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1. Introduktion
Den första levertransplantationen i världen genomfördes 1963 i USA och den första i
Sverige 1984 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Allt sedan starten har
utvecklingen gått framåt och resultaten blivit allt bättre från decennium till decennium.
Idag ligger 1- och 5-årsöverlevnaden på >90% respektive >70%. I Sverige är de
vanligaste indikationerna för levertransplantation primär skleroserande kolangit,
hepatocellulär cancer, alkohol- och hepatit C-orsakad levercirrhos samt akut leversvikt
(1).
Den vanligaste orsaken till att patienter avlider efter levertransplantation utgörs av
komplikationer till den kroniska immunsuppressiva behandlingen (2-3). En annan vanlig
orsak till död är förlust av levergraftet. Orsaker till graftförlust efter levertransplantation är
många och kan delas in i tidiga och sena orsaker. Tidig graftförlust kan orsakas av
vaskulära kärlkomplikationer, primär graftdysfunktion samt svår avstötning (rejektion) (46). Sen graftförlust (>1år efter transplantationen) är vanligen en följd av återkomst av
grundsjukdomen, kronisk rejektion eller artärstenos/trombos (7-9). Patienten avlider om
re-transplantation inte är möjlig.
Förebyggande åtgärder, diagnostisering och behandling av dessa komplikationer är
betydelsefulla i uppföljningen av transplanterade patienter och en ökad kunskap rörande
detta kan förhoppningsvis ytterligare förbättra patientens morbiditet och mortalitet efter
levertransplantation.
Det är önskvärt att standardisera uppföljningen av levertransplanterade patienter på
nationell nivå för att gynna en god och lika vård. Nationella riktlinjer är nu framtagna,
med stöd från litteraturen, för att hjälpa läkare och annan sjukvårdspersonal i deras
uppföljningsarbete. Som konsekvens blir uppföljningen mer enhetlig över landet. Varje
patient kan då känna sig trygg i att hon eller han får en uppföljning som är nationellt
likartad. Riktlinjerna utgör ett minimum av prover och undersökningar som vi anser bör
genomföras med regelbundna och definierade intervall. Naturligtvis avser dessa
rekommendationer den komplikationsfria patienten medan mer komplicerade patienter
kräver ytterligare provtagning, undersökningar och bör diskuteras med en
transplantationsenhet.
Riktlinjerna har arbetats fram på uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
och rekommendationerna är försedda med evidensgradering (i enlighet med Oxford
Centre for Evidence-based Medicine - Levels of Evidence, 2001,
www.cebm.net/index.aspx?o=1025)

2. Immunsuppression
Den immunsuppressiva behandlingen är en grundförutsättning för all
organtransplantation och utvecklingen på området sker snabbt. Mängden
immunsuppression som varje patient behöver för att hämma immunförsvaret varierar.
Det föreligger stora interindividuella skillnader i läkemedlens metabolism och utveckling
av biverkningar. Detta tillsammans med att flertalet immunsuppressiva läkemedel har ett
smalt terapeutiskt intervall medför att regelbunden monitorering är viktig. Dessutom
minskar med tiden den dos immunsuppression som krävs för att förhindra avstötning.
Den är som högst de första 3 månaderna varefter en successiv nedtrappning bör ske.
Immunsuppression är dessvärre inte bara av godo utan för med sig biverkningar både på
kort och lång sikt. Risken för infektioner och tumörer ökar när man står på
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immunsuppressiv behandling (framför allt vid överimmunsuppression). Det har visat sig
att över hälften av alla dödsfall efter levertransplantation är relaterade till den
immunsuppressiva behandlingen och dess biverkningar (3).
Det finns idag ingen koncensus angående vilket immunsuppressivt protokoll som är det
bästa. Det viktigaste budskapet är att immunsuppression ska adapteras till den enskilde
patientens behov. Patienter med t ex autoimmun leversjukdom kan ofta behöva ha kvar
en högre nivå av immunsuppression på sikt, emedan man vid hepatit C ska vara extra
vaksam på att inte överimmunsupprimera. De flesta protokoll använder sig av två eller
fler läkemedel initialt. Anledningen är att möjliggöra låga doser av varje enskilt läkemedel
och därmed minska risken för biverkningar. Strategin för den immunsuppressiva
behandlingen ska vara klar och tydlig då patienten lämnar transplantationsenheten, både
för behandlande läkare på hemorten och för patienten, med en plan för nedtrappning
med tiden. Man bör vara frikostig med att kontakta transplantationsenhet om något är
oklart.
Idag används ofta som basimmunsuppression en s.k. kalcineurinhämmare (ex
ciklosporin eller takrolimus) i kombination med en antimetabolit (ex azatioprin eller
mykofenolatmofetil) med eller utan kortison (prednisolon). Vissa patienter erhåller s.k.
mTOR-hämmare (ex. sirolimus eller everolimus) istället, vilket kan vara en fördel för
patienter med t ex njursvikt eller levermalignitet i explantatet då dessa preparat har
mindre nefrotoxiska effekter samt viss antitumoral effekt. Flertalet
transplantationsenheter strävar efter att successivt trappa ned eller sätta ut de
immunsuppressiva läkemedlen med svårast biverkningar på lång sikt. Monitorering av
kalcineurinhämmare och mTOR-hämmare sker via blodprovstagning före intag av
morgondosen och analys av dalvärdet. Mykofenolatmofetil följs med AUC-beräkning på
prover tagna vid givna intervall i samband med intag av medicinen.
Vid rejektion ges vanligen högdos steroider under några dagar samtidigt som man
förstärker den basala immunsuppressionen. Om rejektionen inte ger vika kan anti-Tlymfocytglobulin (ATG) behöva ges. En rejektionsbehandling ska i möjligaste mån
föregås av en leverbiopsi för säkerställande av diagnosen.
Det är mycket viktigt att iaktta en potentiell interaktion mellan immunsuppressiva
läkemedel och andra mediciner, men även med hälsokostpreparat och grapefrukt.
Interaktioner är relativt vanliga och kan orsaka både att nivåerna av
immunsuppressionen och övriga läkemedel ökar eller minskar beroende på typen av
interaktion (10,11). Detta betonar vikten av att följa koncentrationsnivåerna av
immunsuppressiva läkemedel regelbundet samt vid in- eller utsättning av preparat om
interaktion inte kan uteslutas. Det finns idag flera internet-program som hjälpmedel för att
undersöka läkemedelsinteraktioner (t.ex. www.janusinfo.se;
www.medscape.com/druginfo/druginterchecker, www.drugs.com).

