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ABSTRACT 

Background: Since the first kidney transplantation took place in Boston in 1954, vast progress 

has been made regarding prevention, diagnosis and treatment of rejection as well as 

understanding underlying mechanisms. As a consequence immunosuppressive therapy has 

become more tailored and the results have improved considerably. Since 1991 the Banff 

group has arranged meetings every other year, to evaluate issues related to renal allograft 

pathology and in particular, to establish robust diagnostic criteria for classification of different 

types of rejection. Over the years the Banff classification has developed, to become the major 

standard setting in the international field of transplantation pathology.  

The aim of the presentation is to give a general overview of kidney transplantation in Norway, 

the different rejection mechanisms and the Banff criteria for diagnosing rejection in a kidney 

biopsy.  

Method: The presentation is based on articles found by systematic search in UpToDate and 

PubMed, and by using relevant articles found in the references, as well as using medical 

textbooks.   
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1. INNLEDNING  

Målet med nyretransplantasjon er å kunne tilby pasienter med terminal eller svært alvorlig 

nyresvikt behandling i form av en ny nyre. Renal Replacement Therapy (RRT) brukes i 

engelsk litteratur som fellesbegrep for dialyse og transplantasjon. For de fleste vil 

transplantasjon være en bedre behandling enn dialyse, med mindre det er medisinske forhold 

eller andre forhold som taler i mot det. Det foretrekkes i dag nyre donert fra levende giver, 

fremfor en fra avdød person.  

Siden 1991 har Banff-gruppen ledet an utviklingen i det klassifikasjonssystemet som brukes 

av transplantasjonssentre verden over til diagnostisering av de ulike typene avstøtning som 

kan forekomme i transplantatet. De har i tillegg som formål å forbedre den medikamentelle 

behandlingen som gis etter transplantasjon, ved å være med på å bestemme hvilken retning 

forskningen skal ta. 

Målet med oppgaven er ved hjelp av litteratur å belyse kort hvordan nyretransplantasjon 

foregår i dag, med størst vekt på forholdene i Norge, hvilke rejeksjonsformer som finnes og 

hvordan immunsupprimerende medikamentell behandling kan forhindre at kroppen støter 

vekk den nye nyren.   

 

 

2. METODE 

 

Dette er en oppgave som er basert på artikler funnet via søkemotorene UpToDate, Pubmed og 

artikler fra Helse og omsorgsdepartmentets nettsider. Artiklene fra UpToDate og PubMed ble 

valgt ut på bakgrunn av abstract. Medisinske nettsider som www.tidsskriftet.no og 

www.nephro.no ble også benyttet. Det ble også tatt i bruk bøker: Nyremedisinboken av 

Hartmann et al og Essential surgery, begge fra 2007. Det ble i tillegg brukt artikler fra 

referanselistene til relevante artikler og direkte kontakt med enkelte nøkkelpersoner innenfor 

fagfeltet.  

Følgende søkeord ble brukt i søkemotoren UpToDate: 

#        Kidney AND transplantation 

#        Kidney AND transplantation AND rejection 

#        Kidney AND immunosuppression AND transplantation  

#        Immunology AND kidney AND rejection  

 

 

 

 

 

http://www.tidsskriftet.no/
http://www.nephro.no/
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3. FORKORTELSER OG BEGREP 

I denne oppgaven vil det bli benyttet ord og begrep som er relatert til transplantasjon.  

 

Resipient: Mottager (av nyre) 

Donor: Giver (av nyre)  

LD: ”Living Donor”, nyre donert fra en levende giver 

DD: ”Deceaced Donor”, nyre donert fra en død giver 

NFF: Norsk nyremedisinskforening  

RRT: “Renal Replacement Therapy”  

MHC:”Major Histocompatibility Complex” 

HLA:”Human Leukocyte Antigen”   

APC:”Antigen Presenting Cells” 

DAMPS:”Damage Associated Molecular Patterns” 

PRR:”Pattern Recognition Receptors” 

DSA:”Donor-specific Antibodies” 

Ptc:”Peritubular Capillaritis” 

CAN:”Chronic Allograft Nephropathy” 

IFTA:”Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy” 

AMR:”Antibody-mediated Rejection”  

TCMR:”T-cell mediated Rejection” 

DGF:”Delayed Graft Function” 

MVI: “Microvascular Injury” 

EM: “Electron Microscopy”  

 

NK: “Natural Killer cell”  

mTOR: “Mammalian Target of Rapamycin” 
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4. GENERELT OM NYRETRANSPLANTASJON 

4.1 Etymologi 

Ordet transplantasjon kommer av ordene trans og plantare som betyr "sette ned". I overført 

betydning går det ut på overføring av celler, vev eller organer. Det er i dag en rekke typer 

måter å transplantere vev eller organer på: 

- autolog transplantasjon: Fra ett sted til et annet innen samme individ. Eks: hud fra friskt 

område til brannskadd hudområde 

- allogen transplantasjon: Fra ett individ til et annet innen samme art.  

- syngen: Transplantasjon mellom eneggede tvillinger.  

- xenotransplantasjon: Transplantasjon mellom individer av ulik art f.eks. fra gris til 

menneske. Ved denne typen transplantasjon vil det dannes meget sterke 

avstøtningsreaksjoner. Er per dags dato forbudt. (1) 

4.2 Historikken bak transplantasjon i Norge 

Den norske transplantasjonsmedisinen begynte med Ragnvald Ingebrigtsen. Han hadde vært 

stipendiat hos Alexis Carrel, som var en fransk kirurg, og som ledet avdelingen for 

eksperimentell kirurgi fra 1906 ved Rockefeller- instituttet. 8 desember 1913 holdt Ragnvald 

Ingebrigtsen et foredrag for Medicinsk Selskab i Kristiania. Han hadde tilbrakt 2 år med 

Carrel, 1911-1913, og blant annet utført allogen nyretransplantasjon på katt. I referatet fra 

foredraget beskrev han de histologiske forandringene han hadde på et av preparatene som: ”de 

sværeste former av akut nefrit med nogen lymfocytinfiltration”. Dette var noen av datidens 

første beskrivelser av avstøtningsreaksjoner. (2) 

Den første vellykkede nyretransplantasjonen hos menneske fant sted i Boston i 1954. Det var 

en syngen transplantasjon utført mellom to eneggede tvillinger. To år senere i 1956, utførte 

Leif Eskind og hans medarbeidere på Rikshospitalet, transplantasjon av en nyre fra en 

ubeslektet giver til en pasient med terminal uremi. Det var ikke bare den første i Norge, men 

også den første allogene transplantasjonen gjort i Norden. Denne pasienten levde i 30 dager 

etter operasjonen. Avstøtningsmekanismer og immundempende behandling var på denne 

tiden meget mangelfull. Det ble kun benyttet kortison og bestråling av hele kroppen til denne 

pasienten.(2,3) 

Den første langtidsoverlevende pasienten etter nyretransplantasjon i Norge ble operert i 1963 

på Ullevål sykehus. Internasjonalt var det en rask utvikling innenfor 

transplantasjonsmedisinen på 60-tallet. Etter hvert fikk man bedre resultater takket være 

vevstyping og mer effektiv immundempende behandling. (3)  

I 1969 ble Scandiatransplant opprettet som et resultat av at helseministrene i Norden i regi av 

Nordisk Råd gikk sammen om å danne et nordisk samarbeid innenfor transplantasjonen. Det 

ble lenge utvekslet organer for transplantasjon og utarbeidet felles ventelister. Det ble etter 

hvert mindre utveksling av nyrer, da immundempende behandling hadde blitt bedre og man i 

større grad hadde gått over til LD. Fremdeles rapporteres alle transplantasjoner til et felles 

register for pasienter og organgivere i Århus. (3) 
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4.3 Transplantasjon i Norge 

I Norge gjøres en stor del av transplantasjonene med nyre fra levende givere. Dette er i 

motsetning til i mange andre land der man er skeptiske til å foreta et kirurgisk inngrep på en 

levende, frisk person. Opp i mot 40 % av nyretransplantasjonene i Norge er foretatt ved hjelp 

av en LD, oftest en familiegiver. Det har vært diskusjoner knyttet opp mot frykten for en 

eventuell langvarig helseskade etter et kirurgisk inngrep, og det etiske dilemmaet ved det. Det 

er en forutsetning at giveren er over 18 år, åndsfrisk og godt informert om inngrepet. 

