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Sammendrag 
Bakgrunn og hensikt: Immundempende legemidler som takrolimus har vist stor 

farmakokinetisk variasjon hos nyretransplanterte pasienter. For å forhindre 

avstøtningsepisoder og redusere forekomsten av bivirkninger er det nødvendig å tilpasse 

doseringen ut ifra takrolimuskonsentrasjoner målt i fullblod. Takrolimus utøver sin effekt i 

lymfocyttene, og studier tyder på at det ikke er god korrelasjon mellom konsentrasjon av 

takrolimus i fullblod og lymfocytter. Siden takrolimus utøver sin immundempende effekt ved 

å hemme den intracellulære fosfatasen kalsinevrin i T-celler kan direkte 

konsentrasjonsmålinger av takrolimus i lymfocytter være bedre egnet til å monitorere effekten 

av legemidlet. Hensikten med dette prosjektet er å beskrive nivåene av takrolimus i 

lymfocytter fra nyretransplanterte pasienter det første året etter transplantasjon, samt vise 

hvordan dette er relatert til takrolimus i fullblod og farmakologiske effekter. 

Metode: Totalt 29 nyretransplanterte pasienter ble fulgt opptil 1 år etter transplantasjon, der 

blodprøver ble tatt før (t0) og 1,5 timer etter (t1,5) dose ved 6-9 dager, 5-7 uker og 1 år. 

Isolering av mononukleære celler fra perifert blod (PBMC) ble gjort ved hjelp av gradient-

sentrifugering (Leucosep®). Fullblodkonsentrasjon ble målt med antistoff-basert assay 

(CMIA). Intracellulær takrolimus ble ekstrahert fra PBMC med metanol og analysert ved 

kromatografi koblet til massespektrometri. Tre pasienter fra en pågående kinetikk-studie ble 

inkludert for å beskrive 12/24 timers-tidsforløp av takrolimus i fullblod og lymfocytter. 

Celletelling og proteinmåling ble undersøkt som grunnlag for normalisering av takrolimus til 

cellemengde.  

Resultater: Median-konsentrasjon av takrolimus i PBMC før og etter dose var 22,5 -og 43,9 

pg/million celler (p<0,001) ved 6-9 dager, 33,0 -og 29,9 pg/million celler (p = 0,48) ved 5-7 

uker og 27,4 -og 27,2 pg/million celler (p=0,55) ved 1 år. Median-konsentrasjon i fullblod før 

og etter dose var 5,0 -og 10,5 µg/L (p<0,001) ved 6-9 dager, 6,0 -og 8,3 µg/L (p<0,001) ved 

5-7 uker og 5,4 -og 9,1 µg/L (p<0,001) ved 1 år. Variasjonskoeffisienten (CV) for takrolimus 

i PBMC før og etter dose var 68 % og 53 % ved 6-9 dager, 72 % og 51 % ved 5-7 uker, og 40 

% og 63 % ved 1 år. Variasjonskoeffisienten (CV) for takrolimus i fullblod før og etter dose 

var 30 % og 57 % ved 6-9 dager, 24 % og 37 % ved 5-7 uker, og 28 % og 38 % ved 1 år. 

Takrolimus i PBMC korrelerte signifikant (p<0,01) med fullblod ved 6-9 dager før og etter 

dose. P-verdiene var 0,002 og <0,001, og korrelasjonskoeffisientene var 0,558 og 0,803. 
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Takrolimus i PBMC korrelerte ikke signifikant med fullblod ved 5-7 uker før og etter dose. P-

verdiene var 0,264 og 0,112, og korrelasjonskoeffisientene var -0,214 og 0,112. Takrolimus i 

PBMC korrelerte signifikant (p<0,01) med fullblod ved 1 år før og etter dose. P-verdiene var 

0,001 og <0,001, og korrelasjonskoeffisientene var 0,602 og 0,829.  

Konsentrasjon-tidskurvene i Dag/Natt studien (fullblod) varierte betraktelig mellom 

pasientene, og viste en stor forskjell i kurveforløpet mellom dag-og nattdosen. Alle pasientene 

(n = 3) lå innenfor ønsket målområde på 3-7 µg/L før dose. Konsentrasjon-tidskurvene i 

lymfocytter (PBMC) hadde Cmax på 58,5 pg/million celler (tmax = 6 timer), 31,0 pg/million 

celler (tmax = 6 timer) og 22,9 pg/million celler (tmax = 6 timer) hos henholdsvis pasient 13b, 

14b og 15b.  Proteinmålinger i cellelysat hadde Cmax på 749 ng/µg (tmax = 6 timer), 798 ng/µg 

(tmax = 6 timer) og 316 ng/µg (tmax = 3 -og 6 timer) hos henholdsvis pasient 13b, 14b – og 15b. 

Lave proteinnivåer gav usikre målinger fordi de lå på et lavere nivå i standardkurven for 

bovin serum albumin (BSA).  

Konklusjon: Resultatene viser at metoden har potensiale for måling av intracellulær 

takrolimuskonsentrasjon hos nyretransplanterte pasienter. Nivået av korrelasjon med fullblod 

varierer ut ifra om blodprøver ble tatt før og etter dose, og for tidspunkt etter 

nyretransplantasjon. Proteinmåling kan være mer reproduserbart enn celletelling, men da er 

det viktig å sørge for at proteinnivåene som måles ikke er for lave.  
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1 Innledning 

 Historisk bakgrunn om organtransplantasjon og 1.1
transplantasjonsmedisin  
På begynnelsen av 1900-tallet startet man eksperimentell forskning for å behandle organsvikt 

med transplantasjon, og det ble hovedsakelig benyttet organer fra dyr og avdøde mennesker 

(1, 2). Fra 1902 til 1936 foregikk det flere forsøk med transplantasjon av organer mellom to 

arter (xenogen transplantasjon). Etterhvert som man nærmet seg 1950-tallet ble nyrer fra 

levende donorer benyttet. I 1950 fikk Ruth Tucker transplantert nyre fra avdød giver, og dette 

var historiens første transplantasjon mellom to mennesker (3). Den første vellykkede 

nyretransplantasjonen mellom to eneggede tvillinger (isogen transplantasjon) ble gjennomført 

i 1954. Joseph Murray og hans ”team” i Boston unngikk problemet med avstøting av organ, 

og det var heller ikke behov for immunsuppressiv behandling (1, 2, 4).  

I 1956 ble den første nyretransplantasjonen i Norge og Norden utført av professor Leif 

Efskind ved Rikshospitalet. Den 58 år gamle pasienten hadde nyrebekkenkreft, og måtte som 

følge av sykdommen fjerne sin eneste gjenværende nyre. Transplantasjonen ble utført med 

nyre fra levende ubeslektet giver (allogen transplantasjon), som i tillegg var AB0-

blodtypeuforlikelig. For å forhindre avstøtningsreaksjoner ble det benyttet 

helkroppsbestråling og høydose kortison som immunsuppressiv behandling. Pasienten levde i 

30 dager med sin transplanterte nyre. Resultatet ble sett på som en suksess med tanke på 

datidens mangel på adekvat immunsuppressiv behandling (1, 5).  

Det har totalt blitt utført 8345 nyretransplantasjoner ved Rikshospitalet fra 1969-2016. I 2016 

mottok sykehuset 47 nyredonasjoner fra levende givere (6). Mye av utviklingen innenfor 

transplantasjon i Norge kommer av en aktiv forskning blant fagfolk ved Rikshopitalet og 

Ullevål sykehus. Organtransplantasjon har som følge av dette blitt en etablert behandling som 

tilbys pasienter med terminal organsvikt. Den største begrensingen for organtransplantasjon i 

moderne tid er tilgangen til donorer (1). I 2015 har det vært en minking i organdonasjon fra 

avdød giver, men Norge ligger fortsatt ganske høyt oppe på listen sammenlignet med andre 

skandinaviske land (6).   
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Helkroppsbestråling og kortison var lenge en del av den immunsuppressive behandlingen til 

nyretransplanterte pasienter, men resultatet viste seg å være både ineffektivt og risikofylt. Det 

faktiske gjennombruddet kom derfor ved introduksjon av azatioprin, et legemiddel som 

blokkerte proliferasjon av lymfocytter ved hemming av DNA-replikasjon. Kombinasjonen av 

prednisolon og azatioprin viste seg å være effektiv, og gav en ett års overlevelsesrate på 50 % 

hos pasienter som mottok ubeslektet nyre (7). Azatioprin og prednisolon forble hjørnesteinen 

ved transplantasjonsmedisin fram til ciklosporin A (CsA) kom på markedet tidlig på 1980-

tallet (8). 

 

Nåtidens immunsuppressive behandling ble introdusert med oppdagelsen av CsA på 1970- 

tallet, og representerte prototypen for kalsinevrinhemmere. Oppdagelsen fant sted ved Sandoz 

avdeling for mikrobiologi i Sveits, hvor ciklosporin ble ekstrahert fra soppen Tolypocladium 

inflatum funnet i en jordprøve på Hardangervidda. I motsetning til Azatioprin, viste CsA 

ingen tegn til cytostatisk aktivitet på grunn av en selektiv proliferasjonshemming av T-celler 

(9). 13 år etter oppdagelsen på Hardangervidda ble CsA godkjent til bruk hos 

organtransplanterte (10).  I 1984 ble takrolimus isolert fra en bakterie (Streptomyces 

tsukubaensis) funnet i en jordprøve ved fjellet Tsukuba i Tokyo. Takrolimus viste seg å ha en 

sterk immunsuppressiv effekt in vivo, og ble den andre kalsinevrinhemmeren introdusert til 

markedet (8, 11). Takrolimus ble først godkjent til bruk ved levertransplantasjon, men 

indikasjonen utvidet seg etter hvert til bruk ved andre transplanterte organer (10).  

 Organrejeksjon 1.2
Organrejeksjon (avstøtning) inndeles i tre kliniske steg: hyperakutt rejeksjon, akutt rejeksjon 

og kronisk rejeksjon. Ved hyperakutt rejeksjon vil det transplanterte vevet avstøtes innen 

minutter til timer etter transplantasjon fordi vaskularisering av organet blir raskt ødelagt. 

Dette oppstår når mottakeren har pre-eksisterende antistoffer mot organet. Antigen-antistoff 

komplekset aktiverer komplement-systemet og gir en trombosering av kapillærene som 

forhindrer vaskularisering av organet.  Ved akutt rejeksjon vil aktiverte lymfocytter mediere 

en respons mot donors antigener i mottakers lymfoide vev. Akutt rejeksjon manifesteres som 

oftest innen 6 måneder etter transplantasjon, og kjennetegnes ved at donors dendrittiske celler 

kommer inn i sirkulasjonen og fungerer som antigen-presenterende celler (APCs). Over 

lengre tid kan pasienten utvikle kronisk rejeksjon med manifestasjon av fibrose og 
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glomerulonefritt i nyrene. Utviklingen kan skje fra måneder til år etter første akutte rejeksjon. 

Faktorer som øker risikoen for utvikling av kronisk rejeksjon er henholdsvis kardiovaskulær 

sykdom hos mottaker (diabetes, hypertensjon, hyperlipidemi), infeksjon etter transplantasjon 

(cytomegalovirus), inadekvat behandling med immunsuppressiva, tidligere episoder med 

akutt rejeksjon og reperfusjonsskader.  

Organrejeksjon kjennetegnes av en rekke kompliserte interaksjoner mellom det medfødte og- 

adaptive immunsystemet med en sentral T-celle mediert immunrespons. Ved 

vevsuforlikelighet mellom mottaker og giver medieres det en rejeksjonsprosess ved hjelp av 

histokompatibilitets-antigener. "Major histocompatibility complex" (MHC) (vevstypeantigen) 

er ansvarlig for den kraftigste avstøtningen mot det transplanterte organet og koder for 

"humant leukocytt antigen (HLA)" i mennesker. MHC molekyler deles inn i to klasser som 

presenterer fremmede antigener til henholdsvis CD8 -og CD4 T-celler. MHC klasse I 

molekyler er uttrykt på overflaten til alle nukleære celler, og presenterer antigener til CD8 T-

celler. MHC klasse II molekyler er uttrykt på overflaten til profesjonelle antigen-

presenterende celler (APCs) (dendrittiske celler, B-celler og aktiverte makrofager), og 

presenterer antigener til CD4 T-celler.  

Allogjenkjennelse er mekanismen som initierer organrejeksjon og kjennetegnes av hvilken 

evne en mottakers T-celler har til å gjenkjenne antigener fra donor. De ulike prinsippene ved 

allogjenkjennelse er henholdsvis direkte og indirekte gjenkjennelse. Den dominante veien 

involvert i den akutte fasen av organrejeksjon beskriver T-cellers evne til "direkte" 

gjenkjennelse av intakte MHC-alloantigen komplekser på overflaten av donorceller. 

Sekundære prosesser som er involvert ved kronisk eller sen avstøtningsrejeksjon kjennetegnes 

av en indirekte allogjenkjennelse. Ved indirekte gjenkjennelse vil T-celler gjenkjenne 

fremmede MHC-molekyler (alloantigener) presentert som peptider av mottakers 

antigenpresenterende celler (APCs)(Figur 1) (12-14).  
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Figur 1: Mekanismen ved direkte og indirekte allogjenkjennelse.  
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 Immundempende legemiddelbehandling  1.3
For å forhindre avstøtning av et transplantat er det nødvendig med livslang immunsuppresiv 

behandling. Ved Rikshospitalet består det immundempende regimet ved nyretransplantasjon 

vanligvis av en kvadruppel behandling med en kalsinevrinhemmer (takrolimus eller CsA), IL-

2R-antistoffer (basiliximab), glukokortikoider (metylprednisolon og prednisolon) og IMP-

dehydrogenase- inhibitor (mykofenolat). Ved tilfeller hvor søsken er HLA-identiske er det 

vanligst med trippel behandling uten mykofenolat. Dette gjelder ikke for dem som har 

ubeslektet 0-0 mismatch. Nyere legemidler som mTOR-hemmere (sirolimus/everolimus) er i 

bruk hos noen utvalgte pasienter. I følge protokollen for nyretransplantasjon ved 

Rikshospitalet, OUS gis sirolimus hovedsakelig ved hemolytisk uremisk syndrom (HUS) 

(15).  

 

Ved å kombinere flere legemidler med ulike virkningsmekanismer kan man tillate lavere 

dosering av legemidlene, og dermed unngå toksiske bivirkninger som er spesifikke for 

legemidlene (11). Behandlingen kan deles inn i en induksjonsfase tidlig etter transplantasjon, 

deretter en vedlikeholdsfase og eventuelt rejeksjonsfase. De første dagene etter 

transplantasjon (induksjonsfase) og ved etablert rejeksjon (rejeksjonsfase) tilstrebes det 

høyere doseringer og en mer aggressiv behandling med immunsuppressiva (15).  

1.3.1 Kalsinevrinhemmere 

Takrolimus og CsA utøver sin immunsuppressive effekt ved å hemme fosfatase-aktiviteten til 

kalsinevrin i T-celler. Kalsinevrin er en serin/treonin-fosfatase som er avhengig av binding til 

Ca2+og kalmodulin for å aktiveres.  Det intracellulære proteinet kalmodulin binder 

kalsiumioner (Ca2+) og aktiverer en rekke kalsiumavhengige kinaser som fører til 

fosforylering av proteiner. Kalsinevrin består av en katalytisk subenhet (kalsinevrin A) som 

binder kalmodulin, og en regulatorisk subenhet (kalsinevrin B) som binder Ca2+ (16). Ved T-

celle aktivering økes den intracellulære konsentrasjonen av Ca2+og det autoinhibitoriske 

domenet på kalsinevrin A avdekkes. Som resultat defosforyleres NFAT (nuclear factor of 

activated T cells), og blir permeabel for å krysse kjernemembranen. Defosforylert NFAT 

translokeres til cellekjernen og aktiverer flere nøkkelgener for T-celle aktivering via binding 

til aktiveringsprotein 1 (AP-1) (Figur 2). De proinflammatoriske cytokinene som aktiveres er 

blant annet IL-2, IL-3, IL-4, TNF-a og INF-y (17, 18). Takrolimus og CsA hemmer 
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kalsinevrin via kompleksdannelse med proteiner (immunofiliner) i cytoplasma (18). CsA 

bindes til ciklofilin og takrolimus bindes til FK-bindende protein 12 (FKBP-12). Når 

legemidlene bindes til deres respektive immunofiler økes deres affinitet og binding til 

kalsinevrin (7).  

Biotilgjengeligheten til CsA har vært vanskelig å predikere, og det har blitt observert en 

variasjon i det intestinale opptaket av legemidlet. Sandimmun var den første olje-baserte 

formuleringen av CsA og denne hadde stor variasjon i biotilgjengeligheten. Da Sandimmun 

Neoral ble introdusert på markedet var biotilgjengeligheten til legemidlet forbedret og 

absorpsjonen ble raskere og mer forutsigbar. Forbedringen i biotilgjengelighet skyldtes først 

og fremst en endring i formuleringen av CsA (10, 19, 20). I Sandimmun var CsA distribuert i 

lipiddråper som måtte løses i galle for å bli tilgjengelig for absorpsjon. Når CsA ble formulert 

som en mikroemulsjon i Sandimmun Neoral var den ikke like avhengig av gallesekresjon for 

å være tilgjengelig for opptak (21). Sandimmun Neoral viste i tillegg en bedre korrelasjon 

mellom «bunn-konsentrasjon (C0)» av CsA og total systemisk eksponering (AUC) og gav 

mindre intra- og interindividuelle forskjeller mellom pasienter sammenlignet med 

Sandimmun (10, 20-22).  

 

Kalsinevrinhemmere er assosiert med bivirkninger som akutt og kronisk nefrotoksisitet, 

nevrotoksisitet, hypertensjon, hyperglykemi og hyperlipidemi. De fleste bivirkningene er 

doseavhengige og relatert til hvor nivået av kalsinevrin er høyest i kroppen. Kalsinevrin er 

distribuert i flere kroppsvev, men er høyest konsentrert i hjernen (hippocampus og striatum) 

og nyrene. Bivirkninger på nervesystemet og nyrene er derfor fremtredende ved bruk av 

kalsinevrinhemmere (23, 24). I nyere studier har man sett at nefrotoksitet er mer relatert til 

bruken av CsA enn takrolimus. Akutt nefrotoksitet manifesteres som oftest med en økning i 

serum-kreatinin (25 % over baseline), og tilstedeværelse av arteriell hyanose, tubulær atrofi 

eller interstitiell fibrose (7, 25). Ved akutt nefrotoksisitet oppstår det en renal 

vasokonstriksjon av den afferente arteriolen som resulterer i en reduksjon av blodstrømmen til 

nyrene og nedsatt GFR. Disse forandringene kan reverseres ved å avslutte behandlingen med 

kalsinevrinhemmere (26-28). Ved langtidsbehandling (6-12 måneder) kan pasientene risikere 

å få kronisk nefrotoksisitet. Kronisk nefrotoksisitet karakteriseres av interstitiell fibrose som 

gir irreversible skader av nyrenes tubuli- og interstitiale kapillærer (29). Nevrotoksisiteten er 

hyppigere rapportert ved bruk av takrolimus, og forverres av forstyrrelser i ionehomeostasen 

med lave serumnivåer av magnesium (hypomagnesemi) (7, 30). De metabolske bivirkningene 
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inkluderer høye serumnivåer av kalsium (hyperkalsemi), 

hyperkolesterolemi/hypertriglyseridemi og nedsatt insulinsekresjon. Nyretransplanterte 

pasienter har en økt risiko for å utvikle kardiovaskulære sykdommer og bruk av 

immunsuppresiva bidrar ytterlig til denne utviklingen. Hypertensjon, dyslipidemi og diabetes 

mellitus er alle risikofaktorer for forverring og utvikling av kardiovaskulær sykdom (23). 

Kalsinevrinhemmere vil i likhet med andre immunsuppressiva også gi økt risiko for 

infeksjoner og malignitet (31).  

Takrolimus har i flere studier blitt trukket frem som det foretrukne legemiddelet blant 

kalsinevrinhemmerne. Man har sett at færre pasienter opplever akutte rejeksjonsepisoder de 

første 6 månedene etter transplantasjon, i tillegg til at det er målt et signifikant lavere nivå av 

serum-kreatinin. Ulempen ved bruk av takrolimus er at risikoen for utvikling av diabetes etter 

transplantasjon er høy. Pasienter som ble behandlet med takrolimus hadde 2-3 ganger høyere 

risiko for utvikling av posttransplantasjon-diabetes sammenlignet med CsA.  I Norge er 

takrolimus det foretrukne legemiddelet blant kalsinevrinhemmerne etter nyretransplantasjon, 

men ved nedsatt glukosetoleranse anbefales CsA istedenfor (32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Virkningsmekanisme til kalsinevrinhemmere (modifisert etter figur fra Sara Bremer, 
2012).  
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1.3.2 Basiliximab 

Basiliximab (Simulect®) er et kimært antistoff som bindes til reseptorer for interleukin-2 på 

aktiverte T-lymfocytter. Den virker ved å hemme IL-2 avhengig T-celleaktivering ved akutt 

organrejeksjon etter nyretransplantasjon. Bruk av basiliximab ved induksjonsbehandling har 

vist seg å være effektiv i å redusere prevalensen av akutte avstøtningsepisoder, særlig det 

første året etter transplantasjon (33, 34).  Ved Rikshospitalet gis det to intravenøse doser på 

20 mg som induksjonsbehandling på henholdsvis transplantasjonsdagen og 4 dager etter 

transplantasjon (15).  