Generika	
  inom	
  immunsuppression
De flesta immunsuppressiva läkemedel klassificeras som s.k. NTI (Narrow Therapeutic
Index) läkemedel vilket innebär att de måste monitoreras med
koncentrationsbestämningar då en för låg nivå kan minska effekten och en för hög nivå
kan medföra toxicitet. Läkemedel som klassas som NTI-läkemedel är vanligen klassade
som icke utbytbara av Läkemedelsverket vilket innebär att apoteken inte på egen hand
får byta till generika utan ordination av läkare.
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Kravet för registrering av generika är att företaget på dryga 20 friska frivilliga
försökspersoner visar att bioekvivalens föreligger mellan originalet och deras produkt.
Det innebär att ett 90 % konfidensintervall för AUC för NTI generika ska ligga mellan 90
och 110 % av AUC för originalet efter intag av en dos av respektive läkemedel. Inga
uppgifter krävs avseende AUC för patienter med diverse sjukdomar, med diverse andra
läkemedel, äldre eller kvinnor/män/barn. Detta trots att skillnader i absorptionsförmåga
mellan olika patientgrupper har påvisats för en del preparat. Eftersom det inte finns
några krav på att jämföra olika generika med varandra kan stora skillnader i
bioekvivalens föreligga mellan olika generika varför det blir särskilt osäkert att byta från
ett generika till ett annat och således en ökad risk för avstötning eller toxicitet. Därför är
det extra viktigt att patienter inte byter mellan olika preparat (12).
Rekommendationer
• Kontrollera nivåerna av immunsuppressiva läkemedel regelbundet (B)
• Undvik, om möjligt, medicinering som påverkar metabolismen av
immunsuppressiva läkemedel (B)
• Tänk på att även utsättning av läkemedel kan påverka koncentrationsnivåerna (B)
• Undvik byte av initialt insatt immunsupprimerande preparat (D)
• Byte till ett generika senare efter transplantationstillfället skall ske under noggrann
kontroll med upprepade koncentrationsbestämningar och i samråd med
transplantationsenhet (D)
• Byte mellan två generiska produkter rekommenderas inte (D)
• Vid oklarheter kring användandet av generika samråd med transplantationsenhet

3. Graftdysfunktion
Behandling av graftdysfunktion efter levertransplantation kräver noggrann diagnostik och
snar behandling och bör handläggas i samråd med levertransplantationsenhet.
Graftdysfunktion kan bero på rejektion, viral hepatit (CMV eller andra hepatotropa
herpesvirus; HAV, HBV, HCV), recidiv av grundsjukdom (HBV, HCV, AIH, PBC, PSC,
alkohol, HCC), toxisk påverkan, vaskulära eller biliära komplikationer.
I den basala utredningen ingår ultraljud av levern med bedömning av levercirkulation,
gallvägar och parenkymförändringar samt en leverbiopsi.

Rejektion
Akut rejektion förekommer hos 10-40% av levertransplanterade patienter (13) och är
vanligast inom de första tre månaderna, men kan i princip uppträda när som helst efter
transplantationen. Rejektioner bör hanteras av transplantationsenhet. Sena akuta
rejektioner är oftast associerade med låga koncentrationsnivåer av immundämpande
mediciner, vilket kan vara följden av en planerad strategi eller orsakad av dålig
compliance. Rejektion kan misstänkas vid avvikande leverprover, men någon specifik
laboratoriebild finns inte.
Vid misstanke om rejektion ska biopsi utföras och sändas till transplantationsenhet innan
behandlingsstart. Behandlingen är vanligtvis högdos steroider. Vid steroidresistenta
rejektioner ges anti-T-lymfocytglobulin (ATG).
Kronisk rejektion medför fibros och bortfall av gallgångar i portafälten (vanishing bile duct
syndrom). Kronisk rejektion kan förslagsvis behandlas med ökad basal
immunsuppression. I svårare fall av kronisk rejektion kan man tvingas till
retransplantation.
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Recidiv	
  av	
  grundsjukdom
Recidiv av grundsjukdomen är ett vanligt skäl till graftdysfunktion och belyses i kapitel
10.

Gallgångskomplikationer
Gallgångskomplikationer förekommer hos upp till 30 % av de levertransplanterade och är
en vanlig orsak till retransplantation. Den största risken förekommer hos mottagare av
delad lever (28-32%) medan mottagare av hel lever från avliden donator har en lägre (515%) risk (14,15,16). Komplikationerna består av galläckage, bilom, strikturer diffust i
leverparenkymet eller i gallvägsanastomosen, konkrement, sludge, dysfunktion av
sfinkter oddi och mucocele i ductus cysticus.
Gallgångsanastomosen görs vid transplantationen vanligen som en direkt choledochocholedochoanastomos, men i vissa fall som en choledochojejunostomi (Roux-en-Yanastomos). En direkt choledocho-choledochoanastomos bibehåller sfinkter oddi och
skyddar därmed mot uppåtstigande infektioner. Den underlättar även endoskopisk
intervention av gallträdet via ERC.
Galläckage har en incidens på 5-15% och kan ge symptom som feber, smärta och
infektion men även vara asymptomatiska. Behandlingen kan bestå av perkutant dränage,
endoskopisk eller perkutan stentning alternativt kirurgi (17,18,19,20).
Gallvägsstrikturer kan uppträda när som helst efter transplantationen och kan orsakas av
lokal ischemi, ärrbildning i anastomosen, lång kall ischemitid, rejektion, CMV-infektion,
malignitet och PSC-recidiv. Strikturer i anastomosen kan oftast behandlas med dilatation
och stentning/dräninläggning via ERC eller PTC. Strikturer som inte är
anastomosrelaterade kan vara svårare att behandla då de oftast är multipla och
lokaliserade till hilus och/eller intrahepatiskt (21,22).

Vaskulära	
  komplikationer
Vaskulära komplikationer uppträder hos upp till 10% av de levertransplanterade och är
vanligast inom de första månaderna efter transplantationen. Trombos i leverartären kan
medföra gallgångsskador, med sekundära infektioner och leverabscesser, som följd.
Symptom kan vara patologiska leverprover, feber och nedsatt allmäntillstånd. Trombos i
portavenen eller levervenerna kan ge symptom som ascites eller varicerblödningar.
Dessa patienter bör återremitteras till transplantationsenhet för bedömning och
behandling (23).

CMV	
  
Cytomegalovirus utgör orsak till graftdysfunktion framförallt under de första månaderna
efter levertransplantationen. För mer information hänvisas till avsnitt 6, Infektioner.

