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Antiviralt forsvar 

  

• Det er først og fremst T-lymfocyttene – både 
CD4+- og CD8+ -lymfocytter – som er 
essensielle for bekjempelsen av en 
virusinfeksjon 

 



Antiviralt forsvar - CD8+ -lymfocytter 



Immunsuppresjon 

 

• Den iatrogene immunsvikt er forårsaket av 
medikamenter som primært hemmer T-
lymfocyttproliferasjon 
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Hvorfor får virusinfeksjoner et annet 

forløp etter transplantasjon? 
  

• 1. Nedsatt T-celleimmunitet reduserer 
effektiviteten i eliminasjon av virusinfiserte 
celler 

 

• 2. Betennelsesreaksjonen som et transplantert 
organ induserer stimulerer produksjon av en 
rekke virus, f.eks. TNF-alfa ved CMV-infeksjon 
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Fra resipientskjemaet - Serologi 



Kliniske aspekter for de mest vanlige virus   

 
 

• HSV1/2: Mer eller mindre utbredte 
reaktiverte infeksjoner 
 

• VZV: Zoster, ofte over flere dermatomer 
 

• EBV: PTLD eller febersykdom 
 

• CMV: CMV-syndrom eller ulike 
organmanifestasjoner 
 

• HHV6/7: Febersykdom 
 

• HHV8: Kaposis sarkom  
 

• BK-virusinfeksjoner: 
– Nyre-Tx: nefropati, ureterstenose 

 
 

• Parvovirus B-19: Tendens til kronisk forløp 
og utvikling av erytropoietinresistent 
anemi 
 

• Papillomavirus: Økt insidens av 
cervixcancer og hudcancer 
 

• Luftveisvirus: Mer stormende forløp av 
influensavirus og RS-virusinfeksjoner 
 

• Adenovirus: Kan gi systemisk infeksjon 
med alvorlig forløp 
 

• Hepatitt C virusinfeksjoner får hyppigere 
et kronisk forløp 
 

• Hepatitt B virusinfeksjoner får hyppigere 
et kronisk forløp. Reaktivering kan 
forekomme 



Kliniske aspekter for de mest  
vanlige virus og spesielt: 

 

• Varicella-zoster-virus og CMV kan gi 
livstruende sykdom spesielt hos tidligere 
seronegative 

 

• (EBV-infeksjon kan gi post-transplantasjon 
lymfoproliferativ sykdom-PTLD som ses 
spesielt hos organtransplanterte som får 
primær EBV-infeksjon) 
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Varicella-zoster-virus (VZV) 

 
 
 
 
 

• De fleste smittes av VZV som barn 
• > 90 % av de voksne er VZV-positive 
• Primærinfeksjon: vannkopper eller varicella 
• Reaktivering: helvetesild eller herpes-zoster 
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Varicella-zoster-virus (VZV) 

• Som alle herpesvirus vil viruset etter 
førstegangsinfeksjon forbli latent i kroppen 
resten av livet og kan reaktiveres  
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Varicella-zoster-virus (VZV) - Den 
immunsupprimerte pasienten 

 

• Ubehandlet primær varicella-infeksjon 
(vannkopper) eller residiv vil være potensielt 
svært alvorlig pga. fare for disseminert sykdom 

 

• Disseminert varicella-infeksjon vil, uavhengig 
av VZV-status, ha høy mortalitet   



Varicella-zoster-virus (VZV) 

• Immunsupprimerte: forebyggende behandling 
dersom de har vært eksponert for individer med 
vannkopper 

– Valaciklovir (Valtrex®) i 10-14 dager fra eksponeringen 

 

• Hos immunsupprimerte som ikke har hatt 
vannkopper/ikke er vaksinert, anbefales varicella-
zoster immunglobulin (VZIG, Varicellon®) innen 
96 t etter eksponering   



Varicella-zoster-virus (VZV) 

• Hvis ikke VZIG er gitt innen 96 t etter 
eksponering, anbefales profylaktisk peroral 
behandling med aciklovir (Zovirax®) eller 
valaciklovir (Valtrex®) i 10-14 dager fra 
eksponeringen 
 

• Serologiske undersøkelser er til liten nytte ved 
akutt infeksjon 
 

• PCR i vesikkelvæske, evt. luftveissekret, plasma 
eller i spinalvæske anbefales 



Varicella-zoster-virus (VZV) 

• Alle seronegative må vaksineres før 
transplantasjon 

 

• Vaksinasjon må skje minst 3 mnd. før 
transplantasjon/påmelding Scandiatransplant 

 

• Antistoffer måles etter ca. 2 mnd. 