1.3.3 Glukokortikoider 

Metylprednisolon og prednisolon gis som henholdsvis induksjons- og vedlikeholdsbehandling 

etter transplantasjon. Pasientene får som oftest intravenøs infusjon av høydose 

metylprednisolon ved induksjonsbehandling og peroral lavdose prednisolon som 

vedlikeholdsbehandling (7). Ved Rikshospitalet gis det 250 mg intravenøs metylprednisolon 

på transplantasjonsdagen fulgt av en daglig dose med 20 mg peroral prednisolon. Hos 

pasienter som veier over 90 kg justeres induksjonsdosen opp til 350 mg. Etter 6 måneder 

nedtrappes prednisolon-dosen gradvis til 5 mg. Hos utvalgte pasienter kan 

vedlikeholdsbehandling med prednisolon seponeres etter 12 måneder (15).  

Glukokortikoider utøver både anti-inflammatoriske og immunmodulerende effekter. Dette 

kan forklares av enten en direkte eller indirekte effekt på transkripsjonen av inflammatoriske 

nøkkelgener i lymfocytter via agonisme på glukokortikoidreseptoren (GR). Ved bruk i 

rejeksjonsbehandling er det hovedsakelig den anti-inflammatoriske aktiviteten som gir den 

umiddelbare effekten, mens den immunosuppressive aktiviteten dominerer når 

glukokortikoider gis profylaktisk. I den akutte inflammasjonsfasen reduseres migereringen av 

leukocytter til inflammasjonsområdet og vi får samtidig en hemming av vasodilatasjonen og 

den økte vaskulære permeabiliteten i vev (35, 36). Glukokortikoider binder seg til GR i 

cytoplasma og translokeres til kjernen hvor de interagerer med transkripsjonsfaktorene NF- 

κΒ og AP-1. AP-1 og NF- κΒ er nøkkelfaktorer for aktivering av CREB-bindingsprotein 

(CBP) som utøver en histon acetylering (HAT) på DNA-molekylet i kjernen. Når 

reseptorkomplekset bindes til transkripsjonsfaktorene hemmes HAT aktiviteten til CBP og vi 

får en deacetylering av histonet. Deacetyleringen hindrer transkripsjonen av inflammatoriske 

gener til cytokiner som IL-1, IL-2, IL-6, IFN- γ og TNF- α (36, 37). Glukokortikoider 
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hemmer også funksjonen til monocytter/makrofager og minker mengden av sirkulerende 

CD4+ T-celler (7).  

Glukokortikoider kan gi mange bivirkninger, særlig ved høye doser og langtidsbruk. De 

vanligste bivirkningene er Cushings syndrom, osteoporose, diabetes, veksthemming (særlig 

hos barn), ulcus- og gastrointestinal blødning, hyperlipidemi, hypertensjon og hypofyse-

binyrebarksuppresjon. Bivirkninger som nedsatt glukosetoleranse, hypertensjon og 

hyperlipidemi er spesielt relatert til bruk av glukokortikoider sammen med takrolimus/CsA. 

Som nevnt tidligere kan takrolimus og CsA gi lignende bivirkninger, og forekomsten av 

bivirkningene øker derfor ved samtidig bruk av prednisolon. Det er observert en forbedring av 

de nevnte bivirkningene ved seponering av prednisolon (38, 39).  

1.3.4 Mykofenolat 

Mykofenolatmofetil er et prodrug av mykofenolat (MPA) og virker ved å hemme enzymet 

inosinmonofosfatdehydrogenase (IMPDH) i lymfocytter. IMPDH er et hastighetsbegrensende 

enzym i de novo syntesen av guanosinnukleotider som er essensielle i syntesen av DNA. Det 

eksisterer to isoformer av IMPDH, og MPA hemmer hovedsakelig type II isoformen av 

IMPDH som er indusert og uttrykt i aktiverte T- og B-lymfocytter. Proliferasjonen av T- og 

B- lymfocytter (som er avhengig av denne synteseveien) vil som resultat inhiberes (7, 40, 41). 

Bruken av MPA kompliseres av bivirkninger som diarè, benmargssuppresjon og økt risiko for 

infeksjoner. Mykofenolat har i tillegg en komplisert farmakokinetisk profil. I leveren 

metaboliseres mykofenolat via UGT-enzymer til den inaktive hovedmetabolitten MPA-7-O-

glukuronid (MPAG). MPAG skilles ut via gallen og spaltes av bakterielle glukuronidaser. 

MPA reabsorberes og gjennomgår dermed en enterohepatisk resirkulasjon som gir en ekstra 

topp i plasmakonsentrasjonen 6-12 timer etter dosering. CsA har også vist seg å interferere 

med utskillelsen av mykofenolat via galle. Når kombinasjonsbehandling med CsA erstattes 

med takrolimus eller sirolimus økes arealet under plasmakonsentrasjon-tidskurven med 30 %, 

og toppkonsentrasjon av MPAG reduseres (7, 42).  

 

Ved Rikshospitalet gis CellCept® i kombinasjon med enten Prograf® eller Sandimmun 

Neoral®. Den standardiserte mykofenolat-dosen er avhengig av hvilken kalsinevrinhemmer 

den gis med, og dosen er på henholdsvis 0,75 g x 2 i kombinasjon med takrolimus og 1 g x 2 i 

kombinasjon med CsA (15).  
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1.3.5 mTOR-hemmere 

«Mechanistic (tidligere mammalian) target of rapamycin» (mTOR) er en serin-treonin kinase 

som er viktig i regulering av cellevekst og metabolisme. mTOR inngår i to ulike komplekser 

(mTORC1 og mTORC2) hvor det er kun mTORC1som er følsom for hemming av rapamycin 

(sirolimus). mTORC1 responderer på signalering fra vekstfaktorer og næringsstoffer og 

kontrollerer prosesser som protein-, nukleotid – og lipidsyntese og energimetabolisme som gir 

promotering av cellevekst og proliferasjon (43). Ved immundempende legemiddelbehandling 

er det hovedsakelig reguleringen av cellesyklusen til cytokin-stimulerte T-celler som hemmes. 

Rapamycin interfererer med progresjonen av IL-2 stimulerte T-celler fra G1 til S-fasen i 

cellesyklusen. Nyere studier har vist at hemming av mTOR også fører til aktivering av 

proinflammatoriske cytokiner som IL-12 og IL1 β. De proinflammatoriske cytokinene fører til 

MHC-antigenpresentasjon i monocytter/makrofager og dendrittiske celler. mTOR-hemmere 

er på lik måte som kalsinevrinhemmere avhengig av binding til immunofiler for å utøve sin 

intracellulære effekt. Rapamycin har strukturelle likheter med takrolimus og binder seg til 

samme familie av immunofiler kalt FKBP. Det mest relevante proteinet for rapamycin har vist 

seg å være FKBP12. Tilsvarende som takrolimus har rapamycin to ulike domener: 

affektordomenet danner interaksjon med mTOR mens bindingsdomenet medierer 

interaksjonen med FKBP12 (44-46).   

mTOR-hemmerne sirolimus og everolimus er assosiert med mindre nyretoksiske bivirkninger 

sammenlignet med kalsinevrinhemmere og kan brukes som et alternativ når det er behov for 

det. Ved Rikshospitalet erstattes kalsinevrinhemmere med sirolimus når pasienten utvikler 

HUS (hemolytisk uremisk syndrom). De fleste tilfellene av HUS er utløst av 

enterohemoragiske E.coli stammer (EHEC) og karakteriseres av hemolyse av røde blodceller 

og manifestering av nyresvikt (42, 47). En begrensning ved bruk av mTOR-hemmere er 

relatert til deres hemming av sårtilhelingen i transplanterte pasienter. Denne effekten er 

sannsynlig relatert til deres inhiberende effekt på signaltransduksjonen i fibroblaster og 

endotele vekstfaktorer.  På bakgrunn av dette har man unngått å bruke disse ved 

transplantasjonstidspunktet, og det ventes heller uker/måneder etter transplantasjon før de 

implementeres i en immundempende legemiddelbehandling. I flere type kreftceller er det 

rapportert en deregulering av signaleringsveiene til mTOR-hemmere, og den 

antiprolifererende effekten av mTOR-hemmere har derfor også blitt benyttet til behandling av 

kreft (42, 48, 49).  
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 Terapeutisk legemiddelmonitorering  1.4
Akutt cellulær rejeksjon forblir en problemstilling hos nyretransplanterte pasienter til tross for 

stor progresjon innenfor immunsuppressiv behandling. Dette er særlig observert de to første 

årene etter solid organtransplantasjon hos pasienter med terminal organsvikt. For å unngå 

organrejeksjon er det derfor viktig med en optimal behandling med immunsuppressiva. 

Cyklosporin, takrolimus, sirolimus og everolimus, og til en viss grad mykofenolat har alle 

smale terapeutiske områder, og en høy grad av farmakokinetisk variasjon hos pasienter.  Dette 

kan resultere i terapisvikt eller unødvendige bivirkninger hvis legemidlene blir gitt uten 

personlig tilpassing av doseringen. Det primære målet ved terapeutisk 

legemiddelmonitorering (TDM) er å individualisere pasientens legemiddelbehandling, og å 

oppnå en balanse mellom terapeutisk effekt og toksiske bivirkninger (50-52).  

På bakgrunn av dette er det viktig å vurdere farmakokinetiske faktorer som gir opphav til 

inter- og intraindividuelle forskjeller hos pasienter. De vanligste farmakokinetiske faktorene 

som forårsaker slik variabilitet er kroppsvekt, alder, fett/vevsfordeling, nyre/leverfunksjon, 

enzymatisk aktivitet og interaksjoner med mat/andre legemidler (52). 

TDM har blitt implementert i behandlingsregimer hvor det er særlig behov for 

individualisering av dosering. Monitoreringen foretas ved å bestemme 

legemiddelkonsentrasjonen i fullblod, plasma eller serum. Metoder benyttet for å justere 

dosering baserer seg hovedsakelig på konsentrasjonsmålinger like før neste doseinntak (C0)- 

og 2 timer etter doseinntak (C2). I tillegg justeres dosering ut i fra arealet under 

blodkonsentrasjon-tidskurven (AUC12/24). AUC regnes som gullstandarden for beskriving av 

legemiddeleksponering fordi den gir en bedre prediksjon av terapeutisk effekt og 

bivirkningsrisiko. Et problem med implementering av AUC-målinger i TDM er at det både er 

kostbart og tidskrevende. 

C2 målinger er aktuelt for CsA som et supplement til C0 fordi det har vist å gi en mer følsom 

predikering av kliniske effekter. Forkortet AUC (3 plasmaprøver fra ett doseringsintervall) er 

aktuelt for mykofenolat og gir en sterkere korrelasjon mellom målt konsentrasjon og kliniske 

effekter sammenlignet med C0 målinger (51, 53).   
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1.4.1 TDM av takrolimus  

Lave og høye konsentrasjoner av takrolimus kan være kritiske for pasienter fordi de gir en økt 

risiko for terapisvikt (organavstøtning) og toksiske bivirkninger. Det har derfor vært 

nødvendig med monitorering av takrolimuskonsentrasjon i fullblod for å predikere 

organavstøtning og bivirkninger (54). Terapeutisk område for takrolimus er varierende og 

avhenger av en rekke faktorer som type transplantasjon, tid etter transplantasjon og pasientens 

risikokategori. Generelt anses takrolimus- konsentrasjoner over 15 µg/L som høye, og 

konsentrasjoner under 3,0 µg/L anses som lave (55).  

I protokollen for nyretransplantasjon ved Rikshospitalet, OUS er C0-målinger implementert i 

dosejusteringen av takrolimus. Dosen justeres ut i fra predefinerte verdier av C0. Pasientene 

som behandles med takrolimus mottar en startdose på 0,04 mg/kg x 2. De første 180 dagene 

etter transplantasjon tilstrebes en C0-verdi på mellom 3 og 7 µg/L. Ved 

vedlikeholdsbehandling etter 180 dager tilstrebes en C0-verdi mellom 3 og 5 µg/L (15).  

Bruk av C0-verdier til å forutsi kliniske utfall hos nyretransplanterte har gitt avvikende 

resultater, og det er fortsatt usikkerhet rundt bruken av det ved TDM. Større intraindividuelle 

forskjeller har blitt rapportert ved bruk av C0-verdier i fullblod sammenlignet med bruk av 

AUC0-12. AUC regnes derfor som et bedre mål ved TDM fordi den i tillegg utgjør 

totaleksponeringen av et legemiddel. C0 målinger har videre vist å korrelere dårlig med arealet 

under blodkonsentrasjon-tidskurven. 

I studier utført hos nyre-og levertransplanterte har det blitt observert ulike forhold mellom 

takrolimuskonsentrasjon og terapeutisk effekt/bivirkninger. Takrolimuskonsentrasjon i 

fullblod er i størst grad relatert til bivirkninger. Hypertensjon, nefrotoksisitet og 

nevrotoksisitet har vist et sterkere forhold til blodkonsentrasjoner sammenlignet med andre 

bivirkninger som diabetes og diarè. Terapeutisk effekt/organavstøtning er ikke relatert til 

takrolimuskonsentrasjon i samme grad, og det er mer avvikende resultater for sistnevnte i 

studier (50, 56, 57).  

Svakheter for bruk av TDM hos nyretransplanterte er hovedsakelig lav prediksjonssevne på 

variabilitet i takrolimus-eksponering, og at metoden ikke kan benyttes til å predikere den 

initielle doseringen av takrolimus (58).    

 

12 
 



 Individualisering av takrolimusbehandling 1.5

1.5.1 Takrolimuskonsentrasjon intracellulært i lymfocytter 

Takrolimus utøver sin effekt ved å hemme kalsinevrin i lymfocytter, men foreløpige resultater 

tyder på at det ikke er så klar sammenheng mellom konsentrasjon av takrolimus i fullblod og 

lymfocytter. Direkte konsentrasjonsmålinger av takrolimus i lymfocytter kan derfor være 

bedre egnet til å monitorere effekten av legemidlet.  Det er flere faktorer som påvirker 

diffusjon av takrolimus inn i lymfocytter. I lymfocytters cellemembraner er det uttrykt 

effluks-pumper som regulerer konsentrasjonen av en del legemidler intracellulært. Effluks-

pumpen P-glykoprotein (ABCB1) transporterer takrolimus ut fra lymfocyttene.  På grunn av 

genetiske variasjoner og/eller legemidler uttrykker pasientene ABCB1-aktivitet i ulik grad, og 

dette påvirker fordelingen av takrolimus til lymfocyttene.  Genetisk polymorfisme og 

interagerende legemidler kan føre til en økning eller minking i effluks-pumpens aktivitet (50, 

59, 60). Takrolimus blir hovedsakelig metabolisert via CYP3A4 og CYP3A5, og genetisk 

polymorfisme i disse enzymene påvirker også hvordan pasienter uttrykker takrolimus i 

kroppen. CYP3A5 er assosiert med høyere grad av polymorfisme, og det er observert at 

pasienter med minst en kopi av "wildtype" allelet (CYP3A5*1) produserer mer av enzymet 

sammenlignet med pasienter som er homogene for CY3A5*3 allelet. CYP3A5*1 allelet vil 

som resultat gi et høyere aktivt enzym, og det kreves en høyere dosering av takrolimus hos 

individer som uttrykker dette enzymet (61). Kun 30 % av den kaukasiske befolkningen 

uttrykker CYP3A5 (62). Et nyere CYP3A4 allel (CYP3A4*22) har også blitt assosiert med 

høyere konsentrasjonsnivåer av takrolimus, og forekommer hos 5-7 % av den kaukasiske 

befolkningen. CYP3A5-genotyping har i senere tid blitt implementert i 

behandlingsprotokollen for nyretransplantasjon ved Rikshospitalet og gir betydning for 

dosering av takrolimus. Alle de nevnte faktorene ovenfor bidrar til økte forskjeller i 

takrolimuskonsentrasjon, og kan forklare det manglende forholdet mellom fullblod og PBMC 

(50, 59, 60, 63).  

Mesteparten av arbeidet og interessen rundt monitorering av takrolimus i PBMC har blitt 

utført av Pierre Wallemacq og Arnaud Capron i Belgia.  De startet med å utvikle en metode 

for kvantifisering av takrolimus i PBMC hos 65 nyretransplanterte pasienter. De perifere 

mononukleære cellene ble isolert fra fullblod ved gradient-sentrifugering (Ficoll- PaqueTM) og 

takrolimus ble analysert ved LC-MS/MS.  Resultatene fra studien viste en større inter-
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individuell variasjon i takrolimuskonsentrasjon intracellulært og en dårlig korrelasjon med 

fullblodkonsentrasjon (59, 64). I en studie med 90 levertransplanterte pasienter ble en 

lignende mangel på korrelasjon observert. Resultatene viste at takrolimuskonsentrasjon i 

PBMC korrelerte med både utviklingen og alvorligheten for organavstøtning 3 dager etter 

transplantasjon. I motsetning til fullblod var intracellulære konsentrasjoner av takrolimus 1 

uke posttransplantasjon assosiert med kliniske avstøtningsepisoder (65). Capron et al. så på 

mulige årsaker til de nevnte funnene, og de kom fram til at den cellulære distribusjonen av 

takrolimus ikke bare regulertes av passive mekanismer. Aktive mekanismer som pumper 

legemiddelet ut eller inn av cellen påvirker på lik måte distribusjonen av legemiddelet.  Som 

nevnt tidligere i avsnittet blir takrolimus metabolisert via CYP3A4 og CYP3A5, og er et 

substrat for effluks-pumpen P-glykoprotein.  Polymorfisme på ABCB1-genet til P-

glykoprotein og CYP3A5 (CYP3A5*3) har i den sammenheng blitt spesielt fremhevet hos 

forfatterne. Pregnan X reseptoren (PXR) har også blitt fremhevet som en medvirkende årsak 

til mangel på korrelasjon.  PXR er uttrykt i lymfocytter og regulerer ekspresjonen av både P-

gp og CYP3A5. Reseptoren kan derfor bidra ytterlig med å påvirke intracellulære 

konsentrasjoner av takrolimus gjennom dens effekter på efflukspumpen og enzymer (59, 64).  

 

I en studie med 96 nyretransplanterte så forfatterne på hvordan polymorfisme på CYP3A5 og 

ABCB1 påvirket takrolimuskonsentrasjon i PBMC. Den første tiden etter transplantasjon er 

kritisk fordi den er assosiert med høyest risiko for organavstøtning. Capron et al. valgte derfor 

å måle konsentrasjon av takrolimus i PBMC de første ukene etter transplantasjon (henholdsvis 

7 dager og 4 uker postransplantasjon). Det var ingen korrelasjon mellom 

takrolimuskonsentrasjon i fullblod og PBMC ved de gitte tidspunktene.  Pasienter som hadde 

en homozygot CYP3A5*3 allele fikk en høyere konsentrasjon av takrolimus i PBMC etter 

første dose. Pasienter med CYP3A5*1 allele trengte dermed en større dose med takrolimus for 

å opprettholde target-konsentrasjonen til takrolimus.  Polymorfisme i ABCB1-genet påvirket 

takrolimuskonsentrasjon ved 7 dager og 4 uker posttransplantasjon. Disse pasientene fikk 1,3-

1,4 ganger økning av takrolimuskonsentrasjon i PBMC. Forfatterne konkluderte med at 

polymorfisme på ABCB1 og CYP3A5 påvirket begge takrolimuskonsentrasjonen i PBMC 

ved henholdsvis 7 dager og 4 uker etter transplantasjon (59, 66).  
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1.5.2 Farmakokinetikk 

Det er observert en stor variasjon i takrolimus sin orale absorpsjon og biotilgjengelighet. 