4. Njurfunktion
Kronisk njursvikt är en vanlig komplikation till levertransplantation och har stor betydelse
för prognosen. GFR minskar med över 40 % 10 år efter levertransplantationen och så
många som 5-10% behöver dialys eller njurtransplantation (24,25). Man bör därför tidigt
identifiera riskfaktorer för njursvikt såsom diabetes, hypertoni, samt användandet av
kalcineurinhämmare för att optimera situationen (26). Njurfunktionen följs vid 3månaderskontrollen och därefter årligen med mätning av GFR, lämpligen med kromEDTA-clearance alternativt iohexolclearance. Det viktiga är att man använder samma
metod vid varje kontroll.
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Njurfunktionen vid 3 månader och 1 år efter levertransplantationen korrelerar starkt med
njurfunktionen efter 5 år (24).
Om njurfunktionen drastiskt försämras måste orsaken utredas. Dosen
kalcineurinhämmare kan behöva reduceras och eventuella nefrotoxiska läkemedel sättas
ut. Är blodtrycket optimalt? Har patienten god metabol kontroll? Man bör i samråd med
transplantationsenhet överväga eventuell ändring av immunsuppressionen.
Rekommendationer:
• Mätning av GFR vid 3-månaderskontrollen och därefter årligen (B)
• Ta urinsticka regelbundet (C)

5. Metabola faktorer
Diabetes	
  mellitus	
  
Diabetes, hyperlipidemi och obesitas är komplikationer som ofta drabbar transplanterade
patienter och som tillsammans med hypertension utgör påtagliga risker för utveckling av
kardiovaskulär sjukdom. Det är därför mycket viktigt att transplanterade patienter följs
regelbundet med tidig prevention och behandling. Ofta kan det bli aktuellt med ändring i
patientens immunsuppression.
Prevalensen av nydebuterad diabetes mellitus efter levertransplantation (New-Onset
Diabetes Mellitus after Transplantation, NODAT) varierar men är enligt vissa studier så
hög som 30 % (27,28). Riskfaktorer inkluderar steroidbehandling, höga doser takrolimus,
hepatit C-infektion samt obesitas (29,30). Ju fler riskfaktorer desto större risk. Incidensen
diabetes är högst under de första 3 månaderna men kan debutera även senare. Det är
därför mycket viktigt följa patienter regelbundet med blodglukos vid varje
provtagningstillfälle. Vid 3-månaderskontrollen och årligen tas HbA1c (samt vid
tveksamhet peroral glukosbelastning, OGTT).
Vid debut av diabetes kan åtgärder som steroidreduktion/utsättning och/eller minskning
av dosen kalcineurinhämmare vara aktuella, gärna i samråd med transplantationsenhet.
Vid manifest diabetes behandlas dessa patienter enligt Svenska Diabetesförbundets och
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes
(www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden). Även internationella
riktlinjer för post-transplantations diabetes mellitus kan vara behjälpliga (31).
Rekommendationer:
• Screening för diabetes skall ske regelbundet med faste-blodglukos och HbA1c (A)
• B-glukos vid varje blodprovstagningstillfälle
• HbA1c vid 3-månaderskontrollen och samtliga årskontroller
• Vid nydebuterad diabetes bör ändring av immunsuppressionen övervägas i
samråd med transplantationsenhet (C)

Hypertoni
Då den levertransplanterade patienten har en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar är
ett önskvärt målblodtryck 130/80. Behandlingen inkluderar livsstilsfaktorer (fysisk
aktivitet, kostvanor, sömnhygien) samt en behandlingstrappa med kalciumantagonist
som ett första steg.
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Vid proteinuri är istället ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB)
förstahandsval. Lämpliga kalciumantagonister är amlodipin eller felodipin. Man bör
undvika nifedipin, diltiazem och verapamil som kan ge ökade kalcineurinhämmarnivåer.
Andra lämpliga preparat är selektiva betablockerare (oselektiva betablockerare minskar
portaflödet). Tiaziddiuretika potentierar elektrolytrubbningar orsakade av
kalcineurinhämmare (CNI) och bör undvikas, medan loopdiuretika kan användas.
Immunsuppressionen bör ses över (32-37).
Rekommendation:
• Målblodtryck ≤130/80 (B)

Lipidrubbningar	
  
Både hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemi är vanligt förekommande efter
levertransplantation (38-41). Orsaken till hyperlipidemin är multifaktoriell. Riskfaktorer
inkluderar ciklosporin, steroider, sirolimus/everolimus, diabetes, kvinnligt kön, samt
obesitas.
Dietförändringar, viktreduktion och motionsträning är förstahandsåtgärder vid
hyperlipidemi, men bör även rekommenderas alla transplanterade med övervikt. Då
immunsuppression, betablockerare och tiazider kan bidra till hyperlipidemi, bör man
överväga förändringar i medicineringen (eventuellt i samråd med transplantationsenhet).
Om detta inte är ett alternativ eller inte minskar blodfetterna signifikant skall
farmakologisk behandling initieras.
Statiner är den farmakologiska behandling som rekommenderas i första hand vid
hyperkolesterolemi och/eller förhöjt LDL-kolesterol. Då kalcineurinhämmare (CNI) kan
öka koncentrationen av samtliga statiner markant och i vissa fall orsaka myopati och
förhöjning av leverprover bör den initiala dosen av statiner sänkas med ca 50 % vid
behandling med CNI.
Fibrater och nikotinsyra anses ofta olämpliga på grund av deras biverkningsprofiler men
kan prövas i vissa fall, framförallt vid isolerad hypertriglyceridemi. Vidare kan resiner (ex.
kolestyramin) interagera med både mykofenolatmofetil och CNI och skall därför intas
minst 2 timmar före eller efter intag av dessa läkemedel.
Viktigt är att behandling av hyperlipidemi kräver noggrann övervakning av prover och
patient eftersom det föreligger risk för biverkningar och interaktioner. Samma
gränsvärden på blodfetter gäller som för befolkningen i övrigt och Läkemedelverkets
riktlinjer för behandling av hyperlipidemi rekommenderas (42).
Rekommendationer:
• Kontroll av lipider (S-kolesterol, S-triglycerider, S-LDL samt S-HDL) bör ske vid 3månaderskontrollen samt vid varje årskontroll (D)
• I första hand behandling med dietförändringar, viktreduktion, motion och eventuell
ändring av övriga läkemedel (D)
• Vid farmakologisk behandling av lipidrubbningar ges statiner. Om
immunsuppression med CNI ges bör statindosen reduceras då det föreligger risk
för biverkningar och interaktioner. Byte av immunsuppression kan övervägas (D)

8

Övervikt	
  och	
  fetma
Övervikt och fetma är ett allt vanligare problem efter levertransplantation. Enligt WHO
definieras övervikt som BMI >25 och fetma som BMI >30 (43). I studier beskrivs att uppåt
20 % av levertransplanterade patienter blir överviktiga inom loppet av 2 år (44).
Bidragande orsaker är ett förbättrat allmäntillstånd med god aptit, ofta i kombination med
kortisonbehandling.
Övervikt medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom samt metabola rubbningar såsom
diabetes. Patienter transplanterade för non-alcoholic steatohepatitis (NASH) löper ökad
risk för recidiv om övervikt uppstår (45).
Prevention med kostråd och regelbunden motion utgör den viktigaste åtgärden. Kirurgi är
endast aktuellt i mycket selekterade fall (mycket svår fetma).
Rekommendationer
• Viktregistrering bör ske vid varje läkarbesök med kontroll av BMI-utveckling över
tid (D)
• Övervikt och fetma behandlas i första hand med kostråd och motion (D)

