere 

pasienter ble det ikke sett forskjell i utfall hos personer som fikk fast dose MMF og TDM-

justert MMF: 720 pasienter fordelt på tre grupper som enten fikk (A) TDM justert MMF-dose 

og TDM justert CNI til reduserte nivåer, (B) TDM justert MMF-dose og TDM-justert CNI til 

vanlige nivåer eller (C) FD-MMF (minst 1 gram daglig hos voksne pasienter) og TDM-justert 

CNI til vanlige nivåer. Justeringene av MMF dosene i A og B ble gjort etter C0-nivåer. MMF-

dosene i A og B ble i gjennomsnitt høyere enn i C, men hadde betydelig større standardavvik 

som indikerer intervariasjon mellom pasientene. Likevel ble det ikke sett noen signifikant 

forskjell mellom noen av gruppene. Dette gjaldt også mellom B og C, hvor eneste forskjell 

var at B fikk justert MMF-dose etter TDM, mens C fikk FD-MMF [114]. En sentral forskjell 

mellom Opticept og APOMYGRE var at MPA-dosering i Opticepts ble justert etter C0-

verdier og APOMYGRE brukte LSS med 3 prøvetidspunkt hvorav sistnevnte trolig korrelerer 

betydelig bedre med full AUC og dermed kliniske utfall. 

For mTOR-hemmerne SIR og EVE anbefaler produsentene at disse doseres vha. TDM [115, 

116]. I en studie hos nyretransplanterte (n=212) ble det sett at ved samme dose (2 mg/dag) av 

SIR lå C0 på en fullblodkonsentrasjon på 8,06 ± 4,03 ng/mL og over et område på 2,34 til 31,30 
ng/mL [117]. Kahan et al. undersøkte SIR-PK i 150 nyretransplanterte pasienter over en periode 

på 4 år. De viste en korrelasjon mellom SIR p.o dose og AUC på r2 = 0,71 og mellom SIR C24 

og AUC på r2 = 0,92. De viste også en signifikant sammenheng mellom akutt avstøtning og 

Css, min < 5 ng/mL samt mellom bivirkninger og Css, min > 15 ng/mL. Forfatterne konkluderte derfor 

med at TDM for SIR kunne være aktuelt [118]. Andre har sett at C0 ≥8 ng/mL har vist å gi 

lavere risiko for avstøtning [119]. I fase II og III av utviklingen av SIR ble det også sett en 

god sammenheng mellom C0 og AUC 0-12 (r2=0,96) [67] og viser at C0 kan være en god 

surrogatmarkør for AUC. En regresjonsanalyse basert på en gjennomgang av fem større 

kliniske undersøkelser beskrev muligheten for å sette ønsket gjennomsnittlige C0 verdier 

basert på kjønn og total HLA-mismatch på over eller under 4, slik at en doseindividualisering 

allerede kan gjøres før transplantasjon. Analysen beskrev også videre dosetilpassning av SIR 

etter om C0-konsentrasjon av CsA var over eller under 150 ng/mL [67]. Ifølge den norske 

preparatomtalen for SIR (Rapamune®) oppnår de fleste pasienter en ønsket C0 verdi mellom 
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4 og 12 ng/mL (når SIR inngår i regime sammen med CsA og GK) ved en fast dose på 2 mg 

daglig, men anbefaler TDM for å sikre optimal behandling [115]. I regime sammen med CsA 

og GK og enten MPA 2 g/dag, EVE 1,5 mg/dag eller EVE 3 mg/dag ble det sett en signifikant 

nedgang i BPAR når gjennomsnittlig EVE-C0 lå over 3 ng/mL (EVE-C0 < 3 ng/mL 45,3 % BPAR 

vs. MPA 2 g/dag 24,2 % vs. EVE-C0 > 3 ng/mL 16,8 %). I gruppen som fikk 3 mg/dag oppnådde 

91 % en konsentrasjon >3 ng/mL etter 7 dager og 97 % ila 6 måneder. For to av de mest vanlige 

bivirkningene (hypertriglyseridemi og hyperkolesterolemi) ble en sammenheng med EVE-C0 

observert, men ikke med trombocytopeni. Forfatterne postulerer at oppstart med EVE på 1,5 
mg/dag etterfulgt av dosejustering mot > 3 ng/mL ved dag 6 og 12 vil medføre en tilstrekkelig 

eksponering i løpet av 6 måneder hos 95 % av pasientene [76]  

1.6 Biomarkører 
Etablert TDM hos transplanterte baserer seg på konsentrasjoner av legemiddel i forskjellige 

materialer, vanligvis blod eller plasma, og korrelasjon mellom konsentrasjon og effekt eller 

bivirkninger. En alternativ metode for utførelse av TDM kan være å identifisere biomarkører 

knyttet til virkningsmekanismen (farmokodynamisk monitorering) og dermed kvantifisere den 

farmakodynamiske effekt mer direkte.  

1.6.1 IMPDH og puriner 

MPA hemmer enzymet IMPDH, som beskrevet tidligere. En måte å kvantifisere effekten av 

MPA er å måle omdanningskapasiteten til IMPDH med MPA til stede, noe som har blitt 

foreslått av flere [87, 120, 121]. Ettersom IMPDH omdanner inosinmonofosfat (IMP) til 

xantinmonofosfat (XMP) (se Figur 2) kan mengde produsert XMP etter tilsetting av IMP 

normalisert til reaksjonstid og celleantall brukes som en biomarkør for IMPDH-kapasitet. En 

metode for å måle slik kapasitet er beskrevet: PBMC fra fullblod isoleres og lyseres. Til 

lysatet tilsettes IMP sammen med kofaktor NAD+ i mettede mengder og inkuberes i en 

spesifikk tid. Deretter termineres enzymreaksjonen og produsert mengde XMP hydrolyseres 

til xantin. Ved hjelp av kromatografi bestemmes mengde xantin og brukes videre til å beregne 

kapasiteten til IMPDH. [122]. I en studie hos levertransplanterte ble det sett en stor variasjon i 

fri fraksjon av MPA i plasma, men at både fri og total konsentrasjon kunne forutse den 

farmakodynamiske responsen målt om IMPDH-kapasitet [123].  
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En studie viste graden av IMDPH-hemming tidlig etter transplantasjon kunne forutsi 

avstøtning. Av 52 pasienter opplevde 17 en avstøtning i løpet av tre måneder. Hos pasienter 

med avstøtning var IMPDH-kapasitet den første uken etter transplantasjon kun hemmet med 

26,5 % ± 11 % vs. 56,7 % ± 18 % i pasienter som ikke fikk rejeksjon (p<0,001)[120]. En 

annen studie viste at pasienter som trengte dosereduksjon av MMF hadde signifikant lavere 

IMPDH-kapasitet før transplantasjon enn pasienter som ikke trengte dosereduksjon (8,38 ± 

3,76 nmol xantin/mg protein/h vs. 11,70 ± 3,87 nmol xantin/mg protein/h, p<0,006) [124]. 

IMPDH-kapasiteten i PBMC kan også endres over tid. En studie på 54 stabile 

nyretransplanterte pasienter så at IMPDH-kapasiteten i lymfocytter økte signifikant over en 

periode fra to måneder (IMPDH-kapasitet 0,34 nmol xantin/mg protein/h) til 14 måneder 

post-transplantasjon (5,44 nmol xantin/mg protein/h) (p=0,001). Studien viste også at 

pasienter som fikk en avstøning i løpet av observasjonsperioden hadde er signifikant raskere 

økning enn pasienter som ikke fikk avstøtning [125]. 

I studier som har blitt publisert til nå har de isolerte cellene ikke blitt stimulert ex vivo. 

IMPDH er viktig for aktiverte celler da vanlig salvage pathway ikke er nok til å dekke cellens 

behov ved prolifirering. 

Måling av IMPDH-kapasitet er tidkrevende og tungvint i den vanlige klinikken. Et alternativ 

som biomarkør knyttet til IMPDH er genekspresjon, som er enklere å måle vha. PCR-

teknologi. Genekpresjonen av IMPDH reguleres av en negativ feedback mekanisme hvor økt 

intracellulær konsentrasjon av guanin ribonukleotider senker IMPDH-mRNA [126]. Det er 

vist at immunsuppresjon påvirker IMPDH-ekspresjon: En signifikant økning på 50 % i 

IMPDH-I ekspresjon i CD4+-celler og en 15 % økning i IMPDH-II har blitt observert i 

predoseprøver tatt 1 dag etter transplantasjon, men reduseres til pretransplantasjonnivåer 

innen 1 uke [127]. Høyere genekspresjon av IMPDH-I og IMPDH-II før transplantasjon har 

blitt korrelert med en senere avstøtningsepisode [127-129]. Etter transplantasjon er det er også 

sett en signifikant sammenheng mellom mindre IMPDH-mRNA og akutt avstøtning for begge 

isotypene [129].  

Studier som har brukt puriner som biomarkører knyttet til immunsuppresjonsstatus har ikke 

blitt publisert, men det har blitt utført studier som har sett hvordan MPA påvirker purin og 

puridinnivåer i lymfocytter. 
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Ettersom MPA hemmer IMPDH er det å forvente at dette vil påvirke nukleotidmengden i 

cellen (se Figur 2). Qiu et al viste at ved å tilsette MPA og mitogen til celler ex vivo ble ikke 

bare guanosin trifosfat (GTP) og adenosin trifosfat (ATP) produksjonen redusert, men 

resulterte også i at GTP- og ATP-lagrene sank i forhold til celler uten tilsatt mitogen. 

Uridinnivåer økte og cytosinnivåer forble uendret [130]. Daxecker et al så lignende resultater, 

men viste at GTP ble redusert og uracil trifosfat (UTP) økte ved økende MPA-

konsentrasjoner tilsatt in vitro [131]. Senere studier så en trend i økning av GTP og ATP rett 

etter dose hos friske frivillige (n=5) som fikk MMF, men at guanosin difosfat (GDP), 

adenosin defosfat (ADP) og adenosin monofosfat (AMP) forble relativt uendret [132]. 

Lignende resultater ble observert hos nyretransplanterte pasienter hvor Sankatsing et al at 

viste at GTP forble uendret [133]. En studie viste at GTP-konsentrasjoner var betydelig større 

i erytrocytter hos nyretransplanterte pasienter som brukte MMF mot de som brukte AZA. 

Nivåene stabiliserte seg etter tre måneder og var tre til fire ganger høyere enn hos pasienter 

som brukte AZA og økningen ble reversert ved seponering av MMF. ATP-nivåene i forble 

uendret [134]. Hos hjertetransplanterte pasienter observerte Devyatko et al verken GTP eller 

ATP var forskjellig fra kontrollgruppen ved tre, seks eller tolv måneder [135].  

1.6.2 Metabolsk aktivitet 

Under cellers metabolisme reduseres NAD+ til NADH via sitronsyresyklusen, glykolyse og 

betaoksidasjon. Dannet NADH vil (indirekte) omdanne adenosin difosfat til adenosin trifosfat 

via oksidativ fosforylisering. Ved en immunologisk reksjon vil lymfocytter proliferere og øke 

den metabolske aktiviteten. 

Tetrazoliumsalter er stoffer som via reduksjon danner formazaner som absorberer lys ved 

spesifikke bølgelengder. Tetrazoliumsalter kan deles i de som danner uløselige og de som 

danner løselige formazaner. De som danner uløselige formazaner blir som oftest tatt opp i 

cellen og reduksjonen skjer intracellulært via NAD(P)H-avhengige oxidoreduktaser. 

Tetrazoliumsalter som danner løselige formazaner kan pga. negativ ladning ikke passere over 

cellemembranen. Disse tetrazoliumsaltene blir derfor redusert ved celleoverflaten via 

elektronstransport over cellemembranen. Et av de negativt ladene saltene er vannløselig 

tetrazoliumsalt 1 (WST-1).  Via elektrontransport over cellemembranen og elektronbæreren 

fenazin metosulfat (mPMS) blir WST-1 redusert ekstracellulært til dets vannløselige 

formazan som kan måles vha et spektrofotometer [136] (se Figur 4). 
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Tilsetting av tetrazoliumsalter som WST-1 kan derfor brukes som en måling på cellers 

metabolske aktivitet og fungere som et mål på immunologisk respons når dette blir gjort i 

lymfocytter. 

 

Figur 4: Reduksjon av WST-1. Fra sitronsyresyklusen dannes NADH som reduseres til NAD+ og via 
transmembran-transport av elektroner via en intermediær elektronakseptor blir fargeløs WST-1 redusert 
til et formazan (WST-1red) som absorberer lys og kan måles med et spektrofotometer.  

1.6.3 Cytokiner 

Cytokiner er relativ små proteiner som fungerer som signalmolekyler. Cytokiner i 

immunsystemet kan deles inn i chemokiner, interferoner, interleukiner, lymfokiner og 

tumornekrosefaktorer (TNF). Sentrale effekter til cytokiner er bl.a. å aktivere og differensiere 

lymfocytter, regulere inflammasjon og regulere det uspesifikke immunsystemet. Cytokiner 

interagerer med deres målceller via overflatereseptorer [23].  

Som biomarkør er cytokiner av særlig interesse da vi vet at deres nivåer naturlig øker eller 

minker ved en immunrespons. Det er vist i en studie (n=17) at IL2-nivåer i ex vivo-aktiverte 

celler korrelerer med CsA-nivåer, men med interindividuelle variasjoner [137]. En annen 

studie observerte lignende IL2-nivåer mellom pasienter som enten fikk lavdose (C0: 68 ± 25 
ng/mL, n=18) og høydose (C0: 153 ± 27 ng/mL, n=17) CsA. Som beskrevet over (se 1.4.2) 

hemmer CNI transkripsjonen av bl.a. IL2, IFN-γ og GM-CSF. En studie på eldre (>65 år) 

stabile nyretransplanterte pasienter kunne se en sammenheng mellom reduserte nivåer av 
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ubiquinon-syklus 

mPMSoks mPMSred 
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mRNA for disse cytokinene og infeksjoner og maligniteter selv om daglig CsA-dose samt C0- 

og C2-verdier var sammenlignbare [138]. Cytokiner i urin har også blitt foreslått som et 

alternativ til biopsier av nyrer [139]. 
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2 Hensikt 
Denne oppgaven, som er en avsluttende masteroppgave i profesjonsstudiet i farmasi ved 

Universitetet i Oslo, er en del av et forskningsprosjekt kalt “Molekylære biomarkører for 

immundempende behandling hos nyretransplanterte: En pilotstudie”, også kjent som MarkIt. 

Studien startet opp ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus i 2011 og er designet til å 

være en kohort observasjonsstudie. 

Overordnet hensikt med MarkIt er å optimalisere og validere metoder for analyse av 

molekylære biomarkører knyttet til immunsuppresjon hos nyretransplanterte voksne pasienter 

og få en dypere forståelse for immunsupprimerende legemidlers farmakodynamikk. I tillegg 

skal forhold mellom klinisk utfall og de molekylære biomarkørene bli brukt til å identifisere 

potensielle kandidater for videre og mer omfattende studier. 

Det innovative med MarkIt er bl.a. at studien fokuserer på en modell hvor isolerte 

immunceller aktiveres ex vivo og ser på forskjellen i effekten av dette mellom pasientene 

inkludert i studien. Dette har etter egen kjennskap ikke blitt gjort tidligere for enkelte av 

biomarkørene. 

Denne masteroppgaven har som hensikt å bruke det datamaterialet som er samlet inn fra 

MarkIt til nå til å kartlegge hvordan immunsuppresjon påvirker purinnivåer, metabolsk 

aktivitet og IMPDH-enzymet i ex vivo-stimulerte og ustimulerte lymfocytter, både før og etter 

transplantasjon samt før og etter dosering. Videre skal det diskuteres hvordan disse 

biomarkørene kan relateres til kliniske utfall samt å foreslå biomarkørkandidater for videre 

studier.  
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3 Materiale og reagenser  
Utstyr og reagenser anvendt i denne studien er identisk med utstyr og reagenser beskrevet i en 

tidligere masteroppgave tilhørende Kristine Hole [140], som utførte hennes oppgave under 

MarkIt-prosjektet i perioden 2012-2013. Følgende oversikter (Tabell 1 og Tabell 2) er i sine 

helheter tatt fra hennes oppgave med kun små endringer for å tilpasse til denne oppgaven. 

3.1 Utstyr 

Tabell 1 

Beskrivelse Navn Produsent 

Bio-Plex-instrument Bio-Plex Bio-Rad, Hercules, CA 

Brett 96 brønner (klart) 96 well plates, Nunc Thermo Scientific, Roskilde, 

Danmark 

Celledyrkningsrør Falcon-rør, 5mL 

Polystyrene Round-bottom 

Tube 

Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ USA 

Celleteller Z1 Coulter Particle Counter Beckman Coulter Brea, CA 

Inkubatorskap Thermo Scientific Forma, Steri 

cycle, CO2-incubator 

Thermo Scientific, Tyskland 

Kjølesentrifuge (4 °C) til 

mikrosentrifugerør 

Jouan BR4i Thermo Scientific, ON, Canada 

Kjølesentrifuge (4 °C) til 

sentrifugerør 

Kubota 5930 Universal 

Refrigerated Centrifuge 

Kubota Corporation, Tokyo, 

Japan 

Kolonner LC-MS/MS Atlantis T3 C18 3 µm, 

2,1 x 150 mm 

Atlantis T3 C18 3 µm, 

2,1 x 10 mm 

Waters, Manchester, UK 
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LC-MS/MS Waters 2795 Separations 

Module, Waters Quattro micro 

API 

Waters, Manchester, UK 

Leucosep-rør Leucosep-Tube, 12mL Greiner Bio-One GmbH, 

Tyskland 

Na-Heparin-rør Sodium Heparin Tubes BD Vacutainer Systems, 

Plymouth, UK 

Mikrosentrifugerør Sarstedt Tube 1,5 mL Eppendorf, Hamburg, Tyskland 

Pipettespisser Art® Aerosol resistant tips Molecular BioProducts, Thermo 

Fischer Scientific, Tyskland 

Plateleser Wallac 1420 Victor Multilabel 

Counter 

PerkinElmer, Waltham, MA 

Platerister Wallac 1296-001 Delfia 

plateshake 

PerkinElmer, Waltham, MA 

Polypropylenrør 1,5 mL med lav 

proteinbinding 

Protein LoBind Tube, 1,5 mL Eppendorf AG, Hamburg, 

Tyskland 

Programvare LC-MS/MS MassLynx Waters, Manchester, UK 

Programvare, nonlineær 

regresjon 

GraFit, versjon 5 Erithacus Software, Surrey, UK 

Programvare statistiske analyser SPSS 18.0 SPSS Inc., Chicago, IL 

Sentrifuge (romtemperatur) Megafuge 1.0 Heraeus instruments, Hanau, 

Tyskland 

Sentrifuge (mikrosentrifugerør, 

4 °C) 

Jouan BR4i Thermo Scientific, ON, Canada 

Sentrifugerør Falcon-rør, 14 mL 

Polystyrene Round-bottom 

Tube 

Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ 
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Vannbad Gran ristevannbad 

Modell OLS 200 

Grant, Cambridge, UK 

Varmeblokk Techna Dri-Block, DB-3 Techne, Cambridge, UK 

Vortexmixer Vortex Genie 2 Scientific Industries INC, 

Bohemia, NY 

Ultralydbad Branson 1210 Branson, Danbury, CT 

 

3.2 Reagenser 

Tabell 2 

Beskrivelse Navn Produsent 

Acetonitril (ACN) Acetonitrile, HPLC grade Rathburn Chemicals, 

Walkerburn, Scotland 

Adenosinmonofosfat (AMP) Adenosine 5’-monophosphate 

disodium 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Ammoniumacetat Ammonium acetate,  

LC-MS grade 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

13C5-adenine Adenine (13C5) Larodan Fine Chem, Malmø, 

Sverige 

13C, 15N2-guanine Guanine (8-13C; 7,9-15N2) Camebridge Isotope Lab, 

Andover, MA 

D2-hypoxantin Hypoxantin (D2) Camebridge Isotope Lab, 

Andover, MA 

Ditriotreitol (DTT) DL-Dithiothreitol Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

DMSO Dimethyl sulfoxide Sigma-Aldrich, St-Louis, MO 
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EDTA Ethylenediaminetetraacetic 

acid, anhydrous 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Everolimus Everolimus Toronto Research Chemicals 

