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ABO-inkompatibilitet utgör inte längre något hinder för transplantation med njure från levande donator.
Erfarenheterna visar klart att man med modern immunsuppression och reduktion av antikroppshalten före
transplantationen med antingen Glycosorb eller plasmaferes vanligen kan hantera denna situation under
förutsättning att mottagaren inte har allt för hög antikroppshalt. Potentiella donatorer bör således värderas
även vid ABO-inkompabilitet.
Provtagning och immunsuppression


Blodprov från donator (2 ACD-rör 10 ml) och recipient (2 EDTA-rör 6 ml) skickas till Blodcentralen i
Lund tillsammans med blodgruppsremiss både för recipienten och för donatorn. Ange på
remisserna: ”Utredning inför eventuell ABO-inkompatibel njurtransplantation”.
På recipientens remiss kryssas ”Annat” och skrivs ”Se baksida”. På baksidan skrivs: ”1) ABO-titer 2) A-fenotypning 3) DAT”
På donatorns remiss kryssas ”Annat” och skrivs ”Se baksida”. På baksidan skrivs: ”1) Celler för ABO-titer 2) Afenotypning 3) DAT”

Observera att personnummer på både donator och recipient ska framgå på båda remisserna. Ring
Blodcentralen i förväg för att bestämma dag för analys, telefon 046-17 32 22.


Donators- och recipientensutredning påbörjas simultan oberoende av nivå av ABO-antikroppstitrar.



Observera att behandlingen med ACE-hämmare och ARB (angiotensin-receptor blockerare) sättas
ut dag -30, eftersom dessa kan ge allergisk reaktion vid glucosorb behandling. Behandlingen kan
återinsättas vid hemgång eller avslutande aferesbehanding.



Glycosorb-behandlingen inleds enligt individuellt fastlagt schema. Ett normalt schema omfattar 4
behandlingar med första behandling op-dag -5. Vid låg ABO-titer kan färre behandlingar och vid hög
ABO-titer kan ett utvidgat schema planeras. Vid varje behandling görs bestämning av ABO-titer
före-och efter behandlingen.
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Postoperativt följs ABO-titern regelbundet, normalt tre gånger i veckan under 14 dagar. Ytterligare
behandling med Glycosorb kan vara indicerad vid signifikant titerstegring (två steg) och/eller vid
kreatininstegring, som inte har annan förklaring.