 

• Ved manglende respons anbefales revaksinasjon 



Varicella-zoster-virus (VZV) 

• I familier der ett medlem er transplantert, 
anbefales også nære familiemedlemmer 
vaksinasjon 
 

• Ved eventuell eksponering anbefales peroral 
profylakse, og ved sykdomsutvikling innleggelse 
med overgang til intravenøs behandling 
 

• Samtidig er det viktig å vurdere å bruke VZIG og 
forbigående reduksjon av basis immunsuppresjon 
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Cytomegalovirus 

• Ca. 70-80 % av voksne er CMV IgG-positive 

 

• CMV er et virus i herpesgruppen som blir 
liggende latent i kroppen, og kan reaktiveres 
når en person blir immunsupprimert 

 

• CMV gir først og fremst alvorlige infeksjoner 
hos pasienter med nedsatt celle-mediert 
immunitet, dvs. bla. transplanterte 



CMV – Definisjoner 

 
• CMV-infeksjon 

 
– Symptomfri viremi, dvs. PCR positiv i blodplasma (> 600 IU/mL) 
 

 
• CMV-sykdom  

 
1. CMV-syndrom = viremi pluss symptomer og/eller 

kliniske sykdomstegn, inkludert 
leukopeni/trombopeni 
 

2. CMV-vevsinvasiv sykdom er påvisning av CMV i 
affisert organ og/eller viremi og organsuspekte 
forandringer forenlig med CMV 
 



CMV 

 

• D+  R- kalles høyrisikopasient 

 

• D+  R+ og D-  R+ kalles middels 
risikopasient 

 

• D-  R- kalles lavrisikopasient  

 



 
CMV – Profylakse 

Til hvem? 
  

• D+ → R- : profylakse i 6 mnd. 
– Valganciclovir (Valcyte) 

 
• D+ → R+ : ingen profylakse  

– Preemptiv behandling iht ukentlig CMV DNA 

 
• D- → R+ : ingen profylakse 

– Preemptiv behandling iht. ukentlig CMV DNA 

 
• D- → R- : ingen profylakse 

– Preemptiv behandling iht. ukentlig CMV DNA 



Cytomegalovirus 

• De fleste CMV-reaktiveringer gir et mildt 
sykdomsforløp 

 

• Ved transplantasjon måles CMV DNA PCR 
ukentlig i tidlig post-operativ fase 

 

• Forebyggende behandling startes ved 
påvisning av positiv (> 600 IU/mL) CMV PCR i 
serum 



Cytomegalovirus 

 
Virusmengde    Symptomer 

  
 < 5000 IU/mL    Sjelden 

 
 5000-20.000 IU/mL   Ofte 

 
 >20.000 IU/mL    Svært ofte 
      Hyppig organ-
      manifestasjon
  



Cytomegalovirus 

• Initialbehandling er peroral valganciklovir 
(Valcyte®) dosert etter GFR 

 

• Absorpsjon av valganciklovir (Valcyte®) er god 
og det er sjelden behov for intravenøs 
behandling 

 

• Behandlingen skal fortsette til 2 negative CMV 
PCR-prøver foreligger 



ClCR (ml/min.) Induksjon Vedlikehold 

≥60 900 mg 2 ganger daglig 900 mg 1 gang daglig 

40-59 450 mg 2 ganger daglig 450 mg 1 gang daglig 

25-39 450 mg 1 gang daglig 450 mg annenhver dag 

10-24 450 mg annenhver dag 450 mg 2 ganger pr. uke 

<10 Ikke anbefalt Ikke anbefalt 

Valcyte® – Nedsatt nyrefunksjon 



Cytomegalovirus 

• CMV IgG-negative resipienter kan påføres 
primærinfeksjoner hvis de får organer fra CMV 
IgG-positive donorer 

 

• Slike primærinfeksjoner kan ha alvorlig forløp 

 

• Valganciklovir (Valtrex®) brukes som 
profylakse i 6 mnd. 