Oppfølgingsstudier har vist at det er en ganske liten helserisiko knyttet til det å være giver. 

Ved hjelp av oppfølgingsskjemaer for levende donorer, har det vist seg at det er færre 

uføretrygdede blant giverne, sammenlignet med normalbefolkningen og en lavere dødelighet.  

(4) I en studie gjort av Mjøen et al. i 2011 som så på kardiovaskulær død og dødelighet av 

andre årsaker blant 2269 levende givere, sammenlignet med en generell norsk befolkning, var 

det en klar tendens til lavere mortalitet hos giverne enn hos kontrollgruppen. (5) 

Det foretrekkes bruk av nyre fra LD, fremfor fra avdød giver fordi det vanligvis gir bedre 

resultater for resipienten, både med tanke på livskvalitet og livslengde. (4,6) 

Det ble i perioden1 januar 1969 til 1 januar 2014 utført 7575 nyretransplantasjoner i Norge, 

hvorav 2770 var fra levende givere.  

 

Figuren viser årlig antall nyretransplantasjoner fra avdød giver DD (rød) og levende giver LD 

(gul) i perioden 1969-2013 

Kilde: Figur v/Torbjørn Leivestad, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
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Det er en egen lov som regulerer transplantasjoner, transplantasjonsloven av 1973; Lov om 

transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Denne loven er nå under revisjon. 

Det er blant annet et ønske om å endre muligheten den behandlende lege har for å kunne være 

med i utvelgelsesprosessen. Det stilles altså krav til at en annen fagperson påtar seg dette 

ansvaret. (6) 

Transplatasjonsprotokoller 

Det er utarbeidet protokoller med retningslinjer til bruk ved organdonasjon. Protokollene gir 

kriterier for om organer fra en avdød giver kan godtas for transplantasjonen. I tillegg er det 

retningslinjer for hvordan man utreder pasienter med tanke på organtransplantasjon, og etter 

hvilke kriterier organer skal tildeles. For nyrer er det følgende som gjelder:  

1. Blodgruppeforlikelighet. Blodgruppe O gis bare til blodgruppe O og B. 

2. Vevstypeforlikelighet 

3. Hastegrad på ventelisten. Pasienter med vedvarende antistoffer mot vevstypeantigener 

gis etter en viss tid på ventelisten høyere prioritet, da det er vanskelig å finne «passende» 

nyrer. Dette gjelder for hele Scandiatransplant. Barn har høy prioritet. De havner svært 

sjeldent på ventelisten da de som regel får nyre fra LD.  

4. Tid på ventelisten 

5. Aldersmatching (eldre mottakere får nyrer fra eldre givere) 

6. Størrelsestilpasning  

I Norge var median ventetid på ventelisten for pasientene på 7,5 måneder ved utgangen av 

2010. Ved transplantasjonstidspunkt var median ventetid på 7 måneder, og lengste ventetid 

var 79 måneder (4) 

4.5 Når er transplantasjon nødvendig? 

Indikasjon for å starte behandling med enten transplantasjon eller dialyse er at pasienten har 

uremisymptomer. Det er i dag vanligere å starte tidligere med behandling enn det var før. Man 

blir gjerne henvist før uremisymptomene blir livstruende. Tidlig henvisning til nefrolog og 

planlegging av transplantasjon (eller dialyse) er avgjørende for videre prognose. Det er svært 

viktig å begynne med planleggingen av transplantasjon lenge før pasienten begynner å nå lave 

GFR-verdier som indikerer alvorlig nyresvikt, da man enten må finne en levende donor eller 

sette opp pasienten på venteliste for nyre fra avdød giver. Flere studier og klinisk erfaring 

viser at de nyretransplanterte har en bedre livskvalitet sammenlignet med pasienter under 

dialyse. Kostnadsmessig er transplantasjon også det billigste for samfunnet. Det koster cirka 

en halv million kr årlig med dialyse, mens en transplantasjonspasient koster en fjerdedel av 

dette etter det første året. (7, s 172) 

Det er fortsatt ikke en felles internasjonal enighet for når man skal transplantere predialytisk. 

Dette skyldes blant annet vanskeligheten med å skaffe donornyrer til pasientene som har 

behov for det, noe som i større grad gjelder andre land enn i Norge. Forfatterne av en 

oversiktsartikkel fra UptoDate anbefaler retningslinjene fra den kanadiske 

transplantasjonsgruppen The Canadian Society of Transplantation. Her anbefales 

prosessoppstart hos pasienter med GFR under 20 mL/minutt og tydelige funn på at det er en 

progressiv og irreversibel reduksjon i nyrenes funksjon over de siste 6 til 12 månedene. (8)  
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Årsakene til bedre utfall blant pasienter som har blitt transplantert predialytisk versus 

pasienter som har fått dialyse som behandling er ikke godt nok kartlagt. Det fins ikke studier 

med sammenlignbare grupper av transplanterte versus dialysepasienter fordi det er etisk 

uforsvarlig å randomisere pasienter til transplantasjon eller dialyse, da man har undersøkelser 

som klart underbygger erfaringene med at transplantasjon er den beste behandlingen ved 

nyresvikt. Det fins enkeltstudier hvor man sammenligner utfall av transplantasjon versus 

pasienter på ventelister, sistnevnte gruppen har en høyere dødelighet. Det er tilnærmet dobbelt 

så mange som dør blant venteliste-pasientene, sammenlignet med allerede transplanterte 

resipienter.  (8) 

Mye tyder altså på at transplantasjon er å foretrekke. Følgende faktorer kan ha en betydning: 

- Lav clearance assosiert med dialyse gir økt akkumulasjon av en rekke toksiske stoffer som 

kan gi negative effekter slik som akselerert aterosklerose, kroniske betennelsestilstander og 

underernæring som kunne ha vært unngått ved predialytisk transplantasjon. (8) 

- Predialytiske transplantasjoner er assosiert med signifikant lavere risiko for treg oppstart av 

den nye nyren DGF (Delayed Graft Function), sammenlignet med transplantasjoner etter 

transplantasjon. (8) 

- Risiko for akutt rejeksjon i biopsier innen 6 måneder etter transplantasjon er også signifikant 

lavere hos pasienter som har blitt predialytisk transplantert. (8) 

4.6 Kirurgiske prosedyrer 

Donornyren legges vanligvis i høyre fossa iliaca. Man kobler blodkarene i donornyren til 

bekkenkarene. Donornyrens ureter blir koblet med resipientens blære. Det er vanlig at 

pasientens egne nyrer ikke blir fjernet. Unntaket er hvis de syke nyrene fører til problemer for 

pasienten, som for eksempel ved cystenyrer som tar mye plass og gjør forholdene vanskelige 

for transplantasjonen. (1)  

 (9) 
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5. REJEKSJON 

5.1 Det kliniske bildet ved akutt rejeksjon 

 

Det er mulig å diagnostisere avstøtning på bakgrunn av ulike typer manifestasjoner ved bruk 

av klinikken og labprøver.  

