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Hjertetransplantasjoner  
i norge

Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Et stadig økende antall pasienter med 
hjertesvikt har ført til nye og bedre behand-
lingsmetoder for å kunne bedre overlevelse 
og livskvalitet. Det har over flere år vært 
økende bruk av kardial synkroniseringste-
rapi (CRT) og hjertestarter (ICD), og i de 
siste årene har implanterbare hjertepum-
per også blitt et reelt behandlingstilbud 
for de aller sykeste. Hjertetransplantasjon 
er fremdeles et førstevalg for en selektert 
gruppe pasienter med den mest alvorlige 
prognosen som tilfredsstiller internasjonalt 
aksepterte retningslinjer for hvem som skal 
kunne tilbys transplantasjon (1).

På landsbasis har hjertetransplanta-
sjon minimal epidemiologisk betydning, 
men for den enkelte pasient er det en 
mulighet for en ny start på et tilnærmet 
normalt liv. Korttidsprognose etter hjerte-
transplantasjon har vært lite forandret siste 
tiår, men økende kunnskap om immunsup-
presjon, cancer og koronarsykdom har 
bedret langtidsoverlevelsen (2). Pasientene 
er imidlertid avhengig av at behandlerap-
paratet har kunnskap om seleksjon, forløp, 
medisinering og potensielle komplikasjoner 
etter en hjertetransplantasjon.

Siden 1983 har 720 pasienter blitt 
hjertetransplantert i Norge (pr. 1.1.2012). Vi 
lå i 2008 på verdenstoppen med 7,7 hjerte-
transplantasjon pr. million innbyggere pr. år. 

I Europa og USA har hjertetransplantasjon-
raten vært fallende, mens vi her i Norge har 
klart å tilby ca. 30-35 pasienter hjertetrans-
plantasjon årlig. Mye av æren ligger hos de 
prehospitale tjenester; lokal- og regionsyke-
hus som ved god donorpolitikk og preserva-
sjon gjør transplantasjoner mulig. Vi får ca. 
90 % av organene fra Norge, de siste 10 % 
gjennom Scandiatransplant.

Seleksjon av kandidater for hjer-
tetransplantasjon følger internasjonale 
retningslinjer. Disse ble revidert etter at 
betablokkere, ICD og CRT ble en del av 
standard hjertesviktbehandling. Maksi-
malt surstoffopptak (VO2max) har klasse I 
B-anbefaling hvor ≤ 12 ml/kg/min regnes 
som en god indikasjon for at pasientens 
kardiopulmonale status tilsier en svært 
redusert prognose eller at fysisk kapasitet er 
såpass redusert at livskvalitet minimalise-
res. For pasienter intolerante for betablokker 
anvendes ≤ 14 ml/kg/min som anbefalt 
grense for å kunne gå videre med utred-
ning (3). Det er ca. 100 individuelle faktorer 
som har prognostisk verdi ved hjertesvikt. 
De viktigste parametre er systematisert i 
hjertesviktalgoritmer (Heart Failure Survival 
Score og Seattle Heart Failure Model) som 
har blitt evaluert som sterke prediktorer. 
De to scoring-systemene viser likeverdig 
prognostisk verdi (4) og har også vist seg 
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å være sterkere enn VO2max alene (5). Heart 
Failure Survival Score er en relativt komplisert 
algoritme; [(0,0216 x hvilepuls) + (-0,0255 
x gjennomsnitts-blodtrykk) + (-0,0464 x 
venstre ventrikkels EF) + (-0,047 x serum-
natrium) + (-0,0546 x VO2max) + (0,608 
ved grenblokk > 120 ms) + (0,6931 ved 
koronar hjertesykdom). Ved høy risiko 
(score ≤ 7,19) estimeres en ca. 60 % ett års 
overlevelse (5). Det er redegjort for prog-
nose ved bruk av VO2max alene samt begge 
hjertesvikt-algoritmene med og uten bruk 
av ICD og CRT (5).