(TRC), Ontario, Canada 

Fosfatbufret saltvann PBS, BioWhittaker Lonza, Verviers, Belgia 

Guanosinmonofosfat (GMP) Guanosine 5’-monophosphate 

disodium 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Inosinmonofosfat (IMP) Inosine 5’-monophosphate Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Ionomycin Ionomycin Calcium salt from 

Streptomyces conglobatus 

Sigma-Aldrich, St. Louis MO 

Isoton væske til celletelling Coulter Isoton Diluent Beckman Coulter, Brea, CA 

Kaliumacetat (KAc) Potassium acetate Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Kaliumklorid (KCl) Potassium chlorid Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Konsentrert fosforsyre Ortophosphoric acid min 85 %) BDH - Prolabo 

Maursyre Formic acid, LC-MS grade Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Metanol (CH3OH) Methanol Rathburn Chemicals, 

Walkerburn, Scotland 

Mykofenolat Mycophenolic acid Toronto Research Chemicals 

(TRC), Ontaria, Canada 

15N2-Xanthin Xanthine (1,3-15N2) Larodan Fine Chem, Malmø, 

Sverige 

Nikotinamid-adeninnukleotid 

(NAD) 

Β-Nicotineamide adenine 

dinucleotide hydrat 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Penicillin-Streptomycin Pen-Strep 

10 000 U Penicillin/mL 

10 000 U Streptomycin/mL 

Lonza, Verviers, Belgia 
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Perklorsyre (HCLO4) Perchloric acid 70 % Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

PMA Phorbol 12-myristate 13-

acetate 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

RPMI 1640 RPMI 1640Medium with L-

Glutamin and NaHCO3 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 

Takrolimus FK-506 monohydrat Santa Cruz biotechnology, Santa 

Cruz, CA 

Tris-hydroklorid (Tris-HCl) Trizma buffer substance Sigma Aldrich, St. Louis, MO 

Vann Filtrert, ionebyttet vann fra 

Milli-Q vannrensesystem 

Millipore, Billerica, MA 

WST-1 

(Celleproliferasjonsreagens) 

Cell Proliferation Reagent 

WST-1 

Roche Diagnostic, Mannheim, 

Tyskland 

Xantosin Xanthosine (x2H2O) Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 
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4 Metode 

4.1 Pasienter og prøver 
Totalt skal 30 pasienter inkluderes i MarkIt-studien. Aktuelle pasienter som legges inn på 

Rikshospitalet, OUS blir fortløpende forespurt om å delta i studien. Inklusjonskriteriene er at 

pasienten er innlagt for nyretransplantasjon ved Rikshospitalet, er over 18 år, får en nyre fra 

en levende donor, får TAC som CNI og har avgitt skriftlig informert samtykke i forkant av 

inklusjonen. Eksklusjonskriteriene er begrensning av blodprøvetakning pga. medisinske eller 

tekniske årsaker eller om pasienten ikke lenger ønsker, av hvilken som helst årsak, å delta i 

studien. Studien er godkjent av Regional Komité for Medisinsk Forskningsetikk (REK) 

(2011/1282 D)  

Fra pasienter som har blitt inkludert i studien vil det bli tatt ekstra blodprøver i forbindelse 

med rutineprøver. Totalt vil det bli foretatt blodprøvetakning ved sju forskjellige 

prøvetidspunkt fordelt på fire prøvedager. En blodprøvetakning vil bli tatt 0-4 dager før 

transplantasjon (første prøvedag), to blodpøvetakinger ved 6-9 dager etter transplantasjon 

(andre prøvedag), to blodprøvetakninger 5-7 uker etter transplantasjon (tredje prøvedag) og to 

blodprøvetakinger ved ett år etter transplantasjon (fjerde prøvedag). Prøvene før 

transplantasjon vil bli tatt samtidig på morgenen. Etter transplantasjon vil prøvetakningene 

fordeles på to prøvetidspunkt; en prøvetakning rett før administrering av ny morgendose (t0-

prøve) og en prøvetakning 1,5 timer etter (t1,5-prøve). Før transplantasjon vil venøst blod bli 

samlet i et 6 mL natriumheparin-prøverør, et 4 mL natriumheparin-prøverør, et 6 mL EDTA-

prøverør og et 2,5 mL RNA-blodprøverør (PAXgene Blood RNA Tube, PreAnalytiX) . Etter 

transplantasjon ved vil det ved hvert prøvetakningstidspunkt samles venøst blod i et 6 mL 

natriumheparin-rør, et 6 mL EDTA-prøverør og 2,5 mL RNA-blodprøverør (se Figur 5).  
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Figur 5: Tidspunkt for prøver (t0; umiddelbart rett før ny dosering av immunsuppresiva, t1,5; 1,5 etter 
dosering) 

Prøvemateriale samlet i RNA-prøverør fryses ned og lagres for senere analyse av 

genmateriale. Datamaterialet fra disse prøvene vil ikke bli brukt videre i denne oppgaven.  

4.2 Kliniske data 
Kliniske opplysninger og utfall registreres i pasientens elektroniske journal ved Rikshospitalet 

av ansvarlig behandler. 

Biopiprøver tatt i forbindelse med rutineprotokoll ved seks uker og ett år etter transplantasjon 

samt biopsiprøver tatt ved mistanke om rejeksjon basert på kliniske symptomer blir brukt som 

mål på avstøtning. Biopsiene klassifiseres av patolog i henhold til Banff-kriteriene. Biopsier 

som ikke viser klare tegn til rejeksjon (Banff borderline) blir ikke klassifisert som en 

avstøtning.  
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4.3 Immunsupprimerende behandling 
Behandlingen til pasientene følger standard protokoll ved Rikshospitalet, OUS [26] og studien 

vil ikke gjøre intervensjon i denne. Pasienter inkludert i studien følger regime gjengitt i Tabell 

3 [26, 58]:  

Tabell 3 Behandlingsprotokoll for nyretransplanterte ved Rikshospitalet 

IL-2-R-antistoff: 
Basiliximab (Simulect®) 

20 mg i.v. perioperativt og 
20 mg i.v. ved dag 4 etter operasjon 

Kalsinevrinhemmer: 
Takrolimus (Prograf® eller Tacni®) 

Startes med 0,04 mg/kg* gitt 2 ganger daglig og 
justeres til minstekonsentrasjon mellom 3-7 μg/L 
målt i fullblod de første 180 dager etter 
operasjon, deretter mellom 3-5 μg/L 

IMPDH-hemmer: 
Mykofenolatmofetil (CellCept®) 

0,75 g gitt 2 ganger daglig 

Steroider: 
Metylprednisolon (SoluMedrol®) 
 
Prednisolon 

Metylprednisolon: På operasjonsdagen gis 250 
mg i.v. om pasienten er <90 kg ellers 350 mg 
i.v. 
 
Prednisolon: Startes opp første dagen etter 
operasjon med 20 mg p.o. 1 gang daglig, 
deretter nedtrappes: 
 Dag 15-28: 15 mg 1 gang daglig 
 Dag 29-60: 10 mg 1 gang daglig 
 Dag 61-180: 7,5 mg 1 gang daglig 
 Etter dag 180: 5 mg 1 gang daglig 
 Kan seponeres etter 12 mnd hos 
 utvalgte pasienter 

*: Som følge av protokollendring fra og med 1.1.2014 gis pasienter som uttrykker genotype CYP3A5 *1/*1 eller 
*1/*3 0,08 mg/kg som oppstartsdose. Pasienter med genotype *3/*3 eller med ukjent genotype gis 0,04 mg/kg 
 

4.4 Isolering av perifere mononukleære 
blodceller 

Isolering av PBMC ble gjort så raskt som mulig etter prøvetakning, vanligvis innen 1 time.  

Natriumheparinrør med fullblod ble vendt 10 ganger før ca. 4 mL ble overført til 15 mL rør 

uten antikoagulering og deretter sentrifugert ved 1000 g i 10 minutter ved 4 °C. Etter 

sentrifugering ble plasma fjernet ved hjelp av en engangspipette av plast og overført til et nytt 

rør uten antikoagulant. Plasma ble stående i romtemperatur til videre bruk. Ca. 6 mL kald 

fosfatbuffret saltvann (PBS) ble forsiktig tilsatt blodcellene. PBS/blod ble vendt inntil godt 

blandet og overført til Leucosep-rør. Leucosep-røret ble sentrifugert i ved 1000 g i 10 
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minutter ved 4 °C som førte til at PBMC ble separert fra blodet. Væskefasen over PBMC-

laget ble fjernet. PBMC-laget ble deretter ekstrahert vha av engangsplastpipette og overført til 

nytt rør uten antikoagulant. Et volum på 5 mL kald PBS ble deretter tilsatt til PBMC og 

blandingen ble vendt 6 ganger og deretter sentrifugert ved 300 g i 10 minutter ved 4 °C som 

førte til at PBMC la seg nederst i røret. Supernatanten ble fjernet og PBMC umiddelbart 

resuspendert i 1 mL Roxwell Park Memorial Institute 1640-(RPMI)-medium. Ved prøver tatt 

preoperativt ble isolerte PBMC fra 4 mL og 6 mL heparinrør slått sammen etter 

resuspendering i RPMI.  Et volum på ti μL av PBMC-suspensjonen ble overført til 19,0 mL 

isoton væske og telt vha. Coulter celleteller (tellestørrelse 5-15 μm, fortyningsfaktor 1901). 

Tellinger (to) tellinger fra samme telleglass ble gjort umiddelbart etter hverandre og 

gjennomsnittsmålingen av disse brukt til å beregne cellekonsentrasjon. Videre fortynning med 

RPMI og plasma fra samme prøve ble beregnet til å gi en cellesuspensjon med 

sluttkonsentrasjon på 8e5 celler/mL og en annen suspensjon på 1,6e6 celler/mL. Hver er 

suspensjonene ble også tilsatt plasma slik av sluttkonsentrasjonen av denne var 20 % (v/v).  

4.5 Metabolsk aktivitet 

4.5.1 Aktiveringsmedium 

For å kunne aktivere PBMC ex vivo ble det laget aktiveringsmedium med mitogenene phorbol 

12-myristate 13-acetate (PMA) og ionomycin. Aktiveringsmediet inneholdt Penicillin-

Streptomycin 200 U/mL, PMA 100 ng/mL og ionomycin 5 μg/L og 0,03 % demetylsulfoksid 

(DMSO). Tilsvarende medium uten mitogen bestod av Penicillin-Streptomycin 200 U/mL og 

DMSO 0,03 % (v/v). Mediene ble oppbevart ved -20 °C i Cryo-rør og tint på vannbad den 

dagen de skulle brukes.  

4.5.2 Legemiddelresponskurve 

Et 96-brønners brett ble brukt til å lage individuelle responskurver der konsentrasjoner av 

TAC, MPA og EVE ble plottet mot respons på aktivering i PBMC, målt som relativ 

metabolsk aktivitet: 

Celler ble isolert og fortynnet i RPMI til 8,0e5 celler/mL med 20 % plasma (v/v). Fra fortynnet 

cellesuspensjon ble 50 μL tilsatt til hver av 27 brønner og tilsatt TAC, MPA og EVE løst i 

metanol slik at sluttkonsentrasjonen i brønnen ble som vist i Tabell 4. Til hver brønn ble det 
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deretter tilsatt 50 μL medium med mitogen for aktivering av celler. For å måle 

bakgrunnsabsorbans ble 3 brønner tilsatt 50 μL 20 % (v/v) fortynnet plasma i RPMI og 50 μL 

medium uten mitogener. Ettersom legemidlene tilsatt var løst i metanol, ble samme volum (2 

μL) blankt metanol tilsatt til bakgrunnsprøvene for å korrigere påvirkningen av metanol 

cellulær aktivitet og absorbans. 

Brettet ble deretter ristet på platerister ved 300 rpm i et minutt og plassert i inkubatorskap ved 

37 °C, 5 % CO2 og 95 % relativ luftfuktighet (RLF) i 68 timer. 

Tabell 4 Oppsett av responsbrett med TAC, MPA og EVE mot metabolsk aktivitet 

 
Sluttkonsentrasjon av legemiddel i brønn 

Takrolimus (nmol/L) 0,00 0,05 0,1 0,25 0,50 1,00 2,50 10,0 100 

Mykofenolat (μmol/L) 0,00 0,05 0,1 0,25 0,50 1,00 2,00 6,00 60,0 

Everolimus (nmol/L) 0,00 0,10 0,25 1,00 2,50 10,0 100 1000 5000 

 

Etter inkubering ble det tilsatt 10 μL vannløselig tetrazoliumsalt 1 (WST-1) til hver brønn og 

brettet ble satt på platerister ved 300 rpm i 1 minutt. Brettet ble deretter inkubert ved 37 °C, 5 

% CO2, 95 % RLF i 4 timer. Etter inkubering ble brettet pakket inn i aluminiumsfolie og 

fraktet til spektrofotometrisk plateleser. Brettet ble satt på platerister ved 300 rpm i 60 

sekunder og deretter umiddelbart avlest i plateleser for måling av absorbans (450 nm, 1 sek, 

25 °C). Gjennomsnittet fra brønnene uten celler ble brukt som bakgrunnsabsorbans. 

Som et mål på respons ble forholdet (aktiveringsgrad) i metabolsk aktivitet, målt som 

absorbans, mellom aktiverte og uaktiverte celler etter at bakgrunnsabsorbans var trukket fra 

(se Formel 1).  

bakgrunnuaktiverteceller

bakgrunnaktiverteceller

AbsAbs
AbsAbs

sgradAktivering
−

−
=

,

,

 

Formel 1: Beregning av aktiveringsgrad (Abs: Absorbans) 

I responskurvene ble aktiveringsgrad satt som y-akse og legemiddelkonsentrasjon satt som x-

akse, som illustrert i Figur 6. 
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Figur 6: Eksempel på responskurve hvor y-aksen angir aktiveringsgrad og x-aksen angir 
legemiddelkonsentrasjon. IC50 angir legemiddelkonsentrasjonen som gir 50 % av maksimal hemming.   

Fra responskurvene ble variablene maksimal inhibering, IC50, minimum aktiveringsgrad og 

maksimal aktiveringsgrad beregnet. Maksimal inhibering ble beregnet som prosentforholdet 

mellom differansen fra høyeste til laveste aktiveringsgrad ift. den største aktiveringsgraden 

(aktiveringsgrad uten tilsatt legemiddel). IC50 er konsentrasjonsverdien som gir halv 

makismal inhibering. Minimum aktivering ble beregnet som den laveste aktiveringsgraden (se 

Figur 6). 

Responskurven og variabler som beskriver disse ble beregnet ved hjelp av programvare (4 

parameters ligning, GraFit versjon 5). 

4.5.3 Aktiveringsgrad 

Isolerte PBMC ble også brukt til å se på aktiveringsgrad uten tilsatt legemiddel. Dette ble 

gjort med prøver før transplantasjon og i prøvene før og etter dosering etter transplantasjon: 

Celler fra hver prøve ble isolert og fortynnet til 8,0e5 celler/mL med 20 % plasma (v/v). Fra 

cellesuspensjonen ble 50 μL tilsatt til hver at 6 brønner. Til 3 av brønnene ble det tilsatt 50 μL 

medium med mitogener og til de 3 siste ble det tilsatt medium uten mitogener. For å beregne 

bakgrunnsabsorbans ble 3 brønner tilsatt 50 μL RPMI med 20 % plasma og 50 μL medium 

uten mitogen. 

Aktiveringsgraden ble beregnet som ved responskurven (Formel 1). 

0.01 0.1 1 10 100

Uaktiverte 

Aktiverte 
Aktiveringsgrad Maksimal 

inhibiering 

Minimum 
aktiveringsgrad 

IC50 



39 
 

4.6 Måling av purinbaser og IMPDH-kapasitet 
Metoden for å måle puriner og IMPDH-kapasitet i lymfocytter har tidligere blitt utviklet og 

validert med en variasjonskoeffesient mellom analyser på mindre enn 10 % og 15 % for 

henholdsvis puriner og IMPDH-kapasitet. [141] 

4.6.1 Prøveopparbeidelse 

Av cellesuspensjon på 1,6e6 celler/mL med 20 % plasma (v/v) ble det overført et volum på 

200 μL til hver av to nye rør uten antikoagulant. Til et av rørene ble 200 μL av medium med 

mitogen tilsatt og 200 μL av medium uten mitogen ble tilsatt det andre. Begge rørene, med løs 

kork for gassutveksling, ble deretter inkubert ved 37 °C, 5 % CO2, 95 % RLF i 72 timer. Etter 

inkubering ble innholdet blandet ved lett risting av rørene som deretter ble sentrifugert ved 

1000 g i 5 minutter ved 4 °C. Et volum på 500 μL kald PBS ble tilsatt til hvert rør og 

blandingen ble resuspendert vha. pipette. Alt innholdet ble deretter overført til 1,5 mL 

LoBind-rør. LoBind-rørene ble sentrifugert ved 2350 g i 2 minutter ved 4 °C. Supernatanten 

ble fjernet og pelleten lysert i 125 μL vann og under kraftig vortexing i 5 sekunder. Lysatet 

ble oppbevart ved -80 °C inntil videre analyse. 

Lysatet ble tint ved romtemperatur i minst 20 minutter. Tint lysat ble deretter vortexet kraftig 

i 30 sekunder og deretter plassert i ultrasonisk vannbad i 120 sekunder. Homogenisert lysat 

ble deretter sentrifugert ved 1150 g i 2 minutter ved 4 °C. Volumer på 50 μL supernatant ble 

overført til to mikrosentrifugerør. Det ble tilsatt 50 μL av en buffer bestående av 

trishydroklorid 250 mmol/mL, EDTA 7,5 mmol/L, kaliumklorid 250 mmol/L og ditiotreitol (DTT) 

5,0 mmol/L. Til et av sentrifugerørene ble det tilsatt 25 μL vann og til det andre ble det tilsatt 25 

μL av en løsning bestående av IMP 9,0 mmol/L og NAD 2,0 mmol/L, og dette sentrifugerøret ble 

inkubert på vannbad ved 37 °C i nøyaktig 120 minutter. Røret uten tilsatt substrat/kofaktor ble 

stående i romtemperatur under inkubasjonstiden. Inkuberte prøver ble tatt av vannbad og 

sentrifugert ved 1150 g i ca. 20 sekunder ved 4 °C. Deretter ble 20 μL stoppreagens bestående 

av 4 mol/L perklorsyre tilsatt til inkuberte prøver. Prøvene ble satt på is inntil stoppreagens var 

tilsatt. Deretter ble det tilsatt 20 μL stoppreagens også til prøver uten substrat og kofaktor. Så 

ble det tilsatt 20 μL av en internstandard (IS) bestående av 15N2-xantin (25 μmol/L), D2-

hypoxantin (25 μmol/L), 13C,15N2-guanin (25 μmol/L) og 13C5-adenin (25 μmol/L) løst i vann. 

Mikrosentrifugerørene ble deretter vortexet i 10 sekunder og sentrifugert ved 9400 g i 4 minutter 

ved 4 °C og 120 μL av supernatanten ble overført til flatbunnet glassinserts i vialer. Vialene ble 
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satt på varmeblokk ved 100 °C i 60 minutter for hydrolyse (se Figur 7). Etter hydrolyse ble 15 μL 

kaliumacetat 4 mol/L glassvialene lagret ved 4 °C inntil videre analyse med HPLC-MS/MS. 

Purinene i de opprinnelige prøvene eksisterer som både purinnukleotider og 

deoksypurinnukleotider (se Figur 2). Ved hydrolysen på varmeblokk spaltes ribosemolekylet av 

og alt omdannes til frie purinbaser (se Figur 7). Ved hjelp av HPLC-MS/MS analyseres mengde 

av disse purinbasene. Metoden analyserer dermed totalmengde av adenin og guanin, men kan ikke 

detektere i hvilken form de opprinnelig var. 
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Figur 7: Hydrolysering av (deoxy)adenosin-, xantosin- og (deoxy)guanosinfosfater til adenin, xantin og 
guanin 

4.6.2 Kalibratorer, kvalitetskontroller og prøveoppsett 

Sammen med prøvene ble fem kalibratorer og to sett med kvalitetskontroller (QC) 

opparbeidet for hver analyse. Disse ble opparbeidet på samme måte som prøvene (se over) 

bortsett fra at ferdige løsninger med xantosin, IMP, GMP og AMP løst i vann ble anvendt 
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(istedenfor prøvelysat) som kalibratorløsninger for henholdsvis xantin, hypoxantin, guanin og 

adenin. Disse ferdigløsningene inneholdt konsentrasjoner av analyttene som vist i Tabell 6. 