 

De fleste akutte rejeksjonene inntrer innen de første 6 månedene etter en transplantasjon. En 

rejeksjon er å forvente hos alle, med unntak av syngene transplantasjoner, dersom det ikke gis 

adekvat immundempende behandling. De fleste pasientene med akutte rejeksjonsepisoder er 

som regel asymptomatiske. Noen ganger vil pasientene ha feber, oliguri, sykdomsfølelse og 

smerter over transplantatsarret. Et annet klinisk funn er hypertensjon. Siden de fleste 

pasientene er asymptomatiske, vil akutt rejeksjon kunne vises ved en økning i serum-

kreatinin. Det verifiseres ved biopsi, som da ofte viser cellulær rejeksjon med 

lymfocyttinfiltrasjon i tubuli (tubulitt) og i interstitiet. Det vil også kunne være betennelser i 

karveggen, en vaskulær rejeksjon. Avstøtning kan også forekomme på grunn av sirkulerende 

antistoffer som påvises ved hjelp av spesialfarging av komplement C4d, som jeg senere 

forklarer i mer detalj. (10) 

 

Pasienter med akutt rejeksjon vil presentere med en akutt økning i serum-kreatnin. Denne 

økningen kommer relativt sent i avstøtningsforløpet og vil derfor når den først oppdages 

kunne indikere en stor histologisk ødeleggelse. Pyuri og eller forverret proteinuri vil også 

kunne være tilstede. Når det gjelder diagnostikk ved hjelp av radiologiske hjelpemidler har 

det vist seg at renale billedfunn ikke gir noe spesifikt svar, men brukes mer for å ekskludere 

andre årsaker til akutt transplantatsvikt. (10) 

 

5.2 ABO-forlikelighet og HLA-vevstyping 

Ved utredning av levende nyregivere må det i henhold til standardisert utredningsskjema, i 

tillegg til vanlige blodprøver, CT angiografi av nyrene og nyrearteriene og hjerteutredning, 

også gjøres ABO- undersøkelse og vevstyping.  Det har tidligere vært en forutsetning at 

pasienten som får en nyre skal være ABO-forlikelig. Vi deler blodtyper inn i 4 hovedtyper, A, 

B, AB og O. Alle med blodtype O kan brukes, da O er universal donor. Det har de siste årene 

blitt mulig med ABO-uforlikelige transplantasjoner, takket være en spesiell forbehandling 

hvor man fjerner resipientens blodtypeantistoffer.  (7, side 185).  

Man forstod tidlig under oppstart av organtransplantasjon at hyperakutt rejeksjon var en 

antistoffmediert rejeksjon, definert som tilstedeværelse av på forhånd dannede antistoffer mot 

ABO blodgruppen eller HLA-antigener. Etter introduksjon av blodtyping og vevsforlikelighet 

som en del av standard pre-testing, har man i stor grad klart å eliminere hyperakutt rejeksjon. 

Mens antistoffmediert rejeksjon senere i forløpet fremdeles er en stor utfordring både 

diagnostisk og klinisk. (7) 
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5.3 Immunologien bak rejeksjon  

 

Immunforsvaret deles i to systemer: det medfødte og det ervervede immunsystemet.  

Det medfødte immunforsvaret er kroppens "førstelinjetjeneste" i immunresponsen og 

igangsettes gjerne først i rejeksjonen. Cellene i dette systemet er immunologisk aktive celler 

med reseptorer som gjenkjenner visse mikrobielle antigener og konserverte mønstre. Disse 

kalles med en felles betegnelse for PRR ”Pattern Recognition Receptors”. De kan oppdage 

repeterende strukturelle enheter utrykt av patogener og markører fra ødelagt vev eller såkalte 

DAMPS ”Damage-associated Molecular Patterns”. (Se figur 1) (11) 

 

Lokal vevsødeleggelse og iskemisk reperfusjonsskade genererer ofte mange DAMPS. Det 

finnes en rekke undergrupper av PRR, ekstra og intracellulære reseptorer som for eksempel 

Toll-liknende reseptorer og C-type lektin reseptorer. Når PRR gjenkjenner DAMPS, vil det 

resultere i en potent aktivering av inflammasom, en multiprotein oligomer som er en del av 

det medfødte immunsystemet, økt inflammasjonsrespons, oppregulering av transkripsjon av 

gener og produsering av mikro-RNA. Dette fører til en inflammatorisk respons som trigger 

det ervervede immunforsvaret. Det hele resulterer i produksjon av proinflammatoriske 

cytokiner, IL-1, IL-6, TNF, type I interferoner, kjemokiner og CD62P (overflate 

adhesjonsmolekyl) på endotelcellene. Disse hendelsene gir økt fokus på transplantet som et 

skadet organ og område hvor inflammasjon pågår. Permeabiliteten og levedyktigheten til 

endotelcellene som er på innsiden av karene, trigger utskillelse av løselige molekyler, i tillegg 

til antigener fra transplantatet, noe som induserer produksjon av akuttfaseproteiner, inkludert 

komplementfaktorer, som stimulerer til migrasjon av antigenpresenterende celler (APC) 

inklusive dendrittiske celler fra transplantatet til resipientens eget lymfoide vev. Dette igjen 

trigger til rekruttering av inflammatoriske leukocytter til organet.(11)  

 

 
Figur 1 (11) 

 

Det er svært sjeldent at det medfødte immunsystemet på egenhånd er i stand til å avstøte et 

organ. Det foregår et samspill mellom begge immunsystemene. Immunresponsen mot et 

transplantert organ kan være enten cellemediert(cellulær) eller antistoffmediert(humoral). Her 

er spesielt T-cellene essensielle i rejeksjonsmekanismen. (11) 
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Antigenene som er ansvarlige for rejeksjonen kalles for histokompatibilitets antigener, som er 

et produkt av histokompatibilitetsgener. Disse fins i mer enn 40 loci, men det er spesielt 

MHC, Major Histocompatibility Complex, som sørger for den mest kraftige rejeksjonen. Hos 

mennesket kalles MHC- molekylene for HLA. Man kan dele dem inn i 2 klasser: Klasse I 

uttrykkes normalt på alle celler med kjerne, mens klasse II utrykkes kun på antigen-

presenterende celler, som B-celler, dendrittiske celler og makrofager. MHC-molekylenes 

funksjon er å presentere antigene peptider for T-cellene, da de ikke gjenkjenner antigener med 

mindre de er i et kompleks med MHC-molekylet. (12)  

HLA-molekylene kodes av gener som ligger tett sammen på den korte armen av kromosom 6. 

HLA-molekylene binder peptidfragmenter av proteiner. Disse fragmentene blir så «vist frem» 

for T-lymfocyttene. HLA klasse I- molekylene er ansvarlige for presentering av intracellulære 

peptider til CD8 T-cellene, også kalt T-dreperceller. Klasse II- molekylene presenterer 

ekstracellulære antigener for CD4 T-celler. Disse cellene hjelper blant annet B-lymfocyttene 

med å produsere antistoffer. De kalles derfor T-hjelperceller. (12) 

MHC-molekylene har som nevnt størst innvirkning når det gjelder rejeksjon, men T-cellene 

kan også gjenkjenne andre polymorfiske ikke- MHC-molekyler, disse kalles for minor 

histocompatibility antigens, miH. miH-antigener er peptider som er derivert fra et stort 

spekter av proteiner og blir ikke nødvendigvis uttrykt av immunsystemets celler. Dette er 

blant annet forklaringen på hvorfor transplantasjon mellom søsken med identiske MHC-

molekyler fortsatt vil kunne gi en rejeksjon hos resipienten. (11) 

T-cellene trenger minst 2 signaler for å bli aktivert: Gjenkjennelse av antigenet og 

kostimulering. T-cellens gjenkjennelse av alloantigenet er primær når det gjelder starten på en 

rejeksjon, selv om det er en rekke andre faktorer som er med på å påvirke til akutt eller 

kronisk dysfunksjon i transplantatet. T-cellene gjenkjenner antigenet via 3 veier: den direkte, 

den indirekte og den semi-direkte veien. I den direkte veien gjenkjenner den alloreaktive T-

cellen intakte allo-MHC molekyler på overflaten til donorens celler, mens i den indirekte 

veien gjenkjenner T-cellene alloantigener i form av peptidfragmenter etter prosessering og 

presentering via APC. I den semi-direkte veien skjer det en overføring av donorens MHC-

peptid-komplekser til resipientens APC. Det hevdes at den direkte veien ligger bak 

utviklingen av akutt rejeksjon, mens den indirekte veien initierer kronisk rejeksjon. 

Betydningen av den semi-direkte veien er fortsatt ikke godt nok kartlagt. Se figur 2, del a. 