Det skal bemerkes at VO2max også 
er avhengig av pulmonal status. Økende 
grad av lungesykdom gir respektiv risiko 
ved kirurgi og redusert funksjonsnivå etter 
hjertetransplantasjon. Synkron hjerte- og 
lungetransplantasjon gjøres svær sjelden 
(< 100 pr. år på verdensbasis), og med for-
høyet mortalitet (2). Absolutt røykekutt de 
siste 3 måneder før evaluering kreves (6).

Pulmonal hypertensjon er prognos-
tisk ved hjertesvikt (7). Et donorhjerte fra 
normal pulmonal sirkulasjon vil ha proble-
mer med å overvinne høy lungekarmotstand 
hos en resipient. Høyresidig hjertekateteri-
sering gjøres ved en del norske sykehus. Vi 
setter krav om at 2 av 3 følgende hemo-
dynamiske parameter oppnås, med eller 
uten bruk av nitroprussid, for å kunne listes 

for hjertetransplantasjon: systolisk arteria 
pulmonalis-trykk ≤ 50 mmHg, transpulmo-
nal gradient ≤ 10 mmHg eller pulmonal vas-
kulær motstand ≤ 2,5 Wood-enheter. Hvis 2 
av 3 kriterier er oppfylt, vil prognosen etter 
hjertetransplantasjon være lik dem som har 
mildere grad av pulmonal hypertensjon eller 
normal hemodynamikk før hjertetransplan-
tasjon (8).

Et økende antall langtidsoverle-
vere etter hjertetransplantasjon har ført til 
økende behov for kontroller og oppfølging. 
En del oppfølging har derfor vært overført til 
lokalsykehus. Økt tilgjengelighet av god hel-
setjeneste, kunnskap om hjertetransplanta-
sjon ved lokalsykehus og god kommunika-
sjon med OUS Rikshospitalet mener vi gir 
pasientene et bedre og tryggere helsetilbud. 
Hos de stabile hjertetransplantasjon-pasi-
entene har vi i samråd med allmennleger 
og lokalsykehus innført en modell hvor 
årskontroll gjennomføres på OUS Rikshos-
pitalet, mens 6 måneders kontroll utføres på 
lokalsykehus. Mange pasienter går til 3 og 
9 måneders kontroll ved lokalsykehus eller 
hos allmennlege avhengig av behov hos den 
enkelte pasient eller ønske om hyppigere 
kontroll av for eksempel immunsuppresjon, 
nyresvikt, cancer etc. Enkelte pasienter 
følges tettere opp på OUS Rikshospitalet.
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I denne oversiktsartikkel fokuseres 
det på de elementer som bør inngå i en 
rutinekontroll samt hvilke komplikasjoner, 
med eller uten symptomer, som hjertetrans-
plantasjon-pasienter er utsatt for å få. Det 
blir en gjennomgang av immunsuppresjon, 
ekkokardiografisk undersøkelse for vurde-
ring av graftfunksjon, utvikling av nyresvikt, 
cancer og interaksjon med de hyppigst 
brukte medikamenter.

rutinekontroll etter 
hjertetransplantasjon
De fleste pasienter følges tett opp første 
år etter hjertetransplantasjon med biopsi, 
ekkokardiografi og blodprøvekontroll. Etter 
noen uker på avdeling og pasienthotell skri-
ves de fleste pasienter hjem etter 4-8 uker, 
med avtale om blodprøvekontroll lokalt. Det 
første året sendes de fleste blodprøvere-
kvisisjoner inn til OUS Rikshospitalet, men 
individuelt avtales kontroller på lokalsy-
kehus hvor spesielt konsentrasjonsmålin-
ger av immunsuppresjon er viktig og tas 
hyppig. Alle behandlende sykehus bør ha 
en ekkokardiografisk baseline-undersøkelse, 
da et transplantert hjerte kan ha relativt 
store strukturelle og fysiologiske avvik fra 
et normalt hjerte. Ved mellomkontroller 
lokalt bør det i tillegg inngå blodprøver 
inklusiv hematologi, nyrefunksjonprøver, 
elektrolytter, leverprøver, stoffskifteprøver, 
troponin, BNP og inflammasjonsparametre 
samt røntgen thorax ved behov. Blodprøver 
kan ha avvik fra normalområdet hos det vi 
definerer som en velfungerende og vellykket 
transplantert. I tillegg er en god anamnese 
på spesielt cancersymptomer viktig.