Cytomegalovirus – CMV-sykdom 

• Kraftig immunsupprimerte pasienter er spesielt utsatt for alvorlig CMV-
sykdom 
 

• Feber, generelt nedsatt redusert AT og leukopeni er vanlig 
 

• Enkelte pasienter kan utvikle: 
 

– GI-ulcerasjoner (biopsi med påvisning av CMV immunhistokjemisk er ønskelig)  
 

• Ved noen fokale infeksjoner som isolert GI-ulcus  er det ofte liten mengde virus i blod) 

 
– Hepatitt-liknende bilde 

 
– Interstitiell pneumoni 

 
– CNS-affeksjon  



Cytomegalovirus – CMV-sykdom 

 
• Ved mistanke om CMV-sykdom må kvantitativ CMV-PCR-

undersøkelse i blod utføres 
 

• Ved CMV-positivt organ transplantert til CMV-negativ resipient kan 
selv lave verdier (rett over 600 IU/mL) indikere sykdom 
 

• Hos kjent CMV-positiv pasient med symptomer vil moderat høy 
CMV IU/mL (> 2-5000 CMV IU/mL) indikere CMV-sykdom 
 

• Vanlig CMV-serologi (CMV IgG/IgM) gir lite informasjon da 
immunresponsen ofte er svak og i tillegg kommer altfor sent 

  



Behandling av CMV-sykdom  

 
• Medikamenter 

 

– Intravenøs ganciklovir (Cymvene®) 
– Oral valganciklovir (Valcyte®) 
– Intravenøs Foscarnet (Foscavir®) 
– Immunglobuliner (Kiovig®) 
– Spesifikke CMV-antistoffer – under utprøving 

 

• Redusere immunsuppresjon  
– MMF (CellCept®), CNI 

 



Cytomegalovirus - Resistens 

• Ved manglende respons på behandlingen må 
resistens mistenkes (undersøkelse på UL97- og 
UL54-mutasjon) 
 

• Ved langvarig behandling, eller profylakse kan det 
utvikle seg resistens mot ganciklovir, foscarnet 
eller cidofovir 
 

• Hvis virusmengden i blod ikke viser tegn til å falle 
etter tre uker behandling, bør en be om 
genotypisk resistenbestemmelse  
 



extracellular 

intracellular 

Ganciclovir 
(GCV) GCV-MP GCV-DP GCV-TP 

Cellular 
Enzymes 

CMV 
Protein Kinase  

(UL97) 

Inhibits Viral DNA  
Polymerase (UL54) 

Virkemåte ganciklovir (GCV) 



• Har pasienten serumkonvertert? 

 

• Har pasienten cellulær immunitet?   

 

• Er pasienten overimmunsupprimert? 

 

• Er pasienten underdosert på CMV-medikasjon? 

Klinisk behandlingssvikt/resistens 
 



• Måler aktiviteten av CMV-spesifikke CD8+-T-

celler  

 

• Måles ved hjelp av CMV-IGRA-test   

 

• Ved behandlingssvikt og alvorlig CMV-infeksjon  

 

• Der en ikke finner genetisk resistens  

CMV - Cellulær immunitet - IGRA test 
 



• Gi evt. supraterapeutisk anti-CMV dose i 1-2 

uker 

 

• Reduser CellCept/CNI-dosen 

 

• Vær tålmodig hvis ikke alvorlig sykdom  

 

• Vurder IVIG 

 

Hvordan behandle klinisk resistens? 
 



Takk for oppmerksomheten! 