(11,12) 

Kostimuleringen skjer ved at antigenspesifikke signaler overføres til cellen via TCR-CD3, T-

celle reseptor kompleks. Signalene fra denne reseptoren er ikke nok for å igangsette 

aktiveringen av naïve T-celler, celler som fortsatt ikke har differensiert. Det trengs et sett til 

med signaler ved en interaksjon av de kostimulatoriske molekylene og deres ligand. Generelt 

sett deles disse molekylene inn i 2 hovedfamilier, B7- og TNFR-familien. Se figur2, del b.  
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Figur 2 (11) 

 
Figur2, del a. viser hvordan T cellene gjenkjenner alloantigenet ved hjelp av den direkte, den 

indirekte og den semi-direkte veien. I den direkte veien skjer det en interaksjon mellom resipientens T-

celle via T-celle reseptoren med intakte allo-MHC-molekyler presentert av donorens APC-celler og 

dendrittiske celler. I den indirekte veien blir peptider, derivert fra donor MHC eller miH antigener, 

degradert etter prosessering og presentert av resipientens APC. I den semi-direkte veien blir donor 

MHC-peptid komplekser bundet til resipientens APC.  

Figur 2, del b. viser de kostimulatoriske T-celle molekylene. Etter at T-cellen gjenkjenner antigenet, 

vil sekundære signaler overføres til T-cellen ved en interaksjon av de kostimulatoriske molekylene 

med deres ligand på APC. De kostimulatoriske molekylene deles i 2 familier, B7- og TNFR- familien. 

De viktigste kostimulatoriske T celle molekylene i B7- familien er CD28 og CD152. I TNFR-familien 

er det reseptor-ligand-paret CD40 og CD154 som er karakteristiske for denne familien.  

Figur 2,del c. viser de supramolekylære kompleksene og aktivering av T-cellen via 3 signalveier. 

Etter antigen-gjenkjennelse av T-cellen, vil en immunologisk synapse dannes som et resultat av 

kostimulering, signalering og adhesjonsmolekyler, som sammen former et supramolekylært kompleks 

(SMAC). Ut fra hvilke signaler T-cellen får, vil det foregå en differensiering av T-celler, til enten 

CD4+ eller CD8+ celler.  

 

Det er en rekke typer T-celler involvert i rejeksjonen. Mikromiljøet rundt T-cellen vil påvirke 

T-celle-differensieringen. Faktorer som resipientens immunstatus ved transplantasjon, nivået 

av iskemisk reperfusjonsskade, nivået på mismatchen mellom donor og resipient og den 

immundempende behandlingen vil alle på ulike sett ha en innvirkning på hvilke kjemokiner 

og cytokiner som blir utskilt av det transplanterte vev (figur 3, del a). (11)  

 

B-cellenes funksjon er å skille ut antistoff, i tillegg til å virke som antigen-presenterende celle. 

Som APC, kan B-celler interagere med T-celler via TCR og kostimulatoriske molekyler og 

dermed danne et celle-cluster som gjør cytokinene som utskilles av T-cellen i stand til å 

påvirke B-celle aktivering, differensiering og antistoff-produksjon.  De fleste B-cellene er 

avhengige av hjelp fra T-celler for aktivering og produksjon av antistoffer. (11) 
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Makrofager og andre fagocytiske celler vil aktiveres via DAMPS gjennom PRR og bidra til 

lokal inflammasjon. Cellene virker blant annet som APC og har dermed muligheten til å øke 

T-celle aktiveringen, binde alloantistoff skilt ut av B-cellene via Fc-reseptorene som ligger på 

cellenes overflate og som videre vil øke den cellulære aktiviteten eller trigge antistoff-

avhengig cellulær cytotoksisitet eller binde immunkomplekser eller celler belagt med 

komplement reseptorer CR. Denne prosessen er kjent som opsonisering. Ved opsonisering vil 

nedbrytningen av det ødelagte vevet kunne øke antigenpresentering. (11) 

 

NK-celler, ”Natural Killer cells” er store granulære lymfocytter som kan drepe celler som 

enten er virusinfiserte eller muterte vertsceller på samme måte som de cytotoksiske CD8 

cellene og skiller ut proinflammatoriske mediatorer. NK cellene har vist en unik mulighet til å 

kunne støte vekk beinmargsceller som uttrykker svært lave verdier av MHC klasse I 

molekyler. NK- cellene spiller en viktig rolle i både akutt og kronisk rejeksjon(figur 3, del b).  

(11) 

 

Rejeksjonen kan deles inn i 2 faser, en sensitiviseringsfase og en effektorfase. 

1) Sensitiviseringsfasen går ut på at CD4 og CD8 T-celler gjenkjenner antigener uttrykt 

på celler som ikke tilhører verten ved hjelp av T-celle reseptorene. Det trengs som 

nevnt 2 signaler for å gjenkjenne dem: 1) interaksjon mellom T-cellereseptoren og 

antigenet som har blitt presentert av HLA-molekylet og 2) en kostimulerende 

reseptor/ligand-interaksjon hvor T-cellen interagerer med APC-overflaten.(figur 3, del 

b)  

2) I effektorfasen vil det være en rekke alloantigen-avhengige og uavhengige faktorer 

som bidrar. Her kan ikke-immunologiske faktorer føre til en ikke-immunologisk 

respons, for eksempel ved iskemi, ved at det skilles ut en rekke kjemokiner og 

cytokiner som fører til økt antigen presentasjon for T-cellene som igjen fører til en 

oppregulering av cytokiner og kjemokiner.(12) 

 

 

 
Figur 3 (11) 
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Figur 3, del a. Differensieringsveiene til CD4+ cellen er avhengig av mikromijøet rundt og signalene 

som T-cellen mottar etter gjenkjennelse av alloantigenet. Det resulterer i ulike celler som uttrykker 

ulike transkripsjonsfaktorer og cytokiner som dermed bestemmer deres funksjon.  

Figur 3, del b. Samspillet mellom det medfødte og det ervervede immunsystemet øker risikoen for 

rejeksjon. Ligander fra DAMPS inni transplantatet vil også involvere reseptorer som Toll-liknende 

reseptorer TLR som uttrykkes av donor-deriverte APC tilstede i transplantatet. Når APC trigges via 

TLR vil det resultere i produksjon av interleukin-12. Når IL-12 er tilstede under antigen-

gjenkjennelse, vil T-cellen differensiere til T-hjelpercelle. I tillegg vil tilstedeværelse av IL-12 øke 

aktiviteten til NK-celler, som styrker evnen til å drepe donorceller inni transplantatet.  

 

Komplementsystemet 

 

I komplementsystemet som er en del av vårt medfødte immunsystem, fins det 3 

aktiveringsveier: klassisk, alternativ og lektin aktiveringsvei. Komplement kan bli aktivert via 

en rekke molekyler som f.eks DAMPS.  Aktiveringen av en av veiene trigger en kaskade som 

resulterer i en aktivering eller proteolytisk spalting av komplementkomponent C3 i 2, C3a og 

C3b. Spaltingen av C3, C4 og C5 under komplement aktivering resulterer i utskillelse av 

løselige peptider, C3a, C4a og C5a, som er anafylotoksiner, promoterer kjemotakse og 

vasodilatasjon, og virker derfor forsterkende på immunresponsen. Komplementproteinet C4 

blir delt i 2, C4a og C4b. C4b blir deretter konvert til C4d. (figur 4, del a). (11, 12)

 

Figur 4 (11) 
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Det spesielle med C4d er proteinets mulighet til å binde seg kovalent til basalmembraner i 

kar, det unngår derfor å bli fjernet og fungerer dermed som et slags immunologisk fotspor 

etter en komplementaktivering. (13)  

C4d skal kunne detekteres i normale nyrer i det glomerulære mesangium og i den vaskulære 

delen. Ved økning av immunkompleksene vil man få en overflow av C4d, fra det vanlige, 

altså i mesangium og den vaskulære delen til å slå seg ned i de glomerulære kapillærene. 

Dette kan lett demonstreres ved å farge biopsier immunohistokjemisk. Ved antistoffmedierte 

rejeksjoner er C4d i de peritubulære kapillærene PTC i nyretransplantat et typisk funn. Det er 

fortsatt uklarheter knyttet opp mot dette, man finner ikke immunoglobulin i PTC hvor man 

har funnet C4d.  (13) 

For detektering av C4d brukes 2 ulike fargeteknikker for biopsier  

1) 3 stegs metode hvor det benyttes monoklonale antistoff og immunofluorescence for 

detektering i frysesnitt.  

2) polyklonale antistoffer og immunohistokjemi, med formalin-fikserte parafinsnitt.   