Gikt
Hyperurikemi är vanligt förekommande hos transplanterade patienter och leder till en
ökad risk för gikt och njurpåverkan (46). Det är därför viktigt att kontrollera uratnivåer vid
upprepade tillfällen under det första året efter levertransplantationen. Orsaken till
hyperurikemi är komplex men orsakas ofta av nedsatt utsöndring av urat sekundärt till
behandling med kalcineurinhämmare (CNI).
Behandling av hyperurikemi och gikt består i första hand i att undvika läkemedel som kan
orsaka hyperurikemi (t.ex. tiazider, loop-diuretika, nikotinsyra). Om farmakologisk
behandling är nödvändig rekommenderas i första hand allopurinol (hämmar produktionen
av urat). Allopurinol har känd interaktion med azatioprin som därför bör undvikas eller
dosanpassas (sänkas) vid allopurinolbehandling.
Rekommendationer:
• S-urat bör kontrolleras var 3:e månad under det första året och därefter på basen
av individuell bedömning, särskilt vid nedsatt njurfunktion och/eller
diuretikabehandling (D)
• Vid symtomfri hyperurikemi kan behandling övervägas om man misstänker
njurpåverkan sekundärt till hyperurikemi (D)
• Vid giktanfall ges NSAID (olämpligt vid nedsatt njurfunktion) och/eller kortison.
Som underhållsbehandling rekommenderas i första hand allopurinol (OBS!
interaktion med azatioprin) (D)

Osteoporos/osteopeni
Osteoporos/osteopeni är vanligt hos patienter med kronisk leversjukdom och
benförlusten accelererar under de första 3-6 månaderna efter transplantationen. Därefter
kan ofta en ökning av bentätheten ses och på sikt till och med bättre värden jämfört med
före transplantationen. Den kumulativa incidensen av frakturer är 14-50 % efter ett år och
24-55 % 2 år efter transplantationen (37). Frakturrisken minskar därefter i takt med att
bentätheten ökar. Vanligen ses kot-, revbens- samt höftfrakturer. Orsaken till nedsatt
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bendensitet är multifaktoriell och beror vanligen på både ökad osteoklastaktivitet och
nedsatt osteoblastaktivitet (47).
Kända riskfaktorer för osteoporos utgörs av rökning, högt alkoholintag, hög ålder,
kolestatisk leversjukdom, postmenopaus, hypogonadism, fysisk inaktivitet, låg
kroppsvikt, malnutrition, vitamin D-brist och steroidbehandling under mer än 6 månader.
Patienter som står på steroidbehandling kan även drabbas av osteonekros, vanligen i
caput femoris. Symtomet är höftsmärta och diagnosen ställs med MRT.
Bentäthet och orsaker till eventuell osteoporos/osteopeni utvärderas på samma sätt
både före och efter levertransplantationen genom noggrann anamnes, laboratorieprover
(kalcium, fosfat, parathormon, 25-hydroxivitamin D) samt bentäthetsmätning (DEXA).
Behandlingen innefattar rök- och alkoholstopp, ökad fysisk aktivitet, kalcium- och vitamin
D-tillskott (1000mg/d respektive 800U/d) samt bisfosfonater och skiljer sig således inte
från behandlingen hos icke-transplanterade. De bisfosfonater som rekommenderas är
alendronat 70 mg i veckodos alternativt zoledronsyra i infuson en gång per år. Om
möjligt bör steroider utsättas eftersom så låg dos som 2.5 mg per dag ökar frakturrisken.
Kalcineurinhämmarnas roll i osteoporosutvecklingen är mer oklar. Azatioprin, sirolimus
och mykofenolatmofetil tycks inte påverka bentätheten (48).
Någon internationell konsensus angående tidpunkt för bentäthetsmätning efter
levertransplantation finns inte. Vi rekommenderar att det utförs inför 1-årskontrollen samt
därefter utifrån klinisk bedömning. Kontroll tre månader efter transplantation kan
övervägas. Alla levertransplantationskandidater bör följas avseende osteopeni/poros och
få adekvat behandling redan före transplantationen.
Rekommendationer:
• Vid konstaterad osteopeni/poros bör farmakologisk behandling insättas (D)
• Efter levertransplantationen bör bentäthetsmätning göras vid 1-årskontrollen samt
därefter utifrån klinisk bedömning (D)

Rökning
Rökstopp är viktigt redan inför levertransplantationen och stöd för att uppnå detta ska
erbjudas patienten. Tidigt postoperativt har rökaren ökad risk för sårinfektioner och
försämrad sårläkning. Rökaren har också på längre sikt ökad risk för att utveckla
kardiovaskulär sjukdom, ett flertal maligniteter, KOL, graftförlust till följd av trombos i
portavenen och leverartären och djupa ventromboser.
Den rökande transplanterade patienten har således en större risk för graftförlust och
kortare överlevnad jämfört icke-rökaren (49-52).
Rekommendation:
• Rökstopp (B)
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6. Infektioner
Cytomegalovirus	
  
Cytomegalovirus (CMV) är en av de vanligaste viruskomplikationerna efter
levertransplantation med risk för organskador och död.
Profylax med ganciklovir intravenöst eller valganciklovir per oralt i 3-6 månader
rekommenderas om donatorn är positiv (D+) och recipienten negativ (R-) för CMV. Om
recipienten är positiv (R+) för CMV kan denna erhålla profylax alternativt att man
regelbundet monitorerar CMV-DNA- nivåer i serum och vid behov ger preemptiv terapi
(behandling av upptäckt viremi hos asymtomatisk patient) med ganciklovir intravenöst
eller valganciklovir peroralt.
Behandling ges också vid manifest sjukdom (53-56).
Patienter som inte får profylax utvecklar vanligen CMV-komplikationer inom de 3 första
månaderna efter transplantationen. Av dem som får profylax finns risk för att
komplikationerna kommer efter avslutad profylax, s.k. ”late-onset disease”.
Manifestationerna är många med direkta skadeeffekter som CMV-syndrom (feber och
benmärgshämning) och vävnadsangrepp (kolit, esofagit, gastrit, enterit, hepatit,
pneumonit, retinit och även CNS engagemang). Indirekta effekter som anses vara CMVrelaterade kan ha ett vitt spektrum av manifestationer som akuta och kroniska
rejektioner, olika typer av gallgångspåverkan, interaktion med andra virus (HCV, EBV,
HHV 6 och 7), ökad risk för opportunistiska och andra infektioner samt för vaskulära
tromboser.
Efter levertransplantationen kontrolleras CMV-DNA med kvantitativt PCR vid klinisk
misstanke på infektion och/eller CMV-relaterad sjukdom samt på R+ patient där man valt
strategin med preemptiv behandling.
Negativ PCR utesluter inte helt möjligheten av vävnadsskada relaterad till CMV, då en
lokaliserad vävnadsinfektion (s.k. ”compartmentalized” CMV-infection) kan uppkomma.
PCR för CMV-DNA i vävnadsprov bör då tas.
Rekommendationer:
• CMV profylax rekommenderas till alla D+/R- patienter (A)
• CMV profylax eller CMV monitorering med preemptiv behandling rekommenderas
till R+ patienter (B)
• CMV behandling ges vid manifest sjukdom (A)