immunsuppresjon
Immunsuppresjon brukes for å unngå 
avstøting av det nye organet. Den initiale 
immunsuppresjon frem til ca. 1980 bestod 
hovedsakelig av steroider, og den første 
langtidsoverlevende pasienten hadde etter 
20 måneder steroidbivirkninger som var 
sterkt medvirkende til hans død. Introduk-
sjon av cyclosprorin A (CsA) på begynnel-
sen av 80-tallet medførte mulighet for mer 
balansert immunsuppresjon. CsA har vært 
basismedikasjon hos alle våre hjertetrans-
planterte i kombinasjon med azathioprin 

som ble byttet ut med mykofenolatmofetil 
(MMF) i 2002. Alle pasienter blir initialt 
satt på behandling med steroider som trap-
pes suksessivt ned til en vedlikeholdsdose.

CsA er et prodrug som via kompleks 
dannelse med immunophiliner inhiberer 
calsineurin. Calsineurin inhiberer interleu-
kin-2 som er sentral i aktivering og funksjon 
av T-celler. CsA hindrer T-celle-syklus i 
G0-fasen og inhiberer aktivering av cytotok-
siske T-celler. CsA ble opprinnelig produ-
sert som en oljebasert løsning med svært 
variabel absorpsjon og biotilgjengelighet 
i forhold til en emulsjonsløsning som kom 
på markedet sent på 90-tallet (Sandimmun 
Neoral, Novartis) (9). Ved intravenøs admi-
nistrasjon skal det kun gis 1/3 av peroral 
dose (10), og dosen må ofte ytterligere 
justeres ned ved for eksempel forverring av 
nyresvikt. Intravenøs behandling skal kun gis 
når peroral medisinering ikke synes forsvar-
lig. Takrolimus har samme virkningsmeka-
nisme som CsA og brukes nå mer enn CsA 
internasjonalt. Takrolimus er også lansert 
som en depotkapsel med dosering én gang 
daglig. Begge medikamenter er klassifisert 
som calsineurin-inhibitorer (CNI) og har 
dokumentert lik overlevelse etter hjerte-
transplantasjon (2). CNI er nefrotoksisk, og 
dette vil omtales i et senere kapittel.

Proliferasjonsignalinhibitorene (PSI) 
sirolimus og everolimus har de siste årene 
blitt et alternativ med eller uten kombina-
sjon av lavdose CNI for å hindre utvikling av 
nyresvikt. PSI inhiberer mTOR-reseptor og 
blokkerer interleukin-2, og dermed hindres 
T- og B -celle-aktivering og -replikasjon. PSI 
inhiberer også utvikling av glatt muskulatur, 
vaskulær remodellering og angiogenese (11). 
PSI er i motsetning til CNI ikke nefrotoksisk, 
men kan øke proteinuri og gi eksantem og 
pneumonitter. Ved hjertetransplantasjon i 
Norge brukes everolimus istedenfor siro-
limus, og vi er et av landene i Europa som 
har vært og er inne i kliniske studier både i 
kombinasjon med CNI og etter hvert også 
som monoterapi (uten CNI) ved siden av 
MMF og steroider (12). De siste studier har 
vist at CNI kan minimaliseres (13) og etter 
hvert også seponeres (14) uten å miste den 
immunosuppresive potensen. Tidlig posto-
perativt er man imidlertid avhengig av den 
synergistiske effekten mellom spesielt CsA 
og everolimus for å unngå avstøting (9).
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Dosering av immunsuppresjon 
krever god kunnskap om medikamentenes 
virkningsmekanisme, effekt, interaksjon og 
bivirkninger. Vi har i mye større grad enn 
tidligere begynt å individualisere immun-
suppresjon, noe som utfordrer kunnskapen 
hos pasientansvarlig lege.

Her følger en enkel oppsummering 
om de forskjellige kombinasjoner av immun-
suppresjon, ønskede serumkonsentrasjons-
nivåer og mulige bivirkninger.