Begge fargeteknikkene vil kunne detektere C4d i de peritubulære kapillærene. Men de 

polyklonale antistoffene vil, i motsetning til de monoklonale antistoffene, ikke detektere C4d i 

glomerulære basalmembraner og mesangium.  (13) 

Det har senere vist seg at anti-HLA antistoffer er lymfotoksiske. Aktivering av komplement-

kaskaden er en av hovedkomponentene ved antistoffmediert rejeksjon og C4d deponering i de 

renale kapillærene. Anti-HLA antistoffenes mulighet til å binde seg til komplement 

fraksjonen C1q, som er første del i den klassiske aktiveringsveien sier noe om risiko for 

utvikling av rejeksjon etter transplantasjon. (14) 

Etter første eksponering av antigenet, vil det utvikles langtidslevende antigen-spesifikke 

hukommelses B- og T- celler som er i stand til å oppnå en sterkere immunrespons, hvis 

samme antigen senere fortsatt er i sirkulasjon. Hukommelsesceller har en redusert terskel for 

aktivering og er mindre avhengige av kostimulering. De kan oppregulere 

effektormekanismene og cytokinsekresjon raskere enn naïve celler. (11) 

Donor-spesifikke antistoffer 

 

Donor-spesifikke antistoffer, DSA, som pasientene får gjennom tidligere svangerskap, 

blodtransfusjoner eller allerede gjennomgått transplantasjon, binder seg til det transplanterte 

organets HLA klasse 1 og 2, ABO blodgruppe antigener og sjeldnere ikke-MHC kompleks 

antigener, som gjerne blir uttrykt på donor-endotelet. Det er hovedsakelig endotelet i de små 

karene som blir skadet, da endotelcellene i småkar fungerer som en slags forbindelse mellom 

det transplanterte donororganet og resipientens blod. Endotelceller aktivert ved hjelp av 

cytokiner og makrofager avledet av T-celler uttrykker MHC klasse 2. Disse kan presentere 

antigener og dermed rekruttere flere T-celler. Det er ikke alle DSA som vil kunne ødelegge 

transplantatet, det er også avhengig av blant annet bindingsaktiviteten. (15) 
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Det er altså mulig at akutt vaskulær rejeksjon kan være en forårsaket av sirkulerende DSA, 

noe som vil kunne gi en antistoffmediert vaskulær rejeksjon, som er assosiert med dårligere 

prognose og krever en behandling som er mer målrettet mot å fjerne antistoffer og B-celler. 

Kliniske observasjoner indikerer at jo høyere DSA-verdier resipientene har før transplantasjon 

(en positiv crossmatch), jo høyere risiko for utvikling av antistoffmediert rejeksjon rett etter 

transplantasjon, med mindre de har blitt fjernet ved hjelp av desensibiliseringsprotokoll.     

(15, 16) 

 

 

Figur 5 (15) 

Figur 5 viser en skjematisk fremstilling av patogenesen bak antistoffmediert rejeksjon med potensielle 

effektor-mekanismer som trigges via donor spesifikke antistoffer og som fører til skade på 

transplantatet. Prosessene starter med komplementaktivering, som vil kunne føre til lysering av 

endotelceller, kjemotakse og rekruttering av leukocytter. Interaksjon med Fc-reseptorene fører til en 

aktivering av neutrofile leukocytter, monocytter, makrofager og NK-celler, som igjen fører til en 

utskillelse av cytokiner og kjemokiner og apoptose av cellene, degranulering av leukocyttene og 

fagocytose. Endotelcellene vil aktiveres avhengig eller uavhengig av cytokiner og føre til en 

rekruttering av leukocytter, plateaktivering og dermed dannelse av trombose i karet. (15) 

Antistoffer som reagerer på HLA-molekyler, miH Minor Histocompatibility Complex, 

endotelceller, erytrocytter eller autoantigener vil kunne trigge eller bidra til rejeksjon både 

tidlig og sent etter en transplantasjon.  Antistoffmediert avstøtning trigget via alloantistoff- 

binding og komplementaktivering regnes i dag å være involvert i en stor andel av 

rejeksjonene. Ved å identifisere de molekylære mekanismene som ligger bak 

vevsødeleggelsen, vil det kunne bli enklere å utvikle immundempende behandling. (11) 
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5.4 Typer rejeksjoner 

Tradisjonelt har man delt inn rejeksjonene i 3 typer: hyperakutt, akutt og kronisk.  

1. Hyperakutt: En antistoffmediert respons som kommer umiddelbart eller minutter etter 

transplantasjon. Den er forårsaket av antistoffer som er tilstede på grunn av tidligere 

transplantasjon, graviditet, blodtransfusjoner og ABO inkompatibilitet. Antigen-antistoff 

kompleksene aktiverer som tidligere nevnt komplementsystemet som i sin tur fører til en 

massiv trombosering av kapillærene. Dette forhindrer blodgjennomstrømnngen av nyren og 

organet går i nekrose (18) 

2. Akutt rejeksjon: En cellemediert respons, som kommer de første 6 månedene etter 

transplantasjon og hvor lymfocyttene hos resipienten blir aktivert mot donorens antigener. 

Dette gjelder i større grad lymfoidt vev hos resipienten. Donorens dendrittiske celler entrer 

sirkulasjonen og fungerer som antigenpresenterende celler (også kalt passenger leukocytes). 

Dette ses selv ved optimal immundempende behandling og kommer gjerne 2 uker etter 

operasjon hos førstegangstransplanterte. Er mulig å reversere ved bruk av høydose 

steroidinfusjon i tillegg til allerede etablert behandling. Denne reaksjonen ses hos ca. 30 % av 

resipientene med god compliance. (18) 

3. Kronisk rejeksjon: Kan være både celle- og antistoffmediert. I nyretransplantatet viser den 

seg som interstitiell fibrose og glomerulopati. Denne prosessen med interstitiell fibrose og 

tubulusatrofi (TA) ble tidligere kalt kronisk allograft nefropati CAN. Det er en rekke faktorer 

som kan øke risikoen for forekomst av kronisk rejeksjon:  

- ikke adekvat immundempende behandling  

- forsinket start av graftfunksjon  

-           tidligere akutte rejeksjonsepisoder  

- faktorer som kan relateres til donor som alder og hypertensjon 

- reperfusjonsskade til organet 

- faktorer som kan relateres til resipient som diabetes, hypertensjon, hyperlipidemi 

- lang kald iskemisk tid 

- infeksjon etter transplantasjon som (feks cytomegalovirus) (18) 

Prinsipielt foreligger således to typer av rejeksjon, nemlig antistoffmediert og cellemediert 

rejeksjon. Som nevnt tidligere har nyere forskning vist at antistoffmediert rejeksjon 

forekommer mye oftere enn hva man tidligere antok og at akutt rejeksjon kan være både 

cellemediert (kalles ofte T-cellemediert rejeksjon) og antistoffmediert rejeksjon. (19)  

Det kan være vanskelig å skille mellom antistoff- og cellemediert rejeksjon i en biopsi og i 

noen tilfeller vil man finne begge prosessene tilstede samtidig. Ved cellemediert rejeksjon 

karakteriseres de histologiske forandringene av infiltrasjon av T-lymfocytter og makrofager i 

interstitium og tubuli, såkalt tubulitt. Vaskulitt med lymfocyttinfiltrasjon i intima i små 

arterier kan forekomme. Ved antistoffmediert rejeksjon er det typisk med betennelse i 

kapillærer i interstitiet, såkalt kapilaritt og i glomeruluskapillærer, såkalt glomerulitt. 

Betennelsen i kapillærene kan forårsake sirkulasjonsforstyrrelser med nekrose av 

tubulusepitel og vaskulitt i små arterier kan forekomme også ved antistoffmediert rejeksjon. 



20 
 

Det har vært gjort flere studier som viser til at det er en korrelasjon mellom histopatologiske 

forandringer, C4d positiv immunfarging av vevssnitt og forekomst av, donor-spesifikke 

antistoffer i blodet. Antistoffmediert avstøtning som resulterer i en dysfunksjon i graftet 

oppstår hos 3 til 10 prosent av alle nyretransplantat og kan være en komponent av 20 til 30 

prosent av akutte rejeksjonsepisoder.(18)  

Figur 6 sammenfatter de immunologiske og ikke-immunologiske faktorene som antas å ligge 

bak rejeksjonsutviklingen ved kronisk allograft dysfunksjon/kronisk rejeksjon.  