I tillegg til prøvene fra transplanterte, immunsupprimerte pasienter ble det også analysert prøver 

fra en pool, samt 3 paralleller av inkuberte prøver med vann isf. cellelyset. Prøvene fra poolen 

fungerte som kontroll mellom analysene og vannprøvene ble brukt til å korrigere for xantin-

forurensning i tilsatt IMP. 

Prøveoppsett ble satt opp som skissert i Tabell 5: 

 

4.6.3 HPLC-MS/MS 

Væskekromatografi (HPLC) koblet til tandem massespektrometer(MS)-apparat ble brukt til å 

analysere mengde xantin, hypoxantin, guanin og adenin i de opparbeidede prøvene.  

Før analyse ble systemet klargjort ved å kjøre en løsning bestående av 15 % acetonitril (ACN) 

og 85 % vann gjennom systemet med en flowhastighet på 0,15 mL/min i minst 20 minutter. 

Deretter ble mobilfasen, bestående av 3 % (v/v) ACN og 97 % (v/v) vann, 2 mM 

Tabell 5: Rekkefølge av 
prøveoppsett 

1. Kalibratorer 

2. QC 

3. Prøver (uten substrat/kofaktor) 

4. Prøver (med substrat/kofaktor) 

5. Inkuberte bakgrunnsprøver 

6. QC 

Tabell 6 Kalibratorer og kvalitetskontroller 

 Xantosin 
(μmol/L) 

IMP 
(μmol/L) 

GMP 
(μmol/L) 

AMP 
(μmol/L) 

Kalibratorer 

Kal 1 0,5 0,5 1 2,5 

Kal 2 2,5 1 5 12,5 

Kal 3 10 10 20 50 

Kal 4 50 80 100 250 

Kal 5 100 40 200 500 

Kvalitetskontroller 

QC 1 0,5 0,5 1 2,5 

QC 2 10 10 20 50 

QC 2 100 80 200 500 

Kalibratorer (Kal) og kvalitetskontroller (QC) til analyse av 
xantin, hypoxantin, guanosin og adenin 
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ammoniumacetat og 0,1 % (v/v) maursyre, kjørt gjennom systemet med en flowhastighet på 

0,15 mL/min i minst 20 minutter. 

Et prøvevolum på 30 μL fra hver glassvial på injisert i HPLC-systemet hvert 8 minutt. 

Anvendt forkolonne var en C18-kolonne med dimensjonene 2,1 × 10 mm og en 

partikkelstørrelse på 3 μm og hovedkolonnen var en C18-kolonne med dimensjonene 2,1 × 150 

mm med partikkelstørrelse på 3 μm. Prøvene ble injisert til MS-apparatet mellom 4,5 og 7,9 

minutter.  

Ioniseringskilden var en elekrospray i positive mode med en kapilærspenning satt til 3,00 kV, 

ionekildetemperatur satt til 120 °C og nebulisatorgasstemperatur satt til 400 °C. Nitrogen ble 

brukt som nebulisatorgass (flow 650 L/min) og cone-gass (flow 50 L/min). Som kollisjonsgass 

ble det brukt argongass med et trykk satt til 3,5 × 10-3 mBar. Vha. multippel reaksjonsmåling 

(MRM) ble analyttene og IS kvantifisert. Masseoverganger, cone-spenning, dwell-tid og 

kollisjonsenergi for hver analytt og IS er gjengitt i Tabell 7. 

Tabell 7: Parametere for masseoverganger, cone-spenning, dwell-tid og kollisjonsenergi 

 
Forløperion 

(m/z) 

Produktion  

(m/z) 

Cone-spenning 

(V) 

Dwell-tid 

(sek) 

Kollisjonsenergi 

(eV) 

Analytt: 

Xantin 152,95 109,95 32 0,350 17 

Hypoxantin 136,90 109,95 40 0,300 20 

Guanin 151,95 134,95 37 0,225 18 

Adenin 135,95 118,95 39 0,050 20 

I.S.: 
15N2-xantin 154,95 110,97 34 0,350 17 

D2-hypoxantin 138,98 110,98 40 0,300 18 
13C,15N2-guanin 154,96 137,96 35 0,225 17 
13C5-adenin 141,03 123,91 39 0,050 20 

4.6.4 Kvantifisering av purinbaser og IMPDH-kapasitet 

Kalibratorløsningene beskrevet i 4.6.2 og Tabell 6 ble brukt til å lage lineære 

kalibreringskurver med 1/x vekting. Hypoxantin-, guanin- og adeninmengde ble definert som 

målt konsentrasjon til analytt i prøven normalisert til celleantall. 
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IMPDH-kapasitet ble definert som produsert mengde xantin fra IMP etter 120 minutter med 

inkubering. Ettersom substrat (IMP) og kofaktor (NAD) var tilsatt i mettede mengder var 

enzymreaksjonen konsentrasjonsuavhengig. Xantinforurensning fra tilsatt substrat og 

kofaktorløsning ble målt i tre blanke prøver uten IMPDH (vann istedenfor prøvelysat) og 

gjennomsnittet fra disse ble trukket fra målt xantinmengde i prøvelysatene. Kapasiteten ble 

oppgitt som pmol xantin per millioner celler per minutt (pmol/C×106 × t-1).  

Aktiveringsgrad ble definert som forholdet mellom hypoxantin, guanin, adenin og IMPDH-

kapasitet i ex-vivo aktiverte celler og uaktiverte celler.  

4.7 Måling av legemiddelkonsentrasjoner 
På prøvedagene ble blod fra prøverørene brukt til å måle konsentrasjon av MPA og TAC. 

TAC ble målt og MPA ble målt i plasma. MPAG, hovedmetabolitten til MPA, ble målt 

sammen med MPA. 

4.7.1 Måling av mykofenolatkonsentrasjon og MPAG 

Fra EDTA-prøverør ble ca. to mL fullblod tatt ut og sentrifugert ved 1500 g i 10 minutter ved 

4 °C. Separert plasma ble deretter fordelt på tre mikrosentrifugerør med 0,3 mL i hvert rør. 

Mikrosentrifugerørene ble lagret ved -70 °C inntil videre analyse. 

Prøven ble videre analysert ved hjelp av en validert HPLC-metode. Etter tining ble det gjort 

en proteinfelling med metanol og konsentrert fosforsyre. Kromatografisystemet bestod av 

Ultimate 3000 HPLC-system (Dionex) med en ACE 3 μm fenylkolonne (Advanced 

Chromotography Technologies) med dimensjonene 150 x 4.6 mm id. Som mobilfase ble det 

brukt metanol + vann (20:80). Deteksjon ble gjort med UV-måling ved 215 nm. Metoden har 

en variasjonskoeffisient på ca 4 %.  

4.7.2 Måling av takrolimuskonsentrasjoner 

Fra EDTA-fullblod ble en halv mL overført til polypropylenrør på to mL og lagret ved -20 °C 

inntil videre analyse. 

Før konsentrasjonsbestemmelse ble prøven tint og tilsatt fellingsreagens for frigjøring av 

TAC fra bindeproteiner. Til bestemmelse av TAC konsentrasjon ble en antistoffbasert 
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analysemetode (CMIA) ved hjelp av ferdige analysesett (Architect i2000SR, Abbott). 

Metoden har vist en variasjonskoeffisient fra 4,5 % (6,9 μg
/L) til 8,8 (1,3 μg/L).  

4.8 Statistiske metoder 
Til statistiske analyser ble programvaren SPSS versjon 18.0 (IBM, Armonk, New York) 

anvend. Til sammenligning av intraindividuelle forskjeller ble Wilcoxon signed-rank test 

brukt. Korrelasjoner mellom legemiddel- og biomarkørnivå ble undersøkt Spearmans 

korrelasjonstest der korrelasjonen er oppgitt som rho (rs). Statistisk signifikansnivå ble satt til 

p<0,05. 
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5 Resultater 

5.1 Pasienter og demografi 
Til nå er 27 pasienter inkludert i studien. I tillegg har fire pasienter blitt ekskludert pga 

tekniske årsaker. Alle fullført til og med tredje prøvedag og 17 har fullført hele 

studieperioden. Median alder var 58 år ved transplantasjon. Yngste og eldste pasient var 

henholdsvis 20 og 74 år. Populasjonen bestod av 81 % menn. Generelle karakteristikker er 

gjengitt i Tabell 8.  

5.1.1 Farmakologi 

Av de 27 inkluderte pasientene er det fire (pasient 5, 13, 22 og 31) som ikke bruker MPA etter 

transplantasjon da de har HLA 0-0 match med donor. Disse vil bli omtalt separat under 

Tabell 8: Sammendrag av pasientkarakteristikk  

Antall pasienter inkludert totalt 27 

Antall pasienter fullført 5-7 uker (tredje prøvedag) 27 

Antall pasienter fullført ett år (fjerde prøvedag) 17 

Median alder ved transplantasjon (range) 58 (20-74) 

Andel menn 81 % (22 av 27) 

Andel HLA 0-0 forlikeligheter 15 % (4 av 27) 

Andel pasienter med total HLA-mismatch over 2 22 % (6 av 27) 

Andel pasienter med DR HLA-mismatch over 1 19 % (5 av 27) 

Andel pasienter i dialyse før transplantasjon 33 % (9 av 27) 

Diabetes (antall type 1/antall type 2) 1/3  

Median BMI (range) 25,7 (18,69-32,48) 
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biomarkørene. Ved første prøvedag (før transplantasjon) var det syv pasienter som hadde fått 

immunsuppresjon før prøven ble tatt. Pasient 10 og 12 fikk både TAC og MPA, pasient 13 

kun TAC og pasient 6, 8, 11 og 18 fikk kun MPA. Disse pasientene vil ikke bli regnet med i 

prøver for denne dagen. Ved andre prøvedag var det to pasienter (2 og 8) som fikk 

antirejeksjonsbehandeling i tillegg, og disse vil bli hold utenfor dataanalysen for denne dagen.  

5.1.2 Avstøtningsepisoder 

Avstøtningsepisoder er oppsummert i Tabell 9. Som avstøtning vil kun episoder som er 

klassifisert som avstøtning i henhold til Banff-kriterium bli diskutert. Grensetilfeller (Banff 

borderline) vil ikke bli omtalt som avstøtninger. 

Tabell 9: Oversikt over avstøtningsepisoder 

Pasient Tid Hendelse Kommentar 

2 Dag 4 
Klinisk avstøtning. Påvist uttalt cellulær og 
lett vaskulær avstøtning (Banff 2A) 

Fikk antirejeksjonsbehandeling ved 
andre prøvedag med økte doser av 
metylprednisolon 

 1 år Subklinisk avstøtning. Påvist lett cellulær 
avstøtning (Banff 1A) 

 

4 1 år 
Subklinisk grensetilfelle av avstøtning (Banff 
Borderline) 

Som følge av donorspesifikke 
antistoffer er pasient 4 klassifisert som 
høyrisikopasient 

7 1 år Subklinisk avstøtning. Påvist uttalt cellulær 
avstøtning (Banff 1B) 

 

8 Dag 5 
Klinisk avstøtning. Påvist moderat vaskulær 
og lett cellulær avstøtning (Banff 2B) 

Fikk antirejeksjonsbehandeling ved 
andre prøvedag med økte doser av 
metylprednisolon og ATG 

11 1 år Subklinisk avstøtning. Påvist antistoffmediert 
avstøtning (C4d positiv) 

 

21 Dag 57 Subklinisk grensetilfelle av avstøtning (Banff 
Borderline) 

 

25 Dag 64 Subklinisk avstøtning. Påvist lett cellulær 
avstøtning (Banff 1A). 

 

31 Dag 34 
Subklinisk avstøtning. Påvist lett cellulær og 
lett vaskulær avstøtning (Banff 2A) 

Pasient 31 har HLA-match 0-0 med 
donor og får ikke MPA 
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5.2 Farmakokinetikk 
Under vil farmakokinetikken til MPA og TAC bli beskrevet. Konsentrasjon er oppgitt som 

median med laveste og høyeste verdi i parentes om ikke annet er nevnt. MPA er målt i plasma 

og TAC er målt i fullblod. 

5.2.1 Farmakokinetikk til mykofenolat 

Av de 27 inkluderte pasientene var fire stykker HLA-identiske med donor. Dette førte til at de 

ikke fikk MPA etter transplantasjon. To av disse hadde fullført hele studien ved den 

midlertidige oppsummeringen av dataene. MPA-konsentrasjoner og stigninger fra predose til 

1,5 timer etter dosering ved andre, tredje og fjerde prøvedag er gjengitt i Figur 8. 

Mykofenolatkonsentrasjon i plasma
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Figur 8: MPA-konsentrasjon før og 1,5 timer etter dosering ved andre (6-9 dager, n=23), tredje (5-7 uker, 
n=23) og fjerde prøvedag (ett år, n=15) 

MPA-konsentrasjon før dosering var 1,42 (0,18-4,98), 2,70 (0,99-9,51) og 2,64 (0,85-6,73) 
mg/L ved henholdsvis 6-9 dager, 5-7 uker og ett år. Tilsvarende tall 1,5 timer etter dosering var 

6,11 (0,71-11,5), 6,75 (1,77-16,8) og 5,36 (1,77-10,3) mg/L. MPAG-konsentrasjonene viste lite 

variasjon mellom prøvedagene. Før dose var denne 42,9, 44,8 og 33,1 mg/L ved hhv andre, 

tredje og fjerde prøvedag. Tilsvarende etter dose var 71,9, 63,5 og 54,5 mg/L. 
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Ved andre prøvedag fikk to pasienter (pasient 2 og 8) antirejeksjonsbehandeling. Disse fikk 

ikke endret MPA dose (750 mg MMF × 2). MPA ble målt to dager etter påvist avstøtning og 

igangsatt antirejeksjonsbehandling. Hos pasient 2 var disse 1,83 mg/L før og 5,24 mg/L etter 

dose og målingene var henholdsvis 0,18 mg/L og 0,71 mg/L for pasient 8.  

Pasient 25 fikk påvist en subklinisk avstøtningsreaksjon 64 dager etter transplantasjon. 

Nærmeste MPA-måling viste en MPA-C0 på 1,3 mg/L og ble målt fire dager før protokoll-

biopsien.  

Ved fjerde prøvedag ble det oppdaget totalt to subkliniske avstøtningsepisoder (pasient 2 og 

7). Pasient 2 hadde en MPA-konsentrasjon på 2,64 mg/L før og 5,65 mg/L etter dosering og ble 

målt samme dag som biopsien. For pasient 7 viste målingene 6,73 mg/L før og 5,42 mg/L etter 

dose. Den høye predosekonsentrasjonen samt lavere konsentrasjon ved 1,5 timer indikerer at 

C0-prøven kan ha blitt tatt etter at dosen var administrert.  
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5.2.2 Farmakokinetikk til takrolimus 

Takrolimuskonsentrasjon i fullblod

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Tid etter transplantasjon

μg
/L

 i 
fu

llb
lo

d

6-9 dager

5-7 uker

1 år

 

Figur 9: TAC-konsentrasjon før og 1,5 timer etter dose ved andre (6-9 dager, n=27), tredje (5-7 uker, 
n=27) og fjerde (1 år, n=17) prøvedag.  En pasient (pasient 4) merket med stiplet linje er klassifisert som 
høyrisikopasient og skal ha høyere konsentrasjon av TAC. Denne pasienten har et ønsket C0-nivå på 8-12 
μg/L ved andre prøvedag og 6-10 μg/L ved tredje prøvedag. Ingen brukte depoformulering ved andre 
prøvedag, en pasient brukte depoformulering ved tredje prøvedag og tolv pasienter brukte 
depoformulering ved fjerde prøvedag.  

Blodkonsentrasjonene til TAC ved prøvedagene etter transplantasjon er gjengitt i Figur 9. 

Pasient 4 ble vurdert som høyrisiko og hadde en høyere målkonsentrasjon enn standard 

protokoll. For de resterende pasientene var konsentrasjon før dose 5,1 (2.5-7,8), 6,2 (3,5-9,3) 

og 5,9 (3,2-7,4) μg/L ved henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag. Tilsvarende tall etter 

dose var 10,3 (3,5-25,3), 8,1 (5,8-18,7) og 9,2 (4,2-12,7) μg/L. 

Ingen av pasientene brukte depoformulering av TAC ved andre prøvedag. Ved tredje 

prøvedag var det kun en pasient som brukte depoformulering. Denne pasienten hadde en 

oppgang fra 6,5 til 8,3 μg/L. Ved fjerde prøvedag hadde 12 av 17 pasienter byttet til 

depoformulering av TAC.  
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Pasientene som fikk antirejeksjonsbehandling ved andre prøvedag, fikk endret TAC dosen. 

Ved dag fire etter transplantasjon fikk pasient 2 økt TAC dosen slik at TAC-C0 gikk fra ca. 5 
μg/L til ca. 9 μg/L ved dag 23 før en gradvis dosereduksjon tilbake til ca. 4 μg/L ved dag 96 etter 

transplantasjon. Pasient 8 fikk pga. ATG-behandling halvert TAC-dosen mellom dag fem og 

dag ti etter transplantasjon.  

5.3 Responskurver 
Det ble isolert PBMC fra nyretransplanterte pasienter før transplantasjon. Disse ble tilsatt 

TAC, MPA og EVE i økende menger, slik at legemiddelrespons kunne plottes mot 

legemiddelkonsentrasjon. Cellene ble stimulert og metabolsk aktivitet ble målt med WST-1. 

Det foreligger responskurver for alle inkluderte pasienter, men syv pasienter fikk MPA og 

TAC allerede ved første prøvedag og disse vil ikke bli tatt med i beregningene. 

5.3.1  Takrolimus 

Variabler som beskriver responskurvene 

til TAC er gjengitt i Tabell 10. Hos 14 

av 20 pasienter var aktiveringsgraden 

høyest hos celler tilsatt legemiddel. Hos 

disse pasientene var differansen mellom 

aktiveringsgrad uten tilsatt legemiddel 

og maksimal aktiveringsgrad median 

0,50 med minste og største verdi på 

henholdsvis 0,03 og 2,27. TAC 

konsentrasjonene som gav størst 

aktiveringsgrad hos disse pasientene var 

0,1 nmol/L (n=5), 0,25 nmol/L (n=5), 0,5 
nmol/L (n=2) og 10 nmol/L (n=1). Pasienten 

(pasient 31) som hadde høyeste 

aktiveringsgrad ved 10 nmol/L hadde også en positiv stigning dvs. at det ble observert økende 

aktiveringsgrad med økende konsentrasjoner av TAC.  Konsentrasjonen som gav 50 % av 

maksimal inhibisjon var 0,63 nmol
/L (verdier som hadde en relativ standardfeil på over 20 % er 

ekskludert). Pasientene som hadde en relativ standardfeil på over 20 % hadde ofte også 

Tabell 10: Variabler som beskriver responskurvene til 
takrolimus. 

 Median Første 
kvartil 

Tredje 
kvartil n 

Aktiveringsgrad  
(uten legemiddel) 2,68  1,81 3,33 20 

Aktiveringsgrad  
(maksimal) 2,94 1,93 4,03 20 

Maksimal inhibisjon 52 % 42 % 63 % 16 

IC50
 (nmol/L ) 0,63  0,47 3,33 12 

Minimum 
aktiveringsgrad 1,70 0,94 2,2 18 

Maksimal inhibisjon, IC50 og minimum aktiveringsgrad er 
beregnet ved hjelp av en fire parameters ligning. Beregnede 
verdier med en relativ standardfeil på over 20 % er ekskludert. 
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responskurver som ikke flatet ut ved høye konsentrasjoner. Dette tilsier at maksimal 

inhibisjon ikke ble oppnådd hos disse pasientene. 