Epstein-Barr-virus	
  
Epstein-Barr-virus (EBV) är liksom CMV frekvent förekommande i populationen och kan
ge både primär och reaktiverad sjukdom, framförallt hos barn, där tillståndet riskerar att
ge upphov till posttransplantationslymfoproliferativ sjukdom/disorder (PTLD, se sid 20).
Hos vuxna är detta ett ovanligt problem. Vid klinisk misstanke på EBV-relaterad sjukdom
tas EBV-DNA med PCR.
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Hepatit	
  B	
  
Patienter med hepatit B virus (HBV) infektion (HBsAg-positiva) har sedan introduktionen
av hepatit B immunoglobulin (HBiG) i högdos kunnat transplanteras med liten risk för
recidiv (57-58). Efter tillkomst av potenta antivirala nukleosid/tid- analoger i kombination
med HBiG har resultaten ytterligare förbättrats (59).
Alla patienter med replikativ infektion behandlas med antiviralt läkemedel för att om
möjligt få patienten aviremisk inför transplantationen.
HBiG ges i högdos per- och postoperativt. Mängden HBiG postoperativt styrs av antiHBs titrar som ska vara >100 U/L. Antiviral behandling återupptas/startas snarast efter
transplantationen och ges i kombination med HBiG. Kombinationen ges tills vidare.
Beroende på om patienten har hög (viremisk vid transplantationen) eller låg risk för
recidiv kan, efter diskussion med transplantationsenhet, ev. HBiG avslutas med enbart
fortsatt antiviral behandling (60). Studier om profylax efter levertransplantation pågår och
rekommendationerna kan komma att ändras framöver.
Efter levertransplantationen analyseras anti-HBs titer med täta intervall initialt, sedan
varje månad under första året och härefter beroende på hur ofta HBiG behöver ges för
att hålla anti-HBs titrar >100 U/L. Kvantitativt HBV-DNA analyseras var tredje månad det
första året för att upptäcka eventuellt virologiskt recidiv, som kan bero på bristande
följsamhet vad gäller administration av HBiG och/eller mutationsutveckling.
För recipienter som har serologiska tecken på tidigare genomgången HBV infektion
(HBsAg-negativ, anti-HBc-positiv med eller utan anti-HBs-antikroppar) är risken liten för
recidiv och antiviral profylax anses inte nödvändig. I vissa situationer kan anti-HBcpositiv donator accepteras till HBsAg-negativ recipient men då med risk för de novo
infektion (reaktivering) om inte långvarig antiviral profylax ges efter transplantation (61).
Rekommendationer:
• HBiG ges till alla HBsAg positiva patienter efter transplantation tillsammans med
antiviral profylax i form av antivirala nukleosid/tid analoger (A)
• anti-HBs titer kontrolleras varje månad första året sen beroende på behov av
HBiG för att hålla anti-HBs nivåer över 100 U/L (B)
• HBV-DNA var tredje månad första året sen årligen (B)
• HBsAg, anti-HBc, anti-HBs årligen (B)

Hepatit	
  C
Alla patienter med viremi vid transplantationen drabbas av HCV-recidiv i transplantatet
med risk för allvarlig leverskada och cirrosutveckling hos upp till 20-30% inom fem år
(62). Behandlingen av recidivet efter transplantation motsvarar idag den som ges till icketransplanterade patienter och bygger på kombinationen av pegylerat interferon och
ribavirin (63-65). Behandlingen av transplanterade patienter kräver mycket av patienten
och behandlande enhet då stor risk för prematura behandlingsavbrott eller
dosminskningar med sämre behandlingsresultat föreligger.
Efter transplantationen analyseras HCV-RNA var tredje månad, därefter årligen och/eller
vid misstanke på signifikant leverskada eller inför leverbiopsi och eventuell behandling.
Leverbiopsi tas vid misstanke på behandlingskrävande HCV-recidiv samt som
protokollbiopsi (biopsi oberoende av klinisk indikation) vid 6 och 12 månader och därefter
årligen. Leverbiopsier bör granskas av patolog på levertransplantationsenhet eftersom

12

diagnostiken mellan HCV-recidiv och rejektion erfarenhetsmässigt är svår. Vid osäkerhet
om rejektion föreligger, alternativt om rejektionen bedöms som mild/måttlig, kan ökning
av den basala immunsuppressionen först prövas (i samråd med transplantationsenhet)
eftersom bolusdoser kortison mot rejektion inverkar negativt på HCV- recidivet.
Vid HCV-behandling följs histologi och prover (biokemiska och virologiska variabler)
enligt särskilda riktlinjer (66) eller inom ramen för studier.
Rekommendationer:
• Leverbiopsier utförs enligt protokoll 6 och 12 månader efter
levertransplantationen, därefter årligen och vid klinisk indikation för att upptäcka
behandlingskrävande HCV-recidiv (A)
• HCV-RNA kvantifiering var tredje månad första året därefter årligen (B)

Vaccinationer
Immunsuppression ökar risken för infektioner genom inhibering av framförallt Tcellsfunktionen och kan medföra signifikant morbiditet och mortalitet hos
organtransplanterade. Patientens vaccinationsbehov bör därför alltid uppdateras före
levertransplantationen eftersom vaccinanslaget är sämre under pågående
immunsuppression och levande vacciner är kontraindicerade efter en transplantation.
Helst ska man redan tidigt i förloppet av en leversjukdom se över patientens
vaccinationsbehov och vaccinera eftersom nedsatt leverfunktion i sig innebär ökad risk
för infektioner och försämrat vaccinsvar. Man bör även efterhöra familjemedlemmars
vaccinationsstatus och tillse att behövliga vaccinationer utförs (67-69).
Om patienten inte har immunitet mot vattenkoppor (varicellae) eller mässling (morbilli) får
vaccination enbart ges före transplantationen då dessa är levande försvagade
virusvaccin.
Följande vaccinationer med avdödade virusvaccin kan ges både före och efter
transplantationen:
Hepatit A (HAV): Två vaccindoser med 6-12 månaders intervall ges tidigast 6 månader
efter transplantationen. Kontroll av ani-HAV-IgG titer bör utföras cirka en månad efter
avslutad vaccination. Dessutom bör anti-HAV IgG titer kontrolleras i god tid före
utlandsresa eftersom boostervaccination kan behövas.
Hepatit B (HBV): Dubbel vaccindos ges vid 4 tillfällen (0, 1, 2, 6-12 månader) tidigast 6
månader efter transplantationen (ej kombinationsvaccin). Kontroll av anti-HBs titer bör
göras en månad efter avslutad vaccination. Följ anti-HBs nivåerna med 1-2 års intervall.
Boostervaccination rekommenderas vid anti-HBs<10E/ml.
Pneumokocker: en dos ges före transplantationen, annars tidigast 6 månader efter
operationen. Revaccination rekommenderas efter 3-5 år.
Influensavirus: en dos ges årligen under september-november, men tidigast 3-6 månader
efter transplantationen (70,71). Även övriga familjemedlemmar rekommenderas
vaccinering.
Difteri, stelkramp och polio: vaccinera enligt FASS om patienten inte är grundvaccinerad
tidigare.
Rekommendationer:
• Hepatit B vaccination ges före levertransplantationen (D)
• Levande vacciner är kontraindicerade efter levertransplantationen
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Pneumocystis	
  jiroveci	
  (carinii)
Profylax mot pneumocystis jiroveci, en svampinfektion som kan ge svåra
lunginflammationer, ges under 6-12 månader i form av pentamidininhalationer eller
trimetoprim-sulfa per os.