Blodkonsentrasjoner bør måles ved 
alle konsultasjoner. Det er også meget nyttig 
å måle blodkonsentrasjonene ved innleggel-
ser grunnet kardiale eller andre symptomer. 
Blodkonsentrasjon måles som C0; 12 timer 
etter siste kveldsdose på fastende mage (før 
morgenmedisin). Avvik fra ideelt blodprø-
vetidspunkt må registreres og tas med i 
betraktningen av konsentrasjonsnivået. Feil 
blodprøvetidspunkt gir feil dosering med 
mulighet for rejeksjoner ved underdosering 
eller bivirkninger ved overdosering.

Anbefalt immunterapiregime og 
-konsentrasjon bør inngå i en epikrise fra 
OUS Rikshospitalet til lokalsykehus.

steroider
Alle pasienter blir initiert med 0,2 mg/
kg som blir gradvis trappet ned når myo-
kardbiopsiene er uten tegn til rejeksjon, til 
en vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg. Ekstra 
steroider bør gis ved kritisk sykdom. Flere 
sentra seponerer steroider etter 6-12 måne-
der, men må da kompensere med å øke 
annen immunsuppresjon med de bivirknin-
ger det medfører. Vi har sett avstøtninger 
ved forsøk på å seponere steroider, og 
bivirkningene skal være klart steroidasso-
sierte før dette planlegges. Nedtrapping og 

seponering har dessverre vist liten effekt på 
overvekt hvor årsaken er multifaktoriell.

antimetabolitter 
(azathioprin/MMF)
En del av pasientene transplantert før 2002 
står fremdeles på azathioprin. Doseringen 
er fra 50-150 mg daglig. Azathioprin dispo-
nerer for utvikling av hudforandringer som 
kan utvikles til basalcelle- og plateepitel-
karsinomer. Azathioprin interagerer med 
allopurinoler, og hvis behov, bør det byttes 
til MMF.

MMF bremser utvikling og aktivering 
av lymfocytter og kan gi leukopeni. MMF 
har interaksjon med lansoprazol, rifampicin, 
ciprofloxacin, metronidazol og noen ami-
noglykosider. MMF doseres fra 500-1500 
mg daglig. Ved utvikling av cancer og behov 
for å redusere immunsuppresjon kan MMF/
azathioprin seponeres etter avtale.

Calsineurinhemmere (Cni)
CNI er hovedkomponenten i immunsup-
presjonsregimet. De fleste av våre pasienter 
bruker Sandimmun (Neoral). Ca 15 % bytter 
til tacrolimus pga. hirsutisme, gingival 
hyperplasi eller alvorlige eller gjentatte 
rejeksjoner. Takrolimus har vist noe bedre 
rejeksjonsprofylakse, men ingen bedret 
overlevelse. Ved langtidsbruk (> 12 måne-
der post-hjertetransplantasjon) anbefales 
Sandimmun/CsA blodkonsentrasjon å ligge 
på ca. 70-100 µg/l ved bruk sammen med 
MMF/azathioprin og steroider. Takrolimus 
bør ved langtidsbruk ligge mellom 5-7 µg/l. 
Dosene bør legges i nedre referanseom-
råde ved for eksempel nyresvikt, cancer og 
andre bivirkninger, mens det hos enkelte er 
behov for noe høyere speil grunnet gjentatte 

rejeksjoner eller 
seponering 
av de andre 
immunosuppre-
sive. Forandrin-
ger i anbefalt 
konsentrasjons-
nivå bør ikke 
gjøres uten 
diskusjon med 
personell som 

Virkestoff Produktnavn
Kalsineurinhemmere (CNI) Cyclosporin A Sandimun Neoral

Tacrolimus Prograf
Proliferasjonssignalhimmere Everolimus Certican
(PSI) Sirolimus Rapamycin
Antimetabolitter Mycophenolatmofetil (MMF) CellCept

Azathioprin Imurel
Kortikosteroider Prednisolon Prednisolon

Tabell 1. Gruppenavn, virkestoff og produktnavn for de mest aktuelle immunreduserende 
medikamenter som brukes hos hjertetransplanterte.
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daglig arbeider med immunsuppresjon og 
transplantasjon.