5.3.2 Mykofenolat 

MPA utviste betydelig større 

inhiberingseffekt enn TAC. Median 

maksimal inhibisjon var 93 %. Den laveste 

og høyeste verdien var henholdsvis 70 % og 

98 %. Minimum aktiveringsgrad var 

median 0,21, noe som betyr at den 

metabolske aktiviteten var 79 % lavere i de 

ex vivo aktiverte cellene tilsatt høye 

konsentrasjoner MPA enn i de uaktiverte 

cellene. I likhet med TAC var det tilfeller 

hvor høyeste aktiveringsgrad ikke var i 

celler uten tilsatt legemiddel. Dette var 

tilfellet for åtte pasienter. Av disse var det 

fem som hadde høyeste aktiveringsgrad ved 

0,05 μmol/L, to ved 0,1 μmol/L og en ved 0,5 
μmol/L. Pasient 31 hadde maksimal 

aktiveringsgrad (5,25) ved 0,50 μmol/L. I to tilfeller var maksimal aktiveringsgrad under 100 % 

dvs. at den metabolske aktiviteten var lavere i ex vivo aktiverte celler enn i de uaktiverte 

cellene. 

Minimum aktiveringsgrad, beregnet vha. av fire parameter-ligning, utviste stor usikkerhet. 

Relativ standardfeil var median 36,2 % (5,5 % -146,3 %) og var kun i fire tilfeller under 20 

%. Grunnen til den høye standardfeilen kan trolig forklares ved at MPA reduserte den 

metabolske aktiviteten så mye at selv små standardfeil medførte store relative standardfeil. 

Minimum aktiveringsgrad ble likevel benyttet til å beregne maksimal aktiveringsgrad. 

Tabell 11: Variabler som beskriver responskurvene til 
mykofenolat. 

 Median Første 
kvartil 

Tredje 
kvartil n 

Aktiveringsgrad 
(uten legemiddel) 2,59 1,86 2,23 20 

Aktiveringsgrad  
(maksimal) 2,77 1,86 3,50 20 

Maksimal inhibisjon 93 % 90 % 94 % 19 

IC50 (μmol/L) 0,62 0,29 3,23 19 

Minimum 
aktiveringsgrad 0,21 0,11 3,23 20 

Variabler som beskriver responskurvene til mykofenolat. 
Maksimal inhibisjon, IC50 og minimum aktiveringsgrad er 
beregnet ved hjelp av en fire parameters ligning. Beregnede 
verdier fra ligningen som hadde et relativt standardavvik på 
mer enn 20 % er ekskludert, bortsett fra minimum 
aktiveringsgrad hvor alle verdier er tatt med. 
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5.3.3 Everolimus 

EVE utviste den laveste maksimale 

inhibisjonen av alle tre legemidler (median 

44 %). Det var totalt 11 tilfeller hvor den 

høyeste aktiveringsgraden ble observert i 

celler tilsatt legemiddel. For disse 

pasientene var maksimal aktiveringsgrad 

median 0,14 høyere enn i celler uten 

legemidler, og i likhet med TAC og MPA 

ble maksimal aktiveringsgrad oppnådd ved 

de laveste EVE konsentrasjonene. Hos 9 av 

disse 11 ble maksimal aktiveringsgrad 

oppnådd ved de fire laveste 

konsentrasjonene. Pasient 31 hadde høyeste 

aktiveringsgrad ved høyeste EVE-

konsentrasjon. Da var aktiveringsgraden 7,94, mens aktiveringsgraden i celler uten 

legemiddel var 2,09.  

5.3.4 Avstøtning 

Beskrivende variabler fra responskurvene til pasienter som senere skulle få avstøtning er 

gjengitt i Tabell 13. Det kunne ikke observeres noen systematisk sammenheng mellom 

avstøtning og reponskurve-variabler, bortsett fra maksimal inhibering mediert av MPA hvor 

tre av fire avstøtningspasienter lå under 10 % persentilen til pasienter som ikke fikk 

avstøtning. To pasienter, 8 og 11, som også fikk avstøtning er ikke tatt med i tabellen da disse 

pasientene hadde fått MPA og TAC ved første prøvedag. Maksimal inhibering for MPA var 

da kun 8 % for pasient 8 og kunne ikke beregnes for pasient 11 da metabolsk aktivitet økte 

med økende MPA konsentrasjon.    

 

 

Tabell 12: Variabler som beskriver responskurvene til 
everolimus. 

 Median Første 
kvartil 

Tredje 
kvartil n 

Aktiveringsgrad C0 2,71 1,73 3,46 20 

Aktiveringsgrad maks 3,04 1,75 3,89 20 

Maksimal inhibisjon 44 % 37 % 51 % 19 

IC50 (nmol/L) 6,21 2,02 3,46 20 

Minimum 
aktiveringsgrad 1,61 0,95 3,46 20 

Maksimal inhibisjon, IC50 og minimum aktiveringsgrad er 
beregnet ved hjelp av en fire parameters ligning. Beregnede 
verdier med en relativ standardfeil på over 20 % er 
ekskludert 
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Tabell 13: Responskurvevariabler til pasienter med avstøtning 

 

Maksimal 

aktiveringsgrad 

Aktiveringsgrad 

Uten legemiddel 

Maksimal 

inhibering IC50 

Minimum 

aktiveringsgrad 

TAC 

Pasient 2 3,00 3,00 39 % ↓ 0,36↓ 1,77 

Pasient 7 1,55 1,55 49 %  0,72 ↓ 

Pasient 25 4,05 4,05 66 % 0,84 1,35 

Pasient 31 4,62 ↑ 2,35  0,54 2,06 

MPA 

Pasient 2 2,77 2,77 87 % ↓ 0,25 0,36 

Pasient 7 1,20 1,2 81 % ↓ 0,30 0,22 

Pasient 25 3,69 3,69 94 % 1,07 0,20 

Pasient 31 5,25 2,13 70 % ↓*  0,86 ↑ 

EVE 

Pasient 2 3,38 3,38 42 % 2,30 1,98 

Pasient 7 1,30 1,16 39 % 0,39 ↓ 0,74 

Pasient 25 3,69 3,69 54 % 12,39 1,55 

Pasient 31 7,94 ↑ 2,09  5,24 2,15 

Legemiddelrespons-variabler til pasienter som fikk avstøtning. Verdier merket med ↓ ligger under 10 % 
persentilen til pasienter ikke fikk avstøtning. Verdier merket med ↑ ligger over tilsvarende 90 % persentil. 
Pasient 8 og 11 er utelatt fra datasettet da disse pasientene fikk MPA og TAC ved første prøvedag. 
Maksimal inhibering kunne ikke beregnes for TAC og EVE for pasient 31. * Pasient 31 fikk ikke MPA etter 
transplantasjon. 

 

5.3.5 Lavrespondere og revers-respondere 

I flere tilfeller ble det observert en minimal reduksjon i aktiveringsgrad ved tilsetting av TAC 

og EVE. To pasienter, 19 og 21, skilte seg ut ved å ha dårlig respons for begge disse 

legemidlene. Pasient 19 hadde kun en maksimal reduksjon på 7 % for EVE og 16 % for TAC. 

Den maksimale aktiveringsgraden til denne pasienten tilsvarte medianverdien. Pasient 21 

hadde en maksimal inhibisjon på kun 14 % og 16 % for henholdsvis TAC og EVE og lå 

innenfor første og tredjekvartil for maksimal aktiveringsgrad. Hos begge pasientene gav MPA 

god respons (maksimal inhibisjon og IC50 var henholdsvis 98 % og 1,31 μmol/L hos pasient 19 

og 95 % og 0,21 μmol/L hos pasient 21). Begge pasientene fikk MPA etter transplantasjon og 

har ikke fått påvist avstøtning ved henholdsvis ett år og seks uker. Selv om MPA hadde en 
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høy maksimal inhibering og lite spredning, var det tre pasienter (pasient 1, 7 og 31) som skilte 

seg ut ved å gruppere seg lavere. Pasient 7 og 31 fikk påvist avstøtning ved fjerde studiedag. 

Se Figur 10 for fordeling av maksimal inhibering til TAC, EVE og MPA.  
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Figur 10: Fordeling av maksimal inhiberingsgrad til takrolimus, everolimus og mykofenolat. Pasienter 
som skilte seg ut ved å ligge lavt er merket som lavrespondere. Pasientene som er lavrespondere på TAC 
er også lavrespondere på EVE, men ikke på MPA.  

Pasient 31 utskilte seg også ut ved å utvise revers respons for både TAC og EVE. 

Responskurvene er gjengitt i Figur 11. Responskurvene for TAC og EVE viser en klar økende 

metabolsk aktivitet og aktiveringsgrad ved økende legemiddelkonsentrasjoner. 

Responskurven for MPA utviste lignende tendenser i lavere konsentrasjon, men responsen ble 

redusert ved høyere legemiddelkonsentrasjoner. Denne pasienten fikk ikke MPA etter 

transplantasjon pga. HLA 0-0 forlikelighet med donor, men fikk påvist en subklinisk 

avstøtning 34 dager etter transplantasjon. 
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Figur 11: Responskurvene for TAC og EVE til pasient 31. Den metabolske aktiviteten økte ved økende 
konsentrasjoner av TAC og EVE. Den økte også ved økende MPA-konsentrasjoner i de laveste 
konsentrasjonene, men gikk ned ved høye konsentrasjoner. Streken angir nonlineær regresjonskurve 
basert på en fire parameter-ligning.  

5.4 Metabolsk aktivitet 
PBMC ble isolert før og etter transplantasjon. Disse ble tilsatt medium med og uten mitogen. 

Etter inkubasjon ble vannløselig tetrazoliumsalt tilsatt. Metabolsk aktivitet dannet formazan 

som kunne måles ved hjelp av et spektrofotometer. For første prøvedag foreligger det data for 

alle 27 pasienter, men syv hadde fått MPA eller TAC ved denne dagen. Andre prøvedag 

foreligger det predose-data fra 22 pasienter og postdose-data fra 23 pasienter. Ved tredje 

prøvedag foreligger det data fra 23 pasienter og fra 14 pasienter den fjerde prøvedag. 

Metabolsk aktivitet er oppgitt som absorbans etter tilsetting av WST-1 med 

bakgrunnsabsorbans i medium/plasma trukket fra. Aktiveringsgrad er definert som forholdet 

mellom ex vivo aktiverte og uaktiverte PBMC (se også Formel 1).  

Tabell 14 viser en oppsummering av metabolsk aktivitet. I uaktiverte celler var metabolsk 

aktivitet median 25 % lavere etter transplantasjon ift. før transplantasjon. Fra før til etter dose 

steg derimot den metabolske aktiviteten i uaktiverte celler med median 1,6 %, 22 % og 45 % 

ved henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag, men stigningen var kun statistisk signifikant 

ved fjerde prøvedag (p=0,03). I de ex-vivo aktiverte cellene var metabolsk aktivitet median 48 

% lavere før dose og 74 % lavere etter dose ift. før transplantasjon. Senkningen fra før til etter 

dose var median 38,1 %, 56,1 % og 45,4 % for henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag. 

Aktiveringsgraden gikk kun median 18 % ned fra før transplantasjon til før dose. Nedgangen 

fra før transplantasjon til etter dose var median 64 %. Fra før til etter dose gikk 
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aktiveringsgrad i ned med median 36 %, 70 % og 64 % ved henholdsvis andre, tredje og 

fjerde prøvedag. Senkningen i metabolsk aktivitet i ex vivo aktiverte celler og 

aktiveringsgraden var statistisk signifikante (p<0,05) ved alle tre prøvedager etter 

transplantasjon.  

Det var relativt små endringer mellom andre og tredje prøvedag. Metabolsk aktivitet forble 

uendret i ex vivo aktiverte celler, men ble noe redusert og økt for henholdsvis uaktiverte celler 

og aktiveringsgrad. I de uaktiverte cellene sank metabolsk aktivitet med 18 % både før og 

etter dose og aktiveringsgraden steg før og etter dose med henholdsvis 18 og 31 %. Endringen 

fra tredje til fjerde prøvedag var betydelig større. I de ex vivo aktiverte cellene steg metabolsk 

aktivitet med median 196 % og 253 % for henholdsvis før og etter dose. Aktiveringsgraden 

steg tilsvarende med median 41 og 95 %. I de uaktiverte cellene økte metabolsk aktivitet med 

median 56 % før dose, men kun 8 % etter dose. 

Spredningen målt som interkvartilt ratio (tredjekvartil delt på førstekvartil) økte etter 

transplantasjon. I ex vivo aktiverte celler var ratioen 1,98 før transplantasjon før den økte til 

3,55 (fra 2,29 til 4,94) etter transplantasjon. Tilsvarende for de uaktiverte cellene var 1,88 før 

transplantasjon og 2,45 (1,72-3,25) etter transplantasjon. Spredning på aktiveringsgraden gikk 

fra 1,97 til 3,28 (2,28-5,14). Det var tendenser til mindre spredning ved fjerde prøvedag ift. 

andre og tredje prøvedag.  

I flere tilfeller var metabolsk aktivitet i ex vivo aktiverte celler lavere enn i uaktiverte celler, 

noe som gav en aktiveringsgrad mindre enn 1,0. Dette var tilfellet for 2 av 21 pasienter før 

transplantasjon. Etter transplantasjon økte andelen. Før dose var det 3 av 20, 7 av 23 og 2 av 

14 som hadde aktiveringsgrad under 1,0 ved henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag. 

Etter dose var de tilsvarende andeler 9 av 20, 9 av 23 og 6 av 14.  

 

 

 

Tabell 14: Metabolsk aktivitet 
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Det var også en rekke tilfeller hvor aktiveringsgraden økte fra før til etter dose. Dette var 

tilfellet i 5 av 20, 7 av 23 og 1 av 14 ved henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag. Ved 

tredje prøvedag var det to av disse pasientene hvor legemiddelkonsentrasjonen etter dose gikk 

ned eller forble uendret. Pasient 3 fikk en nedgang i TAC-konsentrasjon (7,4 til 7,0 μg/L) og 

gikk opp i aktiveringsgrad fra 0,48 til 0,76, men MPA-konsentrasjonen var normal med en 

økning fra 2,7 til 4,6 mg/L. Pasient 7 hadde uendret MPA konsentrasjon fra før til etter dose 

(4,2 mg/L) og kun en liten endring i TAC-konsentrasjon (6,4 til 6,7 μg/L). Denne pasienten økte 

aktiveringsgraden fra 1,38 til 2,31 etter dosering. Dette var også den største økningen i 

aktiveringsgrad for tredje prøvedag. Alle andre økninger i aktiveringsgrad skjedde til tross for 

en økning i både MPA- og TAC-konsentrasjoner. 

Pasient 7 var også en av de som hadde aktiveringsgrad under 1,0 ved første prøvedag samt var 

en av de som fikk økt aktiveringsgrad etter dose ved andre prøvedag. Ved fjerde prøvedag 

gikk aktiveringsgrad ned fra 0,58 til 0,37, men da gikk også MPA-konsentrasjon ned fra 6,7 

til 5,5 mg/L etter dose (TAC-konsentrasjon økte fra 7,2 til 12,7 μg/L). Denne pasienten fikk også 

påvist en subklinisk avstøtning ved fjerde prøvedag. Pasienten fikk ved dette tidspunktet 

 Første 

prøvedag 

Andre  

prøvedag 

Tredje  

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

 
Pre 

6-9 dager 

t0 

6-9 dager 

t1,5 

5-7 uker 

t0 

5-7 uker 

t1,5 

1 år 

t0 

1 år 

t1,5 

n 20 20 21 23 23 14 14 

Uaktiverte 
0,338 

[0,217-0,410] 

0,218 

[0,120-0,350] 

0,215 

[0,115-0,374] 

0,138 

[0,098-0,236] 

0,176 

[0,114-0,235] 

0,204 

[0,135-0,316] 

0,280 

[0,216-0,372] 

Aktiverte 
0,845 

[0,584-1,153] 

0,393 

[0,228-0,790] 

0,227 

[0,073-0,360] 

0,484 

[0,171-0,682] 

0,188 

[0,079-0,290] 

0,616 

[0,334-0,987] 

0,330 

[0,185-0,424] 

Aktiveringsgrad 
2,84 

[1,75-3,44] 

1,72 

[1,08-2,67] 

1,00 

[0,50-2,00] 

2,56 

[0,97-4,98] 

1,34 

[0,58-1,57] 

3,17 

[1,78-5,47] 

1,19 

[0,72-1,64] 

Metabolsk aktivitet i uaktiverte og ex vivo aktiverte PBMC samt aktiveringsgrad til pasienter som fikk MPA. 
Verdier i hakeparentes er interkvartilt område. Pasienter som fikk MPA før transplantasjon er ikke tatt med for 
første prøvedag. Pasientene som var under antirejeksjonsbehandeling ved andre prøvedag er heller ikke tatt med 
for denne prøvedagen. Endringene fra før til etter dose var signifikante (p<0,05) for alle bortsett fra uaktiverte 
celler ved andre og tredje prøvedag. Verdiene er oppgitt som median med interkvartilt område. 
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depoformulering av TAC (Advagraf®, Astellas). Sannsynligvis ble dosen inntatt før 

prøvetaking hos pasient 7 den fjerde prøvedagen, og tilknyttede resultater bør ikke tas med 

dataanalysen. 

Til nå er det syv pasienter som har fullført studien uten å ha fått annen behandling enn 

standard immunsuppresjon med MPA og som det foreligger data for metabolsk aktivitet for. 

Figur 12 viser hvordan metabolsk aktivitet for disse pasientene utviklet seg over tid. I de 

uaktiverte cellene var det statistisk signifikant forskjell kun mellom pre- og 

posttransplantasjon ved t1,5 den tredje prøvedag (p=0,043). I de ex vivo aktiverte cellene var 

det signifikant forskjell mellom prøven tatt før transplantasjon og både t0 og t1,5 ved andre og 

tredje prøvedag, men ikke fjerde prøvedag. Fra før til etter dose var det statistisk signifikant 

forskjell kun ved fjerde prøvedag (p=0,018). Aktiveringsgrad viste lignende resultater. I 

forhold til første prøvedag (før transplantasjon) var det kun prøve før dose ved andre 

prøvedag (p=0,028) og prøve tatt etter dose ved fjerde prøvedag (p=0,018) som var 

signifikant lavere. I likhet med de ex vivo aktiverte cellene var nedgangen fra før til etter dose 

signifikant kun ved fjerde prøvedag. 
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Figur 12: Metabolsk aktivitet i A) uaktiverte og B) ex vivo aktiverte PBMC (korrigert for 
bakgrunnsabsorbans) samt C) aktiveringsgraden ved første (pre), andre (6-9 dager), tredje (5-7 uker) og 
fjerde prøvedag (1 år) både før og etter dose hos syv pasienter som har fullført studien.  Figuren viser 
maksimal, tredje kvartil, median, første kvartil og minste verdi.  
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Når den metabolske aktiviteten til pasienter som fikk avstøtning ble vurdert mot pasienter 

som ikke fikk avstøtning var det ingen klare trender. Tabell 15 viser disse verdiene. Pasient 7 

lå flere ganger under 10 % persentilen til pasienter som ikke fikk avstøtning, før det ble påvist 

en subklinisk avstøtning på den fjerde prøvedagen. Dette var tilfellet i ex vivo aktiverte celler 

ved andre prøvedag og tredje prøvedag før dose. I de uaktiverte cellene lå vedkommende 

under persentilen både på andre og tredje prøvedag. Aktiveringsgraden var kun under ved 

første prøvedag. For de resterende pasientene kunne man ikke observere noen klare 

sammenhenger. 

Fire pasienter fikk ikke MPA etter transplantasjon. I Figur 13 er den metabolske aktiviteten 

og aktiveringsgraden gjengitt for disse sammen med median for pasienter som bruker MPA. I 

uaktiverte cellervar metabolsk aktivitet før dose i snitt 15 % høyere blant de som ikke brukte 

MPA og 17 % lavere etter dose. For de aktiverte cellene var den metabolske aktiviteten i snitt 

2,5 ganger høyere før dose og 4,4 ganger høyere etter dose. Tilsvarende for aktiveringsgrad 

var 3,0 ganger og 6,8 ganger.  

Figur 14 illustrerer sammenhengen mellom MPA konsentrasjon og metabolsk aktivitet i ex 

vivo aktiverte og uaktiverte celler samt aktiveringsgrad. Korrelasjonen var kun signifikant 

mellom metabolsk aktivitet i aktiverte celler og MPA-konsentrasjon før dose. Aktiveringsgrad 

viste en trend til korrelasjon både før (p=0,073) og etter (p=0,057) dose.  
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Tabell 15: Metabolsk aktivitet i pasienter som fikk en avstøtningsepisode ila. studieperioden. 