Biotilgjengeligheten har vist seg å være uavhengig av hvilket organ som har blitt transplantert 

og alder på den transplanterte pasienten. Gjennomsnittlig biotilgjengelighet ligger på rundt 25 

%, men den kan også varierere fra 5 % til 93 %. Hos preoperative pasienter ventende på 

nyretransplantasjon er biotilgjengeligheten til takrolimus betraktelig lavere med en median 

verdi på 14 ± 12 %.  Absorpsjonen av takrolimus er rask hos de fleste pasienter med en topp-

plasmakonsentrasjon etter 0,5-1 timer. Hos noen pasienter er absorpsjonen mer uforutsigbar 

og gir uttrykk for en flatere absorpsjonsprofil og sekundære topper. En mulig årsak til en 

saktere absorpsjon kan skyldes dårlig vannløselighet av legemidlet og endringer i 

magemotiliteten til transplanterte pasienter. Takrolimus er et sterkt lipofilt molekyl og 

absorpsjonen av det kan derfor være hastighetsbestemt av oppløseligheten til legemiddelet 

(62, 67). Administrasjon av mat har også vist å påvirke takrolimus sin orale absorpsjon. Det 

antas at mat med høyt fettinnhold gir en større effekt på absorpsjonen sammenlignet med 

mindre fettholdig mat. I en studie gjort med 15 friske frivillige så man på effekten av lav-og 

høy fettholdig mat på absorpsjonen til takrolimus. Det ble observert at mat hadde en klinisk 

signifikant effekt i å redusere den relative biotilgjengeligheten og gav en saktere absorpsjon 

(68). I en annen studie så man på effekten av tid ved konsumering av et måltid. Her gav 

absorpsjonen av takrolimus ved fastende tilstand (10 timer) den høyeste relative 

biotilgjengeligheten sammenlignet med de andre tidspunktene for dosering. Tidspunktene for 

dosering av takrolimus var henholdsvis 1 time før frokost, rett etter frokost og 1,5 timer etter 

frokost (69). Hos 31 nyretransplanterte pasienter ble det observert en signifikant økning i Cmax 

og AUC ved administrering av takrolimus 1 time etter frokost sammenlignet med 1 time før 

frokost. Her var også absorpsjonen av takrolimus bedre ved fastende tilstand (70). Disse 

observasjonene strider med andre studier som mener at fasting ikke signifikant påvirker 

«bunn-konsentrasjon (C0) av takrolimus hos stabile nyretransplanterte pasienter (71).  

 

Den orale biotilgjengeligheten til takrolimus er hovedsakelig bestemt av efflukspumpen P-

glykoprotein og cytokrom P450 isoenzymene CYP3A4 og CYP3A5 som er uttrykt i den 

gastrointestinale trakten. Takrolimus gjennomgår en presystemisk metabolisme i tynntarmen 

via CYP-enzymer og blir samtidig pumpet tilbake til den intestinale trakten via P-

glykoprotein (72).  
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Takrolimus bindes i utstrakt grad til røde blodceller (erytrocytter) og blod/plasma-ratio er 

derfor høyt for takrolimus. I plasma er omtrent 99 % av takrolimus bundet til 

plasmaproteinene albumin og alfa1-syre glykoprotein (AAG). Opptaket av takrolimus i 

erytrocytter er avhengig av legemiddelets konsentrasjon i fullblod. Når konsentrasjonen av 

takrolimus i fullblod øker vil blod til plasma (blod:plasma) ratioen reduseres. Distribusjonen 

av takrolimus mellom erytrocytter og plasma bestemmes av henholdsvis hematokrit-nivåer, 

temperatur, konsentrasjonen av takrolimus og konsentrasjonen av de aktuelle 

plasmaproteinene. De fleste nyretransplanterte pasienter vil få en økning i både hematokrit-

nivåer og AAG-konsentrasjon i plasma etter transplantasjon, og disse økningene vil påvirke 

blod:plasma ratioen i ulik retning. Distribusjonen av takrolimus i blod/plasma endres også ut i 

fra hvilken temperatur prøvene holdes i. Ved temperaturer over 25 ºC vil en høyere 

konsentrasjon av legemiddelet være tilstede i plasma-kompartmentet (62, 67). 

Takrolimus sin utskillelse (clearance) har vist en variasjon som korreler med både alder og 

etnisitet. Utskillelsen av legemidlet har vist seg å være raskere hos den pediatriske 

populasjonen, og det har vært et behov for høyere dosering av legemidlet for å oppnå en 

adekvat immunsuppresiv behandling. I en studie utført hos pediatriske levertransplanterte 

pasienter (<12 år) hadde den pediatriske populasjonen behov for 3,5- 4 ganger høyere 

dosering av legemidlet i forhold til standard-dosering hos voksne mennesker (mg/kg/dag) 

(73). Dette ble også predikert i en tidligere studie som viste at halveringstiden til barn var to 

ganger kortere enn den for voksne. Samtidig ble det observert en clearance som var 2-4 

ganger raskere hos barn (74). I studier gjort med ulike etniske grupper ble det sett at 

takrolimus måtte doseres høyere hos den afroamerikanske befolkningen sammenlignet med 

den kaukasiske befolkningen. Det ble observert at den afroamerikanske befolkningen hadde 

en høyere clearance og lavere AUC. Begge disse populasjonsgruppene har på bakgrunn av 

dette en økt risiko for organavstøtning og komplikasjoner under behandling med takrolimus 

(75).  

Den primære metabolismeveien til takrolimus er leveren hvor den blir omdannet til opptil 15 

ulike metabolitter av isoenzymene CYP3A4 og CYP3A5. 95 % av metabolittene blir 

eliminert via gallen til feces (61).  
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1.5.3 Farmakodynamikk 

Takrolimus sin farmakodynamiske effekt bestemmes av dens konsentrasjon på virkestedet og 

påvirkes av legemiddelets distribusjon i lymfocytter og vev. Fordi takrolimus utøver sin effekt 

i lymfocytter antar man at den intracellulære konsentrasjonen i lymfocytter vil reflektere dens 

immunsuppressive effekt bedre enn fullblodkonsentrasjonen. Kalsinevrin-aktivitet i perifiere 

mononukleære celler har derfor blitt sett på som en relevant farmakodynamisk biomarkør for 

takrolimus. Det er utført flere studier med målinger av direkte kalsinevrin-aktivitet i 

lymfocytter. I en studie med 25 nyretransplanterte ble det observert en maksimal hemming- 

og en signifikant lavere kalsinevrin- aktivitet 2 timer etter dosering. Pasientene hadde store 

inter- og intraindividuelle forskjeller i den intracellulære legemiddelkonsentrasjon (17, 76, 

77). 

En annen spesifikk biomarkør for farmakodynamisk monitorering er transkripsjonsfaktoren 

NFAT. NFAT er hovedsubstratet til kalsinevrin i T-celler, og dens translokering i kjernen 

fører til transkripsjon av en rekke nøkkelgener for T-celle aktivering. I pasienter som har blitt 

behandlet med takrolimus eller CsA har det blitt sett en korrelasjon mellom 

legemiddelkonsentrasjon i blod og uttrykket av NFAT-regulerte gener. Den høyeste 

hemmingen av gen-ekspresjon ble observert ved den maksimale blodkonsentrasjonen for 

hvert legemiddel.  Den maksimale konsentrasjonen var på henholdsvis 2 timer og 1,5 timer 

etter dosering for CsA og takrolimus. Dette kan reflektere fordelen ved bruk av C2/C1,5 

målinger framfor C0 målinger i legemiddelmonitorering av kalsinevrinhemmere (17, 78).  

Efflukspumpen P-gp distribuerer legemiddelet ut av cellen, og en hypotese har vært at 

pasienter som overuttrykker P-gp har en høyere risiko for å oppleve avstøtningsepisoder til 

tross for adekvat immunsuppressiv behandling. Legemidler som er hemmere eller indusere av 

P-gp vil henholdsvis øke- eller minke den immunsuppressive aktiviteten til legemidler som er 

substrater for P-gp (79).  

Bivirkninger assosiert med takrolimus er nefrotoksistet, nevrotoksisitet, post-transplantasjon 

diabetes, hypertensjon, gastrointestinale plager og lipid-endringer. Hyppigheten på 

bivirkningene er høyest de første månedene etter transplantasjon og minker gradvis etter tid. 

Minkingen i bivirkninger kan også ha sammenheng med dosereduksjon av takrolimus senere i 

transplantasjonsforløpet. Frekvensen og alvorligheten på nefrotoksistet, nevrotoksistet, 

diabetes og gastrointestinale-plager korrelerer med høyere konsentrasjonsnivåer av 

17 
 



takrolimus.  Det kan være problematisk å relatere nefrotoksitet til takrolimuskonsentrasjon 

fordi pasientene ofte mottar samtidig behandling med andre nefrotoksiske legemidler eller har 

en allerede eksisterende nyresykdom. Nevrotoksistet er hyppigst assosiert ved intravenøs 

administrasjon av takrolimus. De mest rapporterte bivirkningene ved nevrotoksisitet er 

tremor, hodepine, insomni og parestesi. Post-transplantasjon diabetes er en de mest alvorlige 

bivirkningene relatert til takrolimus-bruk hos nyretransplanterte. Det er vist at samtidig bruk 

av prednisolon øker risikoen for utvikling av post-transplantasjon diabetes hos disse 

pasientene. Gastrointestinale plager som diarè, kvalme og forstoppelse er oftest rapportert hos 

nyretransplanterte pasienter. Man antar at den gastrointestinale effekten skyldes 

strukturlikheter av takrolimus med makrolid-antibiotika (62).  

 Bioanalyse: HPLC-MS (UHPLC-MS/MS) 1.6
HPLC-MS er en metode som kombinerer seperasjonsegenskapene til væskekromatografi (LC) 

og deteksjonsegenskapene til massespektrometri (MS) for å analysere/kvantitativt måle et 

legemiddel. På grunn av metodens høye selektivitet og sensitivitet har den blitt en viktig del 

av den terapeutiske legemiddelmonitorereringen for en rekke legemidler. Prinsippet ved 

HPLC er å separere stoffer gjennom en kolonne som er pakket med et materiale som har 

affinitet til stoffene. I kolonnen tilsettes det en mobilfase som pumpes gjennom med konstant 

hastighet og bringer med seg stoffer ut av kolonnen. Etter passasjen gjennom kolonnen 

eluerer stoffene inn i massespektrometeret og ioniseres/fragmenterer. Hovedforskjellen 

mellom HPLC og UHPLC er at det benyttes mindre kolonnepartikler ved UHPLC. Korte 

kolonner gir da en rask og effektiv separasjon av stoffene. Kolonnene pakkes med små 

partikler for å ha minst samme effektivitet som lengre kolonner. Fordelen ved bruk av 

UHPLC er at både analysetiden og forbruket av mobilfase reduseres, seperasjonen blir bedre, 

i tillegg til at deteksjonsgrensen og injeksjonsvolumet på prøven kan reduseres (80). 

 

I kombinasjon med kromatografi kan et massespektrometer opereres etter følgende prinsipper: 

opptak av spektre, selektiv ionemonitorering og selektiv reaksjonsmonitorering. Fordelen med 

massespektrometri er at det er en meget følsom analysemetode som kan benyttes ved svært 

lave legemiddelkonsentrasjoner. Tandem massespektrometri (MS/MS) med selektiv 

reaksjonsmonitorering (SRM) er apparatet som brukes til bioanalyse av takrolimus ved 

seksjon for Klinisk farmakologi, Rikshospitalet. Selektiv reaksjonsmonitorering (SRM) gjøres 
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med et trippelkvadrupol-MS-instrument som består av tre kvadrupolanalysatorer etter 

hverandre. Første kvadrupol låses til et ion med en masse som er spesifikk for stoffet som skal 

analyseres (forløperion). Dette innebærer en seleksjon av det valgte molekylionet som kan 

passere gjennom den første kvadrupolen. Forløperionene passerer videre til neste kvadrupol 

hvor de fragmenteres ved å reagere med argon. I fragmenteringsreaksjonen brytes ionene ned 

til produktioner som selekteres i den tredje kvadrupolen og måles i etterfølgende detektor 

(81).  
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2 Materiale 

 Utstyr 2.1
Beskrivelse  Navn Produsent 

Brett 96 brønner (klart) 

 

Corning® Well Cell/Culture 

Cluster  

Polystyrene Flatt Bottom with 

lid  

Corning Incorporated, 

Corning, NY, USA 

Biobankrør 96- Well Format Storage 

Tubes 

0,50ml Tubes Internal Thread 

Micronic, 

Lelystad, Nederland  

Biobankhetter Pierceable TPE Capcluster 

Blue for capping 96 

individual tubes 

Micronic, 

Lelystad, Nederland 

Celleteller  Z1 Coulter Particle Counter Beckman Coulter Bre,      

CA, USA 

 

Celleteller-plate  Invitrogen™ Countess®  

cell counting chamber slide 

Life Technologies 

Corporation, Thermo Fisher 

Scientific, 

Eugene, OR, USA 

Inkubatorskap Thermo Scientific Forma, 

Steri cycle, CO2 incubator 

Thermo Scientific, Tyskland 

Inndampingsutstyr  Zymark® Turbovap LV 

Evaporator  

Caliper Life Sciences,  

Hopkinton, Massachussets. 

USA  
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Kryogeniske vialer CryoTube™ Vials 1,8 mL Nunc A/S, 

Roskilde, Danmark  

Kjølesentrifuge (4 °C) til 

mikrosentrifugerør  

Hettich® Mikro 200 R 

Centrifuge  

Andreas Hettich GmbH & 

Co. KG, 

Tuttlingen, Tyskland  

Kjølesentrifuge (4 °C) til 

sentrifugerør 

Kubota 5930 Universal 

Refrigerated Centrifuge 

Kubota Corporation, Tokyo, 

Japan  

Kolonner LC-MS/MS Accucore C8 2,6 µm 

50 x 2,1 mm 

Thermo Scientific,  

Waltham, MA, USA 

LC-MS/MS Transcend II LX-2 TSQ 

Quantiva™ Triple 

Quadropole Mass 

Spectrometer 

Thermo Scientific,  

Waltham, MA, USA 

Leucosep-rør  Prefilled Ficoll-Paque™ 

PLUS, 10 mL 

Greiner Bio-One GmbH, 

Tyskland 

Lo-bind rør  Protein LoBind Tube, 1,5 mL Eppendorf AG, Hamburg, 

Tyskland  

Mikrosentrifugerør  Sarstedt Tube 1,5 mL  Eppendorf, Hamburg, 

Tyskland 

Pipettespisser  Art® Barrier Specialty 

Pipette Tips  

Molecular BioProducts, 

Thermo Fischer Scientific, 

Tyskland  

Plastpipetter VWR® Disposable Transfer 

Pipets Sterile, 3 mL  

VWR, 

Radnor, PA, USA  

Plateleser (absorbans) iMARK™ Microplate 

Absorbance Reader  

Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA 
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Platerister (96-brønners 

plate) 

Wallac 1296-001 Delfia 

plateshake 

PerkinElmer,  

Waltham, MA, USA 

Platerister 

(mikrosentrifugerør) 

High Speed Multi Plate 

Shaker  

Biosan,  

Riga, Latvia  

Protein Assay Kit  Pierce™ BCA Protein Assay 

Kit 

Thermo Scientific,  

Rockford, IL, USA  

Programvare LC-MS/MS TraceFinder version 3.2  Thermo Sccientific, 

Waltham, MA, USA 

Programvare statistiske 

analyser 

IBM SPSS Statistics 24 IBM Corporation 

Armonk, NY  

Sentrifugerør Falcon-rør, 14 mL  

Polystyrene Round-bottom 

Tube  

Corning Science 

Mexico, S.A. de C.V. 

Reynosa, Mexico  

Sentrifuge (romtemperatur) Megafuge 1,0 R  Heraeus instruments, Hanau. 

Tyskland 

Tryptan-blått fargestoff Invitrogen™ Trypan Blue 

stain 0,4 %,  

1 mL  

Life Technologies 

Corporation, Thermo Fisher 

Scientific, 

Eugene, OR, USA  

Vortexmixer  Labinco L46 Vortex Mixer  Labinco B.V,  

Breda, Nederland 
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 Reagenser  2.2
Beskrivelse Navn  Produsent 

Acetonitril (ACN)  Acetonitrile HPLC S Rathburn Chemicals, 

Walkerburn, Scotland 

Albumin Standard (Bovin 

serum albumin i 0,9 % NaCl 

og 0,05 % NaN3) 

Albumin Standard Ampules, 

2 mg/mL  

Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

Ammoniumacetat  Ammonium acetate, eleuent 

additive for LC-MS 

Sigma-Aldrich 

Isopropanol  2-propanol AnalaR 

Normapur 

VWR Prolabo 

Fosfatbuffret saltvann (PBS) BioWhittaker® Phosphate 

Buffered Saline 0,0067 M 

(PO4) without Ca and Mg 

Lonza, Verviers, Belgium 

Fortynningsreagens 1  

Protein Assay 

M-PER® Mammalian 

Protein Extraction Reagent, 

250 ml 

Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

Fortynningsreagens 2  

Protein Assay 

Tween™-20 Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

Fyll til Leucosep-rør Ficoll-Paque™ PLUS GE Healthcare Bio-Sciences 

AB, 

Uppsala, Sverige  

Intern Standard (Takrolimus) ClinMass® Internal Standard 

lyophilised for 

Immunosuppressants (0,5 

µg) 

RECIPE Chemicals + 

Instruments GmbH 

Munchen, Tyskland  
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Maursyre  Formic acid, eleuent additive 

for LC-MS 

Sigma-Aldrich 

Metanol (CH3OH) Methanol HPLC Rathburn Chemicals, 

Walkerburn, Scotland 

Reagens A (Na2CO3, 

NaHCO3, natrium-tartrat og 

biuretreagens i 0,1 M NaOH) 

Protein assay 

Pierce® BCA Protein Assay 

Reagent A, 500 ml  

 

Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

Reagens B (4 % 

kobbersulfat) 

Protein Assay 

Pierce® BCA Protein Assay 

Reagent B, 25 ml 

Thermo Scientific, 

Rockford, IL, USA 

Takrolimus  Tacrolimus 1,0 mg/mL 

(Cerilliant) 

Sigma-Aldrich 

Vann  Filtrert, ionebyttet vann fra 

Milli-Q vannrensesystem 

Millipore,  

Billerica, MA, USA 
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3 Metode 

 Pilotstudien MarkIt 3.1
Dette mastergradsprosjektet inngår som en del av en større pilotstudie hvor hovedmålet er å 

identifisere ulike biologiske markører i nyretransplanterte som kan bidra med en ytterligere 

individualisering av immundempende behandling. Pilotstudien «Molecular Biomarkers for 

Immunosuppressive Treatment in Renal Transplantation» (MarkIt) utføres ved OUS, 

Rikshospitalet og har blitt godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK)(2011/1282 D). Denne deskriptive kohortstudien inkluderte 29 

nyretransplanterte pasienter som ble fulgt opp fra transplantasjon til 1 år etter transplantasjon. 

Det ble tatt blodprøver ved 6-9 dager, 5-7 uker og ved 1 år (52 uker) etter tidspunkt for 

transplantasjon. Tidspunktene for blodprøvetakingen var før administrering av ny morgendose 

(t0) og 1,5 timer etter dose (t1,5).  Blodprøvene ble tatt i EDTA- og heparinrør. EDTA-

prøverørene ble videre brukt til analysering av takrolimuskonsentrasjon.  

Inklusjonskriteriene for studien var pasienter ≥18 år som skulle få utført nyretransplantasjon 

ved Rikshospitalet, og som var planlagt å få behandling med takrolimus. Pasientene må ha 

mottatt nyre fra levende donor, og avgitt skriftlig informert samtykke før inklusjon i studien. 

Eksklusjonskriteriene var begrensinger i blodprøvetakingen på grunn av medisinske årsaker 

eller fordi pasienten hadde trukket seg fra studien, eller immundempende behandling uten 

takrolimus.  

 Protokoll for immunsuppressiv behandling 3.2
De fleste pasientene (n = 25) inkludert i studien mottok standard kvadruppel behandling med 

immunsuppressiva. Fire av pasientene var HLA- identiske og fikk standard trippel behandling 

uten mykofenolat (CellCept). Fra og med 01.01.2014 endret protokollen seg ved 

Rikshospitalet, OUS, og takrolimus-dosering ble justert i forhold til hvilken CYP3A5 

genotype pasienten hadde. 
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Tabell 1: Protokoll for induksjons-og vedlikeholdsbehandling hos nyretransplaterte ved 
Rikhospitalet.  

 
Induksjonsbehandling:  

 
IL-2-R-Antistoff: 
Basiliximab (Simulect) 

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

  
Steroid: 
Metylprednisolon (SoluMedrol) 

 
 
250 mg i.v på operasjonsdagen eller 
350 mg i.v på operasjonsdagen hvis vekt 
 >90 kg.  

 
Vedlikeholdsbehandling:  

 
Steroid: 
Prednisolon 

 
 
Dag 1-14: 20 mg p.o. 1 gang daglig 
Dag 15-28: 15 mg p.o. 1 gang daglig 
Dag 29-60: 10 mg p.o. 1 gang daglig 
Dag 61-180: 7,5 mg p.o. 1 gang daglig 
Dag 180: 5 mg p.o. 1 gang daglig  
Kan seponeres hos utvalgte pasienter 
etter 12 måneder.  

 

 
Kalsinevrinhemmer: 
Takrolimus (Prograf eller 
Tacni) 

 
 
Startdose*:  
- Genotype CYP3A5 *3*3 eller ukjent 
genotype: 0,04 mg/kg 2 ganger daglig  
- Genotype CYP 3A5 *1*1 eller genotype 
CYP3A5 *1*3: 0,08 mg/kg  
2 ganger daglig 
Startdosen justeres til 
minstekonsentrasjon (C0) mellom 3-7 
µg/L de første 180 dagene etter 
transplantasjon, deretter mellom 3-5 µg/L 
basert på målinger i fullblod.  

