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Nyresvikt påvirker leverens evne til å bryte ned legemidler, og 
nyretransplanterte med rask nedbrytning av immundempende legemiddel 
har større risiko for akutt avstøtning og arrvevdannelse i den nye nyren    
 
Leveren og nyrene er de viktigste organene for å bryte ned og skille ut legemidler fra 
kroppen. Hvis nyrene slutter å fungere er det nødvendig med dialysebehandling flere 
ganger i uka for å rense blodet for avfallsstoffer som vanligvis skilles ut i urinen. I denne 
doktorgradsavhandlingen har vi funnet ut at opphopning av disse naturlige avfallsstoffene 
reduserer leverens evne til å bryte ned legemidler. Leverens evne til å fjerne legemidler fra 
kroppen vil være mest redusert i tiden rett før en ny dialysebehandling, siden 
konsentrasjonen av avfallsstoffer i blodet da vil være på sitt høyeste. Legemidler som 
brytes ned i leveren vil dermed bli værende lengre i kroppen, og faren for overeksponering 
og bivirkninger øker. En redusert nedbrytning av legemidler i leveren kan få betydning for 
legemidler som må doseres svært nøyaktig, som for eksempel noen syntetiske morfiner og 
kreftlegemidler.  
 
For mange pasienter er nyretransplantasjon et bedre behandlingsalternativ enn dialyse. 
Transplanterte pasienter får livslang behandling med immundempende legemidler for å 
unngå at immunforsvaret skal angripe og avstøte den nye nyren. Takrolimus er det mest 
brukte immundempende legemidlet ved nyretransplantasjon i Norge og resten av verden. 
Siden det er stor individuell forskjell i hvor fort takrolimus brytes ned, får alle pasienter en 
individuelt tilpasset dosering. Det kan være inntil 20 ganger forskjell i hvor stor dose 
pasienter trenger. Vår forskning viser at pasientene med raskest nedbrytning av 
takrolimus har en større risiko for akutt avstøtning og dannelse av arrvev i nyren, selv om 
de har anbefalt målkonsentrasjon av takrolimus i blodet. Vi har funnet et enkelt estimat 
som angir hvor fort takrolimus brytes ned. Dette kan brukes til å identifisere pasienter 
med høyere risiko for akutt avstøtning og arrvevdannelse. Disse pasientene kan potensielt 
ha nytte av såkalte depottabletter med takrolimus. Slike tabletter har en forsinket 
frigjøring av takrolimus, og gir en mer stabil eksponering av legemidlet gjennom dagen. 
Det er også spesielt viktig at disse pasientene husker å ta takrolimusdosen til riktig tid, 
siden de har en raskere nedbrytning enn andre pasienter.  
 
 
 

 