 

 

Figur 6 (20) 

Det er fortsatt ikke gode nok forklaringer på hva som er årsakene til sene transplantat-tap. En 

vanlig fenotype er tap av funksjon med tubulær atrofi TA og interstitiell fibrose IF. Dette er et  

funn som før ble kalt CAN, kronisk allograft nefropati. De uspesifikke tegnene på CAN er TA 

og IF. Glomerulopati og vaskulopati forekommer ofte samtidig med IF/TA ved kronisk 

dysfunksjon. (20) 
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6. PÅVISNING AV REJEKSJON 

6.1 Banff-kriteriene:  

I 1991 ble det dannet en samarbeidsgruppe, for å skape en internasjonal konsensus om 

klassifiseringen av histologiske forandringer i organtransplantatet. Gruppen bestod av 

patologer, nefrologer, kirurger, og annet helsepersonell tett knyttet til nyretransplantasjon. 

Gruppen møtes annet hvert år og tar for seg nyere metoder for diagnostikk og mer avansert og 

skreddersydd behandling for transplanterte pasienter. Det begynte med nyretransplantasjon, 

naturlig nok, men det har etter hvert ført til dannelse av Banff klassifikasjoner for både lever 

og pankreas. (21) 

Det har vært en kontinuerlig forskning og endring av hvordan man ser på 

rejeksjonsmekanismer og hvilke diagnostiske kriterier som må være tilstede for å kunne 

klassifisere en biopsiforandring som en viss type rejeksjon.  Det har vært svært viktig å 

komme frem til en standardisering innen dette feltet, slik at transplantasjonssentrene rundt om 

i verden skal kunne tilby samme behandling. Det er også viktig med tanke på hvilke studier 

som trengs med tanke på nye medikamenter mot avstøtning. (21) 

Banff-møtet fra 1997 definerte hovedgrunnlaget for dagens klassifikasjon av 

nyretransplantatpatologi. I Banff-97 defineres ulike typer av akutt rejeksjon, på bakgrunn av 

histologiske funn i en nyrebiopsi:  

- Type I er en tubulointerstitiell rejeksjon uten arteritt 

- Type II er en vaskulær rejeksjon med intima-arteritt 

- Type III er en høygradig rejeksjon med transmural arteriell forandring.  

- Biopsier hvor det kun er mild inflammasjon går under betegnelsen ”borderline” 

/mistanke om rejeksjon. Her er det kliniske bildet grunnleggende for å kunne si noe om det er 

en rejeksjon tilstede eller ikke. (22) 
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Tabellen under viser hovedinndelingen fra 97:  

(22) 

I Banff 97 definerer man en god biopsi når den har 10 eller flere glomeruli og minst 2 arterier. 

Minimumskravet er 7 glomeruli og 1 arterie. Det anbefales også at man har minst 2 separate 

biopsier som inneholder kortex eller 2 separate områder med kortex i samme biopsi. For å 

kunne stille diagnosen akutt rejeksjon må det foreligge interstitiell betennelse og tubulitt eller 

arteritt i biopsien. (22) 
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- Tubulitt er således en sentral parameter og den graderes i t-score, "t", hvor man deler dem 

inn i t0, t1, t2 og t3. (Se tabell 2) 

(22) 

Her skal man være obs på at tubulitt ofte kan ses i atrofiske tubuli uavhengig av om rejeksjon 

forekommer eller ikke, og blir derfor ikke tolket som en spesifikk repsons på et alloantigen.  

- Den andre sentrale parameteren i cellulær (ofte kalt tubulointerstitiell) rejeksjon er 

omfatningen av betennelse i interstitiet. (tabell 4) 

(22) 

I graderingen av den interstitielle betennelsen ser man bort fra arrområder med fibrose 

ettersom slike områder ofte inneholder betennelse som et uspesifikt svar på skade.  

- Den tredje viktige histologiske parameteren ved akutt rejeksjon er arteritt. Denne graderes 

som "v"-score, og inndelingen her er også v0, v1, v2 og v3. (tabell 3) Intima-arteritt defineres 

som infiltrasjon av lymfocytter under endotelium. (22) 

(22) 

Ettersom man etter Banff97 har fått mer og mer fokus på mulig forekomst av antistoffmediert 

rejeksjon, utføres nå rutinemessig immunohistokjemisk farging av biopsimateriale for 

komplementfaktor C4d. Histologiske tegn til antistoffmediert rejeksjon som betennelse i 

kapillærer (kapilaritt og glomerulitt) og epitelforandringer i tubuli rapporteres også. (23) 



24 
 

6.2 Siste nytt 

Fra siste Banff-møte, som ble arrangert i august 2013, var det spesielt 2 viktige temaer som 

ble tatt opp. Nye kriterier for diagnostiseringen av antistoffmediert rejeksjon AMR, ved 

positive og negative funn av C4d ved immunhistokjemisk farging. I tillegg ble det diskutert 

nødvendigheten av konsensus rundt definisjoner av glomerulitt og kronisk glomerulopati. Det 

har før vært avgjørende med immunohistopatologiske bevis, i form av postivt C4d-farging for 

å stille diagnosen AMR. Flere studier fra ulike transplantasjonssentre har imidlertid vist til at 

det finnes tilfeller av AMR, hvor C4d deponeringen er minimal eller negativ i de peritubulære 

kapillærene. Man har derfor tatt inn en ny entitet kalt C4d-neg AMR. Denne er definert ved at 

det er tegn til mikrovaskulær skade i biopsien og DSA er påvist i blod og det foreligger 

funksjonsforstyrrelse i nyretransplantatet som ikke kan forklares av annen årsak. (23) 

Banff-gruppen anbefalte også transplantasjonssentre med tilgang til elekktronmikroskop 

(EM), å benytte seg av ultrastrukturelle studier av biopsier fra alle resipienter som hadde blitt 

sensitivisert, har fått påvist DSA etter transplantasjon og/eller hvis biopsien viser C4d farging, 

glomerulitt og/eller peritubulær kapilaritt. EM vil da kunne påvise tegn til kronisk rejeksjon 

tidligere slik at pasienten kan få tidlig behandling. Det ble også anbefalt EM av alle biopsier 

utført senere enn 6 måneder etter transplantasjon med tanke på kronisk rejeksjon eller 

tilbakfall av pasientens grunnsykdom. (23) 

6.3 Biomarkører  

Det har i mange år blitt arbeidet med å finne markører for rejeksjon som er mindre invasive 

enn nyrebiopsier, og som kan anvendes i oppfølgingen av transplanterte pasienter. I en studie 

av sammenhengen mellom funn i biopsi, urin- og blodprøver ble det gjort en analyse der man 

evaluerte nyrebiopsier fra pasientene samtidig som blod og urinprøver. Ut fra analysen viste 

det seg at nivåene på gen-uttrykk var mer representativ i urinprøvene enn i mononukleære 

celler i perifert for det som skjedde i biopsiene. Forfatterne av artikkelen anser at resultatene 

viser at det er en stor mulighet for å kunne bruke molekylære markører i urinprøver for 

oppfølging av pasientene. Om dette er en farbar vei gjenstår å se. (20) 

Stubbendorf et al utførte en retrospektiv studie hvor de tok for seg 116 pasienter som hadde 

blitt nyretransplantert mellom 1999 og 2009. Det ble sett på akutt rejeksjon i post-operativ 

fase ved å analysere urinprøver. Studien tok for seg to mulige proteiner som kunne fungere 

som biomarkører, haptoglobin og alfa-1-mikroglobulin, for å kunne skille mellom pasienter 

med tegn til rejeksjon og stabile pasienter. (24) 