*Noen pasienter bytter til 
depotformuleringen av takrolimus 
(Advagraf) med dosering 1 gang daglig 
i stedet. 

 

 
IMPDH-hemmer:  
Mykofenolatmofetil (CellCept) 

 
 
0,75 g p.o. 2 ganger daglig  
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 Isolering av perifere mononukleære blodceller 3.3
Isolering av mononukleære celler fra perifert blod (PBMC) ble gjort ved hjelp av gradient-

sentrifugering (Leucosep®). Leucosep® optimaliserer seperasjonen av lymfocytter og 

perifere mononukleære celler fra humant fullblod. Den porøse barrieren i Leukocep-røret 

består av polyetylen som gir en nøyaktig kontrollert porestørrelse og hindrer at 

prøvematerialet blandes med seperasjonsmediumet. Ved sentrifugering separeres lymfocytter 

og PBMC fra granulocytter og erytrocytter på grunnlag av sin tetthet, og danner et anriket 

cellelag over separasjonsmediumet (Figur 3) (82).   

Perifere mononukelære celler er den mest brukte matriksen for analyse av intracellulære 

legemidler. PBMC består i hovedsak av en kombinasjon av lymfocytter og monocytter, og 

utgjør omtrent 1/3 av hvite blodceller (leukocytter). Under isolering av PBMC er det viktig å 

unngå kontaminering med erytrocytter fordi dette har vist å gi en større variasjon i 

prøveresultatene på LC-MS/MS.  Kontaminering observeres når PBMC-laget får en 

rødlig/rosa farge ved isolering. De isolerte cellene bør telles for å kunne bestemme den 

endelige intracellulære konsentrasjonen av legemiddelet per celle. Dette kan gjøres ved å 

bruke en automatisert celleteller som teller både døde og levende celler. Trypan-blått kan 

tilsettes cellene før telling for å teste celleviabiliteten. Det vitale fargestoffet vil selektivt 

markere døde celler blått, og de gjenstående levende cellene/cellene med intakte membraner 

vil forbli fargeløse. Prosedyren må utføres ved 4 °C for å hemme aktiv effluks av takrolimus 

fra cellene (83).  

Ca. 6 mL kald fosfatbufret saltvann (PBS) ble forsiktig blandet med ca. 4 mL EDTA-blod, og 

overført til Leucosep-rør. Leucosep-røret ble sentrifugert ved 1000 g og 4 °C i 10 minutter 

(uten bremser). Det øverste laget med plasma ble fjernet til det var igjen et synlig PBMC-

sjikt. Sjiktet med PBMC ble deretter pipettert til 14 mL Falcon-rør, og tilsatt 5 mL kald PBS. 

Falcon-røret ble vendt 6 ganger for blanding, og sentrifugert ved 300 g og 4 °C i 10 minutter 

(med bremser). Supernatanten ble fjernet med en 3 mL pasteurpipette av plast, og det 

gjenstående PBMC-laget ble resuspendert i 1,00 mL kald PBS. 10 µL PBMC-suspensjon ble 

tilsatt i 19 mL isoton væske, og telt i en Coulter celleteller (5-15 µm, fortynningsfaktor 1901). 

Dette ble gjort for å beregne sluttkonsentrasjonen i cellesuspensjonen. Etter celletellingen ble 

faste uttaksvolum av cellesuspensjonen fordelt på LoBind-rør (1,5 mL) i fem paralleller (5 x 

180 µL). LoBind-rørene ble deretter sentrifugert ved 2350 g i 2 minutter. Det øverste laget 

med supernatant ble fjernet, og prøvene med gjenstående PBMC-pellets lagret ved -70 °C.  
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Figur 3: Prinsipp ved isolering av PBMC fra fullblod.  

 

 Måling av fullblodkonsentrasjon 3.4
 
3.4.1 Kjemiluminescensmikropartikkel- immunkjemisk analyse 
(CMIA)  

Fullblodkonsentrasjon av MarkIt-prøvene ble målt med antistoff-basert assay (CMIA). 

Prinsippet ved CMIA er at antistoffer merkes med et molekyl som er i stand til å emittere lys 

gjennom en kjemisk reaksjon. Lyset blir brukt for å måle dannelsen av antigen-antistoff 

komplekset. Prøvematerialet kombineres med paramagnetiske mikropartikler som er dekket 

med antistoffer mot takrolimus og gir som resultat binding av takrolimus til antistoffene. Etter 

en stund blir et acridinmerket konjugat lagt til reaksjonsløsningen. Konjugatet konkurrerer 

med de tilgjengelige bindingssidene på mikropartiklene og brukes til å merke antistoff-
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komplekset. Etter inkubasjon av reaksjonsløsningen og vasking av mikropartiklene blir det 

tilsatt pretrigger- og triggerløsninger. Pretriggerløsningen består av hydrogenperoksid (H2O2) 

og virker ved å skape et syrlig miljø i prøvematerialet. Det syrlige miljøet hindrer at 

lysemisjonen (energi) frigjøres for tidlig, og at mikropartiklene klumper seg sammen. 

Hydrogenperoksid klargjør også acridin til neste steg ved at acridin spaltes fra 

konjugatbindingen til mikropartikkelkomplekset. Triggerløsningen består av 

natriumhydroksid (NaOH) og skaper et basisk miljø som muliggjør oksideringen av acridin. 

Oksidering av acridin danner N-metylacridon som frigjør energi når det må tilbake til sin 

grunntilstand på grunn av ustabilitet. Energien frigjøres i form av lysemisjon og muliggjør en  

kjemiluminiscens-reaksjon. Kjemiluminiscens-reaksjonen måles som relativ lysenhet (RLU) 

(84).  

CMIA krevde en manuell forbehandling av alle fullblodprøver, kalibratorer og 

kvalitetskontroller. Hver prøveløsning ble blandet godt ved å vende beholderen 5-10 ganger. 

200 µL av hver prøveløsning ble deretter blandet med 200 µL takrolimus-fullblod 

fellingsreagens i sentrifugerør. Sentrifugerørene ble vortexet umiddelbart etter tilsetning ved 

maks hastighet i 5-10 sekunder. Tilslutt ble rørene sentrifugert i 4 minutter, og supernatanten 

overført til forbehandlete rør som ble brukt videre i analysen (85). Variasjonskoeffisienten 

mellom analysedager var 9 % ved nedre målegrense og ellers < 6 %.  

3.4.2 UHPLC- MS/MS 

Ved Rikshopitalet er CMIA blitt erstattet med en ny analyseplattform som implementerer 

bruk av UHPLC-MS/MS til analyse av fullblodkonsentrasjon. Den nye analysemetoden er 

felles for takrolimus, everolimus, CsA og sirolimus, og omtales som TECS. 

Prøveprepareringen kan enten gjøres automatisert med robot eller manuelt. Ved manuell 

prøvepreparering benyttes det en 96 brønners plate. 50 µL av pasientprøvene, blankprøvene, 

kalibratorprøvene og QC-prøvene pipetteres til aktuelle brønner på platen. 125 µL vann og 

400 µL fellingsreagens tilsettes hver av de aktuelle brønnene. Platen forsegles og settes på 

ristemaskin i 6 minutter ved 1400 rpm. Platen sentrifugeres deretter ved 2000 g i 10 minutter 

(4 °C) og plasseres i autosampler for videre analyse ved UHPLC-MS/MS.  

Metoden implementert for analyse av takrolimus er tandem massespektrometri (MS/MS) med 

selektiv reaksjonsmonitorering (SRM) som utføres på et trippelkvadrupol-instrument (Q1-
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Q3). Systemet ble klargjort ved at kolonnetemperaturen ble slått på og mobilfase A og B 

50:50 ble kjørt gjennom systemet med en hastighet på 0,2 mL/min i minst 10 minutter. 

Hastigheten ble deretter økt til 0,6 mL/min. Til vasking av injeksjonsnål og injeksjonsport 

mellom hver injeksjon ble det benyttet to vaskeløsninger. Vaskeløsningene forhindret 

overdragning fra en prøve til den neste. Vaskeløsning 1 bestod av 95 % vann og 5 % 

acetonitril (ACN) og vaskeløsning 2 bestod av 50 % ACN, 25 % metanol og 25 % 

isopropanol. Mobilfase A inneholdt vann med 0,1 % maursyre og 2,0 mmol/L 

ammoniumacetat og mobilfase B inneholdt metanol med 0,1 % maursyre og 2,0 mmol/L 

ammoniumacetat. Mobilfase-gradienten for hver prøve startet på A:B 50:50 (0-0,33 minutter) 

og ved 0,33-1,33 minutter økte B til 90 %, deretter ved 1,33 – 1,83 minutter ble B tilbakestilt 

til 50 %. Total kromatografitid per prøve var 1,83 minutter. Systemet hadde to parallelle 

kanaler som gjorde at effektiv analysetid per prøve var ca. 1 minutt per prøve.  

Injeksjonsvolumet fra hvert glassvial var på henholdsvis 20 µL ved automatisert 

prøvepreparering og 15 µL ved manuell prøvepreparering. Til intracellulær analyse brukes 

kun manuell prøvepreparering og her benyttes et injeksjonsvolum på 20 µL. Kolonnen som 

ble anvendt var en C8-kolonne med dimensjonene 50 x 21 mm og en partikkelstørrelse på 2,6 

µm. Kolonnetemperaturen var satt til 75 °C. Massespektrometri utførtes med elektrospray-

ionisering i positive mode. Ionekildetemperaturen var satt til 270°C, og 

nebulisatorgasstemperaturen var satt til 440 °C. Nitrogen ble brukt som nebulisatorgass, og 

argon ble brukt som kollisjonsgass. Variasjonskoeffisienten mellom analysedager var 16 % 

ved nedre målegrense og ellers < 7 %. 

 Måling av intracellulær takrolimus 3.5
 
3.5.1 Kalibratorer og kvalitetskontroller 

Kalibreringsmodellen ble utført i henhold til EMAs "Guideline on bioanalytical method 

validation". I retningslinjen er det angitt at kalibreringsmodellen skal inneholde kalibratororer 

på minst 6 nivåer og kvalitetskontroller på minst tre nivåer. Laveste kalibrator bør være ved 

nedre kvantifiseringsgrense (LLOQ) og høyeste kalibrator bær være ved øvre 

kvantifiseringsgrense (ULOQ) (86). Ved tilbakekalkulering av kalibrator-konsentasjonene 

settes følgende krav:  
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• Kalibratorene skal være innenfor +/- 15 % av nominell verdi, med unntak av LLOQ 

hvor det tillates et nivå på +/- 20 % av nominell verdi. 

• Minst 75 % av kalibratorene skal være innenfor de angitte avvikene. Når en 

analyseserie utføres skal nedre-og øvre kvantifiseringsgrense alltid være innenfor de 

angitte avvikene.  

• En kalibrator som ikke oppfyller kravene kan ekskluderes. Unntaket er når en 

kalibrator ved nedre-og øvre kvantifiserinsggrense havner utenfor. Da skal hele 

kalibreringen forkastes.  

Kalibreringsprøvene og QC-prøvene ble laget med økende konsentrasjoner med en øvre- og 

nedre kvantifiseringsgrense på henholdsvis 8000 pg/mL og 125 pg/mL. Prøvene ble 

seriefortynnet med utgangspunkt i en mellomløsning. Mellomløsningen ble tillaget ved å 

fortynne en stamløsning av takrolimus (5 *106 pg/mL) med 10,00 mL MeOH. 

Mellomløsningen hadde en endelig konsentrasjon på 51 000 pg/mL.  

Tabell 2: Kalibratorløsninger. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Kvalitetskontroller. 

 

 

 

 

 

 Mellomløsning Forrige 
kalibrator 

MeOH Konsentrasjon 

Kalibrator 7 0,625 mL  3,375 mL 8000 pg/mL 
Kalibrator 6  2,000 mL 2,000 mL 4000 pg/mL 
Kalibrator 5  2,000 mL 2,000 mL 2000 pg/mL 
Kalibrator 4  2,000 mL 2,000 mL 1000 pg/mL 
Kalibrator 3  2,000 mL 2,000 mL 500 pg/mL 
Kalibrator 2  2,000 mL 2,000 mL 250 pg/mL 
Kalibrator 1  2,000 mL 2,000 mL 125 pg/mL 

 Mellomløsning  
 

Forrige  
kalibrator 

MeOH Konsentrasjon 

QC-H 1,3 mL  6,745 mL 8000 pg/mL 
QC-M  4,0 mL 4,000 mL 4000 pg/mL 
QC mellom  4,0 mL 4,000 mL 2000 pg/mL 
QC mellom  4,0 mL 4,000 mL 1000 pg/mL 
QC mellom  4,0 mL 4,000 mL 500 pg/mL 
QC-L+  4,0 mL 4,000 mL 250 pg/mL 
QC-L  4,0 mL 4,000 mL 125 pg/mL 
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3.5.2 Prøveopparbeidelse 

Prosedyren ved bioanalyse av intracellulære legemidler involverer tre steg: 1. celleisolering 

og celletelling, 2. ekstraksjon av legemiddel og 3. analyse ved LC-MS/MS. Etter 

celleisoleringen utføres det en forbehandling av ekstraktet for å øke 

takrolimuskonsentrasjonen i det endelige ekstraktet før selve analysen. Forbehandlingen av 

prøveløsningen er basert på en væske-væske ekstraksjon. Det vanligste er å ekstrahere PBMC 

med MeOH som inneholder en internstandard. Etter ekstraksjonen blir prøveløsningen 

inndampet, og det gjenværende stoffet blir løst i MeOH før det injiseres i LC-MS/MS 

systemet (83).  

De isolerte PBMC-prøvene ble tatt ut av fryser (70 °C), og tint i romtemperatur i 30 minutter. 

Ekstraksjonsløsningen ble laget ved at 200 µL internstandard-stamløsning ble blandet med ad 

50 mL MeOH. Internstandard-stamløsningen var beregnet til bruk på følgende 

immunsuppressive stoffer: CsA (6,25 µg), takrolimus (0,5 µg), sirolimus (0,5 µg) og 

everolimus (0,5 µg). Et volum på 100 µL ble tatt ut fra kalibrator- og QC-prøvene til bruk i 

prøveopparbeidelsen. Kalibrator - og QC-prøvene ble videre tilsatt 10 µL MeOH, og 690 µL 

ekstraksjonsløsning. Pasientprøvene som allerede inneholdt en PBMC-pellet på ca. 10 µL, ble 

tilsatt 100 µL MeOH og 690 µL ekstraksjonsløsning. Det ble også laget tre blankprøver 

inneholdende et volum med MeOH på 800 µL. Alle prøveløsningene hadde et sluttvolum på 

800 µL. Eppendorf-rørene med prøveløsningene ble videre vortexet ved 2000 rpm i 20 

minutter, og deretter sentrifugert ved 2350 g og 4 °C i 2 minutter. 700 µL av supernatanten 

ble overført til fordampningsrør, og inndampet under N2 (40 °C, 20 psi, 9 minutter). Etter 

inndampingen ble fordampingsrørene tilsatt 200 µL MeOH, og vortexet i 10 sekunder. Et 

volum på 60 µL ble overført til vialer og tilsatt 60 µL MilliQ-vann. Før analysen ved 

UHPLC-MS/MS ble vialene med prøvene sentrifugert ved 1000 g i 5 minutter. 
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Tabell 4: Oversikt over prøveopparbeidelse og prøveoppsett. 

Type prøve Pellet MeOH Kal/QC Ekstraksjonsløsning SUM 
Blank  800 µL   800 µL 
Kalibrator 1  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 2  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 3  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 4  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 5  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 6   10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Kalibrator 7  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Blank   800 µL   800 µL 
QC-L  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
QC-L+  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
QC-M  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
QC-H  10 µL 100 µL 690 µL 800 µL 
Blank  800 µL   800 µL 
Pasientprøver 
(totalt 29)* 

10 µL 100 µL  690 µL 800 µL 

*mangler prøver fra pasient 21 og 22 ved 1 år (t0+ t1,5) 

3.5.3 Analyse ved UHPLC-MS/MS 

Prøvene ble analysert med rutineprosedyren for TECS på UHPLC-MS/MS. Både 

singelkvadrupol og trippelkvadrupol har blitt brukt ved massespektrometri av intracellulære 

prøver. Ulempen ved bruk av singekvadrupol-MS til intracellulære bioanalyser har vært at 

komponenter i matriksen ofte kunne øke eller minke detektorresponsen til MS, og som 

resultat gi en stor variasjon i den relative forekomsten av ulike ioner i massespekteret. 

Analyse med LC-MS/MS har på bakgrunn av dette blitt anbefalt som den foretrukne metoden 

for kvantifisering av intracellulære legemidler. Tandem massespektrometri (MS/MS) gir en 

selektivitet, spesifisitet og sensitivitet som kreves for analyse av intracellulære prøver (83).  

Målområde, nøyaktighet og variasjon til metoden for måling av intracellulær takrolimus, samt 

stabilitet til cellepelletene under lagring har tidligere blitt undersøkt. En takrolimus- 

konsentrasjon mellom 15,7 pg/mL og 1000 pg/mL i ekstraksjonsløsningen gav en lineær 

respons (R2 > 0,999) og tilbakekalkulert konsentrasjon etter 6 kjøringer gav et maksimalt 

avvik fra nominell konsentrasjon på 4.4 %. QC ble målt 16 ganger i løpet av 4 prøvekjøringer 

og hadde at avvik fra nominell konsentrasjon i gjennomsnitt (maksimalt) på 8.8 % (13.4 %) 
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for QC-L, 7.3 % (14.2 %) for QC-L+, 4.1 % (7.8 %) for QC-M og 4.0 % (6.4 %) for QC-H. 

Stabilitet under lagring i fryser (-70 ˚C) ble undersøkt ved å analysere åtte cellepelleter, 1 dag 

og 148 dager etter isolering. Differansen for stabiliteten var i gjennomsnitt (min-maks) 4.0 % 

(1.1 – 14 %). Variasjonen ble undersøkt ved å isolere, opparbeide og analysere fem prøver tatt 

samtidig på samme pasient. Variasjonskoeffisienten (CV %) mellom prøvene var 7.3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Oversikt over metode for kvantifisering av takrolimus i PBMC. 
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 Dag/Natt studie  3.6
Dag/Natt studien er et pågående prosjekt som utføres ved seksjon for nyremedisin ved OUS, 

Rikshospitalet. Studien skal undersøke hvor stor forskjell det er mellom 

legemiddelkonsentrasjonen i kroppen etter henholdsvis morgen- og kveldsdosen med 

takrolimus. I tillegg ønsker man å se på hvilke faktorer som påvirker denne forskjellen. 

Informasjonen fra studien skal bli inkludert i en datamodell under utvikling for dosering av 

takrolimus hos nyretransplanterte pasienter. Prosjektet har blitt godkjent av Regional komite 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)(2015/2098). Det ble laget en 24 timers- 

AUC-kurve for hver pasient med en morgendose gitt klokken 09.00, og en kveldsdose gitt 

klokken 21.00. Til intracellulære konsentrasjonsmålinger fikk vi samlet blodprøver fra 3 

pasienter (pasient 13b, 14b og 15b). PBMC ble fortløpende isolert fra blodprøvene for å lage 

en konsentrasjon-tidskurve med intracellulære målinger. De isolerte PBMC-prøvene ble 

analysert ved UHPLC-MS/MS. På grunn av lave hematokrit-nivåer utover kvelden måtte 

blodprøvetakingen av pasientene avbrytes, og siste blodprøve for intracellulær analyse ble tatt 

klokken 20.55 (AUC12).  

 

Blodprøvene ble tatt ved 30 dager (pasient 13b og 15b) og 16 dager (pasient 14b) etter 

transplantasjon. Alle pasientene fikk kvadruppelbehandling som inkluderte takrolimus og 

mykofenolat. Isolering av mononukleære celler fra perifert blod ble gjort ved hjelp av 

gradient-sentrifugering (Leucosep®). Prøvene ble analysert ved standardmetode for 

takrolimus på UHPLC-MS/MS. Den totale mengde protein i celleprøvene ble også målt.  
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 Optimalisering av metode  3.7

3.7.1 Proteinmåling  

Proteinmåling ble forsøkt som et alternativ til celletelling for å kvantifisere mengde 

cellemateriale i isolerte pelleter. Vi utførte proteinmålinger i Dag/Natt prøvene, og forsøkte å 

forbedre målingene på lave nivåer (for å treffe bedre på absorbansmaksimum) ved et 

filterbytte.  

Det ble brukt et "Pierce Bichinchonic acid (BCA) Protein Assay Kit" som bestod av BCA 

Reagens A- og B og en albumin standard (bovin serum albumin, 2 mg/mL). Prinsippet for 

proteinanalysen var en kolorimetrisk deteksjon og en kvantifisering av den totale mengde 

protein i løsningen. Under alkaliske betingelser vil peptidbindinger i proteiner gi 

blåpurpurfarge med et Biuretreagens (BCA) som inneholder kobberioner. Dette kalles for en 

biuret-reaksjon og gir en reduksjon av Cu+2 til Cu+1. To molekyler av BCA chelaterer et 

enkelt Cu+ ion og danner et vannløselig blåpurpur-kompleks som sterkt absorberes til lys ved 

562 nm. Absorbansen til komplekset var nesten lineær med økende proteinkonsentrasjoner fra 

20-2000 µg/mL.  