Både CsA og takrolimus interagerer 
med blant annet soppmidler, erytromycin, 
klaritromycin, ciprofloxacin, grapefruktjuice, 
verapamil, diltiazem og en del nevroleptika. 
Interaksjon kan gi nedsatt blodkonsentra-
sjon og rejeksjoner eller toksiske CNI-
verdier. Vi ser årlig tilfeller med nyresvikt 
grunnet høye CNI-konsentrasjoner etter 
interaksjon med andre legemidler.

proliferasjonsignal
inhibitorene (psi)
I Norge brukes kun everolimus, og ikke 
sirolimus, etter hjertetransplantasjon. 
Everolimus har i Norge blitt brukt av ca. 110 
pasienter med eller uten CsA som kombi-
nasjonsterapi. CsA potenserer everolimus 
gjennom felles glykoprotein som blant 
annet finnes i T-celler og i nyrene. Cmax og 
AUC av everolimus øker med henholdsvis 
82 % og 168 % ved kombinasjonsbruk. Eve-
rolimus har samme intracellulære bindings-
protein (FK-reseptoren) som takrolimus, og 
kompetitiv inhibisjon er sett når én av de to 
overdoserer den andre med tregangen (9). 
Indikasjoner for å minimalisere eller sepo-
nere CNI og introdusere everolimus har hos 
de fleste pasienter vært nyresvikt. Vi har 
gjennom flere studier vist at CNI-indusert 
nyresvikt er potensielt reversibelt om redu-
sering av CNI skjer tilstrekkelig innen de 
første årene etter hjertetransplantasjon, før 
irreversibel renal fibrose er utviklet (14).

Nivå for everolimus vil være avhen-
gig av CsA-nivå og må skisseres fra OUS 
Rikshospitalet med avtale om samarbeid 
med lokalsykehus. Fra studier er det skissert 
en kombinasjonsbehandling som anbefaler 
CsA C0 30-50 µg/l og everolimus 3-5 µg/l, 
slik at summen av de to er tilfredsstillende 
og balansen mellom CsA og everolimus 
reflekterer de bivirkningene man forsøker 
å minimalisere. De fleste lokalsykehus 
overlater kombinasjonsbehandling til OUS 
Rikshospitalet, hvor blodprøver sendes og 
analyseres, og videre dosering formidles til 
pasient fra OUS Rikshospitalet.
Everolimus i kombinasjon med MMF og 
steroider, men uten samtidig CsA, doseres 
med ønsket blodkonsentrasjon på 6-8 µg/l 
ved bruk utover et år etter hjertetransplan-

tasjon. Proteinkvantifisering i urin (protein/
kreatinin-ratio) skal utføres jevnlig, og nivå 
> 50-100 mg/mmol bør behandles med 
ACE-hemmer eller ATII-blokker, til tross 
for at kreatinin er ubehagelig høy. Økning i 
kreatinin ved ACE-hemmer-/ATII-blokker-
behandling er tegn på effekt ved at renal 
flow øker til tross for at GFR synker. Ingen 
studie er gjennomført hos hjertetrans-
planterte for å dokumentere den samme 
mortalitetsgevinst ved for eksempel ACE-
hemmer-behandling, til tross for kreatinin-
stigning, som i SOLVD-studien.