Tandläkare
Rutinkontroller hos tandläkare är av betydelse för att förebygga och behandla infektioner
i munhålan. Gingival hyperplasi kan ses som biverkan av ciklosporin respektive
kalciumblockerare.
Profylaktisk antibiotika behövs enbart om hjärtåkomma som är förenad med ökad risk för
bakteriell endokardit föreligger. Vid osäkerhet rekommenderas diskussion med
infektionsläkare (72,73).

Feber	
  hos	
  levertransplanterad	
  patient
Den levertransplanterade patienten ska kontakta sin läkare vid feber. Utifrån anamnes
och provtagning beslutas om antibiotikabehandling är nödvändig. Vid tveksamheter
rekommenderas kontakt med infektionskonsult och/eller transplantationsenhet.
Feber hos nyligen transplanterad patient (mindre än 3 månader efter transplantationen)
ska alltid betraktas som sepsis/allvarlig bakteriell infektion och behandlas som detta tills
motsatsen är bevisad. Patienterna ska rekommenderas att uppsöka närmaste sjukhus
där relevanta odlingar tas innan lämpligt bredspektrumantibiotikum sätts in.
Tänk även på virusinfektioner (CMV, EBV, HHV, adenovirus m fl.) och svamp. Det finns
andra orsaker till feber än infektion, såsom akut avstötning, leverartärtrombos och
tromboembolism.

7. Maligniteter
Malignitet är vanligt efter levertransplantation. Viktiga riskfaktorer är ålder, rökning,
solexponering, men också virus (EBV, HBV, HCV) och den immunsuppressiva
behandlingen.

Hudcancer
Risken för hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer och malignt melanom) ökar
mest jämfört med andra maligniteter. Patienterna bör rekommenderas att undvika
överdrivet solande, att använda solskyddsmedel och vara observanta på
hudförändringar. Uppföljning via hudläkare kan vara aktuellt hos riskpatienter (vissa
hudtyper, tidigare hudmaligniteter). Regelbunden översyn av hudkostymen
rekommenderas vid årskontrollerna eller tätare vid behov. För att minska risken för
cancerutveckling bör lägsta effektiva immunsuppression eftersträvas (74,75).

Posttransplantationslymfoproliferativ	
  sjukdom/disorder	
  (PTLD)
Ungefär 2% av levertransplanterade patienter utvecklar PTLD, de flesta första året efter
transplantationen. Flertalet fall är associerade med EBV-infektion. Symptom som talar för
diagnosen såsom feber, nattsvettningar, sjukdomskänsla och viktnedgång bör leda till
utredning (CT-thorax-buk-bäcken, lymfkörtelbiopsi, hematologkontakt). Behandlingen
involverar minimering av immunsuppressionen och i aggressivare fall cytostatika eller
rituximab (76).
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Solida	
  tumörer
Risken för solida tumörer är dubblerad på lång sikt efter transplantation. Risken för
lever/gallvägs-, hud- och gastrointestinal cancer är ännu högre. Bröst- samt
prostatacancer är däremot inte vanligare. Rökstopp är väsentligt för att reducera
malignitetsrisken. Uppmärksamhet på symptom som kan tala för cancerutveckling
rekommenderas liksom att generella screeningprogram följs (75-80).
Rekommendationer:
• Rökstopp (B)
• Undvik överdrivet solande. Solskyddsmedel och årlig översyn av hudkostymen
rekommenderas (B)
• Optimera immunsuppressionen (D)

8. Graviditet, amning och sexualfunktion
Amenorré drabbar mer än 50% av fertila kvinnor med leversvikt och infertilitet är vanligt
förekommande. Efter en levertransplantation återfår fler än 90% sexualfunktionen
(1,2,3). Prevention för att förhindra oönskad graviditet bör användas så fort patienten
återupptar sexuell aktivitet. Preventivmetod väljs enligt samma principer som för den
övriga befolkningen. Möjligen bör man avråda från p-piller under de första 6 månaderna
på grund av ökad trombosrisk.

Graviditet	
  
Graviditeter hos levertransplanterade patienter betraktas som riskhavandeskap. Det är
trots detta många som har fött barn efter transplantation. Man rekommenderar kvinnan
att avvakta med graviditet minst ett år för att graftfunktion, inställning av
immunsuppressiv behandling och allmäntillstånd ska hinna stabiliseras (81-83). Den
vanligaste komplikationen för barnet är prematuritet med låg födselvikt och uppträder hos
10-55% (81-83). Det finns risk för teratogena effekter relaterade till
immunsuppressionen. Enligt amerikanska register ses kongenitala anomalier hos 4-5%
av barn födda av transplanterade immunsupprimerade patienter jämfört med 3% i
normalbefolkningen (84). De flesta immunsupprimerande mediciner är klassificerade
som säkerhetsgrupp C (se fass, orsakar/misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid
användning under graviditet), medan mykofenolatmofetil (MMF) och azatioprin tillhör
säkerhetsgrupp D (se FASS, har skadliga farmakologiska effekter på graviditeten
och/eller fostret/det nyfödda barnet). Azatioprin är dock inte förenat med ökade
fosterskador enligt amerikanska registerstudier (85). Det finns ingen påvisad teratogen
skillnad mellan kalcineurinhämmarna (CNI) ciklosporin och takrolimus som båda anses
säkra. Patienter som blir gravida under behandling med MMF måste informeras om en
klart ökad risk för missbildningar.
Modern har ökad risk för graviditetsrelaterad hypertension, vilket drabbar 25-45% (81).
Många levertransplanterade patienter har dessutom redan före graviditeten
hypertension, diabetes och reducerad njurfunktion som alla medför ökade risker under
graviditeten, speciellt för preeklampsi.
Under graviditet ökar fraktionen av plasmaproteiner. Detta påverkar koncentrationen av
CNI, varför dosen kan behöva ökas. Det är därför viktigt med täta kontroller av
leverstatus och noggrann monitorering av CNI-nivåerna (minst 1 gång per månad) under
graviditet. Rejektioner drabbar knappt 10% (85).
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Amning
Kalcineurinhämmare går över i modersmjölk. Det är okänt om detta påverkar barnet
negativt. Rekommendationen vad gäller amning varierar mellan olika centra.

