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Transplantation av hela pankreas,
eller av isolerade langerhanska öar, er-
bjuder ett sätt att ersätta de förstörda be-
tacellerna hos patienter med diabetes.
Under senare år har resultaten vid pan-
kreastransplantation undan för undan
förbättrats. Efter transplantationen blir
flertalet patienter normoglykemiska
och kan upphöra med sina insulininjek-
tioner. Ingreppet är dock förenat med
kirurgisk morbiditet och mortalitet.
Transplantation av de langerhanska
öarna, däremot, sker genom en injek-
tion, och är en enkel och för patienten
skonsam metod. 

År 1996 inledde transplantationskir-
urgiska klinikerna vid Huddinge sjuk-
hus respektive Akademiska sjukhuset i
Uppsala ett samarbete med ötransplan-
tationslaboratoriet vid Universitets-
sjukhuset i Giessen, Tyskland. Pan-
kreaskörtlar tas tillvara från svenska do-
natorer och skickas med flyg till Gies-
sen. Efter isolering förvaras öarna i väv-
nadskultur under upp till fyra dagar,
varefter de skickas tillbaka till Sverige
med flyg. Tre patienter har nu behand-
lats med transplantation av humana öar.

Förfarande
vid ötransplantation
De langerhanska öarna erhålls från

pankreas som tagits tillvara från just av-
lidna donatorer. Efter enzymatisk och
mekanisk sönderdelning av pankreas
skiljs öarna från den exokrina vävnaden
genom centrifugering på densitetsgra-
dienter. I gynnsamma fall kan
500 000–800 000 öar utvinnas ur en
pankreas (Figur 1). Transplantationen
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Transplantation av isolerade
humana langerhanska öar är
ett enkelt och skonsamt ingrepp
för den diabetiska patienten.
Våren 1996 genomgick den förs-
ta svenska patienten en sådan
transplantation på Huddinge
sjukhus. Sedan dess har ytterli-
gare två patienter transplante-
rats. Hos alla tre patienterna
producerade de transplanterade
öarna insulin under ett antal
månader. Ingen av patienterna
kunde upphöra med insulinin-
jektionerna, men den metabola
kontrollen förbättrades så länge
öarna fungerade. 



sker vanligen genom att öarna injiceras
i vena porta. Öarna fångas då upp i le-
verns sinusoider, där de efter någon
vecka revaskulariseras.

Hittills har ötransplantation vanligen
gjorts på patienter som utvecklat termi-
nal njurskada på grund av diabetesnef-
ropati. I omkring hälften av fallen har
ötransplantation gjorts samtidigt med
njurtransplantation. I de övriga fallen
har mottagaren genomgått en njurtrans-
plantation tidigare. Anledningen till att
dessa patienter valts är att de ändå be-
höver behandling med immunsuppres-
siva läkemedel.

Efter transplantationen följs öarnas
funktion genom mätning av C-peptid i
serum. För att minska belastningen på
öarna tillämpas strikt blodsockerkon-
troll med intravenös insulininfusion un-
der den första veckan. De funktionella
resultaten är avhängiga av en rad fakto-
rer. Dålig funktion kan bero på anting-
en att antalet öar som transplanterats va-
rit otillräckligt eller att kvaliteten på
öarna varit dålig. Rejektion leder till
mer eller mindre allvarlig cellskada och
försämrad öfunktion. Autoimmun på-
verkan är en annan möjlig förklaring till
dålig öfunktion. Man har också speku-
lerat i att öarna kan drabbas av »utmatt-
ning».

Dålig blodsockerkontroll efter
ötransplantation kan också bero på att
patienten behandlas med cyklosporin
och steroider, preparat som båda är dia-
betogena i de doser som ges under den
första tiden efter transplantation. Till
detta kommer att flertalet patienter med
långvarig diabetes har en uttalad insu-

linresistens. Dessa faktorer gör att insu-
linbehovet blir väsentligt större än nor-
malt. Så tex har patienter som är insu-
linfr ia efter en pankreastransplantation
C-peptidnivåer som är tre till fyra gång-
er högre än normalt. Ett sådant ökat
krav på öarna skulle kunna bidra till ut-
mattning.

Rejektionsmarkörer
Vid alla slags organtransplantationer

diagnostiseras rejektion genom biopsi
av transplantatet. Man har diskuterat
möjligheten att diagnostisera rejektion i
ötransplantat genom leverbiopsi, men
vid de försök som gjorts har man som
regel inte kunnat återfinna några öar i
biopsimaterialet. I de fall där såväl nju-
re som öar transplanterats från samma
donator kan rejektion i njurtransplanta-
tet fungera som markör. I de fall där öar-
na kommer från en annan donator finns
endast C-peptid som en sen, och ospe-
cifik, rejektionsmarkör.