Urinprofilene ble gjort ved bruk av ioniserende laser massespektrometri. For identifikasjon og 

validering av selve proteinene ble det brukt multiplex fluorescence 2DE, peptid masse 

fingeravtrykk og ELISA. I proteinprofilen kunne man identifisere 4 topper (”mass peaks”) og 

man anså å kunne skille mellom akutt rejeksjon og stabilt transplantat uten pågående rejeksjon 

postoperativt med en sensitivitet på 73 % og en spesifisitet på 83 %. Haptoglobin og alfa-1 

mikroglobulin ble i denne studien benyttet som biomarkører på rejeksjon. Postoperativt var 

det signifikant høyere nivåer av proteiner hos pasientene med rejeksjon. Ved å bruke begge 

proteinene som markører kunne man diagnostisere tidlig rejeksjon med en sensitivitet på 85 % 

og en spesifisitet på 80 %. (24) 
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7. BEHANDLING AV REJEKSJON 

 

Immunsuppressiv behandling 

 

Den medikamentelle immundempende behandlingen kan deles i 2, vedlikeholdsbehandling og 

startbehandling. Risikoen for akutt rejeksjon og tap av transplantatet er høyest de tre første 

månedene. Derfor må immunsuppresjonen være høyest i denne perioden. (25) 

 

De fleste transplantasjonssentrene, bruker vedlikeholdsbehandling som består av trippel 

immunsuppresjon: 

 

1. Kalsineurinhemmer (cyclosporin eller tacrolimus) 

2. Antimetabolitt (azathioprin og mykofenolat mofetil (MMF) eller mykofenolsyre)  

3. Prednison 

 

Everolimus og sirolimus (mTOR inhibitor) blir i noen sentre også brukt som en del av 

trippelbehandlingen istedenfor kalsineurinhemmeren eller antimetabolitten, eller som tillegg 

til lavdose kalsineurinhemmer uten antimetabolitt.  (12) 

 

Siden 1993 har man i Norge brukt trippelkombinasjonsbehandling i form av 

kalsineurinhemmer. (først ciklosporin, etter hvert tacrolimus). I tillegg kortikosteroider og 

mykofenolsyre. Denne kombinasjonen er svært effektiv, men kan også by på en utfordring når 

det gjelder bivirkninger. Ciklosporin har vært rutinepreparat siden 1983. På slutten av 1980-

tallet ble det også innført tacrolimus hos nyretransplanterte. (7) Kalcineurinhemmere har som 

funksjon å hemme stimulering av T-cellene ved at frisetting av interleukin-2 reduseres. (12) 

 

Bivirkninger 

 

Alle disse medikamentene demper lymfocyttproliferasjon, produksjon av antistoffer og 

inflammasjon. Dette fører til at pasientene gjerne får dårligere sårtilheling, har lettere for å få 

infeksjoner og metabolske forstyrrelser og hypertensjon. Ved langvarig bruk av 

kortikosteroider har man større risiko for å utvikle osteoporose og diabetes. De samme 

medikamentene vil også kunne maskere symptomer på en alvorlig infeksjon. Det er også en 

større risiko for utvikling av maligne sykdommer. Det er derfor viktig med nedjustering av 

immundempende behandling i vedlikeholdsfasen. (12) Økt suppresjon fører også til en økning 

i virusinfeksjoner som cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus og polyomavirus. (26) 

 

Kalsineurinhemmerne er i tillegg nefrotoksiske, og vil kunne være en av de ikke-

immunologiske faktorene som ligger bak kronisk nyreskade etter transplantasjon. Men uten 

vil resipienten også kunne risikere å miste den transplanterte nyren. Den toksiske effekten vil 

være dose-avhengig. Andre bivirkninger av ciclosporin er hirsutisme, gingival hypertrofi, 

hypertensjon og hyperlipidemi. Tacrolimus vil kunne føre til nevrotoksisitet, alopeci og større 

risiko for post-transplantasjons diabetes mellitus, sistnevnte sammenlignet med ciclosporin. 

Sirolimus kan gi en rekke uønskede bivirkninger som leukopeni, trombocytopeni, anemi, 

hyperkolesterolemi og hypertriglyceridemi. (12) 

 

MMF og azathioprin er såkalte antiproliferative medisiner som hemmer DNA replikasjonen 

og undertrykker B- og T-celleproliferasjonen. Bivirkningene som ses er kvalme, diarre, 

trombocytopeni og leukopeni.  

Mykofenolsyre har som bivirkning gastrointestinale plager, anemi og leukopeni.  (12)  
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Basiliximab og daclizumab er antistoffer og brukes også som induksjonsbehandling. Det 

dreier seg om IL-2 reseptor antagonister. Til behandling av akutt rejeksjon benyttes 

antithymocytt globulin og polyklonale antistoffer. Antistoffene reagerer med lymfocyttenes 

overflaateantigener og interfererer dermed med den cellemedierte og humorale 

immunresponsen. Bivirkningene som ses er hodepine, feber, frysninger, trombocytopeni og 

leukopeni. (12) 

 

Alternativ terapi i fremtiden 

 

Det er stor forskning på utvikling av nye legemidler som kan interferere med sekundære 

signalveier, og som vil hjelpe med å øke transplantat-toleransen. Noen av disse stoffene er 

monoklonale antistoffer mot B7-1 og B7-2 som blokkerer T-celle CD28 aktivering og dermed 

hindrer proliferasjon. Et annet virkestoff er CTLA4Ig cytotoxic T lymphocyte  antigen 4 

immunoglobulin som inhibiberer B7-1 og B7-2. I tillegg kan det nevnes midler mot NK- 

celler som mulig terapi og som vil inaktivere eller uttømme cellene og dermed gi et bedre 

langtidssresultat. (12) 

 

Behandling av akutt rejeksjon 

 

Takket være potent immundempende behandling gitt rett etter transplantasjon og i 

vedlikeholdsfasen, har insidensen av akutt rejeksjon, her definert som akutt rejeksjon innen ett 

år etter transplantasjon, falt drastisk over tid. Ved påvist akutt rejeksjon er det viktig å ta rede 

på om behandlingen har vært fulgt på riktig måte. Årsaken kan være for lav dosering eller 

dårlig ”compliance” eller en kombinasjon av begge.  

Det er en rekke situasjoner som kan føre til inadekvat immunosuppresjon og dermed høyere 

risiko for rejeksjon grunnet følgende:  
- En for rask nedtrapping av medikamenter, det gjelder spesielt kortikosteroider  

- Resipientens P450 metabolisme har vist seg å kunne ha betydning.   

- Inadekvat dosering av MMF. Dette kan ses hos pasienter med høy KMI som kan trenge 

høyere doser for å oppnå samme virkning som andre pasienter. 

- Dårlig ”compliance”. Det kan være at pasienten får bivirkninger og derfor unngår å ta 

medikamenter. (27) 

 

For behandling av akutt rejeksjon er det svært viktig å vite hva slags type rejeksjon det dreier 

seg om; er det en cellulær rejeksjon eller en humoral mediert rejeksjon eller en blanding av 

begge. (27) 

 

Ved akutt cellulær rejeksjon gis det:  

 
- Høydose steroidinfusjon er førstelinje behandling ved akutt cellulær rejeksjon. Pasienten 

får metylprednisolon, 3 til 5 mg/kg iv, i 3 til 5 dager. Denne behandlingen gis i tillegg til en 

økning i vedlikeholdsbehandlingen som pasienten allerede får.  

- Antithymocytt globulin ved steroidresistente rejeksjoner 

- Ved påvist C4d- farging som tegn på antistoffmediert rejeksjon er det aktuelt med 

plasmautskiftning (27) 
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8. RESULTATER:  

Her skal jeg kort nevne resultatene fra noen av de nyeste enkeltstudiene som har blitt publisert 

og som omhandler transplantasjon, rejeksjon og behandling.  