Fargedanningen av proteiner med BCA baserer seg på følgende egenskaper hos proteinet: den 

makromolekylære strukturen, antall peptidbindinger og tilstedeværelsen av aminosyrene 

cystein, cytin, tryptofan og tyrosin. Bovin serum albumin ble brukt som standard referanse-

protein for bestemmelse av proteinkonsentrasjon i prøvene. Det ble laget en serie av 

fortynninger med kjent konsentrasjon fra standardproteinet, og konsentrasjonen i de ukjente 

prøvene ble bestemt ut i fra standardkurven. Lysering av cellepelletene og fortynning av 

albumin-standardene ble gjort med TweenTM-20 (87). Cellepelletene ble lysert med 200 µL 

TweenTM-20, og albuminstandardene ble fortynnet med volumer på mellom 0 og 400 µL med 

TweenTM-20 som angitt i Tabell 5.  
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Tabell 5: Tillaging av bovin serum albumin (BSA)- standarder. 

Albumin-standard Fortynningsvæske BSA Konsentrasjon 

A 0 µL 300 µL 2000 µg/mL 

B 125 µL 375 µL 1500 µg/mL 

C 325 µL 325 µL 1000 µg/mL 

D 175 µL 175 µL fra standard A 750 µg/mL 

E 325 µL 325 µL fra standard C 500 µg/mL 

F 325 µL 325 µL fra standard E 250 µg/mL 

G 325 µL 325 µL fra standard F 125 µg/mL 

H 400 µL 100 µL fra standard G 25 µg/mL 

I 400 µL 0 µl 0 µg/mL 

 

Testprosedyre: 

Til analysen ble det benyttet en 96-brønners plate. 25 µL av de lyserte cellene og BSA-

standardene ble pipettert over til hver sin brønn i to paralleller. Det ble tillaget en 

arbeidsløsning i forholdet 50:1 av reagens A- og B som det ble tilsatt 200 µL av i hver brønn. 

Platen ble blandet i en platerister i 30 sekunder og inkubert ved 37 °C i 30 minutter. For å 

senke hastigheten på fargeutviklingen av prøveløsningene var det viktig å inkubere platen 

fortløpende etter pipetteringen. På denne måten rakk man å analysere flere prøver samtidig.  

Absorbansen bør måles 562 nm på en plateleser, men bølgelengder fra 540-590 nm oppgis å 

kunne benyttes for denne metoden. Den aktuelle plateleseren hadde en bølgelenge på 

henholdsvis 595 nm og 560 nm (avhengig av lysfilter). Standardkurven ble laget ved å plotte 
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absorbansmålingene for hver BSA-standard mot dens konsentrasjon i µg/mL. Standarkurven 

ble brukt til å bestemme proteinkonsentrasjon i de ukjente prøvene (87).  

 Statistiske metoder 3.8
De statiske analysene av pasientprøvene ble gjort ved hjelp av programmet IBM SPSS 

Statistics 24. En Wilcoxon signed rank test ble brukt for paret sammenligning av 

takrolimuskonsentrasjon før (C0) og etter (C1,5) dose. En Mann-Whitney U test ble brukt for å 

se på forskjeller mellom utvalg av pasientgrupper (med/uten rejeksjon og aktiv/inaktiv 

CYP3A5). Det ble utført ikke-parametriske tester fordi vi hadde små prøveutvalg og fordi vi 

ikke forventet en normalfordeling av data. Signifikansnivået for testene ble satt lik P< 0,05. 

Pearson korrelasjon ble brukt til beregning av korrelasjon mellom fullblod og PBMC fordi det 

var forventet en lineær sammenheng mellom variablene.  Signifikansnivået ble satt lik 

P<0,01. Alle tester var tosidige.  
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4 Resultater 

 MarkIt 4.1
 
4.1.1 Pasienter og demografi 
Det ble opprinnelig inkludert 33 pasienter i pilotstudien MarkIt. Fire av pasientene ble 

ekskludert fra studien grunnet legemiddel-regime med ciklosporin (n = 1), ABO-uforlikelig 

transplantasjon (n = 1), og avlyst transplantasjon som følge av problemer med donor (n = 2). 

Tjueni pasienter fullførte studien og ble fulgt ett år etter transplantasjon. Populasjonen bestod 

hovedsakelig av menn (79 %) med en median-alder på 53 år.  

Pasientene fikk standard immundempende behandling med basiliximab, mykofenolat, 

takrolimus og prednisolon. I fire tilfeller (pasient 5, 13, 22, 31 og 33) var det HLA- 

forlikelighet mellom mottager og donor. Disse pasientene ble ikke behandlet med 

mykofenolat. Mykofenolat og takrolimus ble begge gitt som morgen- og kveldsdoser. 

Pasientene fikk induksjonsbehandling med metylprednisolon og basiliximab, og videre 

vedlikeholdsbehandling med takrolimus, prednisolon og mykofenolat.  

Demografiske og kliniske data for pasientene er gjengitt i tabellen nedenfor.  

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

Median av total HLA-mismatch  1 (0-4) 

Median av DR HLA-mismatch 1 (0-2) 

Andel HLA 0-0 forlikeligheter  5/29  
(17 %) 

Andel kvinner/menn 5/29 
(17 % / 83 %) 

Dialyse før transplantasjon 10/29 
(35 %) 

Vekt før transplantasjon (kg) 81 (53-105)  

Byttet til Advagraf etter transplantasjon  19/29 
(66 %)  
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De ulike tidspunktene etter transplantasjon tilsvarte 6-9 dager for 1 uke, 5-7 uker for 5 uker 

og ca. 52 uker for 1 år.  

4.1.2 Takrolimuskonsentrasjon og CYP3A5- genotype 

Fire pasienter (pasient 3, 17, 23 – og 30) var heterozygote for CYP3A5*1 allelet og uttrykte 

dermed et funksjonelt aktivt CYP3A5-enzym. Pasient 3 uttrykte også CYP3A4*22 allelet. 

Resten av pasientene var homozygote for CYP3A5*3 og CYP3A4*1. Median dosenormalisert 

takrolimuskonsentrasjon for de fire pasientene som uttrykte CYP3A5 var på 0,097 

((mg/L)/(mg/kg)) (0,093- 0,12) 1 uke etter transplantasjon (C0).  De resterende pasientene (n 

= 25) hadde en median dosenormalisert takrolimuskonsentrasjon på 0,18 ((mg/L)/(mg/kg)) 

ved samme tidspunkt etter transplantasjon. Pasientene (n = 4) som var heterozygote for 

CYP3A5*1 allelet hadde da omtrent 50 % ganger lavere median dosenormalisert 

takrolimuskonsentrasjon sammenlignet med de resterende pasientene uten et funksjonelt 

aktivt CYP3A5-enzym.  Pasienten som uttrykte både CYP3A5*1 allelet og CYP3A4*22 allelet 

hadde en median dosenormalisert takrolimuskonsentrasjon på 0,095 ((mg/mL)/(mg/kg)).  

Median takrolimuskonsentrasjon i fullblod før dose (C0, 1 uke) lå på henholdsvis 4,8 µg/L og 

5,2 µg/L for pasientene med funksjonelt CYP3A5-enzym og for pasientene uten CYP3A5-

enzym. I lymfocytter var median takrolimuskonsentrasjon før dose (C0) på henholdsvis 31, 6 

pg/million celler og 22,5 pg/million celler for pasientene med funksjonelt CYP3A5- enzym 

og pasientene uten CYP3A5-enzym. I Tabell 6 er median takrolimuskonsentrasjon før dose 

(C0) i fullblod/PBMC oppsummert for alle tidspunktene etter transplantasjon.  

Konsentrasjonen av takrolimus i fullblod hos pasienter med CYP3A5*1/*3 allelet var 

numerisk lavere enn median-konsentrasjon (C0) hos pasientene som ikke uttrykte CYP3A5 

ved alle tidspunkt etter transplantasjon. I PBMC var median-konsentrasjon før dose numerisk 

høyere for pasienter som uttrykte CYP3A5*1/*3 allelet ved 1 uke, 5 uker og 1 år etter 

transplantasjon. Median-konsentrasjonen var spesielt høy ved 1 uke (31,6 pg/million celler) 

og 5 uker (58,8 pg/million celler) etter transplantasjon.  

Det var ingen statistisk signifikant forskjell i takrolimuskonsentrasjon (C0) mellom pasienter 

som hadde CYP3A5*1/*3 allelet og pasienter som hadde CYP3A5*3/*3 allelet. P-verdiene i 

fullblod var på henholdsvis 0,282, 0,949 og 0,849 ved 1 uke, 5 uker og 1 år. P-verdiene i 

PBMC var på henholdsvis 0,206, 0,487 og 0,733 ved 1 uke, 5 uker og 1 år. Det var heller 
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ingen statistisk signifikant forskjell i takrolimuskonsentrasjon etter dose (t1,5). P-verdiene i 

PBMC ved C1,5 var på henholdsvis 0,527, 0,899 og 0,183 ved 1 uke, 5 uker og 1 år.  

 

Tabell 6: Takrolimuskonsentrasjon før dose (C0) hos pasienter med CYP3A5*1/*3 og 
CYP3A5*3/*3 ved 1 uke, 5 uker og 1 år. 

4.1.3 Takrolimuskonsentrasjon i fullblod 

Median-konsentrasjon av takrolimus før dose (C0) var 5,0 µg/L, 6,0 µg/L og 5,4 µg/L ved 

1uke, 5 uker og 1 år etter transplantasjon. Median-konsentrasjonen var numerisk høyest ved 5 

uker, og her lå også færrest pasienter innenfor ønsket terapeutisk område (3-7 µg/L). Ved 1 

uke hadde 90 % av pasientene takrolimus C0 innenfor ønsket område. To pasienter (7 %) lå 

over det terapeutiske området, og en pasient (3 %) lå under det terapeutiske området.  Tjuetre 

av 29 pasienter (79 %) var innenfor målområdet på 3-7 µg/L ved 5 uker. De resterende 

pasientene (21 %) lå over det terapeutiske området. Etter 180 dager tilstrebes en C0-verdi 

mellom 3 og 5 µg/L, og kun 41,4 % av pasientene ved 1 år var innenfor ønsket område. De 

resterende pasientene (59 %) lå over det terapeutiske området. Median-konsentrasjon før og 

etter dose var statistisk signifikant forskjellig (p<0,001) ved alle tidspunkt etter 

transplantasjon.  

Tidspunkt etter 

transplantasjon 

Takrolimus 

(C0) i fullblod 

(µg/L) 

CYP3A5*1/*3 

(n = 4)  

Median (Range) 

Takrolimus 

(C0) i fullblod 

(µg/L) 

CYP3A5*3/*3 

(n = 25)         

Median (Range) 

Takrolimus (C0) i 

PBMC  

(pg/million celler) 

CYP3A5*1/*3 

(n = 4)    

Median (Range) 

Takrolimus (C0) i 

PBMC   

(pg/million celler) 

CYP3A5*3/*3 

(n = 25)   

Median (Range) 

1 uke 4,8 (3,2-5,2) 5,2 (2,5-10,6) 31,6 (22,2-104,2) 22,5 (13,8-98,0) 

5 uker 5,9 (5,7-7,4) 6,3 (3,5-10,4) 58,8 (23,3-93,3) 33 (9,4-126,4) 

1 år  5,3 (3,2-7,8) 5,4 (3,5-8,8) 28,2 (24,9-36,0) 27,4 (16,9-71,4) 
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Det var stor interindividuell forskjell i takrolimuskonsentrasjon 1,5 timer etter dosering. 

Variasjonskoeffisienten (CV %) var høyest hos pasientene ved 1 uke etter transplantasjon 

(CV = 57 %). Median-konsentrasjon av takrolimus var også numerisk høyest ved 1 uke med 

en verdi på 10,5 µg/L. Ved 5 uker og 1 år etter transplantasjon var median-konsentrasjonen 

etter dose på henholdsvis 8,3 µg/L og 9,1 µg/L. Pasient 4 ble klassifisert som høy-risiko  

pasient med markert høyere takrolimuskonsentrasjon ved både 1 uke og 5 uker. Ved begge 

tidspunkt lå C0 utenfor ønsket konsentrasjonsområde.  Pasient 4 utgjorde den maksimale 

konsentrasjonen (uteliggerne) på 10,6 µg/L (C0) og 33,4 µg/L (C1,5) ved 1 uke (Figur 5). 

Målområdet for takrolimus før dose (C0) var derfor høyere og lå på 8-12 µg/L, dag 0-30 og 

deretter 6-10 µg/L, dag 30-60.  

Takrolimuskonsentrasjonen i fullblod (median og range) er gjengitt i Tabell 7.  

 

 

Tabell 7: Takrolimuskonsentrasjon før (C0) og etter dose (C1,5) i fullblod. 

 

 

 

 

Tidspunkt etter transplantasjon Takrolimuskonsentrasjon i fullblod (µg/L) 

Median (Range) 

1 uke t0 5,0 (2,5-10,6) 

1 uke t1,5 10,5 (3,5-33,4) 

5 uker t0 6,0 (3,5-10,4) 

5 uker t1,5 8,3 (5-18,7) 

1 år t0 5,4 (3,2-8,8) 

1 år t1,5 9,1 (3,8-19,6)  
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Den prosentvise økningen i konsentrasjon fra t0 til t1,5 varierte ved de ulike tidspunktene etter 

transplantasjon.  Ved 1 uke observerte vi median 2,1 ganger økning i konsentrasjon (110 %) 

fra t0 til t1,5. Ved 5 uker og 1 år observerte vi konsentrasjonsøkninger på henholdsvis 38 % og 

69 % fra t0 til t1,5. Dette illustreres i boxplottene (Figur 5), hvor 1 uke etter transplantasjon 

særlig skiller seg ut. Ved 5 uker og 1 år var median C0 henholdsvis 20 % og 8 % høyere enn 

ved 1 uke.  Konsentrasjonen ved t1,5 minket med tiden etter transplantasjon. Ved 5 uker og 1 

år var median C1,5 henholdsvis 21 % og 13 % lavere enn ved 1 uke. 

 

 

Figur 5: Takrolimuskonsentrasjon i fullblod før dose (C0) og etter dose (C1,5) ved 1, 5 og 52 uker 
etter transplantasjon. Pasient 4 ble klassifisert som høy-risiko pasient og hadde et høyere målområde 
for takrolimus C0 ved 1 uke og 5 uker. Variasjonskoeffisient (CV).  

Ta
kr

ol
im

us
 (µ

g/
L)

 

Uker etter transplantasjon 

43 
 



4.1.4 Takrolimuskonsentrasjon i lymfocytter (PBMC)  

Median-konsentrasjon av takrolimus før dose (C0) var 22,5 pg/million celler, 33,0 pg/million 

celler og 27,4 pg/million celler ved 1uke, 5 uker og 1 år etter transplantasjon. Ved 1 uke var 

det en tydelig økning i median-konsentrasjon fra t0 til t1,5. Median-konsentrasjon 1,5 timer 

etter dose var på 43, 9 µg/L ved 1 uke posttransplantasjon. Ved 5 uker og 1 år ble det ikke 

observert noen økning i konsentrasjon fra før til etter dose. Median-konsentrasjon etter dose 

var da henholdsvis 29,9 pg/million celler og 27, 2 pg/million celler ved 5 uker og 1 år etter 

transplantasjon.  Ved 1 uke økte den intracellulære konsentrasjonen 95,1 % fra t0 til t1,5 med 

statistisk signifikans (p = 0,0001), mens den var tilnærmet uendret ved 5 uker og 1 år med en 

prosentvis nedgang på henholdsvis 9,4 % (p = 0,738) og 0,5 % (p = 0,631).  

Det var ingen relativ endring i absoluttnivået av takrolimus ved 5 uker og 1 år. Tilsvarende 

som i fullblod ble det observert en økning i median C0 fra 1 uke til 5 uker og 1 år. Median C0 

var henholdsvis 47 % og 22 % høyere ved 5 uker og 1 år sammenlignet med 1 uke.  Median 

C1,5 var henholdsvis 32 % og 38 % lavere ved 5 uker og 1 år sammenlignet med 1 uke.   

Variasjonskoeffisienten var høy (40 % til 72 %) ved alle tidspunktene etter transplantasjon 

(Figur 6).  

Konsentrasjon av takrolimus i PBMC (median og range) er gjengitt i Tabell 8.  

Tabell 8: Takrolimuskonsentrasjon før (C0) og etter dose (C1,5) i PBMC. 

Tidspunkt etter transplantasjon Takrolimuskonsentrasjon i PBMC (pg/106 celler) 

Median (Range) 

1 uke t0 22,5 (13,8-104) 

1 uke t1,5 43,9 (16,7-134) 

5 uker t0 33,0 (9,4-126) 

5 uker t1,5 29,9 (14,8-91) 

1 år t0 27,4 (16,9-72,4) 

1 år t1,5 27,2 (14-122)  
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Figur 6: Takrolimuskonsentrasjon i PBMC før dose (C0) og etter dose (C1,5) ved 1, 5 og 52 uker 
etter transplantasjon. Variasjonskoeffisient (CV). 

4.1.5 Rejeksjonsepisoder  

I løpet av studiens observasjonstid ble det registrert totalt 2 kliniske og 5 subkliniske 

rejeksjonsepisoder hos 7 av de 29 pasientene. Tre pasienter (pasient 2, 7 og- 11) fikk 

klassifisert subklinisk rejeksjon ved protokollbiopsi etter 52 uker (1 års kontrollen). Pasient 2 

gjennomgikk også cellulær rejeksjon (verifisert med biopsi) 4 dager etter transplantasjon. 

Rejeksjonsbehandlingen hos denne pasienten bestod av intravenøs metylprednisolon (Solu-

Medrol®) og økt dosering av takrolimus og prednisolon. Pasient 7 – og 11 hadde henholdsvis 

uttalt cellulær- og - antistoff-mediert subklinisk rejeksjon 1 år etter transplantasjon, og ble 

rejeksjonsbehandlet med intravenøs metylprednisolon. Pasient 7 fikk i tillegg behandling med 
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Kiovig® (humant normalt immunoglobulin (IVIg)). Pasient 8 fikk påvist rejeksjon ved biopsi 

5 dager etter transplantasjon, da etter klinisk mistanke. Pasienten ble derfor tidlig 

rejeksjonsbehandlet med intravenøs metylprednisolon og anti-thymocyt globulin (ATG). 

Pasient 16 hadde rejeksjon (ikke-biopsi bekreftet) 2 dager etter transplantasjon, og mottok 

rejeksjonsbehandling med intravenøs metylprednisolon samme dag. Pasient 25 hadde to 

cellulære rejeksjonsepisoder ved 13 dager og 5 uker etter transplantasjon. For pasient 31 ble 

cellulær rejeksjon oppdaget samme dag som 6 ukers prøve. Begge pasientene (25 og- 31) fikk 

behandling med intravenøs metylprednisolon.  

Fullblod:  

Fire av pasientene som opplevde en avstøtningsepisode i perioden etter transplantasjon hadde 

forholdsvis lav konsentrasjon av takrolimus før dose (C0) rundt tidspunktet for rejeksjon. 

Pasient 8 og -16 hadde C0 verdier på henholdsvis 2,5 µg/L og 3,5 µg/L 6-9 dager etter 

transplantasjon. Begge pasientene hadde rejeksjon rundt tidspunktet for blodprøvetaking ved 

6-9 dager (1 uke). Median C0 (range) hos pasientene som ikke hadde rejeksjon var på 5,2 

µg/L (13,8-104,2). Pasient 2 og - 11 hadde C0 verdier på henholdsvis 4,0 µg/L og 4,3 µg/L 

som lå noe under median-konsentrasjonen på 5,4 µg/L (3,5-10,4) rundt 52 uker. Disse hadde 

også en lavere C0 rundt tidspunktet for rejeksjon (1 år). Til tross for disse obervasjonene var 

det kun pasient 8 som lå under ønsket terapeutisk område på 3-7 µg/L ved 6-9 dager (1 uke).  

Etter 180 dager tilstrebes en C0-verdi mellom 3 og 5 µg/L, og her lå pasient 7 over 

målområdet med en konsentrasjon på 7,2 µg/L. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i 

fullblodkonsentrasjonen mellom pasientene som gjennomgikk avstøtning og pasientene som 

ikke gjennomgikk avstøtning. P-verdiene var på henholdsvis 0,144, 0,655 og 1,000 ved 1 uke, 

5 uker og 1 år.  I Figur 7 er det illustrert med rød striplet linje hvilket konsentrasjonsnivå 

pasientene (n = 7) ligger på ved tidspunkt for rejeksjon.   