Sexualfunktion
Patienter med levercirrhos har ofta nedsatt sexualfunktion. Över hälften återgår till
normal libido efter transplantationen. Erektil dysfunktion behandlas som i
normalbefolkningen. Spermaanalyser indikerar att endast hälften av patienterna har
spermier med normal form, antal och motilitet, ändå är utfallet av graviditeterna lika bra
som i normalbefolkningen (86-88).
Rekommendationer :
• Graviditet avråds första året efter transplantation (D)
• Preventivmetod enligt samma princip som normalbefolkningen. Möjligen bör man
avråda från p-piller under de första 6 månaderna pga. ökad trombosrisk (D)
• Mykofenolatmofetil är förenat med ökad risk för missbildningar och bör utsättas
eller ersättas med annat preparat senast sex veckor innan konception (A)

9. Socioekonomiska faktorer och livskvalitet
En lyckad levertransplantation är en livgivande behandling med bra långtidsöverlevnad.
De allra flesta patienter får förbättrad livskvalitet efter transplantationen och återgår till
vardagliga aktiviteter inkl. arbete. Det finns studier som indikerar att vissa patienter
upplever lägre livskvalitet jämfört med befolkningen i övrigt (89,90). En lägre livskvalitet
har rapporterats hos patienter med frekventa sjukhusinläggningar och hos patienter med
tidiga hepatit C-recidiv.
De flesta patienter i arbetsför ålder kan återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga.
Många patienter upplever likväl en ökad grad av fysisk och psykisk trötthet med behov
av reducerad arbetstid, periodvis eller permanent.
Immunsupprimerade personer har sämre sårläkning, varför speciellt patienter med
tyngre fysiskt arbete bör sjukskrivas i minst sex månader för att tillåta adekvat sårläkning
och undvika ärrbråck.

10. Kontroller vid specifika sjukdomstillstånd
Alkoholleversjukdom	
  
Endast en minoritet (cirka 5 %) av alla patienter med alkoholcirros blir av olika
anledningar levertransplantationskandidater. Pågående alkoholmissbruk utgör en
kontraindikation till levertransplantation på de flesta centra i världen och vanligen krävs 6
månaders dokumenterad nykterhet. Alkoholcirros är idag en accepterad indikation och
står för drygt 10 % av levertransplantationerna i Norden (91). Prognosen är på kort- och
medellång sikt god med 5-årsöverlevnad på 75 %. Långtidsöverlevnaden är något
reducerad till följd av de novo maligniteter (framförallt utgångna från övre luftvägarna och
GI–kanalen), infektioner och hjärtkärlsjukdom (92).
Patienter levertransplanterade på grund av alkoholcirros löper risk att återfalla i
alkoholbruk efter transplantationen men skadligt bruk är ovanligt (10–15 %)(93,94).
Återfallsfrekvensen är som högst under det första året men recidiv kan naturligtvis ske
när som helst i förloppet (93,94). Flera studier har tittat på riskfaktorer för att återfalla i
alkoholbruk, såsom alkoholberoende, längd på dokumenterad nykterhet före
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transplantationen, annat samtidigt missbruk, tidigare alkoholbehandling, men resultaten
är inte enhetliga (93,94,95,96).
Stora prospektiva studier saknas vad gäller livskvalitet, återgång till arbete, compliance
och frekvens av akut eller kronisk rejektion, men enligt befintliga studier tycks dessa vara
generellt desamma som för recipienter med andra diagnoser. Goda resultat är en följd av
noggrann selektion av patienter och en engagerad uppföljning både före och efter
levertransplantationen via ordinarie återbesök och via beroendeenhet (97). Liksom vid
andra kroniska sjukdomstillstånd är en kontinuerlig kontroll och stöttning betydelsefull
och det är viktigt att redan före levertransplantationen ordna så att ekonomiska
förutsättningar för behövlig uppföljning efter operationen finns.
Under levertransplantationsutredningen bedöms patienterna av beroendeläkare och en
plan för kontroll och behandling av alkohol-/drogberoendet (alternativt missbruket), före
och efter transplantationen, sätts upp. Behandlingen är individuell utifrån patientens
behov. För kontroll av nykterhet rekommenderas ofta vanliga alkoholmarkörer såsom
CDT, MCV och gamma-GT men blod-PEth (fosfatidyletanol i blod) har idag fått allt större
betydelse eftersom PEth endast kan bildas i närvaro av etanol (specificitet teoretiskt
100%) och falskt positiva resultat inte påvisats. Det finns dessutom ett samband mellan
alkoholkonsumtionen de senaste 2 veckorna före provtagningen och mätvärdet (98).
Av största vikt är att all sjukvårdspersonal är stöttande i sin förhållning till patienten och
uppmuntrar till att patienten ber om hjälp om denna upplever svårigheter att hålla sig
fortsatt alkohol-/drogfri. Då alkoholism är en kronisk recidiverande sjukdom är det viktigt
att tidigt gå in med behandling vid ett eventuellt skov.
Rekommendationer:
• De av beroendeläkare givna rekommendationerna under LT-utredningen ska
följas efter LT
• B-PEth bör tas 3 och 12 mån efter LT samt därefter årligen på samtliga
levertransplanterade patienter. I det enskilda fallet kan tätare kontroller behövas
(D)