 

Første 

prøvedag 

Andre 

prøvedag 

Tredje 

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

Før/etter dose (n=17) 
Før 

(n=17) 
Etter 

(n=17) 
Før 

(n=18) 
Etter 

(n=18) 
Før 

(n=10) 
Etter 

(n=10) 

Ex vivo aktiverte PBMC 
Pasient 2 1,12 (0,035↓) (0,047↓) 0,20 0,21 0,91 0,471↑ 
Pasient 7 0,33 0,068↓ 0,053↓ 0,05↓ 0,19 0,191↓ 0,14 
Pasient 8  (0,099↓)  0,15 0,13 1,03 0,42 
Pasient 11  0,153↓ 0,09 0,33 0,30 1,449↑ 0,657↑ 
Pasient 25 0,59 1,007 0,216 0,621 0,794↑   
Pasient 31* 0,33 0,32 0,763↑ 0,841 0,925↑   

Uaktiverte PBMC 
Pasient 2 0,34 (0,095↓) (0,12) 0,20 0,16 0,26 0,396↑ 
Pasient 7 0,34 0,049↓ 0,02↓ 0,036↓ 0,082↓ 0,33 0,38↑ 
Pasient 8  (0,18)  0,11 0,06↓ 0,368↑ 0,639↑ 
Pasient 11  0,073↓ 0,067↓ 0,347↑ 0,22 0,18 0,172↓ 
Pasient 25 0,149↓ 0,260 0,320 0,123 0,552↑   
Pasient 31* 0,115↓ 0,176 0,224 0,074 0,08↓   

Aktiveringsgrad 

Pasient 2 3,31 (0,373↓) (0,39) 0,99 1,29 3,54 3,31 
Pasient 7 0,986↓ 1,40 2,70 1,4 2,31 0,581↓ 0,986↓ 
Pasient 8  (0,535↓)  1,37 2,11 2,80 0,656↓ 
Pasient 11  2,08 1,35 0,95 1,33 8,20 3,8 ↑ 
Pasient 25 4,0 3,9 0,7 5,1 1,4   
Pasient 31* 2,9 1,8 3,4↑ 12,0 11,5↑   

Fet skrift angir pasienter som hadde en pågående avstøtning ved prøvetidspunktet. Verdier i parentes er fra 
pasienters som fikk antirejeksjonsbehandeling ved prøvetidspunktet. Verdier merket med ↑ ligger over 90 % 
persentilen til pasienter som ikke fikk avstøtning. Verdier merket med ↓ ligger under 10 % persentilen til 
pasienter som ikke fikk avstøtning.* Pasient 31 bruker ikke MPA etter transplantasjon. At pasienten ligger høyt 
ift. er derfor å forvente, spesielt etter dose.  
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Figur 13: Metabolsk aktivitet i A) uaktiverte og B) ex vivo aktiverte PBMC samt C) aktiveringsgraden hos 
fire pasienter som ikke fikk MPA etter transplantasjon. Stiplet linje angir median verdi til pasienter som 
fikk MPA. En pasient fikk TAC ved første prøvedag og er ikke tatt med for denne dagen. Ved fjerde 
prøvedag er det kun to pasienter som har fullført. 
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Figur 14: Sammenheng mellom MPA-konsentrasjoner og metabolsk aktivitet i ex vivo aktiverte (A og B) 
og uaktiverte PBMC (C og D) samt mellom MPA og aktiveringsgrad (E og F). Signifikansnivået er for 
Spearmans korrelasjonen (rs) mellom legemiddelkonsentrasjon og metabolsk aktivitet/aktiveringsgrad. 
(NB: Datasett fra samme pasient, men på forskjellige dager inngår i grafene) 
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5.5 Puriner 
Fra pasientene i studien ble det isolert PBMC før og etter transplantasjon. Disse ble tilsatt 

medium med og uten stimuleringsmidler. Mengde adenin og guanin i disse cellene ble målt 

vha. kromatografi koblet til massespektrometri 

Ved masteroppgavens midlertidige oppsummering fikk 23 pasienter i studien MPA. Av disse 

fikk syv immunsupprimerende legemidler ved første prøvedag. Av personer som ikke fikk 

immunsupprimerende behandling på første prøvedag, foreligger det data for alle 16 pasienter. 

Ved andre prøvedag foreligger data for 19 pasienter før dose og 18 pasienter etter dose. Ved 

tredje og fjerde prøvedag foreligger det data for henholdsvis 19 og 13 pasienter. Seks 

pasienter fikk ikke MPA før transplantasjon eller senere antirejeksjonsbehandeling. For disse 

foreligger fullstandige data for hele studieperioden. For de fire pasientene som ikke fikk MPA 

foreligger data for alle fra første prøvedag, tre fra andre prøvedag, to fra tredje prøvedag og 

fra for fjerde prøvedag. 

Pasientene som tidlig fikk påvist avstøtning etter transplantasjon (pasient 2 og 8) var under 

antirejeksjonsbehandling ved andre prøvedag. Data for disse pasientene ved denne 

prøvedagen vil ikke bli regnet med i medianer, men presenteres separat. 

5.5.1 Adenin 

Adenin er oppgitt som nmol/106 celler. Aktiveringsgrad er oppgitt som forholdet mellom ex-

vivo aktiverte og uaktiverte celler. 

Tabell 16 viser et sammendrag av adeninnivåene angitt som median samt første og tredje 

kvartil for pasienter som startet med MPA etter transplantasjon. Nedgangen fra før 

transplantasjon til predose nivåer etter transplantasjon var median 9 % for uaktiverte celler og 

45 % for både ex vivo aktiverte celler og aktiveringsgrad. Nedgang fra før til etter dose var 

median 1 % for uaktiverte celler, men varierte over et område fra 55 % nedgang til 176 % 

økning. Tilsvarende nedgang i ex vivo aktiverte celler var 41 % og varierte fra 79 % reduksjon 

til 35 % økning. Aktiveringsgraden endret seg nesten tilsvarende som ex vivo aktiverte celler 

fra t0 til t1,5 der nedgangen var median 47 % med variasjon fra 77 % reduksjon til 120 % 

økning. Nedgangen etter dose var tilsvarende ved andre, tredje og fjerde prøvedag for de 

uaktiverte celler, men reduksjonen i ex vivo aktiverte og aktiveringsgrad fra t0 til t1,5 var 



66 
 

synkende over studieperioden. I de ex vivo aktiverte cellene var reduksjonen ved andre 

prøvedag median 52 %, men ble redusert til median 36 % og median 38 % ved henholdsvis 

tredje og fjerde prøvedag. Nedgangen for aktiveringsgrad fra t0 til t1,5 var median 57 % ved 

andre prøvedag, median 42 % ved tredje prøvedag og median 27 % ved fjerde prøvedag. 

Det var også endringer mellom prøvedagene som lignet de sett ved metabolsk aktivitet. Fra 

andre til tredje prøvedag var det ubetydelige endringer av adenin i uaktiverte og ex-vivo 

aktiverte celler samt aktiveringsgrad, men nivåene i ex vivo aktiverte celler og aktiveringsgrad 

økte betydelig fra tredje til fjerde prøvedag. I de ex vivo aktiverte cellene øke adenin med 154 

% og 123 % før og etter dose. Tilsvarende for aktiveringsgrad var økninger på 171 % og 222 

%. 

Spredningen i aktivert celler gikk opp etter transplantasjon, men ikke like mye som metabolsk 

aktivitet. I stimulerte celler var interkvartil ratio 1,51 før transplantasjon og økte til i snitt 2,07 

(1,40-2,58). Ellers økte spredningen ubetydelig fra 1,62 til 1,66 (1,44-2,11) for uaktiverte 

celler og fra 1,96 til 2,01 (1,74-2,28) for aktiveringsgrad. 

Også i likhet met metabolsk aktivitet var det flere tilfeller hvor det var mindre adenin i ex vivo 

aktiverte celler enn i de uaktiverte og som dermed gav en aktiveringsgrad under 1,0. Før 

transplantasjon var det ingen slike tilfeller, men det var totalt 36 tilfeller etter transplantasjon. 

Ved andre prøvedag var det tre tilfeller før dose og 12 etter. Ved tredje prøvedag var det 6 

tilfeller før og 12 tilfeller etter. På den fjerde prøvedagen var det kun et tilfelle som forekom 

etter dose.  

I totalt syv tilfeller var aktiveringsgraden (basert på adenin) høyere ved t1,5 enn ved t0. Dette 

skjedde to ganger på andre prøvedag, tre ganger på tredje prøvedag og to ganger på fjerde 

prøvedag. Ved tredje prøvedag var det en av disse pasientene som gikk ned i TAC-

konsentrasjon fra før til etter dose (6,5 til 5,8 μg/L) og vedkommende økte aktiveringsgraden 

marginalt fra 3,33 til 3,44. Ved fjerde prøvedag var det en pasient som gikk ned i MPA-

konsentrasjon og fikk ingen endring i aktiveringsgrad (2,14 til 2,20). MPA-konsentrasjonen 

sankt fra 6,7 til 5,3 mg/L. De resterende økningene i aktiveringsgrad skjedde på tross av økning 

i legemiddelkonsentrasjoner ved t1,5. 
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Tabell 16: Nivåer av adenin  

 Første 

prøvedag 

Andre  

prøvedag 

Tredje  

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

 
Før 

6-9 dager 

t0 

6-9 dager 

t1,5 

5-7 uker 

t0 

5-7 uker 

t1,5 

1 år 

t0 

1 år 

t1,5 

n 20 19 18 19 19 13 13 

Uaktiverte 1,98  

[1,55-2,51] 

1,32 

[1,21-2,04] 

1,32 

[1,09-1,87] 

1,52 

[1,31-1,95] 

1,68 

[1,44-2,07] 

1,62 

[1,24-1,9] 

1,34 

[1,01-2,13] 

Aktiverte 6,2 

[4,4-6,64] 

2,72 

[1,65-4,07] 

1,44 

[0,75-1,84] 

1,99 

[1,59-4,09] 

1,32 

[1,06-1,96] 

4,3 

[3,36-4,69] 

2,45 

[1,91-3,23] 

Aktiveringsgrad 2,89 

[2,16-4,23] 

1,8 

[1,14-2,6] 

0,84 

[0,59-1,13] 

1,21 

[0,97-2,21] 

0,76 

[0,65-1,13] 

2,14 

[1,47-2,9] 

1,69 

[1,27-2,34] 

Nivåer av adenin i uaktiverte og ex vivo aktiverte PBMC til pasienter som fikk MPA. Nivående er oppgitt som 
pmol/106 celler med interkvartilt område i hakeparentes. Pasienter som fikk MPA før transplantasjon er ikke 
tatt med i første kolonne. Pasientene som var under antirejeksjonsbehandeling  ved prøvetidspunkt er heller 
ikke tatt med. 

 

Figur 15 viser nivåer av adenin hos seks pasienter som har fullført studien og som verken fikk 

MPA før transplantasjon eller senere rejeksjonsbehandling. Den eneste statistisk signifikante 

forskjellen for de uaktiverte cellene var mellom andre prøvedag etter dose og fjerde prøvedag 

før dose (p=0,028). I de aktiverte cellene var det signifikant lavere adeninnivåer ved alle 

prøvetidspunkter etter transplantasjon sammenlignet med før transplantasjon. Det var også 

statistisk signifikant forskjell fra før til etter dose ved alle tre prøvedager etter transplantasjon. 

Forskjellene fra andre og tredje prøvedag til fjerde prøvedag var også signifikante, både for 

før og etter dose. Aktiveringsgraden hadde ikke like tydelige forskjeller. Det var signifikant 

forskjell mellom prøver før transplantasjon og alle prøver etter transplantasjon bortsett fra 

fjerde prøvedag før dose (p=0,075). Reduksjonen fra før til etter dose var signifikant kun ved 

tredje prøvedag.  

I Tabell 17 er verdiene til pasienter som fikk avstøtning gjengitt. Det er indikert om de lå over 

eller under 90 % eller 10 % persentilene til pasienter som ikke fikk avstøtning i løpet av 

studieperioden. Pasient 7 skilte seg spesielt ut ved svært ofte å ligge under 10 % persentilen. 



68 
 

Dette var tilfellet i alle ex vivo aktiverte celler bortsett fra ved andre prøvedag etter dose. I de 

uaktiverte lå vedkommende under ved alle verdier bortsett fra ved første prøvedag og tredje 

prøvedag etter dose. For aktiveringsgrad ved det kun første prøvedag og tredje prøvedag (før 

og etter dose) som lå under persentilen. Denne pasienten fikk påvist en avstøtning ved fjerde 

prøvedag. For de resterende pasientene ser det ikke ut som deres verdier ligger konsekvent 

høyt eller lavt, men under en avstøtningsepisode kan se det ut til at verdiene avviker. I de ex 

vivo aktiverte cellene var tre av seks tilfeller hvor en pågående avstøtning gav adeninnivåer 

før og/eller etter dose under 10 % persentilen. I et tilfelle var den over 90 % persentilen.  

Figur 16 viser nivåene av adenin i pasienter som ikke fikk MPA. I de uaktiverte cellene lå 

disse pasientene i snitt 30 % og 33 % høyere før og etter dose enn pasienter som fikk MPA. 

For de ex vivo aktiverte cellene og aktiveringsgrad var denne forskjellen betydelig høyere. I 

de aktiverte cellene lå disse pasientene 2,6 og 4,2 ganger høyere før og etter dose og 

tilsvarende tall for aktiveringsgrad var 2,8 og 4,4. 

I sammenheng med MPA-konsentrasjoner var det kun adeninnivåer i ex vivo aktiverte celler 

før dose og aktiveringsgrad (før og etter dose) som korrelerte signifikant med MPA-

konsentrasjonene (se Figur 17).
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Figur 15: Nivåer av adenin (nmol/106 celler) i A) uaktiverte og B) ex vivo aktiverte samt C) 
aktiveringsgraden ved første (pre), andre (6-9 dager), tredje (5-7 uker) og fjerde prøvedag (1 år) både før 
og etter dose hos seks pasienter som har fullført studien.  Figuren viser maksimal, tredje kvartil, median, 
første kvartil og minste verdi. 
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Tabell 17: Nivåer av adenin i pasienter som fikk avstøtning. 

 

Første 

prøvedag 

Andre 

prøvedag 

Tredje 

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

Før/etter dose (n=17) 
Før 

(n=17) 
Etter 

(n=16) 
Før 

(n=15) 
Etter 

(n=15) 
Før 

(n=9) 
Etter 
(n=9) 

Ex vivo aktiverte PBMC 

Pasient 2 8,79↑ (0,77↓) (0,85) 1,60 1,31 4,65 2,86 
Pasient 7 2,79↓ 1,25↓ 0,84 0,6↓ 0,75↓ 1,95↓ 1,1↓ 
Pasient 8  (0,51↓) (0,42↓) 1,55 1,39 4,53 2,45 
Pasient 11  3,42 0,71 1,69 1,25 8,87↑ 4,22↑ 
Pasient 25 4,61   5,27 2,78   

Uaktiverte PBMC 

Pasient 2 2,40 (1,00↓) (1,84) 1,74 3,11↑ 1,87 1,58 
Pasient 7 1,96 1,16↓ 0,81↓ 0,77↓ 1,39 0,91↓ 0,5↓ 
Pasient 8  (1,43) (0,92) 1,96 1,63 0,83↓ 0,77↓ 
Pasient 11  1,28 0,85↓ 1,48 1,2↓ 1,74 1,26 
Pasient 25 0,82↓   1,32 1,72   

Aktiveringsgrad 

Pasient 2 3,66 (0,77) (0,46) 0,92 0,42↓ 2,49 1,81 
Pasient 7 1,42↓ 1,08 1,04 0,78↓ 0,54↓ 2,14 2,20 
Pasient 8  (0,36↓) (0,46) 0,79↓ 0,85 5,46↑ 3,18↑ 
Pasient 11  2,67 0,84 1,14 1,04 5,10↑ 3,35↑ 
Pasient 25 5,62↑   3,99↑ 1,62↑   

Nivåer av adenin (nmol/106 celler) i pasienter som fikk avstøtning. Verdier i fet skrift er fra prøvetidspunkter 
med pågående avstøtning. Verdier merket med ↑ ligger over 90 % persentilen for pasienter som ikke fikk 
avstøtning ila. studieperioden, verdier merket med ↓ ligger under tilsvarende 10 % persentil og n er antallet 
personer som ikke fikk avstøtning som persentilene er beregnet fra. Verdier i parentes er i sammenheng med 
antirejeksjonsbehandeling. Blanke verdier ved første prøvedag er for pasienter som fikk MPA på denne dagen. 
Ved blanke verdier etter transplantasjon foreligger det ikke data. 
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Figur 16: Adeninnivåer i A) ex vivo aktiverte og B) uaktiverte celler samt C) aktiveringsgraden hos 
pasienter som ikke fikk MPA etter transplantasjon. Stiplet linje angir median konsentrasjon hos pasienter 
som fikk MPA. En pasient fikk TAC ved første prøvedag (Pre) og er ikke tatt med for denne dagen. 
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Figur 17: Nivåer av adenin i ex vivo aktiverte (A-B) og uaktiverte (C-D) celler samt (E-F) 
aktiveringsgraden. Signifikansverdien er for Spearman korrelasjon (rs) mellom MPA konsentrasjon og 
markørnivå.   
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5.5.2 Guanin 

Nivåer av guanin er oppgitt som nmol/106 celler. Aktiveringsgrad er forholdet mellom ex-vivo 

aktiverte og uaktiverte celler. 

Nivåene av guanin utviste likheter med adenin. Nivåene i uaktiverte celler sank noe, men i ex 

vivo aktiverte celler sank nivåene betydelig etter oppstart med MPA. Nivåene i uaktiverte 

celler gikk ned med median 12 % fra før transplantasjon til t0 etter transplantasjon og med 10 

% fra t0 til t1,5 I de ex vivo aktiverte cellene var tilsvarende nedganger 73 % og 48 %. 

Aktiveringsgraden basert på guanin ble redusert 65 % fra før transplantasjon til etter 

transplantasjon t0, og 39 % fra t0 til t1,5. I motsetning til adenin var det mindre forskjeller i 

reduksjonen av guanin i ex vivo aktiverte på de forskjellige prøvedagene (nedgang median 49 

%, 48 % og 43 % ved henholdsvis andre, tredje og fjerde prøvedag). Aktiveringsgraden ble 

redusert 41 % etter dose ved andre og tredje prøvedag og 29 % ved fjerde prøvedag.  

Som for adenin var det spredningen i de ex vivo-aktiverte cellene som endret seg mest etter 

transplantasjon. Den interkvartile ratioen gikk fra 2,12 før transplantasjon til 3,09 (2,24-3,98) 

etter transplantasjon. Variasjonen i de uaktiverte cellene økte også noe fra 1,58 til 2,02 (1,61-

2,77) og det samme gjaldt for aktiveringsgrad som gikk fra 2,03 til 2,45 (1,71-2,84).  

Det var også en markant endring mellom prøvedagene etter transplantasjon, tilsvarende som 

for metabolsk aktivitet og adenin. Intraindividuelle endringer i ex vivo-aktiverte celler endret 

seg lite fra andre til tredje prøvedag med en reduksjon på median 2 % før dose og 8 % etter 

dose, men økte fra tredje til fjerde prøvedag med 160 % før dose og 273 % etter dose. 

Uaktiverte celler utviste lignende trender, men var mindre uttalt. Fra andre til tredje prøvedag 

var endringen ubetydelig, men fra tredje til fjerde prøvedag økte nivåene med 31 % før og 25 

% etter dose. At mengden guanin i aktiverte celler økte mer enn i uaktiverte celler medførte at 

aktiveringsgraden økte med 130 % og 109 % fra tredje til fjerde prøvedag ved henholdsvis før 

og etter dose. 