Utvikling av nyresvikt
Hjertesviktpasienter har ofte en pre-
renal  nyresvikt som er prognostisk for 
dialyse-behov og mortalitet etter hjerte-
transplantasjon (15). CNI inhiberer lokal 
prostacyclin-produksjon i nyrene, noe som 
medfører vasokonstriksjon og økt plateag-
gregasjon samt øker nivåene av tromboxan 
A2, inhiberer produksjon av NO og øker 
motstanden i renale arterioler. CNI-indusert 
nyresvikt sees hos nesten alle pasienter  
dagene etter hjertetransplantasjon. 
Graden av nyresvikt tidlig post-operativt, 
gradert ved AKIN-kriteriene, er prognos-
tisk for overlevelse (16). Langtidsbruk og 
ikke minst høye CNI-konsentrasjonsnivå 
avgjør grad av nyre affeksjon. I tillegg vil 
polymorfisme i CYP3A5-genet avgjøre 
metabolisme av CsA i nyrene, og forskjel-
lige genotyper medfører lavere glomerulær 
CsA-konsentrasjon med mindre risiko for 
nefrotoksisitet (17). Ved nyrebiopsi vil man 
imidlertid se interstitiell fibrose representert 
ved glomerulær sklerose og fortykning av 
basalmembranen hos ca. 25 % allerede 6 
måneder etter hjertetransplantasjon. Til 
tross for kraftig reduksjon av CNI innen 
første året har ca. 30 % av hjertetransplan-
terte nyreaffeksjon målt ved redusert GFR 
et år etter transplantasjon som igjen er 
assosiert med økt mortalitet med økende 
grad av nyresvikt (16). Reduksjon i CsA vil 
kunne gi forbedring av nyrefunksjonen ved 
å oppheve den vasokonstriktive effekten på 
afferente arterioler. Fibrosedannelse lar seg 
imidlertid ikke reversere, og immunstra-
tegi må endres innen de første årene etter 
hjertetransplantasjon for å kunne forbe-
dre nyrefunksjon (14). Tileggsykdommer 
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som diabetes og signifikant proteinuri før 
CNI-minimalisering/-eliminering, minsker 
mulighet for å oppnå godt resultat (18).

ekkokardiografi
Ekkokardiografi er den primære ikke-inva-
sive undersøkelse av et hjertetransplantat. 
Alle sykehus bør ha en baseline-undersøk-
else av sine hjertetransplanterte pasienter. 
Et transplantert hjerte kan ha relativt store 
strukturelle, fysiologiske og hemodynamiske 
forandringer og likevel defineres det som et 
vellykket transplantat. Mange hjertetrans-
planterte utvikler høyre ventrikkeldilatasjon 
og -svikt tidlig postoperativt grunnet høy 
lunge-karmotstand som det nye donor-
hjertet ikke umiddelbart klarer å reversere. 
Det medfører varierende grad av trikuspi-
dalinsuffisiens med eller uten affeksjon av 
det sentralvenøse trykk. Trikuspidalinsuf-
fisiens kan også utvikles ved gjentatte høyre 
ventrikkel-biopsier og skade av chorda. 
Normalisering av høyre ventrikkel skjer 
oftest i løpet av de første måneder, mens 
hos enkelte persisterer en økt høyre:venstre 
ventrikkel-ratio (19). En viss rest av pulmo-
nal hypertensjon sees hos mange grunnet 
irreversibelt strukturelle forandringer i 
lungekretsløpet etter langvarig hjertesvikt 
(8). Venstre ventrikkel skal i utgangspunktet 
være normal i størrelse og funksjon. Septal 
hypo- eller dyskinesi, som sees forbigående 
ved kardial kirurgi, persisterer hos enkelte 
transplanterte. Ofte sees nedsatt AV-plan-
bevegelighet. Venstresidige klaffefeil er sjel-
den og evalueres og behandles i utgangs-
punktet medikamentelt og kirurgisk som 
hos ikke-transplanterte. Etter år som trans-
plantert kan det utvikles systolisk venstre 
ventrikkelsvikt, diastolisk dysfunksjon eller 
klaffefeil som gir en post-kapillær pulmonal 
hypertensjon. Systolisk venstre ventrikkel-
svikt hos langtidsoverlevere er oftest forår-
saket av koronarsykdom eller sekvele etter 
rejeksjon (19). Før 1998 ble det nye hjertet 
sydd inn med biatriale anastomoser. Dette 
medførte økt langakse-dimensjon på atrier 
med anormal atrial kontraksjon og venstre 
ventrikkel-fylning. Bicaval operasjonsteknikk 
som nå brukes, preserverer atrial morfologi. 
Overlappende transmitral E- og A-hastighe-
ter er oftest grunnet takykardi og restiktiv 
venstre ventrikkel-fylning. Perikardeffusjon 

persisterer hos noen grunnet mindre trans-
plantat enn nativt forstørret hjerte. Dette er 
ukomplisert så lenge det ikke gir hemodyna-
misk påvirkning.