PBMC:  

I PBMC observerte vi også forholdsvis lav konsentrasjon før dose (C0) hos noen av 

pasientene som gjennomgikk rejeksjon. Pasient 8 – og 16 lå mellom Cmin (13,8 pg/million 

celler) og Cmedian (22,5 pg/million celler) ved 1 uke, og hadde C0 på henholdsvis 18,5 

pg/million celler og 21,0 pg/million celler. Pasient 2 - og 11 lå nær median-konsentrasjon 

(27,4 pg/million celler) og første kvartil (25, 1 pg/million celler) med C0-verdier på 

henholdsvis 28,6 pg/million celler og 26,0 pg/million celler.  De fleste pasientene lå på 
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samme relative nivå i PBMC som i fullblod ved de ulike tidspunktene for rejeksjon (Figur 8). 

Det var ingen statistisk signifikant forskjell i konsentrasjonen av takrolimus i PBMC mellom 

pasientene som gjennomgikk rejeksjon og pasientene som ikke gjennomgikk rejeksjon. P-

verdiene var på henholdsvis 0,114, 0,464 og 0,858 ved 1 uke, 5 uker og 1 år. Det var heller 

ingen statistisk signifikant forskjell i konsentrasjonen av takrolimus etter dose (C1,5) mellom 

pasientene som gjennomgikk rejeksjon og pasientene som ikke gjennomgikk rejeksjon. P-

verdiene var på henholdsvis 0,527, 0,263, 0,542 ved 1 uke, 5 uker og 1 år. 

 
 

Figur 7: Takrolimuskonsentrasjon i fullblod før dose (C0) ved ulike tidspunkter etter 
nyretransplantasjon. Pasienter med subklinisk eller klinisk rejeksjon (rød striplet linje).  

 

 

Ta
kr

ol
im

us
 (µ

g/
L)

 

Uker etter transplantasjon 

47 
 



 
 

Figur 8: Takrolimuskonsentrasjon i PBMC før dose (C0) ved ulike tidspunkter etter 
nyretransplantasjon. Pasienter med subklinisk eller klinisk rejeksjon (rød striplet linje).  

4.1.6 Korrelasjon mellom takrolimus i fullblod og lymfocytter 
(PBMC)  

Det var statistisk signifikant korrelasjon mellom takrolimus i PBMC og fullblod ved 1 uke og 

1 år, både før og etter dose. P-verdiene før (C0) og etter (C1,5) dose var henholdsvis 0,002 og 

<0,001 ved 1 uke og 0,001 og <0,001 ved 1 år. Sammenlignet med 1 år var graden av 

korrelasjon noe lavere ved 1 uke med korrelasjonskoeffisienter på 0,558 og 0,803 før og etter 

dose. Korrelasjonskoeffisientene ved 1 år var 0,602 og 0,829 før og etter dose.  

 

Ved 5 uker var det ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom takrolimus i PBMC og 
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fullblod. P-verdiene var 0,264 og 0,112 før og etter dose, og korrelasjonskoeffisientene var 

0,214 og 0,112 før og etter dose. En korrelasjonskoeffisient nær 0 indikerer at det ikke 

eksisterer en lineær sammenheng mellom takrolimus i PBMC og fullblod. Den sterkeste 

korrelasjonen observeres når korrelasjonskoeffisienten er nærmest 1 (positiv korrelasjon) eller 

-1 (negativ korrelasjon). For å beskrive om variasjonen i variablene forklares av hverandre 

benyttes det en bestemmelseskoeffisient («coefficient of determination», R2). Verdiene som er 

nærmest 1 forklarer mest variabilitet i regresjonsmodellen.  R2 før og etter dose var på 

henholdsvis 0,312 og 0,645 ved 1 uke, og 0,362 og 0,687 ved 1 år. R2 var lavest ved 5 uker 

med verdier på 0,046 og 0,091 før og etter dose.  

Ved 1 uke C0 ble det observert et punkt i korrelasjonsplottet (5,2 µg/L, 104,2 pg/ million 

celler) som særlig skilte seg ut (Figur 9). Når dette punktet ble eksludert fra 

korrelasjonsplottet økte korrelasjonskoeffsienten fra 0,558 (p = 0,002) til 0,760 (p<0,001), og 

R2 økte fra 0,312 til 0,578.  

Korrelasjonsplottene for takrolimus i fullblod og PBMC før (C0) og etter (C1,5) dose ved 

henholdsvis 1 uke, 5 uker og 1 år er illustrert i grafene i Figur 9. 

 

 

 

1 uke etter transplantasjon (etter dose) 1 uke etter transplantasjon (før dose) 
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Figur 9: Korrelasjonsplot for takrolimus i fullblod og PBMC (C0 og C1,5) ved henholdsvis 1 uke, 
5 uker og 1 år etter nyretransplantasjon. 

 

5 uker etter transplantasjon (før dose) 

1 år etter transplantasjon (før dose) 1 år etter transplantasjon (etter dose) 

5 uker etter transplantasjon (etter dose) 
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 Detaljert farmakokinetikk gjennom doseintervall 4.2
 
4.2.1 Pasienter og demografi 

Tre nyretransplanterte pasienter fra Dag/Natt-studien ble inkludert i masterprosjektet for 

intracellulær analyse av takrolimus. Pasient 13b uttrykte CYP3A5*1 allelet og krevde en 

høyere dosering av takrolimus sammenlignet med pasient 14b og 15b som begge var 

homozygote for CYP3A5*3. Alle pasientene mottok kvadruppel behandling med mykofenolat 

(CellCept®). Pasientene spiste frokost 30-45 minutter før doseinntak med takrolimus klokken 

09.00, og spiste middag 3-4 timer tiden før neste doseinntak med takrolimus klokken 21.00. 

Det var ingen standarisert tid for når pasientene spiste lunsj.  

Demografiske data for pasientene er gjengitt i Tabell 9.  

 

Tabell 9: Demografiske og kliniske data for pasientene i Dag/Natt-studien.  

 

4.2.2 Genotyping  

Pasient 13b var heterozygot for CYP3A5*1 allelet og uttrykte dermed et funksjonelt CYP3A5-

enzym. Pasient 14b -og 15b var homozygote for CYP3A5*3 og fikk en median oppstartdose 

av takrolimus på henholdsvis 0,024 og - 0,025 mg/kg. Pasient 13b hadde en oppstartdose av 

 Kjønn Alder 

(år) 

Høyde 

(cm) 

Vekt 

(kg) 

Takrolimus-

dose 

Tid etter 

transplantasjon 

CYP genotype 

Pasient 

13b  

Mann 65 179 76,6 7,0 mg x 2 30 dager CYP3A5 *1*3 

Pasient 

14b 

Mann 66 185 103 2,5 mg x 2 16 dager CYP3A5 *3*3 

Pasient 

15b 

Mann 67 175 78,5 2,0 mg x 2 30 dager CYP3A5 *3*3 
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takrolimus på 0,091 mg/kg. Pasienten med CYP3A5*1*3 genotype hadde en 16,7 % lavere 

takrolimus C0 enn gjennomsnitt hos pasientene med CYP3A5*3*3 genotype. C0 verdiene i 

fullblod var på 4,6 µg/L (pasient 13b), 5,4 µg/L (pasient 14b) og 5,6 µg/L (pasient 15b).  

4.2.3 Farmakokinetikk i fullblod  

Konsentrasjon-tidskurven variererte betraktelig mellom pasientene og var til dels avvikende 

fra en klassisk formet konsentrasjon vs. tidkurve. Det ble videre observert en stor forskjell i 

kurveforløpet mellom dag- og nattdosen.  C0-verdiene til pasientene var derimot slik vi 

forventet å se i klinikken. Alle pasientene lå innenfor ønsket konsentrasjonsområde på 3-7 

µg/L før dose.  

 

Pasient 13b (Figur 10A) hadde to topper ved henholdsvis 2 timer og 4 timer etter første 

takrolimus-dose med Cmax på 9,4 µg/L klokken 12.57 (tmax = 4 timer). Tiden fra doseinntak til 

konsentrasjonen begynte å stige utgjorde en lag fase som beskrev en forsinket absorpsjon og 

den tiden det tok før legemiddelet nådde det systemiske kretsløpet. Klokken 09.54 begynte 

plasmakonsentrasjonen til pasienten å øke. Rundt klokken 21.00 ble den andre dosen med 

takrolimus gitt og vi fikk en ny topp på 6,3 µg/L klokken 00.57 (tmax= 4 timer).  

Pasient 14b (Figur 10B) hadde Cmax på 11,3 µg/L klokken 13.00 (tmax = 4 timer). Etter 

kveldsdosen observerte vi en begrenset økning i konsentrasjon og følgende en topp på 7,9 

µg/L rundt klokken 05.08 på natten (tmax = 6 timer).  Eliminasjonen av legemiddelet skjedde 

raskere med et brattere kurveforløp.  

Pasient 15b (figur 10C) hadde Cmax på 7,3 µg/L klokken 11.34 (tmax = 2,5 timer). Klokken 

14.05 fikk pasienten en ny topp på 6,78 µg/L før kurven videre flatet ut. Cmax etter 

kveldsdosen var vanskelig å observere, men den høyeste toppen etter administrasjon av 

kveldsdosen hadde en konsentrasjon på 5,8 µg/L klokken 03.03 på natten (tmax = 5 timer).  
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Figur 10: Tidsforløp for takrolimus i fullblod for pasient 13b (A), pasient 14b (B) og pasient 15b 
(C).  

4.2.4 Farmakokinetikk i lymfocytter (PBMC) 

Konsentrasjon-tidskurvene for takrolimus i PBMC ble tilpasset i forhold til cellemengde i 

hver pellet (pg/million celler). Under prøveopparbeidelsen tok vi ut et volum av 

cellesuspensjonen som tilsvarte en million celler (106).  

Pasient 13b (Figur 11A) hadde Cmax på 58,5 pg/million celler klokken 15.00, 6 timer etter 

dosering. Den tidlige absorpsjonsfasen ble innledet med to topper på henholdsvis 38,8 

pg/million celler og 42,0 pg/million celler, 1,5 timer og 3 timer etter dosering.  

 

Pasient 14b (Figur 11B) hadde på lik måte to topper før Cmax ble nådd ved 31,0 pg/million 

celler klokken 15.00, 6 timer etter dosering. De første toppene hadde konsentrasjoner på 

henholdsvis 26,2 pg/million celler og 27,4 pg/million celler, 2 timer og 4 timer etter dosering.  

 

 

C) 
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Pasient 15b (Figur 11C) hadde to topper før Cmax ble nådd ved 22,9 pg/million celler klokken 

15.00, 6 timer etter dosering. Alle toppene lå nærme hverandre i konsentrasjon med verdier på 

henholdsvis 21,3 pg/million celler og 19,7 pg/million celler, 1 time og 4 timer etter dosering.  

A) 

B) 
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Figur 11: Tidsforløp for takrolimus i PBMC for pasient 13b (A), pasient 14b (B) og pasient 15b 
(C).  

 

4.2.5 Proteinmålinger i cellelysat  

Det ble utført proteinmålinger av pasientprøvene for å undersøke om takrolimus kunne 

normaliseres til proteinmengde som alternativ til celletall. Konsentrasjonen av proteiner ble 

beregnet ved alternative metoder: Lineær, kvadratisk- og 4-parametrisk regresjon, og vi valgte 

å ta utgangspunkt i en 4-parametrisk regresjon. Nivået av takrolimus i PBMC ble da oppgitt 

som ng takrolimus per µg protein (ng/µg).  

Konsentrasjon-tidskurven etter morgendosen hos pasient 13b er vist i Figur 12A. Et 

avvikende kurveforløp ble observert etter klokken 16.00 (7 timer etter dose) (blå kurve). 

Isoleringen av PBMC fra fullblod skjedde fortløpende etter blodprøvetakingen, men de fire 

siste prøvene stod betydelig lengre før celleisoleringen. De målte proteinkonsentrasjonene i de 

fire siste prøvene var lavere sammenlignet med de 10 første prøvene. Absorbansen ved 

C) C) 
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proteinmålingene i de fire siste prøvene var henholdsvis 0,385, 0,322, 0,343 og 0,306, og lå i 

det nedre området på standardkurven (Figur 12 B). Proteinkonsentrasjonene havnet da 

mellom standardprøven på 250 µg/mL (absorbans, 0,442) og 125 µg/mL (absorbans, 0,364), 

som kunne gi en større usikkerhet i proteintallene fordi de lå på et lavt nivå i standardkurven. 

Så vi vekk fra de fire siste punktene ble Cmax (749 ng/µg) nådd klokken 11.30 (tmax 2,5 timer 

etter dose).  

Pasient 14b hadde Cmax på 798 ng/µg, 6 timer etter dose (klokken 15.00) (Figur 13). 

Absorbansen ved proteinmålingene sank fra 0,616 til 0,357 klokken 11.30, og holdt seg lave 

(rundt 0,3) fram til klokken 15.00. På lik måte som pasient 13b var det usikkerhet rundt 

proteinkonsentrasjonene som lå nær det lavere området på standardkurven. Hovedforskjellen 

her var at absorbansen var mer spredd, og det var ikke et fast mønster slik som med pasient 

13b hvor absorbansen sank ved slutten av konsentrasjonsløpet.  

Pasient 15b hadde Cmax på 316 ng/µg ved henholdsvis 3 timer (kl. 12.00) og 6 timer (kl. 

15.00) etter dose (Figur 14). En del av proteinmålingene i prøvene til pasient 15b lå i det 

lavere området på kalibreringskurven. Absorbansen ved proteinmålingene (punkt 3 til 6) lå på 

henholdsvis 0,344, 0,321, 0,333 og 0,344.  

A) 
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Figur 12: A) Konsentrasjon vs. tid-kurve for pasient 13b (takrolimus normalisert til 
proteinmengde i PBMC), B) Standardkurve for bovin serum albumin (BSA): Kvadratisk 
regresjon, y = 380,46x2 + 756,66x - 170,89.  

Figur 13: Konsentrasjon vs. tid-kurve for pasient 14b (takrolimus normalisert til proteinmengde 
i PBMC). 

B) 
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Figur 14: Konsentrasjon vs. tid-kurve for pasient 15b (takrolimus normalisert til proteinmengde 
i PBMC). 
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 Optimalisering av metode 4.3
  
4.3.1 Bølgelengde for proteinmålinger 
Pasientprøvene fra Dag/Natt studien ble målt med en bølgelengde på 595 nm. Siden en del av 

pasientprøvene hadde lave proteinnivåer og denne bølgelengden er et stykke unna metodens 

absorpsjonsmaksimum (590 nm), anskaffet vi et nytt filter som muliggjorde måling ved 560 

nm. Resultatene viste at målesignalene ble betydelig høyere ved bruk av filteret på 560 nm 

(Figur 15). Absorbansen var 1,7-1,8 ganger høyere ved 560 nm sammenlignet med 595 nm 

(Tabell 10). Dette illustreres også i (Figur 15) hvor alle punktene i den blå kurven (560 nm) 

ligger høyere sammenlignet med den røde kurven. Videre ser vi at vinduet for absorbans ved 

560 nm er mye større enn 595 nm. Dette gjør at vi får en større forskjell mellom kalibratorene 

som har en bølgelengde i midten av spekteret (rundt 560 nm) sammenlignet med de høyere 

bølgelengdene. Når vi nærmer oss en bølgelengde på 590 nm blir det vanskeligere å skille 

mellom kalibratorene fordi avstanden i absorbans blir lavere mellom dem.  
 Tabell 10: Forskjell i absorbans mellom ulike filter (595 nm- og 560 nm). 

Protein konsentrasjon  

(µg/mL)  

Absorbans (595 nm) Absorbans (560 nm)  

25 0,030 0,033 

125 0,088 0,159 

250 0,171 0,304 

500 0,336 0,595 

750 0,483 0,882 

1000 0,639 1,152 

1500 0,936 1.712 

2000 1,250 2,260 
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Figur 15: Bovin serum albumin (BSA) standardkurve målt med to ulike filtre (560 nm og 590 
nm).  
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5 Diskusjon 
Hensikten med denne oppgaven var å beskrive konsentrasjoner av takrolimus i immunceller, 

og videre sammenheng med konsentrasjoner i fullblod og farmakologisk effekt hos 

nyretransplanterte pasienter. Vi ønsket å vurdere om immunceller kunne være et egnet 

prøvemateriale ved utføring av farmakokinetiske målinger og individualisering av 

legemiddelbehandlingen hos transplanterte.  

Pasientene bruker en kombinasjon av ulike immundempende legemidler for å hindre at 

immunforsvaret går til angrep på det transplanterte organet. Tidlig etter transplantasjon brukes 

basiliximab og metylprednisolon som induksjonsbehandling og etterfølges av behandling med 

prednisolon, mykofenolat og takrolimus i induksjonsfasen. Takrolimus er en 

kalsinevrinhemmer som utøver sin effekt ved å hemme den intracellulære fosfatasen 

kalsinevrin i T-celler. Legemiddelet har et smalt terapeutisk vindu og gjør det nødvendig med 

en nøyaktig tilpassing av dosering hos den enkelte pasient for å unngå toksiske bivirkninger 

og organavstøtning. Konsentrasjonsmålinger i fullblod er derfor ofte brukt for å tilpasse 

doseringen hos nyretransplanterte. Ved Rikshospitalet, OUS er TDM implementert i den 

immundempende behandlingen hos nyretransplanterte pasienter. Blant kalsinevrinhemmerne 

har det blitt utført omfattende monitoreringsstudier med CsA, og det er rapportert at C2 

målinger gir en mer følsom prediksjon av kliniske effekter sammenlignet med målinger før 

dose (C0) (51, 54). Det er gjort færre studier for å undersøke monitorering av takrolimus, men 

nyere forskning viser at det er en svak sammenheng mellom nivå av takrolimus i fullblod og i 

immunceller hvor effekten inntreffer (50, 65). På bakgrunn av dette kan 

konsentrasjonsmålinger i relevante immunceller derfor være bedre egnet til å forutsi risiko for 

avstøtning.  

Tjueni nyretransplanterte pasienter gjennomførte MarkIt-studien og utgjorde det kliniske 

datamaterialet i dette delprosjektet. Blodprøver ble tatt før (C0) og etter (C1,5) dose ved 1 uke, 

5 uker og 1 år etter transplantasjon. Tre nyretransplanterte pasienter fra Dag/Natt studien ble 

også inkludert for intracellulær analyse av takrolimus. Det ble laget en 12/24 timers- 

konsentrasjon-tidskurve for hver pasient med en morgendose gitt klokken 09.00, og en 

kveldsdose gitt klokken 21.00. 
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 MarkIt 5.1

5.1.1 Takrolimuskonsentrasjon i fullblod  

TDM av takrolimus gjennomføres ved hyppige C0 målinger av fullblod hvor dosen justeres ut 

i fra ønskede målområder (terapeutisk område). Som følge av de hyppige 

konsentrasjonsmålingene og dosejusteringer tidlig etter transplantasjon utføres 

konsentrasjonsmålingene som oftes ikke ved steady state. Dette kompliseres ytterlig av en 

tidsvarierende farmakokinetikk som delvis skyldes endringer i hematokrit-nivåer og 

prednisolon-dose tidlig etter transplantasjon (88, 89). Median-konsentrasjon av takrolimus før 

dose (C0) lå mellom 5 og 6 µg/L ved de ulike tidspunktene etter transplantasjon. Andelen 

pasienter som var utenfor ønsket konsentrasjonsområde (3-7 µg/L) var høyest ved 5 uker (83 

%). Ved 1 uke og 1 år lå 90 % og 41 % av pasientene innenfor ønsket målområde på 

henholdsvis 3-7  µg/L og 3-5 µg/L. I studier hos nyretransplanterte har man observert en 

høyere prosentandel av pasienter som ligger innenfor ønsket målområde sent i 

transplantasjonsforløpet (6-12 måneder) sammenlignet med perioden tidlig etter 

transplantasjon (1-8 uker) (90).  Dette observeres delvis i dette delprosjektet også, med 

utgangspunkt i pasientene ved 5 uker og 1 år etter transplantasjon. Økning i konsentrasjon 5 

uker etter transplantasjon kan blant annet skyldes en nedtrapping av prednisolon-dosen fra 20 

mg til 10-15 mg ved 5 uker. Pasientene mottar vanligvis en startdose på 20 mg peroral 

prednisolon som nedtrappes til 5 mg etter 6 måneder. I en studie utført med 54 og 30 

nyretransplanterte pasienter ble det vist at seponering av prednisolon gav økte C0 nivåer av 

takrolimus i fullblod. Denne konsentrasjonen var høyest hos pasientene som seponerte en 

dose av prednisolon på 10 mg (n = 30). Mekanismen bak denne legemiddelinteraksjonen 

antas å være en induksjon av CYP3A4-enzymer via glukokortikoider (89).  