Det var totalt 39 tilfeller hvor mengde guanin var mindre i ex vivo aktiverte celler enn i de 

uaktiverte. Dette gav følgende en aktiveringsgrad under 1,0. Ingen av disse var før 

transplantasjon. Før dose var det fem, seks og to tilfeller ved henholdsvis andre, tredje og 

fjerde prøvedag. Tilsvarende etter dose var 13, 10 og tre. 
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I seks tilfeller gikk aktiveringsgraden av guanin opp etter dose. I fem av de seks tilfellene 

skjedde økningen til tross for økende TAC- og MPA-konsentrasjoner. Ved fjerde prøvedag 

gikk pasient 7 fra 1,72 til 2,75 i aktiveringsgrad mens MPA-konsentrasjonen gikk fra 6,73 til 

5,47 mg/L (TAC konsentrasjonen gikk fra 7,2 til 12,7 μg/L).  

Tabell 18: Nivåer av guanin 

 Første 

prøvedag 

Andre  

prøvedag 

Tredje  

prøvedag 
Fjerde 

prøvedag 

 
Før 

6-9 dager 

t0 

6-9 dager 

t1,5 

5-7 uker 

t0 

5-7 uker 

t1,5 

1 år 

t0 

1 år 

t1,5 

n 20 19 18 19 19 13 13 

Uaktiverte 
0,88 

[0,69-1,08] 

0,66 

[0,50-0,84] 

0,55 

[0,48-0,78] 

0,68 

[0,41-1,14] 

0,6 

[0,45-1,06] 

0,79 

[0,55-0,96] 

0,57 

[0,52-1,01] 

Aktiverte 
4,26 

[2,68-5,69] 

1,25 

[0,62-2,45] 

0,44 

[0,33-0,89] 

0,89 

[0,47-1,59] 

0,41 

[0,31-1,23] 

1,40 

[1,22-2,73] 

1,17 

[0,69-1,55] 

Aktiveringsgrad 
4,18 

[3,20-6,51] 

1,43 

[1,00-2,83] 

0,80 

[0,58-0,98] 

1,16 

[0,86-2,38] 

0,94 

[0,55-1,17] 

1,97 

[1,05-2,99] 

1,23 

[1,08-2,62] 

Nivåer av guanin (nmol/106 celler) i uaktiverte og ex vivo aktiverte PBMC samt aktiveringsgrad hos pasienter 
som fikk MPA. Verdier i hakeparentes er interkvartilt område. Pasienter som fikk MPA før transplantasjon er 
ikke tatt med ved første prøvedag. Pasientene som var under antirejeksjonsbehandeling ved prøvetidspunktet 
er heller ikke tatt med. Verdiene er oppgitt som nmol/106 celler median med interkvartilt område 



75 
 

For de samme seks pasientene som er presentert i Figur 15 foreligger det også data for guanin 

(se Figur 18). I de uaktiverte cellene var det i likhet med adenin kun signifikant forskjell 

mellom andre prøvedag etter dose og fjerde prøvedag før dose. I de ex vivo-aktiverte cellene 

var forskjellene betydelige. Alle nivåer etter transplantasjon var signifikant lavere enn før 

transplantasjon. Det samme var endringen fra før til etter dose. I tillegg var nivået før dose 

ved fjerde prøvedag signifikant høyere enn før dose ved andre og tredje prøvedag. For 

aktiveringsgrad var ikke differansene like betydelige. Alle nivåer etter transplantasjon var 

signifikant lavere enn ved før transplantasjon, men fra før til etter dose var det kun signifikant 

forskjell ved tredje prøvedag. Nivåene før og etter dose var ikke signifikant forskjellige 

mellom andre, tredje og fjerde prøvedag. 

Guaninnivåene til pasienter som fikk avstøtning i løpet av studieperioden er gjengitt i Tabell 

19. Bortsett fra pasient 7 ser det ikke ut til at pasientene lå konsekvent over eller under 

nivåene til de som ikke fikk avstøtning. I de ex vivo-aktiverte cellene lå pasient 7 under 10 % 

persentilene alle prøvedager bortsett fra fjerde, hvor vedkommende hadde avstøtning. Da var 

verdiene tilsvarende medianen. I de uaktiverte cellene lå pasienten flere ganger, men ikke like 

ofte, under 10 % persentilen. Aktiveringsgraden lå kun under persentilen ved første og tredje 

prøvedag samt etter dose ved fjerde prøvedag. For øvrige pasienter var det ikke systematisk 

om de lå under, innenfor eller over persentilene. 

Nivåene av guanin til pasienter som ikke brukte MPA er gjengitt i Figur 19. Igjen så utviser 

guanin en likhet med adenin. I uaktiverte celler var differansen i snitt kun 28 % høyere (fra 44 

% lavere til 250 % høyere), mens i de ex vivo aktiverte cellene var nivåene i snitt 6,7 ganger 

høyere (3,6-11,1). Aktiveringsgraden var i snitt 6,9 ganger høyere (2,5-13,6). 

Det var en signifikant sammenheng mellom MPA-konsentrasjon og guaninnivå i aktiverte 

celler før dose, men korrelasjonen var svak (rs=-0,513). Aktiveringsgraden hadde en 

signifikant sammenheng både før og etter dose (p<0,001), men også her var korrelasjonen 

svak (henholdsvis rs=-0,491 og -0,468)
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Figur 18: Nivåer av guanin i A) uaktiverte og B) ex vivo aktiverte celler samt C) aktiveringsgraden hos 
seks pasienter som startet med MPA etter transplantasjon og som ikke fikk antirejeksjonsbehandeling.  
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Tabell 19: Nivåer av guanin hos pasienter som fikk avstøtning. 

 

Første 

prøvedag 

Andre 

prøvedag 

Tredje 

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

Før/etter dose:  Før Etter Før Etter Før Etter 
 (n=17) (n=17) (n=16) (n=14) (n=14) (n=9) (n=9) 

Ex vivo aktiverte PBMC 

Pasient 2 6,05 (0,69) (0,68) 1,05 1,16 1,22 0,69 
Pasient 7 2,08↓ 0,39↓ 0,18↓ 0,07↓ 0,12↓ 1,36 1,10 
Pasient 8  (0,27↓) (0,17↓) 0,48 0,40 5,90↑ 1,49 
Pasient 11  1,30 0,20↓ 0,70 0,55 4,49↑ 2,13↑ 
Pasient 25 2.17↓   3.53 1.42   

Uaktiverte PBMC 

Pasient 2 1,34 (0,34↓) (0,77) 1,30 1,24 0,62 0,56 
Pasient 7 0,90 0,48 0,38↓ 0,12↓ 0,32↓ 0,79 0,4↓ 
Pasient 8  (0,60) (0,17↓) 0,55 0,46 0,55 0,55 
Pasient 11  0,41↓ 0,29↓ 0,99 0,54 0,96 0,64 
Pasient 25 0,34↓   0,8 0,97   

Aktiveringsgrad 

Pasient 2 4,51 (2,03) (0,88) 0,81↓ 0,94 1,97 1,23 
Pasient 7 2,31↓ 0,81 0,47 0,58↓ 0,38↓ 1,72 2,75↑ 
Pasient 8  (0,45↓) (1,00) 0,87↓ 0,87 10,6↑ 2,71↑ 
Pasient 11  3,17 0,69 0,71↓ 1,02 4,68 3,33↑ 
Pasient 25 6,38   4,41↑ 1,46   

Nivåer av guanin (nmol/106 celler) hos pasienter som fikk avstøtning. Verdier i fet skrift er fra prøver 
hvor pasienten hadde en pågående avstøtning. Verdier i parentes er fra prøver hvor pasienten var under 
antirejeksjonsbehandeling. Verdier merket med ↓ ligger under 10 % persentilen for pasienter som ikke 
fikk avstøtning og verdier merket med ↑ er over tilsvarende 90 % persentil. 
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Figur 19: Guanninivåer i A) ex vivo aktiverte og B) uaktiverte celler samt C) aktiveringsgraden hos 
pasienter som ikke brukte MPA etter transplantasjon. Stiplet linje angir median konsentrasjon hos 
pasienter som fikk MPA. En pasient fikk TAC ved første prøvedag (Pre) og er ikke tatt med for denne 
dagen. 
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Figur 20: Nivåer av guanin i ex vivo aktiverte (A-B) og uaktiverte (C-D) celler samt (E-F) 
aktiveringsgraden. Signifikansverdien er for Spearman korrelasjon (rs) mellom MPA konsentrasjon og 
markørnivå.   
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Adenin korrelerte signifikant med guanin i ex vivo-aktiverte celler (se Figur 21) ved alle tre 

prøvedager etter transplantasjon, både før og etter dose. Disse korrelerte også før 

transplantasjon (p=0,003, rs=0,622, ikke vist). Korrelasjonen var også signifikant (p<0,05) i 

de uaktiverte cellene med nesten tilsvarende korrelasjonsstyrker (data ikke vist) 

5.5.3 Hypoxantin 

Store andeler av målte hypoxantinnivåer i isolerte PBMC var under kvantifiseringsområdet 

(<0.5 nmol/106 celler). I tilnærmet 70 % av uaktiverte og 50 % av de aktiverte PBMC var 

hypoxantinnivået under denne grensen.  

Hypoxantin vil pga manglende og usikre data ikke bli omtalt videre i denne oppgaven. 
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Figur 21: Korrelasjoner mellom adenin og guanin i ex vivo aktiverte PBMC.  Signifikansnivået er for 
Spearmans korrelasjon (rs).  
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5.6 IMPDH-kapasitet 
Fra nyretransplanterte pasienter ble det isolert PBMC før og etter transplantasjon. Disse ble 

tilsatt medium med og uten stimuleringsmidler og dyrket i 72 timer. Deretter ble det tilsatt 

substrat (IMP) og kofaktor til cellelysat og produsert mengde produkt (xantin) etter 120 

minutter ble målt. IMPDH-kapasitet er angitt som mengde xantin i pmol produsert per million 

celler per minutt. Aktiveringsgraden er forholdet mellom IMPDH-kapasitet i ex vivo aktiverte 

og uaktiverte celler. Nivåer er angitt som median, minste og største verdi om ikke annet er 

nevnt. 

IMPDH-kapasitet ble i stor grad påvirket av tilsetting av mitogener. Tabell 20 angir 

medianene for hver prøvedag. Nedgangen fra før transplantasjon til etter transplantasjon t0 var 

31 % for uaktiverte celler, 59 % for ex vivo-aktiverte celler og 48 % for aktiveringsgraden. 

Fra før til etter dose var nedgangen median 33 %, 71 % og 53 % for henholdsvis uaktiverte 

celler, ex vivo-aktiverte celler og aktiveringsgrad. Som for purinene gikk hemmingen av 

aktiveringsgrad fra t0 til t1,5 ned over tid. Ved andre prøvedag var nedgangen median 67 %, 

ved tredje prøvedag 50 % og ved fjerde prøvedag 42 %. Det var lite variasjon i nedgangen i 

IMPDH-kapasitet i de uaktiverte og ex vivo-aktiverte cellene. 

Som ved de andre markørene økte spredningen til IMPDH-kapasitet etter transplantasjon, 

men denne økningen var større. I de ex vivo aktiverte cellene var den interkvartile ratioen på 

1,76 før transplantasjon før den økte til i snitt 4,09 (fra 2,41 til 8,99). Spredningen var spesielt 

stor ved andre prøvedag før dose (8,99). På de resterende prøvetidspunktene var interkvartil 

ratio mellom 2,41 og 3,96.  

Som ved metabolsk aktivitet og puriner var det endring i IMPDH mellom prøvedagene etter 

transplantasjon. Mellom andre og tredje prøvedag var endringene relativt små med kun 

forskjellen mellom IMPDH-kapasitet i aktiverte celler etter dose (58 % økning). Mellom 

tredje og fjerde prøvedag var endringene betydelig større. I de ex vivo aktiverte cellene var 

kapasiteten økt med 186 % og 307 % ved henholdsvis før og etter dose og 61 % og 32 % i de 

uaktiverte. Aktiveringsgraden steg med 136 % og 224 %.   
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Det var kun to tilfeller hvor aktiveringsgraden var under 1,0 (dvs. at IMPDH-kapasiteten var 

høyere i uaktiverte celler enn i ex vivo aktiverte celler) og begge inntraff ved andre prøvedag 

etter dose. Da hadde pasient 14 en aktiveringsgrad på 0,96 (IMPDH-kapasiteten var 3,08 i ex 

vivo aktiverte og 3,22 i uaktiverte celler) og pasient 28 hadde en aktiveringsgrad på 0,16 (10,3 

i ex vivo aktiverte celler og 66,5 i uaktiverte celler). Det var også kun et tilfelle hvor 

aktiveringsgraden gikk opp fra t0 til t1,5. Pasient 16 gikk fra 7,72 til 20,2 ved fjerde prøvedag. 

TAC konsentrasjonen gikk opp fra 6,1 til 7,3 μg/L og MPA konsentrasjonen hadde en minimal 

økning fra 1,45 til 1,77 mg/L. Den begrensede økningen i legemiddelkonsentrasjon kan delvis 

forklares med at prøven etter dose ble tatt 3,5 timer etter dose isf. 1,5 timer som beskrevet 

under metoden.  

Figur 22 viser IMPDH-kapasitet og aktiveringsgrad hos seks pasienter som har fullført 

studien uten antirejeksjonsbehandeling og som det foreligger data for alle prøvedagene. Disse 

pasientene fikk heller ikke MPA ved første prøvedag. I de uaktiverte cellene var det kun 

prøvene tatt på tredje prøvedag som hadde signifikant lavere IMPDH-kapasitet enn før 

transplantasjon. Fra før til etter dose var den kun endringen ved fjerde prøvedag som var 

Tabell 20: IMPDH-kapasitet 

 Første 

prøvedag 

Andre  

prøvedag 

Tredje  

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

 
Før 

6-9 dager 

t0 

6-9 dager 

t1,5 

5-7 uker 

t0 

5-7 uker 

t1,5 

1 år 

t0 

1 år 

t1,5 

n 21 19 18 20 20 13 13 

Uaktiverte 5.71 

[3.46-6.40] 

2.85 

[1.95-5.24] 

1.85 

[1.27-3.66] 

2.64 

[2.29-4.12] 

2.47 

[1.67-3.24] 

3.40 

[2.8-5.19] 

2.69 

[2.27-3.86] 

Aktiverte 125 

[81.7-144] 

36,0 

[15.9-55.5] 

6.60 

[2.30-20.6] 

23.8 

[15.4-61.0] 

8.33 

[5.40-17.3] 

84.8 

[44.5-110] 

20.3 

[14.4-34.7] 

Aktiveringsgrad 21.2 

[14.9-27.9] 

10.7 

[6.1-22.8] 

2.55 

[1.75-6.86] 

8.86 

[5.72-15.9] 

3.11 

[2.59-5.64] 

13.4 

[8.26-32.4] 

8.46 

[4.29-20.2] 

IMPDH-kapasitet (pmol xantin/106 celler/min) i uaktiverte og ex vivo aktiverte PBMC samt aktiveringsgrad hos 
pasienter som fikk MPA. Verdier i hakeparentes angir interkvartilt område. Pasienter som fikk MPA før 
transplantasjon er ikke tatt med ved første prøvedag. Pasientene som var under antirejeksjonsbehandeling ved 
prøvetidspunktet er heller ikke tatt med. 
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signifikant. I de ex vivo aktiverte cellene var det signifikant forskjell fra før transplantasjon til 

etter ved alle prøvetidspunkt bortsett fra fjerde prøvedag før dose. Nedgangen fra før til etter 

dose var også signifikant ved alle tre prøvedager etter transplantasjon. Aktiveringsgraden var i 

likhet med de ex vivo aktiverte cellene signifikant lavere ved alle prøvetidspunkter etter 

transplantasjon sammenlignet med før, bortsett fra ved fjerde prøvedag før dose. Nedgangen 

etter dose var signifikant andre og tredje prøvedag, men ikke fjerde.  
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Figur 22: IMPDH-kapasitet i A) uaktiverte og B) ex vivo aktiverte PBMC samt C) aktiveringsgraden hos 
seks pasienter som startet med MPA etter transplantasjon, har fullført studien og som ikke har fått annen 
immunsuppresiv behandling.  
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I Tabell 21 er IMPDH-nivåer og aktiveringsgrad gjengitt for pasienter som fikk avstøtning 

under studieperioden. I likhet med metabolsk aktivitet og puriner så er det ingen klare 

sammenhenger mellom lave eller høye nivåer av IMPDH og avstøtning, bortsett fra for 

pasient 7. I ex vivo aktiverte celler var denne pasienten under 10 % persentilen ved alle 

prøvetidspunkt bortsett fra tredje prøvedag etter dose (da lå pasienten under et 10,6 % 

persentil). I de uaktiverte cellene lå pasienten under persentilen ved alle dager bortsett fra før 

transplantasjon og tredje prøvedag etter dose. Aktiveringsgraden var under persentilen før 

transplantasjon og ved tredje prøvedag, men var innenfor ved de resterende dagene. For de 

resterende pasientene kan man ikke se noen klar sammenheng mellom IMPDH-nivåer og 

avstøtning. 

Figur 23 viser IMPDH hos pasienter som ikke fikk MPA etter transplantasjon. I uaktivert 

celler hadde disse pasientene i snitt 91 % høyere IMPDH-kapasitet. I de ex vivo aktiverte 

cellene var det i snitt 15,3 ganger høyere IMPDH-kapasitet og aktivitetsgraden var i snitt 12,0 

ganger høyere.  

Korrelasjonen mellom MPA-konsentrasjon og IMPDH-kapasitet og aktiveringsgrad var kun 

signifikant for aktiverte celler før dose og aktiveringsgrad før og etter dose, men 

korrelasjonene var svake.  

Sammenheng mellom IMPDH-kapasitet og mengder med guanin i ex vivo aktiverte celler er 

vist i Figur 25. Korrelasjonen var signifikant ved alle tidspunkter, bortsett fra ved fjerde 

prøvedag etter dose (p=0,601), men korrelasjonene var svake. Prøver før transplantasjon 

utviste lignende tendenser (p=0.048, r2=0,190). I de uaktiverte cellene var sammenhengen 

også signifikant (p<0,05, ikke vist) bortsett fra for tredje prøvedag etter dose (p=0,255), men 

også her var sammenhengen svært svak.  
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Tabell 21: IMPDH-kapasitet (pmol xantin/106 celler/min) til pasienter som fikk avstøtning under 
studieperioden.  

 

Første 

prøvedag 

Andre 

prøvedag 

Tredje 

prøvedag 

Fjerde 

prøvedag 

Før/etter dose:  Før Etter Før Etter Før Etter 
 (n=17) (n=17) (n=16) (n=14) (n=14) (n=9) (n=9) 

Ex vivo aktiverte PBMC 

Pasient 2 124 (4.83↓) (2.84) 24.5 7.07 110 42.9 

Pasient 7 21.4↓ 6.24↓ 1.64↓ 2.74↓ 3.91 6.84↓ 2.93↓ 

Pasient 8  (2.53↓) (1.4↓) 21.9 16.8 95.8 20.3 

Pasient 11  50.9 1.83↓ 19.2 6.54 198↑ 58.2↑ 

Pasient 25 98.9   55.2 15.8   

Pasient 31 135   * *   

Uaktiverte PBMC 

Pasient 2 5.71 (1.15↓) (0.92↓) 3.65 3.22 3.40 2.82 

Pasient 7 3.36 0.84↓ 0.3↓ 1.27↓ 3.11 0.72↓ 0.68↓ 

Pasient 8  (2.30) (1.96) 4.80 3.82 2.02↓ 0.68↓ 

Pasient 11  1.69 0.8↓ 1.69↓ 2.32 5.19 2.69 

Pasient 25 2.18↓   2.43 1.32   

Pasient 31 19.1↑   * *   

Aktiveringsgrad 

Pasient 2 21.7 (4.20) (3.09) 6.71 2.2↓ 32.4 15.2 

Pasient 7 6.37↓ 7.43 5.47 2.16↓ 1.26↓ 9.55 4.29 

Pasient 8  (1.1↓) (0.71↓) 4.56 4.39 47.5↑ 29.7↑ 

Pasient 11  30.1 2.29 11.4 2.82 38.2↑ 21.7↑ 

Pasient 25 45.3↑   22.7 12↑   

Pasient 31 7.07↓   * *   

Verdier merket med ↓ ligger under 10 % persentil til pasienter som ikke fikk avstøtning og verdier 
merket med ↑ ligger tilsvarende over 90 % persentil. Fet skrift angir prøvedagen hvor pasienten hadde 
pågående avstøtning og verdier i parentes er fra pasienter som fikk antirejeksjonsbehandling ved 
prøvetidspunktet. * Pasient 31 hadde avstøtning ved tredje prøvedag, men det foreligger ikke data for 
denne dagen. 
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Figur 23: IMPDH-kapasitet i A) i ex vivo aktiverte og B) uaktiverte celler samt C) aktiveringsgraden hos 
pasienter som ikke brukte MPA etter transplantasjon. Stiplet linje angir median konsentrasjon hos 
pasienter som fikk MPA. En pasient fikk TAC ved første prøvedag (Pre) og er ikke tatt med for denne 
dagen. 
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 Figur 24: Nivåer av IMPDH-kapasitet i ex vivo aktiverte (A-B) og uaktiverte (C-D) celler samt (E-F) 
aktiveringsgraden. Signifikansverdien er for Spearman korrelasjon (rs) mellom MPA konsentrasjon og 
markørnivå.   
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Figur 25: Korrelasjoner mellom IMPDH-kapasitet (pmol xantin/106 celler/min) og guanin (nmol/106 
celler) ved andre prøvedag (6-9 dager, n=19 før dose, n=18 etter dose), tredje prøvedag (5-7 uker, n=20) og 
fjerde prøvedag (ett år, n=13). Signifikansnivået er for Spearmans korrelasjon (rs). 
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6 Diskusjon 
Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge biomarkører knyttet til immunsuppresjon og 

hvordan legemidlene påvirker disse samt å identifisere potensielle kandidater for videre 

studier. Det har blitt lagt spesielt fokus på MPA da puriner og IMPDH er knyttet direkte til 

virkningsmekanismen til MPA.  