Koronarsykdom
CAV (coronary allograft vasculopaty) er en 
kronisk immunprosess som forårsaker inti-
mal konsentrisk hypertrofi i koronarkarene. 
Atherosklerotiske forandringer forårsaket 
av diabetes, hyperkolesterolemi, hyperten-
sjon etc. gir additiv stenosering. CAV er hos 
transplanterte den hyppigste årsaken til 
død etter det første året (2). Re-innervasjon 
dannes i løpet av de første årene hvor 
normalisering av puls og pulsrespons ofte 
er det første symptomet (20). Hjertetrans-
planterte kan få brystsmerter, men mange 
har også iskemi med atypisk klinisk utfor-
drende symptomatologi. EKG-forandringer 
kan være uspesifikke. Alle våre pasienter 
står på behandling med statin. De vannløse-
lige HMG-CoA- reduktase-hemmerne (som 
pravastatin) er førstevalg hos våre hjerte-
transplanterte da de kan brukes sammen 
med legemidler som metaboliseres via 
CYP 450-systemet. CsA interagerer med 
simvastatin, men mest med atorvastatin og 
kan gi toksiske statin-nivåer. CK må følges 
nøye. Hos våre pasienter er det tidligere vist 
at statin-behandlingen er viktigere enn det 
absolutte kolesterol-nivået. Everolimus kan 
øke lipidverdier og bør ikke introduseres ved 
total-kolesterol > 7 mmol/l.

Cancer
Cancer er den nest hyppigste årsaken til 
død hos langtidsoverlevere etter hjerte-
transplantasjon. Kumulativ prevalens av 
malignitet 10 år etter hjertetransplanta-
sjon er ca. 30 % (2). Mer enn 50 % av 
tilfellene av cancer er hudcancer som hos 
våre pasienter ikke øker mortalitet, men 
øker morbiditeten. De fleste cancertilfel-
ler utvikles etter transplantasjon, mens 
et fåtall får residiv av sin tidligere cancer. 
Donormediert cancer er beskrevet. Hoved-
årsaken for økt cancer-insidens er utvilsomt 
bruk av immunsuppresjon, og varighet og 
intensitet av behandlingen er av betydning. 
CsA har direkte onkogen effekt og øker 
aktivitet av enkelte pro-onkogene virus. CsA 
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senker immunsystemets evne til å detektere 
muterende celler, induserer DNA-brudd og 
hindrer reparasjon med fare for at mutasjo-
ner får utvikles og akkumuleres (21).

PSI (everolimus) hindrer celle-
progresjon og -proliferasjon og gir redusert 
sårtilheling. De antiproliferative egenska-
pene omfatter ikke bare immunsystemet, 
og det er in vivo vist apoptose av epiteliale 
celler og reversering av neoplasmer (22). 
Paradoksalt er everolimus godkjent for bruk 
(hos ikke-transplanterte) ved progredier-
ende eller metastaserende pankreas- eller 
nevroendokrine tumorer, og det er nylig 
publisert positive resultater med everolimus 
som tilleggsbehandling ved postmeno-
pausal hormon-reseptor-positiv avansert 
brystcancer (23).

På OUS Rikshospitalet introduserer 
vi everolimus hos pasienter med residive-
rende hudcancer. Det er lite dokumentasjon 
hos hjertetransplanterte, men behandlings-
effekt hos nyretransplanterte er dokumen-
tert (24).

Flere lokalsykehus vil i nærmeste 
fremtid få ansvar for lokaloppfølging av 
hjertetransplanterte. Det vil være en utfor-
drende introduksjon for mange kolleger og 
vil kreve økt faglig oppdatering for mange. 
Denne artikkel er bl.a. ment som en intro-
duksjon for å gi større trygghet for kolleger 
innenfor et fremmed fagfelt. Immunsuppre-
sjon må monitoreres og krever oppfølging. 
Alle parter er tjent med økt kunnskap og 
samarbeid, og Kardiologisk avdeling på OUS 
Rikshospitalet bistår gjerne i utviklingen av 
dette.
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