Hepatocellulär	
  cancer	
  och	
  kolangiocellulär	
  cancer	
  
Återfallsrisken för hepatocellulär cancer (HCC) efter levertransplantation ligger i
storleksordningen 10-20 % (99,100). Det har visat sig att den preoperativa radiologiska
bedömningen underskattar tumörbördan i drygt 20 % av fallen, varför den avgörande
prediktorn för återfall har visat sig vara klassificeringen av HCC i den uttagna levern
(101).
Risken för återfall ökar med tumörbördan, dvs antal och storlek av tumörerna, liksom vid
förekomst av vaskulär invasion, som idag endast kan bedömas efter transplantationen
genom undersökning av explantatet. Risken för återfall är låg (≈8 % på 4 år) om
histologin visar att tumören ligger inom Milano-kriterierna (1 tumör ≤ 5cm eller högst 3
tumörer ≤ 3cm) (102).
Större tumörbörda innebär en betydligt ökad risk för återfall. Detta är en realitet för en
stor andel av patienterna i Sverige eftersom vi idag fortfarande transplanterar patienter
utanför Milano-kriterierna (100,101,103). Tiden till återfall varierar beroende på
tumörbördan, men hos ca 75 % av patienterna sker det inom 2 år (99,100).
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Majoriteten av patienterna får recidiv på multipla lokalisationer. Låg tumördifferentiering,
återfall inom 12 månader, samt förekomst av skelettmetastaser är samtliga prognostiska
faktorer för sämre överlevnad i samband med recidiv (100). Dessvärre innebär
cancerrecidiv i allmänhet dålig överlevnad med > 50 % mortalitet inom 2 år och > 75%
inom 4 år.
Ett lokaliserat recidiv i levern som recesseras kan medföra 5 års-överlevnad på närmare
50 % (100).
Detta är idag argumentet för screening av recidiv av HCC med behandling av de recidiv
som lämpar sig. Därför rekommenderas radiologisk uppföljning med ultraljud (UL) med
kontrast, trifasisk datortomografi (DT) eller magnet resonans tomografi (MRT) med
leverspecifik kontrast var 6:e månad de första 5 åren efter transplantation. Lämpligen
används samma modalitet vid varje tillfälle för att underlätta jämförelse.
Sorafenib (Nexavar®) har idag ännu ingen plats som neoadjuvant eller adjuvant terapi
vid levertransplantation för HCC men studier kring detta pågår. Preparatet används
däremot i palliativt syfte hos vissa patienter.
Vad gäller cholangiocarcinom (CCC) är detta fortfarande en omdiskuterad diagnos där
levertransplantation väsentligen sker inom ramen för studier. De bästa resultaten av
levertransplantation för CCC är rapporterade från Mayokliniken i Rochester, USA, där
man med noggrann selektion och neoadjuvant radiokemoterapi (det så kallade Mayoprotokollet) lyckats få en 5-årsöverlevnad på över 80% (104). Dessa lovande resultat har
man ännu inte kunnat redovisa på annat håll (105,106). Vad gäller uppföljningen av
dessa patienter gäller idag ännu samma resonemang som för HCC, dvs. UL, DT eller
MRT var 6:e månad enligt ovan.
Rekommendation:
• Patienter med HCC eller CCC i leverexplantatet skall följas radiologiskt (UL med
kontrast, trifasisk DT eller MRT med leverspecifik kontrast) var 6:e månad de
första 5 åren (B)

Familjär	
  amyloidos	
  med	
  polyneuropati
Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en autosomalt dominant ärftlig sjukdom
som orsakas av en mutation av transthyretingenen. Vanligtvis har valin utbytts mot
methionin. Detta kan orsaka amyloidinlagring i olika organsystem. Transthyretin bildas i
levern varför levertransplantation kan stoppa sjukdomsutvecklingen (107). Hos vissa
sker försämring trots detta, framförallt av hjärtfunktionen, där en restriktiv kardiomyopati
kan utvecklas. Patienter med FAP ska därför följas regelbundet med
ekokardiografikontroller och holter-EKG (108,109).
Hur ofta dessa undersökningar ska göras bestäms utifrån de utredningsfynd som gjorts
preoperativt på medicinkliniken i Umeå och utifrån symtomutveckling. Generellt kan
sägas att dessa undersökningar bör utföras årligen efter utförd transplantation då flera
patienter utvecklat restriktiv kardiomyopati efter levertransplantation. Då patienter med
FAP har en ökad risk att utveckla rytmrubbningar, framförallt olika typer av AVblockeringar, ska EKG följas minst 1 gång per år. Vid symtomgivande AV-block ska
pacemaker inläggas.
Patienter med FAP har ofta en nedsatt njurfunktion sekundärt till sin grundsjukdom (110)
och man bör därför vara extra observant avseende detta.
Då dominotransplantation utförs, där levern från FAP-patienten används till en annan
leversjuk patient, bör mottagaren av levern kontrolleras avseende utveckling av eventuell
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FAP. Mottagaren av FAP-levern bör kontrolleras neurofysiologiskt årligen. Om tecken till
polyneuropati av axonal typ uppkommer bör patienten biopseras med frågeställning
amyloidinlagring. Vid hjärtsviktssymtom bör UKG genomföras med bedömning av
restriktiv kardiomyopati och tecken till amyloidinlagring i hjärtmuskulaturen.
Rekommendationer:
• EKG, ekokardiografi och Holter-EKG rekommenderas en gång årligen för
patienter vars levertransplantation föranletts av FAP (B)
• Mottagare av FAP-lever vid dominotransplantation bör kontrolleras
neurofysiologiskt årligen

Primär	
  skleroserande	
  kolangit	
  
Primär skleroserande kolangit (PSC) kan återkomma efter transplantationen, men
diagnosen kan vara svår att ställa då kronisk rejektion och trombos eller stenos i
leverartären kan ge liknande gallvägsförändringar. Någon bevisad fördelaktig effekt av
ursodeoxycholsyra existerar inte.
PSC-patienter med IBD rekommenderas genomgå årliga koloskopier med multipla
biopsier då den ökade risken för kolorektal cancer vid PSC kvarstår (111,112).

Autoimmun hepatit
Ungefär en femtedel återinsjuknar i sin autoimmuna hepatit efter transplantationen, i
median efter drygt två år. Återinsjuknandet kan initialt vara påvisbart enbart histologiskt,
med normala levervärden. Oftast svarar patienterna snabbt på ökad immunsuppression.
För att förebygga återfall rekommenderas fortsatt behandling med lågdos
kortikosteroider även vid normala leverprover (111,113,114).

Primär	
  biliär	
  cirros
Om primär biliär cirros (PBC) i graftet konstaterats rekommenderas
ursodeoxycholsyrabehandling, vilket har visats ge en förbättring av ALP-nivåerna, även
om man ännu ej påvisat ökad graft- och patientöverlevnad. Recidiv av PBC efter
transplantationen tycks inte påverka graftöverlevnad eller mortalitet (111,115,116).
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CHECKLISTA
UPPFÖLJNING EFTER LEVERTRANSPLANTATION
Gäller generellt vid okomplicerat förlopp. Vid komplicerade förlopp och utifrån
grundsjukdom tillkommer prover och undersökningar enligt närmre beskrivning i
riktlinjerna.
Namn:______________________________________
Personnummer:______________________________
Datum för transplantation:_____________________
Sköterskebesök :
Månad 0-3: 1-2 gånger/vecka
Månad 3-6: varannan vecka
Månad 6-12: var fjärdevecka
Månad >12: var tredje månad

Läkarbesök :
Månad 0-3: varannan-var fjärde vecka
Månad 3-12: en gång per månad
Månad >12: var tredje månad
Efter 3 år: 2 gånger per år

Rutinprover vid varje besök:
•
•
•
•
•

Hb, LPK, TPK
ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, PK (INR)
Krea, Na, K, albumin, Ca, glukos
Koncentrationsbestämning av immunsuppression (nivå i enlighet med enskilt
protokoll från transplanterande enhet)
Puls, blodtryck, vikt, temp, urinsticka

Utvidgad provtagning/undersökning
(3 månader efter operation och vid årskontrollerna):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolesterol, TG, LDL, HDL, HbA1C
Mg, Urea, fosfat, standardbikarbonat, urat
Chrom-EDTA- alternativt iohexolclearance
Vaccinationer (se PM respektive transplantationsenhet)
Tandläkare
Hudkostym
PEth
Bentäthet (vid 1-årskontroll och därefter styrt av klinisk bedömning)
Ultraljud lever + biopsi (protokollbiopsier vid hepatit C, i övrigt på klinisk
indikation)
Kontroller utifrån grundsjukdom!
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