Til nå har 27 nyretransplanterte pasienter blitt fulgt etter transplantasjon. PBMC har blitt 

isolert fra blodprøver tatt før og etter transplantasjon, og cellene er blitt undersøkt som 

ustimulerte og som ex vivo-stimulerte. Metabolsk aktivitet, purinnivå og IMPDH-kapasitet har 

blitt målt og analysert. Det har blitt sett på sammenhengen mellom prøver tatt før og etter 

dose, mellom prøver tatt på forskjellige tidspunkt og mellom uaktiverte og ex vivo aktiverte 

celler. Legemiddelrespons før transplantasjon i en ex vivo modell har blitt presentert. Totalt 

seks pasienter har opplevd syv avstøtningsepisoder og deres nivåer av biomarkører har blitt 

sammenlignet med pasienter uten avstøtning.  

6.1 Farmakokinetikk 

6.1.1 Takrolimus 

Ved andre prøvedag (6-9 dager etter transplantasjon) var det kun tre pasienter som lå utenfor 

standard terapeutisk vindu på 3-7 μg/L.  Pasient 4 hadde en TAC-C0 på 10,6 μg/L, men det var 

på forhånd satt en ønsket C0 mellom 8 og 12 μg/L da denne pasienten hadde donorspesifikke 

antistoffer og var klassifisert som en høyrisikopasient. Pasient 8 hadde en TAC-C0 på 2,5 μg/L, 

men skulle ha reduserte nivåer da denne pasienten var under samtidig behandling med ATG 

pga en klinisk avstøtning. Pasient 14 hadde en C0 på 7,8 μg/L. Medianen for alle pasienter var 

5,1 μg/L. Ved den tredje prøvedagen var det terapeutiske vinduet lik som andre prøvedag. 

Ingen av pasientene lå under 3 μg/L, men seks pasienter lå over 7 μg/L. To av disse pasientene 

gikk ned i konsentrasjon etter dose. Pasient 3 gikk fra 7,4 til 7,0 μg/L og pasient 22 fra 9,3 til 

7,2 μg/L. En annen pasient også ned i konsentrasjon, men var innenfor det terapeutiske vinduet. 

Det kan tenkes at disse pasientene hadde tatt dosen før C0-prøvetidspunktet. Ved den fjerde 

prøvedagen var det betydelig flere pasienter som lå over det terapeutiske vinduet (3-5 μg/L). I 

11 av 18 tilfeller lå C0 over 5 μg/L. Medianen til disse pasientene var 6,2 μg/L. Ved dette 



92 
 

prøvetidspunktet brukte 12 av 17 pasienter depoformulering og den lave økningen til C1,5 

skyldes sannsynligvis saktere absorpsjon.  

6.1.2 Mykofenolat 

En konsensusrapport fra 2010 anga at MPA-C0 bør være over 1,9 mg/L for at minst 80 % av 

pasientene skal oppnå en AUC0-12t som gir tilfredsstillende terapeutisk effekt (>30 mg h/L), når 

MPA inngår i et kombinasjonsregime med TAC [142]. I 15 av 23 tilfeller var MPA-C0 under 

1,9 mg/L ved andre prøvedag (6-9 dager etter transplantasjon). Medianen til disse pasientene 

var 1,3 mg/L. Av de fire pasientene som fikk en tidlig avstøtning (innen syv uker) var det tre 

som fikk MPA. Pasient 2 og 8 var under pågående avstøtningsbehandling ved andre 

prøvedag, men hadde uendret MMF-dose. Disse hadde en C0 på henholdsvis 1,83 og 0,18 
mg/L. Pasient 25 fikk påvist et subklinisk avstøtning ved tredje prøvedag. Denne pasienten 

hadde en C0 på 1,42 mg/L ved andre prøvedag og 2,55 mg/L ved tredje prøvedag. 

Nyresvikt og nedsatt nyrefunksjon kan nedsette renal eliminasjon av MPAG, 

hovedmetabolitten til MPA. MPAG, i tillegg til urinsyre, kan fortrenge MPA fra 

serumalbumin og dermed øke den frie fraksjonen [143]. Siden det er kun fri fraksjon som kan 

metaboliseres og elimineres, så kan redusert nyrefunksjon postoperativt resultere i økt 

clearance. Ved bedring i nyrefunksjon vil plasmakonsentrasjonen av MPA dermed stige [108, 

144]. Ved tredjeprøvedag (5-7 uker etter transplantasjon) var det kun 6 av 23 som hadde en 

C0 under 1,9 mg/L uten at MMF-dose var betydelig forandret, noe som støtter det som har blitt 

rapportert før. Medianen for denne dagen var 2,5 mg/L og endret seg i mindre grad til fjerde 

prøvedag (2,1 mg/L). Økt fri fraksjon kan føre til en økt clearance, men det er også kun fri 

fraksjon som kan utøve den farmakologiske effekten. Man bør derfor være forsiktig i 

tolkningen av lave MPA konsentrasjoner umiddelbart etter nyretransplantasjon da 

totalkonsentrasjonen ikke nødvendigvis betyr mindre fri konsentrasjon eller redusert 

immunsupprimerende effekt.  

6.2 Metabolsk aktivitet 

6.2.1 Legemiddelrespons før transplantasjon 

Kurata et al konstruerte responskurver hvor legemiddelkonsentrasjon (CsA, TAC, MPA og 

prednisolon) ble plottet mot prolifirasjon av ex vivo-aktiverte PBMC målt med CFSE-
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flowcytometri hos pasienter med nyresvikt før transplantasjon. MPA hadde svært liten 

interindividuell variasjon og gav lavest prolifersjonsgrad av legemidlene. Maksimal 

inhiberingsgrad for MPA var i snitt 95 % med lite variasjon. De fleste pasienter hadde en 

maksimal inhiberingsgrad over 90 %. Den maksimale inhiberingsgraden for TAC var 70 %, 

men med mye større variasjoner fra 30 % til 90 % [145].  

Vi konstruerte legemiddelresponskurver basert på økende konsentrasjon av tilsatt legemiddel 

(TAC, MPA og EVE) plottet mot respons målt som metabolsk aktivitet i ex vivo aktiverte 

PBMC. MPA slo kraftigst ut på responsen. Maksimal MPA-mediert hemming var median 93 

%, noe som var betydelig høyere enn TAC (52 %) og EVE (43 %). Den maksimale inhibering 

til MPA utviste også svært lite variasjon. Minste og største maksimal inhibering var 

henholdsvis 70 % og 98 %. De andre legemidlene utviste mer spredning, men det var kun ved 

MPA at det ble sett en sammenheng med pasienter som fikk avstøtning. Av fire pasienter var 

tre under 10 % persentilen (<90 % maksimal inhibering) til pasienter som ikke fikk 

avstøtning. De to resterende pasientene som fikk avstøtning hadde fått immunsuppresjon ved 

første prøvedag og deres maksimale inhibisjonsmålinger (80 % og 41 %) kan derfor ikke 

sammenlignes med de andre. Andre variabler fra responskurvene viste ingen trender til å 

kunne forutsi avstøtninger. For videre studier kan derfor maksimal inhibering målt ved å 

tilsette MPA kun i en høy konsentrasjon til isolerte PBMC brukes, noe som vil forenkle 

metoden. 

En mulig forklaring på at metabolsk aktivitet ble mer påvirket av MPA enn TAC og EVE kan 

begrunnes i legemidlenes virkningsmekanisme. TAC og EVE hemmer aktiveringssignaler ved 

å blokkere henholdsvis kalsinevrin og mTOR. MPA fungerer ved å hemme ny-syntese av 

guanin, som cellene trenger for å proliferere. Om mitogenet vi bruker (PMA) aktiverer cellene 

på en annen måte enn gjennom kalsinevrin eller mTOR er det å forvente at legemidler som 

blokkerer disse vil ha begrenset effekt.  

Legemiddelresponskurver ble kun målt ved et tidspunkt før transplantasjon. Om pasienter 

utviser tidsmessige endringer i sensitivitet vil dette ikke ha blitt oppdaget. En studie hvor 

legemiddelsensitivitet måles med tidsmessige mellomrom kan utføres for å se om 

sensitiviteten varierer over tid. I uaktiverte celler så man etter transplantasjon en økning i 

metabolsk aktivitet fra før til etter dose (1,5 timer), spesielt ved fjerde prøvedag (45,1 %). Det 

kan derfor tenkes at metabolsk aktivitet kan følge en naturlig døgnrytme og kan muligens 

påvirke utslaget på aktiveringsgrad, som ser på forholdet mellom aktiverte og uaktiverte 
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celler. Om ex vivo-aktivering maksimerer den metabolske aktiviteten i PBMC, vil en naturlig 

variasjon i slå ut på aktiveringsgraden ved å endre den metabolske aktiviteten i de uaktiverte 

cellene. Dette kan undersøkes ved å måle metabolsk aktivitet i uaktiverte og ex vivo aktiverte 

celler over et døgn eller evt. en 12-timers periode. Om uaktiverte celler utviser en økning over 

et døgn, men ikke de aktiverte, vil prøver tatt ved forskjellige tidspunkt utvise forskjellig 

aktiveringsgrad. I vår studie ble t0-prøver generelt tatt mellom kl. 07:30 og 08:00 og t1,5-

prøver tatt generelt mellom kl. 09:00 og 09:30, så vi har ikke kunne vise om metabolsk 

aktivitet i uaktiverte celler endres ved senere tidspunkt.   

Pasient 31 viste en revers respons på TAC dvs. at vedkommende fikk en økende metabolsk 

aktivitet ved tilsetting av TAC. Denne pasienten fikk også påvist en avstøtning relativt tidlig 

etter transplantasjon (dag 34) selv om HLA-matchen var 0-0. Da dette kun var et enkelt 

tilfelle er det umulig å trekke noen konklusjoner, men en forenklet test hvor metabolsk 

aktivitet i aktiverte PBMC uten og med høy tilsatt TAC-konsentrasjon sammenlignes, vil 

kunne identifisere revers-respondere.  

Som sett i Figur 10 så er det to pasienter som har lav maksimal inhibering for både TAC og 

EVE. Selv om legemidlene har forskjellig virkningsmekanisme har de til felles at de må 

bindes til FKPB-12 for å utøve sin immundempende effekt. I tillegg er begge legemidlene 

Pgp-substrater. Maksimal inhibering mediert av MPA skilte seg ikke ut for disse pasientene, 

og MPA har heller ingen relasjon til FKPB-12 eller Pgp. Det kan derfor tenkes at en variasjon 

i enten Pgp eller FKBP-12 hos disse pasientene kan forklare den reduserte maksimale 

inhiberingen. Videre kartlegging av slike sammenhenger kan undersøkes ved å måle Pgp-

funksjon ved hjelp av Rho123-assay, samt ved å måle uttrykksgraden av disse proteinene eller 

ved genetiske undersøkelser(mRNA, genvarianter). Man kan også gjøre forsøk med og uten 

en Pgp-hemmer, f.eks PSC833, noe som har blitt utført på PBMC tidligere [146].  

6.2.2 Metabolsk aktivitet 

Etter transplantasjon ble metabolsk aktivitet målt før og etter dose ved 6-9 dager, 5-7 uker og 

ett år. 

Den metabolske aktiviteten i uaktiverte celler ble mindre redusert enn i de aktiverte cellene. I 

motsetning til de aktiverte cellene steg også den metabolske aktiviteten i cellene fra t0 til t1,5. 

Økingen etter dose var ca 2 %, 22 % og 45 % ved henholdsvis 6-9 dager, 5-7 uker og ett år 
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etter transplantasjon. Økingen kan skyldes at metabolsk aktivitet i celler har naturlige 

døgnvariasjoner. Pasientene får også gradvis redusert prednisolondoser etter transplantasjon. 

Initielle forsøk i denne studien viste at prednisolon også reduserer den metabolske aktiviteten 

i aktiverte PBMC (data ikke vist), men det ble ikke sett på effekten i uaktiverte celler. Om 

prednisolon kan redusere metabolsk aktivitet i uaktiverte PBMC vil en gradvis dosereduksjon 

kombinert med naturlige svingninger kunne forklare den gradvise økningen vi har observert.  

I de aktiverte cellene var den metabolske aktiviteten betydelig høyere enn i uaktiverte celler, 

men lavere etter transplantasjon enn før. Dette indikerer at oppstart av immunsuppresjon 

reduserer hvor metabolsk aktive PBMC kan bli. Dette blir videre understøttet av at den 

metabolske aktiviteten sank når legemiddelkonsentrasjonene økte etter dose. Den metabolske 

aktiviteten i aktiverte celler før dose viste seg å øke gradvis over studieperioden uten at MPA 

C0 var endret. Før transplantasjon var den metabolske aktiviteten i aktiverte celler 0,85 og 

sankt til 0,39 ved 6-9 dager før dose. Ved 5-7 uker og ett år var den steget til henholdsvis 0,48 

og 0,62 før dose. Aktiveringsgraden viste lignende tendenser. Før transplantasjon var denne 

på 2,8. Før dose var den 1,7 ved 6-9 dager, 2,6 ved 5-7 uker og tilbake til 

pretransplantasjonsverdier (3,2) ved ett år. Etter dose var det ikke betydelige forskjeller 

mellom prøvedagene. Vi ser en klar økning i metabolsk aktivitet og aktiveringsgrad, men den 

immunsupprimerende behandlingen er ikke lik ved de tre prøvetidspunktene. Om stigningen 

kommer som følge av redusert TAC og glukokortikoider eller av andre mekanismer er derfor 

ikke mulig å fastslå. For å undersøke om denne økningen er uavhengig av dosereduksjoner 

kan prøver hos stabile transplanterte pasienter sammenlignes, for eksempel ved åtte og 18 

måneder etter transplantasjon. Om den metabolske aktiviteten øker over tid uten endringer i 

den farmakologiske behandlingen kan dette indikere at cellene blir mindre sensitive for 

legemidlene. 

Når det ble sett på prediktive sammenhenger mellom metabolsk aktivitet og avstøtning, var 

det ingen klare trender bortsett fra for en pasient (pasient 7), som lå under 10 % persentil i 

både uaktiverte og ex vivo aktiverte PBMC i flere, men ikke alle, prøver før vedkommende 

fikk en avstøtning ved fjerde prøvedag. I fire av fem tilfeller var metabolsk aktivitet i 

aktiverte celler hos pasienter med en pågående subklinisk avstøtning over 90 %-persentilen til 

pasienter som ikke hadde en avstøtning. I uaktiverte celler var det tre av fem som lå over. 

Aktiveringsgraden var kun over i et tilfelle. Dette indikerer at en pågående avstøtning øker 
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den metabolske aktiviteten som ytterligere blir økt ved ex vivo aktivering med et mitogen, 

men at forholdet mellom disse ikke endres.  

En korrelasjonsanalyse mot MPA-konsentrasjon viste en signifikant sammenheng med 

metabolsk aktivitet kun i aktiverte celler før dose (trender ble sett for aktiveringsgrad). Dette 

kan bety at plasmakonsentrasjon av MPA er mindre egnet som surrogatmarkør for den 

farmakodynamiske responsen målt med metabolsk aktivitet. 

Som en prediktor for økt risiko for avstøtning kunne vi ikke identifisere noen trender som 

tilsa at metabolsk aktivitet kunne være en egnet markør for dette, men den gradvise økningen 

i metabolsk aktivitet i aktiverte celler og aktiveringsgrad før dose gjør at metabolsk aktivitet 

kan brukes for å kartlegge om PBMC blir mindre sensitive for immunsupprimerende 

legemidler, spesielt MPA, over tid.  

6.3 IMPDH-kapasitet 
I isolerte PBMC fra nyretransplanterte pasienter ble det tilsatt substrat for enzymet IMPDH. 

Mengde produsert produkt etter 120 minutters reaksjonstid ble målt og brukt til å beregne 

enzymkapasiteten. 

Flere studier har sett på IMPDH-kapasitet i uaktiverte lymfocytter som en farmakodynamisk 

markør for MPA, da det er kjent at MPA hemmer dette enzymet. Studier har vist at IMPDH-

kapasitet initielt faller etterfulgt av en gradvis økning etter oppstart av MMF [125, 128, 147, 

148]. Vi har vist lignende resultater i denne studien. Endringen i uaktiverte celler var minimal 

mellom prøvedagene, men i de aktiverte cellene var kapasiteten før dose 36 pmol xantin/106 

celler/min ved 6-9 dager etter transplantasjon og 84,8 pmol xantin/106 celler/min ved ett år. 

Etter dose var økningen fra 6,6 til 20 pmol xantin/106 celler/min. Disse forskjellene kunne 

ikke sees igjen i MPA C0 eller C1,5. Kapasiteten ved ett år var fortsatt under kapasiteten før 

transplantasjon som var på 127, men økningen indikerer at IMPDH blir mindre påvirket av 

MPA over tid. IMPDH finnes som to isotyper (I og II) og MPA hemmer type II mer enn I. 

Bremer et al så at begge isotypene ble mer uttrykt i CD4+-celler i ukene rett etter 

transplantasjon, men at uttrykk av type I økte mer enn type II og foreslo at denne reguleringen 

kan være knyttet til høydose glukokortikoider da (spesielt type I) regulering så ut til å følge 

glukokortikoiddosen [127], som gradvis nedtrappes etter transplantasjon. I kontrast til dette 

viste Sanquer et al at mRNA for begge isotypene økte mer etter dose ved ett år enn innen tre 
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måneder [148]. Om en oppregulering av IMPDH er knyttet til glukokortikoider er det 

paradoksalt at vår og flere andre studier viser en økning i IMPDH-kapasitet, da 

glukokortikoider trappes gradvis ned etter transplantasjon, med mindre påvirkningen kun er 

relatert til høydose metylprednisolon. For å kunne klargjøre hvorfor IMPDH-aktiviteten øker 

over tid bør forholdet mellom isotypene til IMPDH analyseres perioperativt og etter ett år. 

Siden kun 0,01 % av MPA i blodet finnes i lymfocyttene vil eventuelle endringer i de 

intracellulære konsentrasjonene ikke kunne sees med vanlige plasmakonsentrasjonsmålinger. 

For å kartlegge om den reduserte IMPDH-hemmingen er knyttet til mindre intracellulær MPA 

bør intracellulære konsentrasjonsmålinger foretas på isolerte PBMC. Om denne er nedgående 

vil dette kunne forklare hvorfor man observerer endringer i IMPDH-kapasitet. I flere studier 

har man vist at IMPDH-kapasitet i isolerte PBMC blir redusert om cellene vaskes i flere 

omganger [122, 149] som kan indikerer at MPA blir vasket ut av cellene. Få vasketrinn bør 

derfor tilstrebes. 