På grunn av takrolimus sitt utstrakte opptak i erytrocytter har hematokrit- nivåer blitt en viktig 

faktor for vurdering av takrolimuskonsentrasjoner i fullblod. Ved tidspunkt for 

transplantasjon holder hematokrit- nivåene seg generelt lave og øker vanligvis de første 

månedene etter transplantasjon (91). Denne økningen i hematokrit kan også påvirke 

fullblodkonsentrasjon ved 5 uker, og gi en ytterlig økning i konsentrasjon. I en studie ble det 

observert at lave hematokrit-nivåer gav et høyere distribusjonsvolum (Vd) som resulterte i mer 

ubundet legemiddel tilgjengelig for distribusjon i perifere vev (lavere blod:plasma ratio) (92).  
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5.1.2 Takrolimuskonsentrasjon i lymfocytter  

En direkte kvantifisering av takrolimus i lymfocytter kan gi en sterkere korrelasjon med 

legemiddelets immunsupressive effekt i T-celler. Takrolimus sin uforutsigbare 

farmakokinetikk og smale terapeutiske vindu gjør det hensiktmessig med en optimalisering av 

legemiddel-overvåkningen hos nyretransplanterte pasienter. Det er vist en svak korrelasjon 

mellom takrolimuskonsentrasjon i fullblod og kliniske effekter, og dette har gjort det 

vanskelig for klinikere å predikere effekten og risikoen for organavstøtning av takrolimus. 

Måling av takrolimuskonsentrasjon i PBMC kan potensielt gi en bedre sammenheng med 

klinisk effekt til legemiddelet, og være mer egnet til å predikere eventuelle 

rejeksjonsepisoder.  

Median-konsentrasjon av takrolimus før dose lå ved alle tidspunkt rundt 30 pg/-million celler. 

Tilsvarende som i fullblod forventes en økning i konsentrasjon etter dosering med takrolimus. 

Dette ble kun observert ved 1 uke etter transplantasjon hvor vi fikk en økning i median-

konsentrasjon på 95 % etter dose. Ved 5 uker og 1 år økte ikke takrolimus i PBMC fra C0 til 

C1,5, og det var en prosentvis nedgang på henholdsvis 9,4 % og 0,5 % fra C0 til C1,5 (ikke 

statistisk signifikant). Den prosentvise nedgangen i konsentrasjon fra C0 til C1,5 kan skyldes 

en interaksjon mellom prednisolon og P-gp/CYP3A. Kortikosteroider er kjent for å indusere 

både CYP3A- og P-gp aktivitet i henholdsvis lever/magesekk og enterocytter (93). Syntetiske 

glukokortikoider som prednisolon transaktiverer CYP3A4-genet gjennom effekter på 

kjernereseptorene glukokortikoid (GR), pregnan X (PGR) og konstitutiv androstan reseptor 

(CAR) (94). Det antas at induseringen av P-gp skjer på transkripsjonsnivå fordi uttrykket av 

genet som koder for P-gp (MDR1 mRNA) øker etter behandling med indusere (95).  I en 

studie med 83 nyretransplanterte ble det observert en klinisk viktig interaksjon mellom 

glukokortikoider og takrolimus. Det ble vist at effekten til induseren (prednisolon) økte 

gradvis over tid, og dette gav en større korrelasjon mellom steroid-doser og 

takrolimuskonsentrasjon 3 måneder postransplantasjon enn 1 måned postransplantasjon. 

Induseringen av CYP3A og/eller P-gp senket konsentrasjonen av takrolimus særlig etter 3 

måneder og økte behovet for en høyere daglig dose av takrolimus (93). Det ble observert at 

intracellulære nivåer av takrolimus var tilsvarende ved t0 og t1,5, og det kan antas at mangelen 

på økte takrolimuskonsentrasjoner etter dose (C1,5) kan skyldes en induksjon av CYP3A/P-gp 

via prednisolon. Det er ikke kjent hvordan denne induksjonen påvirker konsentrasjonen av 

legemidler i lymfocytter, men fordi den intracellulære distribusjonen av takrolimus påvirkes 
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av P-gp (59, 60) vil dette kunne være aktuelt i PBMC. En mulig årsak til at denne 

legemiddelinteraksjonen kun påvirker C1,5 og ikke C0 kan være at hematokrit også innvirker 

på nivåene av takrolimus ved 5 uker og 1 år. Dersom det er høyere hematokrit-nivåer ved 5 

uker og 1 år vil dette potensielt kunne gi en økning av takrolimus i fullblod som i større grad 

vil kunne tas opp i erytrocytter. Som resultat vil vi få en konkurranse mellom opptak av 

takrolimus i lymfocytter og erytrocytter.  

Variasjonskoeffisienten (CV %) i PBMC var høy ved de fleste tidspunktene etter 

transplantasjon og lå i området 51-72 % for C0 og C1,5 ved 1 uke og 5 uker. I en studie utført 

med 96 nyretransplanterte pasienter ble det observert en stor interindividuell variasjon i 

takrolimuskonsentrasjon i PBMC ved 7 dager etter transplantasjon og ved steady state. Det 

samme ble observert for takrolimus i fullblod (66). Vi så tilsvarende variasjon i 

takrolimuskonsentrasjon mellom pasientene ved 1 uke for lymfocytter. 

Variasjonskoeffisienten (CV %) var høyest i PBMC ved 1 uke og 5 uker og gav uttrykk for en 

større inter- og intraindividuell forskjell mellom pasienter sammenlignet med fullblod. Den 

analytiske usikkerheten var generelt sammenlignbar mellom takrolimus målt i fullblod (CV = 

<6 %) og PBMC (CV = <7 %), men med noe større måleusikkerhet for de laveste målingene i 

PBMC. Variasjonskoeffsienten for takrolimus-målinger ved CMIA (fullblod) og UHPLC-

MS/MS (PBMC) var på henholdsvis 9 % og 16 % ved nedre målegrense.  

Den intracellulære distribusjonen av takrolimus påvirkes av blant annet efflukspumpen P-gp. 

Pg-p er uttrykt i flere vev i kroppen inkludert lymfocytter og forhindrer en intracellulær 

akkumulering av takrolimus. Genetisk polymorfisme på ABCB1- genet (som koder for P-gp) 

kan gi en høyere eller lavere aktivitet av P-gp i lymfocytters membraner – og videre en økt 

forskjell i takrolimuskonsentrasjon mellom pasienter (60). Takrolimus blir metabolisert av 

CYP3A4 og CYP3A5, og uttrykket av CYP3A5 blir hovedsakelig bestemt av genetisk 

polymorfisme. Pasienter med CYP3A5*1 allelet krever en høyere dosering av takrolimus for å 

oppnå samme C0 nivåer som pasienter som er homozygote for CYP3A5*3. Etter 2014 ble 

genotyping av pasienter implementert i den immunsuppressive behandlingen av 

nyretransplanterte ved Rikshospitalet, OUS. Dette gjorde det mulig for klinikerne å tilpasse 

takrolimus-dosen ut i fra om pasientene hadde et aktivt enzym (CYP3A5*1*3) eller ikke 

(CYP3A5 *3*3). Uttrykket av både CYP3A5 og P-gp reguleres av pregnan X reseptoren som 

er lokalisert i lymfocytter, og denne vil også kunne påvirke de intracellulære nivåene av 

takrolimus gjennom dens effekter på ekspresjonen av P-gp og/eller CYP3A5 (64).  
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Fire av pasientene (pasient 3, 17, 23 og 30) uttrykte CYP3A5*1*3 allelet og hadde 

konsentrasjonsnivåer på henholdsvis 104 pg/ million celler, 22,3 pg/million celler, 22,2 

pg/million celler og 40,9 pg/million celler ved 1 uke etter transplantasjon.  C0 verdiene til 

pasient 17- og 23 lå under median-konsentrasjon før dose (C0) ved henholdsvis 1 uke (Cmedian 

= 22,5 pg/million celler) og 5 uker (Cmedian = 33,0 pg/million celler). Pasient 3 og 30 lå over 

median-konsentrasjon (C0) ved alle tidspunkt etter transplantasjon, men ved 1 år sank 

konsentrasjonen betraktelig og de var nærmest median-verdi (27,4 pg/million celler) ved dette 

tidspunktet.  

Hvis vi sammenligner median takrolimuskonsentrasjon (C0) mellom pasientene med eller uten 

aktivt CYP3A5-enzym ser vi at median-konsentrasjonen i fullblod er numerisk lavere hos 

pasientene som uttrykker CY3A5*1 allelet sammenlignet med de andre pasientene (n = 25). 

Median-konsentrasjon i fullblod ved C0 var på henholdsvis 4,8 µg/L (n = 4) og 5,2 µg/L (n = 

25) ved 1 uke, 5,9 µg/L (n = 4) og 6,3 µg/L (n = 25) ved 5 uker og 5,3 µg/L (n = 4) og 5,4 

µg/L (n = 25) ved 1 år. Til tross for dette var det ingen statistisk signifikant forskjell i median-

konsentrasjon mellom pasienter med eller uten aktivt CYP3A5-enzym, og vi kan i 

utgangspunktet ikke si at den ene median- konsentrasjonen var reelt lavere enn den andre.  

I PBMC var median-konsentrasjon hos pasienter som uttrykte et aktivt CYP3A5-enzym 

numerisk høyere sammenlignet med pasienter som ikke uttrykte et aktivt enzym. Den største 

forskjellen i konsentrasjon ble observert særlig ved 1 uke og 5 uker etter transplantasjon. 

Median-konsentrasjonen i PBMC ved C0 var 29 % og 44 % høyere ved henholdsvis 1 uke og 

5 uker hos pasientene som uttrykte CYP3A5. Ved 1 år var det intracellulære nivået av 

takrolimus tilsvarende mellom dem som uttrykte og dem som ikke uttrykte CYP3A5. Det var 

heller ingen signifikant forskjell i median takrolimuskonsentrasjon i PBMC mellom pasienter 

med eller uten aktivt CYP3A5-enzym. Den samme mangelen på statistisk signifikans ble 

observert etter dose (t1,5) i PBMC. I utgangspunktet forventes det en lavere 

takrolimuskonsentrasjon hos pasienter som uttrykker CYP3A5-enzymet sammenlignet med 

pasienter som ikke uttrykker CYP3A5. I tidligere studier har man sett høyere C0 hos pasienter 

med homozygot CYP3A5*3 allel, men dette har kun blitt observert for 

takrolimuskonsentrasjon i fullblod (66).  Pasient 3- og 30 sine høye C0-verdier ved 1 uke og 5 

uker er med på å øke median-konsentrasjon i PBMC betraktelig i gruppen som uttrykte 

CYP3A5. En mulig mekanisme bak disse observasjonene kan være at pasienter som uttrykker 

CYP3A5 vil sannsynligvis ha høyere nivåer av takrolimus-metabolitter (med forbehold om at 
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datene fra pilotstudien er begrenset). Slike metabolitter er med på å øke nivået av takrolimus i 

PBMC ved å hemme Pg-p effluks.  

Pasient 3 skiller seg ut ved å ha den høyeste konsentrasjonen ved 1 uke (C0= 104 pg/million 

celler). Denne pasienten uttrykte både CYP3A5*1/*3 og CYP3A4 *1*22*. Disse to 

genvariantene medfører henholdsvis økt og redusert CYP3A-aktivitet. I en studie med 49 

nyretransplanterte pasienter behandlet med takrolimus så man på effekten av CYP3A4*22 

allelet på takrolimus-doseringen. I studien ble det bekreftet at effekten av allelet var avhengig 

av tiden etter transplantasjon, og at mer enn 60 % av variasjonen i takrolimuskonsentrasjon 

ble forklart av CYP3A4*22 og CYP3A5*3 alleler til sammen (63). I en annen studie med 96 

nyretransplanterte ble det observert at pasienter som uttrykte CYP3A4*22 allelet hadde 52 % 

høyere dosejustert konsentrasjon av takrolimus sammenlignet med pasienter som var 

homozygote for CYP3A4 («wildtype» allelet). Dette ble observert de to første ukene etter 

transplantasjon (96). Sammenlignet med median-konsentrasjon ved 1 uke og 5 uker, hadde 

pasient 3, 4,6 -og 2,8 ganger høyere konsentrasjon ved de nevnte tidspunktene etter 

transplantasjon (C0). Etter 1 år sank konsentrasjonen til 29,0 pg/million celler, og lå da på 

samme konsentrasjonsnivå som mesteparten av de resterende pasientene. Vi observerte 

samme mønster for pasienten i fullblod med konsentrasjoner på henholdsvis 5,2 µg/L, 7,4 

µg/L og 3,2 µg/L ved 1 uke, 5 uker og 1 år etter transplantasjon. Ved 1 år postransplantasjon 

har man muligens klart å justere dosen slik at den korrelerer for både et aktivt CYP3A5-

enzym og CYP3A4*22 allelet som medfører redusert metabolisme.  

Det er usikkert hvordan effekten av polymorfisme i ABCB1-genet påvirket den intracellulære 

takrolimuskonsentrasjonen hos pasientene fordi vi ikke hadde tilgjengelig data på hvilket allel 

de bærte. I tidligere studier har man sett at bærere av noen genvarianter (1199G>A, 3435C>T, 

2677G>T/A) gav en høyere takrolimuskonsentrasjon i PBMC. Konsentrasjoner i fullblod var 

derimot ikke signifikant påvirket av polymorfisme på ABCB1-genet. Man har altså sett at 

polymorfisme i ABCB1-genet påvirker takrolimuskonsentrasjoner i PBMC i større grad enn i 

fullblod (66). Dette kan videre medvirke i spredningen av takrolimuskonsentrasjon mellom 

pasienter i PBMC og gi en høyere variasjonskoeffisient (CV %) sammenlignet med fullblod. 

Genvarianter i CYP3A5, CYP3A4 og ABCB1-genet til P-gp kan påvirke 

takrolimuskonsentrasjon i PBMC og gi uttrykk for en høy variasjonskoeffisient (CV %) 

mellom pasienter.   
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5.1.3 Rejeksjonsepisoder 

Syv pasienter gjennomgikk en eller flere rejeksjonsepisoder (2 kliniske og 5 subkliniske) i 

tiden etter transplantasjon. Til tross for at noen pasienter lå relativt lavere i konsentrasjon ved 

tidspunkt for rejeksjon var det ingen signifikant forskjell i fullblodkonsentrasjon av 

takrolimus (C0) mellom pasienter som hadde rejeksjon og pasienter som ikke hadde rejeksjon. 

Pasient 8 med rejeksjon lå under ønsket terapeutisk område (3-7 µg/L) ved 1 uke, og pasient 7 

med rejeksjon lå over ønsket terapeutisk område ved 1 år (3-5 µg/L) (Figur 7).  Resten av 

pasientene med rejeksjon lå innenfor det anbefalte målområdet ved de ulike tidspunktene for 

rejeksjon. I PBMC var det heller ingen signifikant forskjell i takrolimuskonsentrasjon før (t0) 

og etter (t1,5) dose mellom pasienter med- og uten rejeksjon.  

  

I en metaanalyse av 64 studier så man på korrelasjonen mellom konsentrasjon av takrolimus 

før dose (C0) og forekomsten av rejeksjon hos levertransplanterte pasienter. Man konkluderte 

med at det var ingen korrelasjon mellom C0 nivåer av takrolimus og akutte rejeksjoner de 

første månedene etter transplantasjon (97). I en annen studie samlet man data inn fra tre 

kliniske studier med nyretransplanterte for å se videre på korrelasjonen mellom C0-nivåer av 

takrolimus og rejeksjonsepisoder. Mesteparten av de biopsiverifiserte rejeksjonene forekom 

den første måneden etter transplantasjon. Det var ingen signifikant korrelasjon mellom 

forekomsten av akutte rejeksjoner og C0-nivåer av takrolimus det første året etter 

transplantasjon. Det samme ble observert for de biopsiverifiserte rejeksjonene 1 måned etter 

transplantasjon. Konsentrasjonen av takrolimus hos pasienter med rejeksjon var ikke 

signifikant forskjellig fra pasienter uten rejeksjon. Videre ble det observert at det ikke var noe 

forskjell i takrolimuskonsentrasjon mellom høy-risiko og lav-risiko pasienter. I disse studiene 

var C0 sannsynligvis styrt ved hjelp av TDM. Dette kan ha ført til at en stor andel av 

pasientene lå innenfor terapeutisk målområde. Som resultat vil det da være vanskeligere å 

påvise sammenheng mellom takrolimuskonsentrasjon (C0) og klinisk effekt (98).  

Resultatene fra delprosjektet var i tråd med observasjoner i de tidligere studier. Det var ikke 

korrelasjon mellom takrolimuskonsentrasjoner i fullblod og forekomsten av rejeksjoner. De 

fleste pasientene lå innenfor terapeutisk vindu. Til sammen indikerer dette at det ikke er 

realistisk å forbedre takrolimus-behandlingen ved å forsøke å styre C0 mer presist. Dersom det 

ikke hadde vært brukt TDM av C0 ville man enklere sett sammenhenger mellom C0 og 

kliniske utfall hos pasientene.  
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I en studie med 90 levertransplanterte som stod på takrolimus-monoterapi så man på 

korrelasjon mellom takrolimusnivåer i PBMC og rejeksjon. Rejeksjonspasientene i studien 

hadde signifikant lavere konsentrasjonsnivåer i PBMC ved henholdsvis 3, 5 -og 7 dager etter 

transplantasjon. Resultatene indikerte at takrolimuskonsentrasjoner i PBMC korrelerte både 

for utvikling og alvorligheten av rejeksjon fra 3 dager etter transplantasjon (65). I vårt 

delprosjekt observerte vi tilsvarende som i fullblod ingen signifikant forskjell i konsentrasjon 

i PBMC mellom pasienter med rejeksjon og pasienter uten rejeksjon. En mulig årsak til 

mangel på korrelasjon mellom takrolimuskonsentrasjon og forekomsten av rejeksjon kan 

skyldes at det var et lite antall pasienter med stor spredning i konsentrasjonsnivåer. MarkIt 

pasientene brukte i tillegg en kombinasjon av andre legemidler (mykofenolat og prednisolon) 

som også kunne påvirke forekomsten av rejeksjon og dermed gjøre korrelasjonen mot 

takrolimus mer krevende å påvise.  

En annen mulig årsak til mangel på korrelasjon kan skyldes en påvirkning på 

rejeksjonssprosessen fra det medfødte immunforsvaret. Det er allerede kjent at T-celler har en 

kritisk rolle i akutt rejeksjon og er med på å mediere prosessene ved allogjenkjennelse; men i 

nyere tid har man sett at det medfødte immunforsvaret også spiller en rolle i utviklingen av 

akutte rejeksjoner. Det medfødte immunforsvaret initierer en tidlig immunrespons mot det 

skadde vevet ved å oppregulere proinflammatoriske mediatorer i transplantatet før selve T-

celle responsen. Denne responsen har vist seg å være avhengig av det adaptive 

immunsystemet (99).  Et medfødt immunsystem blir ikke påvirket av kalsinevrin på samme 

måte som T-celler, og man vil ikke få samme behov for bruk av kalsinevrinhemmere til å 

forhindre rejeksjoner. På bakgrunn av dette kan sammenhenger mellom konsentrasjonsnivå av 

takrolimus og rejeksjon bli svakere.  
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5.1.4 Korrelasjon mellom takrolimus i fullblod og lymfocytter 
(PBMC)  

Vi observerte statistisk signifikant korrelasjon mellom PBMC og fullblod ved 1 uke og 1 år 

før og etter dose. Ved 5 uker var det ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom PBMC og 

fullblod, verken før eller etter dose. Ved både 1 uke og 1 år ble det observert en tilsynelatende 

lavere korrelasjon før dose sammenlignet med etter dose. Den prosentvise økningen i 

konsentrasjon fra t0 til t1,5 var statistisk signifikant og tilsvarende ved 1 uke i både fullblod 

(110 %) og lymfocytter (95%). Ved 5 uker og 1 år var den intracellulære konsentrasjon av 

takrolimus tilsynelatende uendret fra t0 til t1,5. I fullblod var det imidlertid en signifikant 

økning fra t0 til t1,5 også ved 5 uker og 1 år. Korrelasjonsplottet for C0 ved 1 uke inkluderte en 

uteligger som kunne gi et særlig utslag på korrelasjonsanalysen (Figur 9). Hvis punktet ble 

eksludert økte korrelasjonskoeffsienten for C0 ved 1 uke fra 0,558 til 0,760.  

En betydelig andel av studiene som har blitt publisert i forbindelse med monitorering av 

takrolimus i PBMC er gjennomført av Wallemaq og -Capron et al. I disse studiene har man 

sett en mangel på korrelasjon mellom takrolimuskonsentrasjon i PBMC og fullblod ved både 

1 uke og 4 uker etter transplantasjon. I vårt delprosjekt observerer vi mangel på korrelasjon 

kun ved 5 uker etter transplantasjon, og dette skyldes trolig effekter fra både CYP3A5 og P-

gp som takrolimus er substrat for. Capron et al. har rapportert at polymorfisme i både 

CYP3A5 og ABCB1-genet til P-gp gir en mangel på korrelasjon mellom fullblod og PBMC. 