RRT i Norge, rapport år 2012 

Norsk nefrologiregister gir årlig ut en rapport med tallene på antallet pasienter som har 

påbegynt RRT, og deres videre forløp. I løpet av 2012 var det totalt 515 nye pasienter som 

begynte på RRT. 63,9 % var menn og 36,1 % var kvinner. Medianalderen lå på 64,9 år. Ved 

behandlingsoppstart var 68 % av pasientene vurdert som potensielle 

transplantasjonskandidater, mens kun 32 % fikk livslang dialyse. Det ble utført 299 

nyretransplantasjoner ved Oslo universitetssykehus. Av disse fikk 81 pasienter (27 %) en LD-

nyre, mens 218 pasienter fikk en DD-nyre. Det var 250 førstegangstransplanterte, 38 

annengangstransplanterte, 7 pasienter som ble retransplantert for tredje gang og 4 som ble 

retransplantert for fjerde gang. (28) 

Det døde 387 pasienter i løpet av 2012, som var under RRT. Median alderen lå på 73 år, men 

aldersspennet lå mellom 19 og 93 år. 222 av pasientene som døde, var under hemodialyse, 

mens 41 var under peritoneal dialyse. 124 resipienter døde med et transplantat som mer eller 

mindre var velfungerende. 3 resipienter døde innen 2 måneder etter graft-tap, mens 127 av 

dødsfallene ble kategorisert som transplanasjons-relatert. Dødsårsakene var som følger: 

hjertekomplikasjoner 33 %, infeksjoner 23 % og maligne tumores 16 %. (28)  

 

Sammenheng mellom donorspesifikke antistoffer og AMR 

Studier viser klart at det er en høygradig signifikant sammenheng mellom påviste DSA før 

transplantasjon og insidensen av AMR, noe som sørger for dårligere transplantat-overlevelse. 

I en studie av Lefaucheur et al. hadde 18,1 % av resipientene påvist DSA før transplantasjon. 

Blant disse pasientene fikk 34,9 % en AMR- episode, noe som er 9 ganger høyere enn DSA- 

negative resipienter. Det var ingen signifikant forskjell på AMR med utgangspunkt i enten 

HLA klasse 1 eller klasse 2. Det ble i denne studien benyttet de nyeste teknikkene innenfor 

ELISA assay for identifisering av spesfikke HLA. Selv etter profylaktisk intravenøs 

immunoglobulin etter transplantasjon for pasienter som man anså hadde en høyere 

immunologisk risiko for utvikling av AMR, viste det seg at insidensen fortsatt var høy for 

AMR. I den samme studien ble det benyttet en desensitiviseringsprotokoll hvor man benyttet 

seg av høydose ivIg. (29) 

Patologiske forandringer i høy-risiko nyretransplantat 

I en studie utført av Bagnasco et al. ble 745 nyrebiopsier analysert hos 129 resipienter som 

alle hadde en positiv HLA etter krysstesting og som fikk en ikke-kompatibel nyre. Dette er 

høy-risiko pasienter. Studien ble gjort mellom 2000 og 2009. Alle disse pasientene hadde 

positiv DSA før desensitivisering ble foretatt. Etter desensitivisering var 41 av pasientene blitt 

DSA-. De donorspesifikke antistoffene ble oppdaget ved hjelp av solid- phase immunoassay 

og/eller ved reaktivitet sett i cytotoxic eller flow cytometric assay. Biopsiene som ble tatt ble 

vurdert ut fra Banff ' 97 kriteriene og det ble brukt frysesnitt til C4d-farging.(30)  
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5 år etter transplantasjon lå transplantat-overlevelsen på 80 %. Gjennom oppfølgingen fikk 70 

% av resipientene rejeksjon, hvor 52 % viste subklinisk rejeksjon det første året. Cellemediert 

rejeksjon ble observert det første året hos 20 pasienter, mens antistoffmediert rejeksjon 

oppstod hos 12 av pasientene. Hos 18 av pasientene så man ”borderline” rejeksjon. 

Transplantatglomerulopati utviklet seg hos 47 % av pasientene. Hos 90 % av de sistnevnte ble 

det påvist glomerulitt. Man observerte også pasienter med en C4d-negativ antistoffmediert 

rejeksjon, (n=25) i form av kapilaritt. 16 av disse pasientene hadde i tillegg tegn til 

donorspesifikke antistoffer. 5 av pasientene døde, dog 4 med et velfungerende graft. (30) 

Desensibilisering før transplantasjon 

I en studie gjort av Stegall et al ønsket man å sammenligne 3 ulike 

desensibiliseringsprotokoller:  

a) plasmaferese, lavdose ivIg, antiCD20 antistoff 

b) engangsinfusjon av høydøse ivIg  

c) plasmaferese, lavdose ivIg, antiCD20 antistoff og kombinasjonen thymoglobulin før 

transplantasjonen og DSA plasmaferese etter transplantasjonen.  

Det viste det seg at de ulike metodene sørget, i varierende grad, for et lavere DSA-nivå, og 

man oppnådde n høyere grad av negativ krysstesting. Selv etter negativ krysstesting, lå 

rejeksjonsratene på 80 % med ivIg og 37 % ved plasmaferese. Dette viser at 

desensibiliseringsprotokollene til en viss grad er effektive, men også at de ikke helt kan 

forhindre en antistoffmediert rejeksjon. (31) 

Seponering versus vedvarende immunsuppressiv behandling med kortikosteroider 

I en prospektiv observasjonsstudie gjort ved bruk av et register, The Mycophenolic Renal 

Transplant (MORE) register, ble det blant annet sett på den medikamentelle behandlingen til 

førstegangs nyretransplanterte respienter. Disse pasientene fikk tacrolimus og EC-MPS 

(enteric-coated mycophenolate sodium) eller MMF (mycophenolate mofetil). Pasientene ble 

fulgt opp i inntil 4 år, og delt inn i to grupper, enten CSW corticosteroid withdrawal 

(seponering av kortikosteroid ved 3 måned) eller CSC corticosteroid continuation ikke-

seponering av kortikosteroider. I CSW-gruppen hadde 3.3 % gjennomgått retransplantasjon, i 

motsetning til CSC-gruppen hvor andelen lå på 13, 3 % (p < 0,001). Hos CSW-gruppen hadde 

10.1 % fått akutt rejeksjon, påvist ved biopsi, mens tallet hos CSC-gruppen var på 14.3 % 

(p=0.12).  Transplantat-overlevelsen var på 96.9 % versus 93. 7 % hos CSS-pasientene. (p= 

0,030). (32) 

Ut fra dette kan man anta at det under de 3 første månedene er trygt å fjerne steroidene som 

tilleggsbehandling hos egnede post-transplanterte pasienter, uten at det går utover transplantet 

og pasienten. Samme studie viste også at det var færre infeksjoner hos resipienter som hadde 

fått seponert kortikosteroidene, 24. 8 %, i motsetning til CSC-gruppen hvor 30.8 % hadde fått 

en infeksjon. (32) 
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9. KONKLUSJON 

Nyretransplantasjon i Norge har gjennomgått en stor utvikling. Vi har nå muligheten til å tilby 

transplantasjon som behandling i en ganske tidlig fase av nyresvikt. Et viktig bidrag til dette 

er det positive synet vi etter hvert har fått til donasjon, fra både levende og ikke-levende 

givere. Prognosen for transplantatoverlevelse har blitt betydelig bedre og det er flere faktorer 

som ligger bak. Det ene er muligheten til å få en nyre fra en levende donor, som oftest er i 

slekt, noe som gir bedre resultater enn en nyre fra en død donor. En forbedring i de 

prosedyrene som benyttes for å tildele pasienter en nyre, har også hatt betydning. Det har gått 

fra enkel blod- og vevstyping, til å gjelde bruk av avanserte metoder for oppdagelse av selv 

den minste mengde av donor-spesifikke antistoffer. Dette vil igjen kunne si litt om en 

resipients mulige risiko for å utvikle en rejeksjon. Ettersom ny kunnskap har vokst frem, har 

den immundempende behandlingen blitt betydelig forbedret og mer målrettet. Det har blitt 

lansert flere nye medikamenter, som har en mer spesifikk tilnærming, på molekylært nivå, 

både til bruk som profylakse og til behandling av rejeksjon.  

Dessuten har Banff-gruppens møter vært en viktig pådriver for framgang innenfor 

transplantasjonsmedisinen, og da særlig innenfor patologien. Banff-kriteriene for morfologisk 

diagnostikk oppdateres ved møtene annet hvert år på bakgrunn av ny kunnskap. Bruken av 

disse kriteriene har forbedret diagnostikken og dermed gitt en sikrere basis for god 

behandling. Det er imidlertid fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål innenfor dette området og 

det er fortsatt stort behov for forskning innenfor problemstillingene man i dag ikke har et klart 

svar på, for eksempel hvordan man kan hindre utviklingen av kroniske forandringer og tap av 

transplantatfunksjon over tid.  
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