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Sammenheng mellom serumprotein 
og overlevelse etter transplantasjon3241

Et høyt nivå av proteinet osteoprotegerin rett etter nyretransplantasjon 
er assosiert med økt langtidsdødelighet.

Hjerte- og karsykdom er den vanligste 
årsaken til død etter nyretransplantasjon. 
Det er tidligere funnet en rekke variabler 
som er assosiert med dette; høyt blodtrykk, 
diabetes mellitus og dyslipidemi. Likevel 
kan ikke disse variablene forklare hele 
overdødeligheten i denne pasientgruppen.

Serumproteinet osteoprotegerin, en osteo-
klasthemmer, er nylig blitt knyttet til fore-
komsten av hjerte- og karsykdom i flere 
pasientpopulasjoner, bl.a. dialysepasienter 
og pasienter med hjertesvikt. Muligens 
gjenspeiler osteoprotegerin forkalkninger 
i arterietreet. I en norsk studie ble serum-
nivå av osteoprotegerin målt hos 172 
pasienter ti uker etter nyretransplantasjon 
(1). Høyt nivå av osteoprotegerin etter 
transplantasjon var assosiert med økt døde-
lighet av alle årsaker og dødelighet av 
kardiovaskulær sykdom. Osteoprotegerin-
nivået var en uavhengig prediktor for død 
hos disse pasientene.

– Thor Ueland og kolleger ved Rikshos-
pitalet var tidlig ute med å påvise osteopro-
tegerin som risikofaktor for hjertesvikt etter 
akutt myokardinfarkt (2). Dette inspirerte 
oss til å undersøke den prognostiske effekten 
av osteoprotegerin hos nyretransplanterte 
pasienter, sier Jøran Hjelmesæth ved Sen-
tralsykehuset i Vestfold og Rikshospitalet-
Radiumhospitalet.

– På sikt kan sammenhengen mellom 
osteoprotegerin og hjerte- og karsykdom 
ha betydning for vurdering og behandling 
av høyrisikoindivider med og uten nyre-
sykdom. Vi evaluerte også effekten av 
andre «nye» risikomarkører, slik som man-
nosebindende lektin (MBL) og MBL-asso-
sierte serinproteaser (MASP-2 og MASP-3), 

men her fant vi ingen sammenheng med 
dødelighet, sier Hjelmesæth.
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Osteoprotegerin kan ha prognostisk verdi for utvikling av hjerte- 
og karsykdom i flere pasientgrupper.

Nyrefysiologisk laboratorium ved Medi-
sinsk avdeling på Rikshospitalet ledes 
av professor Anders Hartmann (f. 1948) og 
har ca. ti ansatte. Gruppens forskningsom-
råder omfatter hjerte- og karsykdom, risiko-
faktorer for hjerte- og karsykdom og risiko-
faktorer og patofysiologi ved nyoppstått 
diabetes mellitus etter nyretransplantasjon.

Denne studien var et samarbeidsprosjekt 
mellom flere forskningsmiljøer ved Riks-

hospitalet-Radiumhospitalet og Århus Uni-
versitetshospital i Danmark. Forskerne ana-
lyserte ulike markørers prognostiske verdi 
for kardiovaskulær sykdom etter nyretrans-
plantasjon, men kun osteoprotegerin var 
assosiert med økt dødelighet.

Ordforklaring

Osteoprotegerin: Protein som er medlem 
av TNF-reseptorsuperfamilien. Osteoprote-
gerin produseres av bl.a. osteoblaster og 
ulike celletyper i karsystemet. Proteinet 
har sannsynligvis osteoklasthemmende 
aktivitet.

Artikkelen ble 10.5. 2006 publisert i Journal 
of the American Society of Nephrology 
(www.jasn.org), som er det høyest ran-
gerte nyremedisinske tidsskriftet
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Jøran Hjelmesæth har studert sammenhengen 
mellom osteoprotegerin og hjerte- og karsyk-
dom hos nyretransplanterte. Foto Ådne Berg