Andre faktorer som potensielt bidrar til manglende korrelasjon er metabolitter som dannes via 

CYP3A (påvirker aktiviteten av Pg-p), og induksjon av CYP3A og ABCB1 via 

glukokortikoider (50, 66).  

Korrelasjonen mellom takrolimus i fullblod og PBMC er med på å avgjøre om det er 

interessant å se på takrolimuskonsentrasjoner i PBMC eller ikke.  Monitorering av takrolimus 

i PBMC kan være relevant hvis det er observert ingen eller svak korrelasjon mellom 

konsentrasjoner i fullblod og PBMC. Hvis det derimot er observert en sterk korrelasjon 

mellom konsentrasjoner i fullblod og PBMC vil målinger i fullblod være en god nok 

refleksjon på intracellulære målinger. Ved ca. 5 uker postransplantasjon er risikoen for 

rejeksjoner stor og behovet for en god monitorering av takrolimus blir derfor kritisk. I dette 

tilfellet er det viktig å se potensialet ved bruk av intracellulære målinger i stedet for målinger i 

fullblod, siden det her var svak korrelasjon mellom de to ulike prøvematerialene. 

Korrelasjonen ved 1 uke og 1 år kunne ikke karakteriseres som sterk (særlig før dose) selv om 
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den var statistisk signifikant. Dette innebærer at bruk av intracellulære målinger bør 

undersøkes videre både i tidlig og senere fase etter nyretransplantasjon. 

En annen faktor som kan tenkes å påvirke korrelasjonen mellom takrolimus i fullblod og 

PBMC er endringer i nivået av albumin.  I plasma er omtrent 99 % av takrolimus bundet til 

plasmaproteinene albumin og alfa1-syre glykoprotein (AAG). I både lever-og 

nyretransplanterte pasienter er det observert en endring i nivået av albumin etter 

transplantasjon. På bakgrunn av takrolimus sin høye binding til albumin vil pasientenes 

albumin-nivå kunne påvirke legemidlets frie fraksjon, og videre påvirke dens fordeling til 

PBMC. I en tidligere studie ble det demonstrert at albumin ikke var en «uavhengig faktor» 

ved korrelasjon mellom fullblod og intracellulære takrolimuskonsentrasjoner. Tiden etter 

transplantasjon vil kunne påvirke albumin-nivåer og da muligens også takrolimus i PBMC vs. 

fullblod (100).  

 Detaljert farmakokinetikk gjennom doseintervall 5.2

5.2.1 Farmakokinetikk i fullblod 

De tre pasientene som fikk kartlagt farmakokinetikk gjennom doseintervallene, hadde 

forholdsvis lik C0 (4,6-5,6 µg/L) som lå innenfor terapeutisk område. En av pasientene var 

heterozygot for CYP3A5*1. Pasientene utviste en stor forskjell i konsentrasjon-tidskurvene 

mellom hverandre og i kurveforløpet mellom dag-og nattdosen. Pasient 13b og-14b hadde tmax 

på 4 timer med Cmax på henholdsvis 9,4 µg/L og 11,3 µg/L etter første dose klokken 09.00. 

Etter den andre dosen klokken 21.00 fikk pasientene lavere Cmax på henholdsvis 6,3 µg/L (tmax 

= 4 timer) og 7,9 µg/L (tmax = 6 timer). Pasient 15b hadde den laveste Cmax etter både dag-og 

nattdosen sammenlignet med pasient 13b-og 14b. Cmax for dag-og nattdosen lå på henholdsvis 

7,3 µg/L og 5,8 µg/L etter 2,5 timer og 5 timer. Pasient 15b utviste også en saktere 

distribusjon- og eliminasjon av legemiddelet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke farmakokinetikken til takrolimus og gi uttrykk for 

konsentrasjon-tidskurver med ulike forløp. En medvirkende årsak til at vi ikke observerte en 

klassisk formet konsentrasjon-tidskurve hos pasientene i fullblod (n = 3) kan skyldes at 

pasientene hadde spist et måltid før doseinntak med takrolimus. Pasientene spiste frokost 30-

45 minutter før første dose med takrolimus på morgenen, - og middag 3-4 timer før andre 
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dose med takrolimus på kvelden. En ideelt formet konsentrasjon-tidskurve forekommer som 

oftest når pasientene faster før doseinntak med legemiddelet. For takrolimus har man sett at 

inntak av mat kan påvirke legemiddelets orale absorpsjon, og det antas at mat med høyt 

fettinnhold gir en større effekt på absorpsjon sammenlignet med mindre fettholdig mat. Det er 

blant annet observert en saktere absorpsjon og en økning i Cmax og AUC etter inntak av mat 

(68, 69). Pasienter som tar takrolimus under eller like etter et måltid får økt både 

absorpsjonshastigheten og biotilgjengeligheten (101, 102).  

 

Konsentrasjon-tidskurvene til pasientene viste generelt høyere Cmax etter administrasjon av 

morgendosen sammenlignet med kveldsdosen. I tillegg observerte vi at tmax var lavest etter 

morgendose for både pasient 14b og 15b. C0 var tilsvarende etter morgen -og kveldsdose.  

Arealet under konsentrasjon-tidskurven for morgendosen (AUC0-12) var tilsynelatende større 

enn etter kveldsdosen (AUC12-24). En mulig årsak til denne forskjellen kan være en cirkadisk 

variasjon i farmakokinetikken til takrolimus. Cirkadisk variasjon henger sammen med at de 

naturlige biologiske døgnsvingningene påvirker farmakokinetiske parametere hos pasienter, 

men det er fortsatt få studier som faktisk har rapportert at farmakokinetikken til takrolimus 

utviser en cirkadisk variasjon (56, 103, 104). Tidsintervallet mellom matinntak og 

administrasjon av takrolimus har også vist seg å være en påvirkende faktor i den cirkadiske 

variasjonen (69).   

Videre har man sett at de første årene etter transplantasjon er assosiert med et 

distribusjonsvolum som er i konstant forandring på grunn av endringer i henholdsvis 

kortikosteroid dose og økning i hematokrit -og albumin-konsentrasjoner (101, 105). I en 

farmakokinetisk populasjonsmodell ble det observert at CYP3A5 polymorfisme og 

hematokrit-nivåer var signifikant assosierte med takrolimus sin tilsynelatende clearance 

(CL/F) (101). Kortikosteroider påvirker også clearance ved at de induserer CYP3A aktivitet. 

Dette vil særlig reflekteres over på konsentrasjon-tidskurvene til pasienter som uttrykker 

CYP3A5 og vil resultere i en betraktelig økning i den orale clearance og en reduksjon i AUC 

(106).  

Blodprøvene fra disse pasientene var fryst ned i 3 måneder før selve analysen ble utført. Det 

var problemer med små koagler i prøvene etter opptining, og dette kan ha gitt større 

usikkerhet i enkelte av målepunktene på kurvene. 
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5.2.2 Farmakokinetikk i lymfocytter  

Intracellulær takrolimus ble kun målt 0-12 timer etter morgendosen på grunn av lave 

hematokrit-nivåer utover kvelden som gjorde at blodprøvetakingen måtte begrenses videre. 

De fleste studier av intracellulær takrolimus har normalisert takrolimusmengden ved å ta 

utgangspunkt i et volum som tilsvarer en million celler (per cellemengde). Resultatene våre 

indikerte at bruk av celletall i hver pellet (pg/million celler) kunne være problematisk, gjerne 

fordi celletellingene ikke hadde tilstrekkelig presisjon.  

Konsentrasjon-tidskurvene til de tre pasientene hadde til felles en forholdsvis stabil 

eliminasjonsfase for takrolimus i PBMC. Absorpsjonsfasen var mer preget av svingninger i 

konsentrasjon og gav flere små topper før Cmax ble nådd. En mulig årsak til at punkter i 

konsentrasjonskurven hadde stor og tilsynelatende tilfeldig variasjon (særlig i begynnelsen av 

konsentrasjonsforløpet) kunne skyldes en upresis celletelling. Vortexing og pipettering av 

cellesuspensjonen kunne også påvirke utfallet for celletellingen. Hvis det ikke utføres en god 

vortexing/blanding av cellesuspensjonen før pipettering og det i tillegg pipetteres fra toppen 

eller bunnen av røret (i stedet for midten hvor det er minst variasjon i cellekonsentrasjonen) 

kan det gi et celletall som ikke er nøyaktig nok. I suspensjoner ligger ofte cellene i små 

klynger og det kan være nødvendig å pipettere opp og ned et par ganger for å løse opp celle-

klyngene. Et annet forhold som kan ha interferert med prøveresultatene er kontaminering med 

erytrocytter under celleisoleringen. Kontaminering observeres når PBMC-laget får en 

rødlig/rosa farge ved isolering. Det kan være en mulighet å minke denne kontamineringen ved 

å fjerne erytrocytter ved for eksempel en lyseringsprosess. Det bør i så fall vurderes om det er 

akseptabelt å bruke en lyseringsbuffer for røde blodceller som etterfølger isoleringen av 

PBMC.  

Hvis vi sammenligner konsentrasjonsforløpet 0-12 timer mellom fullblod og PBMC vil 

pasient 15b ha mest avvikende kurver. Det var betydelig forskjell i tmax og i selve formen til 

kurvene. tmax til pasient 15b lå på henholdsvis 6 timer i PBMC og 2,5 timer i fullblod. 

Takrolimus i fullblod var preget av en sakte absorpsjon og forholdsvis flatt 

konsentrasjonsforløp uten noen særlig høye topper. I PBMC var det derimot flere høye topper 

etter hverandre og ingen sakte frigjøring av legemiddelet som vi observerte i fullblod. Pasient 

14b hadde lignende fullblod-og PBMC-kurver med to topper før Cmax ble nådd etter 

henholdsvis 4 timer i fullblod og 6 timer i PBMC. Pasient 13b nådde Cmax etter henholdsvis 6 

timer i PBMC -og 4 timer i fullblod.  
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I en studie av 10 levertransplanterte ble det observert en korrelasjon mellom AUC0-12 i 

fullblod og AUC0-12 i PBMC kun ved dag 1, og ikke ved dag 7 etter transplantasjon (60). Så 

langt er det kun denne studien som har undersøkt forholdet av AUC0-12 mellom fullblod og 

PBMC. I vårt tilfelle er det for få pasienter til å kunne utføre en korrelasjonsanalyse. Vi kan 

derimot spekulere i at den største likheten mellom AUC0-12 i fullblod og PBMC observeres for 

pasient 14b (16 dager etter transplantasjon).   

 

 Optimalisering av metode 5.3

5.3.1 Proteinmålinger i cellelysat  

Proteinmåling ble forsøkt som et alternativ til celletelling for å kvantifisere mengde 

cellemateriale i isolerte pelleter. Det anbefales at absorbansen måles nær 562 nm på en 

plateleser, men bølgelengder fra 540-590 nm kan også benyttes.  Plateleseren som ble 

benyttet til analyse av Dag/Natt prøvene hadde en bølgelengde på 595 nm. Resultatene fra 

metodeundersøkelsen viste at signalene ved de aktuelle proteinkonsentrasjonene (BSA- 

standardkurve) lå høyere ved bruk av filteret på 560 nm. Et filter med en bølgelengde i midten 

av absorbanspekteret gir høyere intensitet og følgende sikrere analyse av pasientprøver som 

inneholder lav proteinkonsentrasjon. Et signal som ligger lavt på standardkurven er 

vanskeligere å skille fra bakgrunnsstøy. Signaler som ligger nederst i BSA- standardkurven 

gir dermed usikre resultater, og som følge av dette kan det observeres særlig avvik fra 

forventet konsentrasjonsforløp der proteinnivået er meget lavt.   

 

Pasient 13b hadde et fint konsentrasjonsforløp fram til de fire siste punktene hvor det forekom 

en betraktelig økning i konsentrasjon i det som skulle være eliminasjonsfasen. Dette kunne ha 

en sammenheng med at de fire siste punktene på kurven lå i det lavere området (mellom 250 

µg/mL og 125 µg/mL) på BSA-standardkurven. Pasient 14b nærmet seg det lavere området på 

standardkurven ved første topp etter 4 timer. Proteinsignalene holdt seg lave i prøver fra 

klokken 11.30 til 15.00 (rundt 0,3). Etter klokken 15.00 økte proteinsignalet fra 0,322 til 

0,526 og holdt seg på dette nivået gjennom konsentrasjonsforløpet til den andre toppen. Et 

lavere proteinsignal ble også observert for pasient 14b senere i eliminasjonsfasen, og det var 

derfor ikke et like fast mønster på hvor de lave proteinsignalene i konsentrasjon-tidskurven 
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befant seg slik som vi så for pasient 13b. Pasient 15b nærmet seg det lavere området på BSA-

standardkurven ved andre topp etter 3 timer. Proteinsignalene var også i det lavere området på 

standardkurven mot slutten av eliminasjonsfasen.  

 

Vi kan konkludere med at lave proteinsignaler kan påvirke sikkerheten i resultatene, og at det 

vil være viktig å bruke et filter som gir høyest mulig absorbans siden en del av cellelysatene 

vil ha lav proteinkonsentrasjon.  
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 Feilkilder og svakheter 5.4
I MarkIt-studien manglet det prøver fra pasient 21 og 22 ved 1 år før (C0) og etter (C1,5) dose. 

Dette kan påvirke den statiske analysen ved 1 år, og eventuelt påvirke analysen mellom de 

ulike tidspunktene etter transplantasjon. Det bør videre tas i betraktning at det er få studier 

som har målt intracellulær takrolimus tidligere, og metoden for celleisolering/måling ved 

UHPLC-MS/MS kan dermed være gjenstand for forbedring.  Capron et.al beskrev for første 

gang en validert LC-MS/MS metode for kvantifisering av takrolimus i PBMC. Denne 

metoden var blitt brukt i 162 kliniske prøver samlet fra 65 pasienter som undergikk 

nyretransplantasjon (61).  Pasientprøvene ble hovedsakelig samlet inn tidlig i 

transplantasjonsforløpet (1 måned eller før), og flere pasienter senere i 

transplantasjonsforløpet (etter 1 måned) bør derfor inkluderes for en sikrere validering av 

metoden.  

Videre observerte vi at noen av de isolerte pelletene var sterkere farget med rødt/rosa, og dette 

var en indikasjon på kontaminering med erytrocytter. Man bør evaluere betydningen av dette, 

samt forsøke å endre metoden slik at røde blodceller fjernes mer fullstendig, for eksempel ved 

lysering. Takrolimus i fullblod og lymfocytter ble videre målt ved ulike metoder. Takrolimus 

i fullblod ble målt ved CMIA (immunkjemi), mens intracellulær takrolimus ble målt ved 

UHPLC-MS/MS. Hvis det inkluderes flere pasienter for intracellulær analyse av takrolimus 

bør alle pasientprøvene analyseres ved UHPLC-MS/MS (fullblod + PBMC), og korrelasjonen 

mellom fullblod og PBMC bør sammenlignes med tidligere resultater.  

Blodprøvene til pasientene i Dag/Natt studien var fryst ned i 3 måneder før selve analysen ble 

utført. Koagulert blod med fibrindannelse kan interferere med prøveresultatene om det ikke 

blandes godt nok før bruk.  Det bør derfor vurderes i hvilken grad dette kan eller ikke kan 

påvirke takrolimuskonsentrasjonene i fullblod. Proteinanalysen av Dag/Natt prøvene ble 

utført med et filter som lå over det optimale bølgelengde-området, og dette kan ha påvirket 

sikkerheten i noen av resultatene fra analysen. Det mest optimale hadde vært å brukt et filter 

med en bølgelengde på rundt 562 nm (et slikt filter ble anskaffet, men det var ikke 

tilstrekkelig cellemateriale fra pasientene til en direkte sammenligning).   
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 Veien videre  5.5
Flere pasienter bør inkluderes for intracellulær analyse av takrolimus i fremtiden. Dette 

gjelder særlig for pasienter rundt 5 uker postransplantasjon hvor det ikke ble observert 

korrelasjon mellom takrolimus i fullblod og PBMC. Ved å inkludere flere pasienter ved de 

allerede studerte tidspunktene etter transplantasjon kan det være mulig å reanalysere 

korrelasjonen og undersøke om samme mønsteret for korrelasjon mellom fullblod og PBMC 

fortsatt er gjeldende. Samtidig er det viktig å se videre på endringer i intracellulære 

konsentrasjoner over tid. Det er også et poeng i å inkludere flere pasienter til en 

konsentrasjon-tidskurve med intracellulære målinger. Om det inkluderes nok pasienter er det 

mulig å foreta en korrelasjonsanalyse mellom AUC i PBMC og AUC i fullblod.  

Av genetiske undersøkelser hadde vi kun tilgjengelig genvarianter i CYP3A4 – og CYP3A5-

enzymer hos pasientene. En tilleggsanalyse av P-gp genekspresjon i PBMC kan potensielt 

bidra til å forklare den intracellulære variasjonen i takrolimuskonsentrasjoner som er 

observert hos pasienter. I denne oppgaven har vi fokusert på avstøtning som klinisk 

endepunkt, men det kan også være relevant å se på andre nyttige endepunkter og fysiologiske 

parametere som infeksjoner etter transplantasjon, økning i serum kreatinin, andel DR HLA-

mismatcher og panel reaktive antistoffer (PRAs). I tillegg trengs det mer kunnskap om 

hvordan glukokortikoider påvirker uttrykket av P-gp/CYP3A i lymfocytter.   

En proteinanalyse ble i første omgang kun foretatt for pasientprøvene fra Dag/Natt studien, 

men det kan også være aktuelt å foreta en analyse av MarkIt-prøvene.  Metoden for 

proteinanalyse bør valideres for tilstrekkelig lave proteinkonsentrasjoner før den kan benyttes 

til en videre analyse av pasientprøvene. Til videre undersøkelse kunne det også være 

interessant å måle metabolitter i fullblod og vurdere korrelasjon mot takrolimus i PBMC.  

 

 

 

 

 

77 
 



6 Konklusjon 
Etter nyretransplantasjon er det essensielt å starte behandling med immunsuppressiva for å 

forhindre avstøtning av transplantatet. Takrolimus er blitt trukket frem som det foretrukne 

legemiddelet blant kalsinevrinhemmerne. Problematikken rundt bruken av takrolimus har 

vært knyttet til komplikasjoner som oppstår som følge av legemiddelets smale terapeutiske 

vindu. Over-og undereksponering kan gi uttrykk for både toksiske bivirkninger og 

organrejeksjon hos den transplanterte pasienten. I tillegg har takrolimus vist å ha en stor intra- 

og interindividuell variabilitet relatert til farmakokinetikk, -dynamikk og – genetikk.  

I dette delprosjektet har vi sett på metoder som kan videreutvikles til å optimalisere 

individualiseringen av takrolimusbehandlingen hos nyretransplanterte med utgangspunkt i 

legemiddelnivåer i immunceller. Den intracellulære konsentrasjonen av takrolimus ble 

undersøkt ved å isolere PBMC fra lymfocytter ved en såkalt gradient-sentrifugering 

(Leucosep®).  

Resultatene viser at takrolimus i PBMC utviser en større inter-og intraindividuell forskjell 

mellom pasienter sammenlignet med fullblod (høyere variasjonskoeffsient (CV %)). Dette 

samsvarer med funn i tidligere studier, og støtter at den intracellulære distribusjonen av 

takrolimus potensielt kan bli påvirket av polymorfisme i ABCB1 og CYP3A5.  Det ble ikke 

observert en signifikant forskjell i konsentrasjonen av takrolimus (C0) i fullblod og PBMC 

mellom pasienter som hadde rejeksjon og pasienter som ikke hadde rejeksjon. Større studier 

med tilstrekkelig statistisk teststyrke bør gjennomføres for å undersøke sammenheng mellom 

avstøtning og takrolimus i PBMC.  

Korrelasjonsanalysen mellom takrolimus i fullblod og lymfocytter (PBMC) gav en statistisk 

signifikant korrelasjon ved 1 uke og 1 år. Ved 5 uker var det ingen statistisk signifikans, men 

korrelasjonen ved 1 uke og 1 år (særlig ved t0) kunne heller ikke (til tross for en statistisk 

signifikans) karakteriseres som sterk. Dermed er det mulig at intracellulære målinger kan 

generere andre prediksjoner av klinisk utfall enn målinger i fullblod, og takrolimus i PBMC 

bør undersøkes videre både i tidlig og senere fase etter nyretransplantasjon. Mangel på 

korrelasjon henger sannsynligvis sammen med at pasientene har variabel P-gp-aktivitet i 

PBMC. I tillegg er det mulig at variabel CYP3A-aktivitet og albumin-nivå kan spille en rolle 

for den intracellulære fordelingen av takrolimus. 
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Konsentrasjon-tidskurvene til takrolimus i PBMC utviste en uforventet høy variasjon innen 

hver pasient og indikerte at bruk av celletall i hver pellet (pg/million celler) kunne være 

problematisk fordi celletellingene kunne ha utilstrekkelig presisjon. På bakgrunn av dette 

kunne proteinmålinger være mer reproduserbart enn celletelling, med en fortusetning om at 

proteinnivåene som måltes ikke var for lave.  
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