Det var oftere signifikant sammenheng mellom MPA-konsentrasjoner og IMPDH-aktivitet 

enn for metabolsk aktivitet. Korrelasjonene var likevel svake, noe som også har blitt sett i 

andre studier [120, 128]. Om IMPDH-kapasitet er en egnet biomarkør for farmakodynamisk 

legemiddelmonitorering virker det som om MPA-konsentrasjon er en mindre egnet 

surrogatmarkør.  

Glander et al så en signifikant sammenheng mellom høy IMPDH-kapasitet i uaktiverte celler 

og dosereduksjon av MMF etter transplantasjon, samt tilknyttet avstøtning [124]. Kun en av 

fire pasienter som fikk avstøtning og som ikke hadde fått immunsuppresjon ved prøven tatt 

før transplantasjon hadde en IMPDH-kapasitet over 90 % persentilen. To av de resterende 

hadde en kapasitet på ca. median og en hadde under 10 % persentilen. Pasienten som hadde 

en kapasitet på 19,1 og lå betydelig høyere enn pasienter uten avstøtning (maks 10,5). Denne 

pasienten brukte ikke MMF da vedkommende hadde en HLA 0-0 match med donor. Pasient 

7, som ofte lå under 10 % persentilen for metabolsk aktivitet, viste seg også å ligge lavt i 

IMPDH-aktivitet både i aktiverte og uaktiverte celler, men var den eneste pasienten som 

konsekvent skilte seg ut. 

Generelt så kunne vi ikke vise noen klare sammenhenger mellom IMPDH-kapasitet, verken 

før eller etter transplantasjon, og avstøtning. På grunnlag av et relativt lite pasientgrunnlag 

hvor ikke alle pasienter har fullført studien kan vi ikke konkludere om IMPDH-målinger er 

egnet eller ikke til farmakodynamisk legemiddelmonitorering. Likevel er økningen etter 
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transplantasjon verdt å studere nærmere, da dette kan si noe om effekten av MPA kan avta 

over tid. 

Dostalek et al så en betydelig lavere IMPDH-kapasitet i diabetespasienter, både hos ikke-

transplanterte og transplanterte pasienter. I pasienter som ikke var transplanterte (brukte ikke 

immunsuppresjon) var IMPDH-kapasiteten tre ganger høyere i pasienter som ikke hadde 

diabetes i forhold til diabetikere (p=0,031) [150]. I vår pasientpopulasjon hadde fire pasienter 

diabetes. En ad hoc-analyse (data ikke vist) av disse pasientene viste at hos to av fire lå 

IMPDH-kapasiteten i uaktiverte celler under 10 % persentilen til pasienter uten diabetes. De 

andre to diabetespasientene lå under 10 % persentilen ved kun et prøvetidspunkt og lå over 90 

% persentilen i enkelte tilfeller. Basert på arbeidet til Dostalek et al og våre observasjoner kan 

det derfor være nyttig sub-gruppere pasientene etter om de har diabetes eller ikke.  

6.4 Puriner 
PBMC ble isolert fra nyretransplanterte pasienter før og etter transplantasjon. Disse ble 

inkubert med og uten mitogener og mengde guanin og adenin ble målt ved hjelp av 

kromatografi og massespektroskopi. 

6.4.1 Guanin 

IMPDH er et sentralt enzym i de novo-syntesen av guanin. Det følger derfor at guaninnivåer 

blir redusert ved bruk av MMF, men både Daxecker et al [131] og Sankatsing et al [133] viste 

at GTP ikke endres i lymfocytter som ikke er aktiverte. Dette har vi vist i vår studie hvor 

guaninnivåer i uaktiverte celler var lite endret fra før til etter transplantasjon og fra før til etter 

dose. Daxecker et al [131] og Qiu et al [130] viste at en aktivering med et mitogen vil øke 

GTP-nivåene, men at MPA i høyere konsentrasjoner kan føre til at GTP-konsentrasjoner i 

aktivert celler ender under uaktiverte celler. Også dette er noe våre resultater støtter. 

Guaninnivåene økte betraktelig med aktivering, men vi så at etter oppstart med MMF falt 

denne økningen. Før dose ved 6-9 dager og 5-7 uker var nivåene i aktiverte celler over de 

uaktiverte, men var under de uaktiverte ved 1,5 timer etter dose. Dette betyr trolig at ved 

MPA-konsentrasjoner oppnådd etter dose vil en aktivering av PBMC forbruke tilgjengelig 

guanin uten at disse lagrene blir gjenoppbygd og cellen tømmes. Dette fører til at cellen ikke 

er i stand til å proliferere. Ved ett år var nivåene av guanin i aktiverte celler økt ift. prøvene 

tatt innen syv uker etter transplantasjon, uten at nivåene i uaktiverte celler var økt. Ved dette 
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tidspunktet var guanin i aktiverte celler over de uaktiverte også etter dose, selv om 

konsentrasjonene av MPA var sammenlignbare. Effekten av MPA på guaninlagrene ser derfor 

ut til å endres over tid. Devyatko viste at enzymaktiviteten knyttet til salvage pathway var økt 

i PBMC i det første året etter oppstart med MMF [135]. Om cellene blir mer avhenging av 

denne kilden til nukleotider vil de kunne bli mindre følsomme for MPA. Når guanin ble 

sammenlignet med IMPDH-kapasitet var korrelasjonene signifikante ved 6-9 dager 

(p=0,001), men så vidt signifikant ved ett år før dose (p=0,049) og non-signifikant (p=0,394) 

etter dose. Korrelasjonen før dose ved ett år var også svakere enn ved 6-9 dager. Dette kan 

indikere at guaninkilden er endret ved ett år (de novo vs. salvage pathway), men da studien 

ikke er fullført er det for tidlig til å si noe konkret. 

En annen teoretisk forklaring kan være at influx, efflux eller en kombinasjon av disse endres 

for MPA over tid. El-Sheikh et al viste at MPA er et substrat for multi drug resistance protein 

2 (MRP2) [151] og Janneh et al viste at tilsetning av en MRP-2 hemmer til PBMC førte til en 

intracellulær akkumulering av et MRP2-substrat (saquinavir) [152]. Videre arbeid kan derfor 

se på endringen i MRP2, enten ved å måle mRNA eller proteinmengde direkte, for å se om 

denne endrer seg over tid. Dette kan gjøres med parallelle intracellulære 

konsentrasjonsmålinger av MPA, og i in vitro forsøk kan man også teste om hemming av 

MRP2 vil påvirke intracellulær MPA-konsentrasjon. Om forholdet mellom IMPDH I/II 

skifter mot isotype I som beskrevet ovenfor vil dette også kunne forklare den reduserte 

effekten av MPA som vi har observert. 

Som en prediktor for avstøtning kunne vi ikke vise noen sammenheng mellom guaninnivåer i 

uaktiverte, aktiverte eller aktiveringsgrad og avstøtningsepisoder. Kun en pasient (pasient 7) 

med avstøtning skilte seg konsekvent fra pasienter uten avstøtning ved ofte å ligge under 10 

% persentilen. Redusert guaninnivå og lav aktiveringsgrad indikerer at det produseres lite 

guanin og at stimulering kun gir en begrenset økning. Det virker derfor som om denne 

pasienten er godt immunsupprimert, men fikk paradoksalt allikevel en avstøtning. Samme 

pasient lå også ofte lavt i metabolsk aktivitet og IMPDH-kapasitet. 

6.4.2 Adenin 

De få studiene som har sett på ATP-konsentrasjoner ved immunsuppresjon har sett at uten 

tilsetting av mitogener så endret ikke ATP i lymfocytter seg over tid ved bruk av MMF. Dette 

er noe vi ser igjen i våre data hvor adenin i de uaktiverte cellene endret seg lite fra før til etter 
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transplantasjon. Median endring fra før til etter dose var ubetydelig, men det var store 

individuelle forskjeller. Hos enkeltpasienter gikk adenin ca. 50 % ned og hos andre så man i 

underkant en tredobling. Qui et al så at ATP ble redusert i stimulerte T-lymfocytter tilsatt 

MPA ift. stimulerte celler uten MPA. Vi så en lignende nedgang mellom prøver tatt før 

transplantasjon og prøver tatt før dose etter transplantasjon hvor median nedgang var 45 % i 

celler stimulert med PMA. Fra før til etter dose observerte vi at adenin reduseres med ca 40 % 

i ex vivo aktiverte celler, men at i likhet med de uaktiverte cellene var det store 

interindividuelle forskjeller hvor pasienter fikk inntil ca. 80 % reduksjon til mer enn en 

dobling. 

Nedgangen i adeninnivåer i aktiverte celler etter dose endret seg over tid. Nivåene i aktiverte 

celler før og etter dose gikk ned fra andre til tredje prøvedag, men gikk ved fjerde prøvedag 

over nivåene ved andre prøvedag, et mønster vi også så ved guanin. Aktiveringsgraden utviste 

et lignende mønster. I tillegg var det endringer i forholdet mellom aktiveringsgrad før dose og 

etter dose. Nedgangen i aktiveringsgrad etter dose var ca. 60 % ved andre prøvedag, men var 

redusert til ca. 40 % ved tredje prøvedag og 27 % ved fjerde prøvedag.  

Om cellene øker efflux-kapasiteten eller hindrer opptak av de immunsupprimerende 

legemidlene kan dette forklare hvorfor nivåene er økt ved ett år og at reduksjonen etter dose 

avtar, selv om plasmakonsentrasjoner av MPA ikke endres. Igjen vil målinger av 

intracellulære konsentrasjoner og MRP2-målinger kunne belyse dette videre. 

Som indikator for økt avstøtningsrisiko kunne vi ikke vise noen klare tendenser bortsett fra 

hos en pasient. Pasienten (pasient 7) som frekvent lå under 10 % persentilen i metabolsk 

aktivitet, IMPDH og guanin utviste lignende tendenser for adenin. I de uaktiverte cellene lå 

vedkommende under 10 % persentilen til pasienter uten avstøtning ved samtlige 

prøvetidspunkt bortsett fra andre prøvedag etter dose. I de ex vivo aktiverte cellene var adenin 

under persentilen ved alle bortsett fra to prøvetidspunkt, men aktiveringsgraden var under ved 

kun tre tidspunkt. 

6.5 Pasienter uten mykofenolat 
I responskurvene før transplantasjon ser vi at MPA har større effekt enn TAC og EVE. Dette 

er noe vi også ser igjen hos pasienter som ikke bruker MPA etter transplantasjon. Uten ex vivo 
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aktivering er det lite forskjell mellom pasienter med og uten MPA, men ved aktivering er 

biomarkørnivået betraktelig høyere hos pasienter uten MPA. 

Dette kan komme av distribusjonen til MPA. I blod er 99,9 % av MPA i plasma. I 

prøveopparbeidelsen fortynnes isolerte PBMC med plasma fra den opprinnelige prøven. 

Siden det finnes mye MPA i plasma vil det derfor tilsettes en stor del MPA i dette trinnet. 

TAC er i stor grad distribuert i erytrocytter og vil derfor kun i liten grad tilsettes ved 

fortynningstrinnet. 

En annen mulig forklaring kan ligge i ex vivo-aktiveringen. Vi brukte en phorbol-ester (PMA) 

som aktivator. Phorbol-estere kan etterligne funksjonen til diacyl glyserol (DAG) [153] og 

aktiverer ikke cellen gjennom de samme intracellulære veiene som en vanlig immunologisk 

respons [154]. Det kan derfor tenkes at slik aktivering til en viss grad vil omgå 

signalhemmere som CNI og mTOR-hemmere, men ikke proliferasjonshemmere som MPA 

som fungerer etter at cellen er aktivert. For å kartlegge dette kan man se om aktivering 

gjennom T-cellereseptor eller IL2-reseptor vil føre til at CNI og mTOR-hemmere i større grad 

klarer å hindre at cellene blir aktiverte. Om PMA aktivering omgår signalveiene som CNI og 

mTOR-hemmere blokkerer, er trolig en slik aktivering ikke ideelt for å studere responsen til 

disse legemidlene. 

Denne økte verdien hos pasienter uten MPA ser ikke ut til å være spesifikt for noen av 

biomarkørene vi har studert, men ligger generelt høyere i aktiverte celler. Siden gruppen uten 

MPA kun består av fire personer, hvorav kun to har fullført studien er det ikke noe grunnlag 

for å konkludere, men det ser ikke ut som biomarkørene reduseres fra t0 til t1,5 hos pasienter 

som ikke bruker MMF. Dette betyr at kun pasienter som bruker MMF bør inkluderes i videres 

studier og at andre biomarkører bør identifiseres for å beskrive effekten av TAC-brukere, som 

for eksempel NFAT-regulert genekspresjon [155].  

6.6 Feilkilder og svakheter 
Da studien ikke er avsluttet foreligger det ikke komplette data for alle pasientene ved samtlige 

prøvedager. Dette kan påvirke den statistiske analysen mellom prøvedager da populasjonene 

ved disse dagene ikke er identiske. Spesielt kan spredningen tenkes å reduseres jo flere 

pasienter som fullfører. I tillegg mangler totalt syv pasienter prøver uten legemiddel 

(baseline) før transplantasjon da endring av behandlingsprotokoll førte til at immunsuppresjon 
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ble initiert før transplantasjonen. Å kunne si noe presist om endring av biomarkørene blir 

derfor vanskelig da kun seks pasienter (syv for metabolsk aktivitet) har fullført studien uten å 

ha fått immunsuppresjon før transplantasjon eller hvert under antirejeksjonsbehandling ved 

prøvetidspunktet. 

I tillegg er det ingen av prøvedagene som har samme behandlingsregime da både dosering av 

TAC og glukokortikoider reduseres over observasjonstiden. Dette gjør det vanskelig å 

sammenligne prøvedager. For å vurdere videre om PBMC blir mindre sensitive ovenfor 

immunsuppresjon bør stabile pasienter som ikke får endret behandlingen inkluderes. 

Eventuelle endringer som skjer det første året etter transplantasjon vil være vanskelig å 

studere siden pasientene følger standard behandlingsprotokoll som ikke bør avvikes ut ifra 

hensyn til biomarkørnivåer. En studie på friske frivillige som får uendret immunsuppresjon 

over ett år vil være uforsvarlig da disse forsøkspersonene får økt risiko for infeksjoner og 

legemiddeltoksisitet. 

Vi observerte også en betydelig forskjell i både puriner, IMPDH og metabolsk aktivitet i 

prøver fra samme pasient opparbeidet parallelt, men aktivert med aktiveringsmedium fra 

forskjellige batcher. En initiell analyse av batch-forskjeller med metabolsk aktivitet som 

markør viste at det var klare forskjeller. Dette kompliserer sammenligninger mellom prøver 

aktivert med forskjellige batcher. For å korrigere for dette bør stimuleringer i fremtidige 

studier bli gjort med samme batch. 

I korrelasjonsanalysene mellom MPA-konsentrasjon og biomarkørene ble ikke 

konsentrasjonene av TAC eller glukokortikoider tatt med som variabler. Det er derfor uvisst 

om korrelasjonen mellom legemiddelkonsentrasjon blir sterkere om disse variablene blir tatt 

hensyn til. 

Goldsmith et al viste at guanin økte betydelig i erytrocytter etter oppstart med MMF; Ved 0-3 

måneder var nivået av GTP i erytrocytter 50,4 ± 23,4 μmol/L og økte til 154,3 ± 68,4 μmol/L 

(p<0,05) [134]. Under isoleringen av PBMC er det derfor viktig at uttaket ikke blir 

kontaminert med erytrocytter da lyseringen vil blande disse kildene til guanin. Da guanin i 

erytrocytter øker over tid kan en eventuell kontaminasjon, selv om den er tilsvarende lik 

mellom prøvedagene, gi kunstig økte guaninnivåer. 
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6.7 Fremtidige perspektiver 
Når alle pasienter har fullført studien bør trendene som vi har observert til nå analyseres på 

nytt. Spesielt bør økningene i biomarkør over tid reanalyseres. Om denne økningen fortsatt 

kan vises, så følger det at disse bør studeres nærmere. I denne sammenheng kan man 

undersøke følgende: 

- Endringer i intracellulære legemiddelkonsentrasjoner over tid 

- Endringer i transporterproteiner som kan påvirke influx og efflux, spesielt den 

foreslåtte transporten av MPA via MRP2 

- Sammenheng mellom intracellulær legemiddelkonsentrasjon, endringer i 

transporterproteiner og endringer i farmakodynamiske markører. 

- Endringer i biomarkørene etter at den farmakologiske behandlingen har stabilisert seg 

- Endringer i mengdeforholdet mellom IMPDH-I og –II. 

Denne oppgaven har kun fokusert på avstøtning som klinisk endepunkt, men det er relevant å 

se på infeksjoner etter transplantasjon da disse kan påvirke overlevelse [156]. I tillegg bør 

andre fysiologiske parametere som lymfocyttantall og GFR korreleres med 

farmakokinetikken og –dynamikken beskrevet i denne oppgaven. 

Siden metabolsk aktivitet er brukt som en biomarkør, bør videre studier også kartlegge om 

PBMC har naturlige intraindividuelle variasjoner i metabolsk aktivitet mellom dager og tider 

på dagen og i hvilken grad dette kan påvirke målingene. 

Basert på sammenligningen med de få pasientene som ikke brukte MMF etter transplantasjon, 

ser det ut til at de beskrevne biomarkørene i hovedsak er knyttet effekter av MPA. I videre 

studier er det derfor hensiktsmessig kun å inkludere pasienter som bruker MMF. Eventuelt 

kan pasienter uten MMF brukes som en kontrollgruppe for å dokumentere at redusert 

legemiddelsensitivitet er knyttet til bruken av MMF. 
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7 Konklusjon 
Nyretransplantasjon er det beste behandlingsalternativet ved kronisk nyresvikt. Etter allogen 

transplantasjon er immunsuppresiva sentralt for å unngå at immunforsvaret angriper 

transplantatet. Disse legemidlene er kjent for å ha et smalt terapeutisk vindu. Både over- og 

undereksponering kan gi alvorlige komplikasjoner. Til nå har dosering vært basert på rene 

farmakokinetiske parametere, men man forsøker å utvikle metoder som kan måle den 

farmakodynamiske responsen. 

Studien er designet som en pilotstudie med relativt få nyretransplanterte pasienter (n=30). 

Ved innlevering av denne masteroppgaven var 27 pasienter inkludert, og det forelå ikke data 

for alle pasienter ved alle prøvedager. Resultater og tolkninger i denne mastergraden er derfor 

ikke basert på et komplett datasett.  

Responskurver før transplantasjon har vist at metabolsk aktivitet i aktiverte celler reduseres 

konsentrasjonsavhengig av MPA, TAC og EVE. Spesielt MPA gav en høy maksimal 

inhibering med lite variasjon. Lav maksimal inhibering (<90 %) kan indikere lav følsomhet 

for MPA og økt risiko for avstøtning. Lav maksimal inhibering av TAC og EVE så ut til å 

følge hverandre noe som kan indikere at interindividuelle faktorer som gir lav følsomhet kan 

være felles for disse to legemidlene. 

Metabolsk aktivitet målt i PBMC etter transplantasjon var redusert etter oppstart med 

immunsuppresjon og ble ytterligere redusert fra t0 til t1,5. Celler fra pasienter som ikke brukte 

MMF hadde tilsynelatende høyere metabolsk aktivitet. Dette viser at denne biomarkøren 

påvirkes av legemidlene, og MPA var sannsynligvis av størst betydning. Den midlertidige 

analysen av dataene indikerer at forholdet mellom metabolsk aktivitet i uaktiverte og aktiverte 

celler går tilbake til pre-transplantasjonsverdier ett år etter transplantasjon. 

IMPDH-kapasitet i PBMC ble i likhet med metabolsk aktivitet redusert etter transplantasjon 

og fra t0 til t1,5, derimot økte kapasiteten i aktiverte celler gjennom studieperioden, noe som 

indikerer at cellene blir mindre følsomme for MPA over tid. Nivåene av adenin og guanin ser 

også ut til å bli redusert ved bruk at MMF og de cellulære konsentrasjonene av disse følger 

hverandre. Lik de andre markørene var også disse økt ved ett år i forhold til rett etter 

transplantasjon. Om dette er en konsekvens av at IMPDH-kapasiteten også er økt, eller om 
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cellene har oppregulert andre kilder for å generere disse purinbasene er ikke mulig å fastslå 

basert på denne studien, men kan undersøkes i fremtidige studier.  
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