Resultat
Vid transplantation av isolerade

langerhanska öar mellan isologa djur
uppkommer normoglykemi inom 24
timmar, och goda resultat har uppnåtts
med allogena öar i vissa djurmodeller.
Vid transplantation av öar till patienter
med diabetes har sådana gynnsamma
resultat inte uppnåtts. Vid Universitets-
sjukhuset i Giessen för man sedan flera
år tillbaka ett register över alla humana
ötransplantationer i världen. Den första
humana ötransplantationen gjordes
1974, transplantationer har sedan dess
gjorts vid ett trettiotal institutioner.

Sammanlagt har 294 patienter med typ
1-diabetes genomgått transplantation;
merparten av patienterna är transplante-
rade under senare år.

En detaljerad analys av de 204
fall som genomgått transplantation
1990–1996 har nyligen utförts [1]. 104
av patienterna (51 procent) hade trans-
plantatfunktion, definierad som en ba-
sal C-peptidnivå över 0,3 nmol/l under
minst en månad, 29 av patienterna (14
procent) kunde sluta med insulininjek-
tioner under minst en månad. Av 171
patienter som genomgått transplanta-
tion för mer än ett år sedan hade 13 (8
procent) varit insulinfria i ett år eller
längre. En patient är idag insulinfri fem
år efter transplantationen. Mediantiden
från ötransplantationen till insulinfrihet
har varit 122 dagar.

Ett antal faktorer som påverkat resul-
taten gynnsamt har identifierats. Sålun-
da bör öarna isoleras från pankreasväv-
naden inom åtta timmar, och minst
6 000 öar/kg kroppsvikt bör ges till pa-
tienten. Hos flertalet patienter med fun-
gerande transplantat har öarna injice-
rats intraportalt, och patienterna har be-
handlats med antitymocytglobulin
(ATG)  efter transplantationen.

De bästa resultaten efter ötransplan-
tation vid typ 1-diabetes har rapporte-
rats från Giessen [2]. Av tolv patienter
som genomgick transplantation åren
1995–1996 är fyra insulinfria (33 pro-
cent) mer än ett år senare. Patienterna
har behandlats med ciklosporin i högre
dos än vad som är vanligt. För att mins-
ka risken för nefrotoxicitet har patien-
terna behandlats med en kalciumanta-
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Figur 1 . Isolerade humana langerhanska
öar avsedda för transplantation.



gonist. Patienterna har också fått niko-
tinamid för att skydda öarna mot in-
flammatorisk stress.

Särskilt goda resultat
hos två patientgrupper
Resultaten är väsentligt bättre hos

två speciella patientgrupper, som också
finns redovisade i ötransplantationsre-
gistret [1]. En grupp består av patienter
som opererats med total pankreatekto-
mi på grund av kronisk pankreatit, och
som därefter fått sina egna (autologa)
öar injicerade i portavenen. Bland 69
sådana patienter var 68 procent insulin-
fria efter ett år, en patient har varit insu-
linfr i i 14 år.

Den andra gruppen består av patien-
ter som opererats med hepatopankreat-
ektomi på grund av malign tumör i pan-
kreas eller gallvägar med spridning till
levern. Patienterna har därefter genom-
gått levertransplantation och samtidigt
fått allogena öar injicerade i levertrans-
plantatet. Av 15 sådana patienter var 40
procent insulinfria efter ett år. En pa-
tient hade varit insulinfri i fem år då han
avled i ett cancerrecidiv.

De goda resultaten vid autolog
ötransplantation visar att isolerade öar
injicerade i levern kan fungera väl. Att
resultaten är sämre hos patienter som
fått allogena öar kan bero på att öarna
drabbas av rejektion; till detta kommer
den diabetogena effekten hos predniso-
lon och ciklosporin. Hos patienter som
genomgått transplantation på grund av
typ 1-diabetes tillkommer insulinresi-
stens och autoimmunitet som negativa
faktorer.

De diabetogena läkemedlen och in-
sulinresistensen skulle kunna förklara
varför det tar flera månader innan pati-
enterna kan bli insulinfria; först då
prednisolondosen sänkts, och patien-
tens insulinresistens gått tillbaka, kan
insulinfrihet uppnås.

De tre första
fallen i Sverige
Den 2 mars 1996 genomfördes  på

Huddinge sjukhus den första transplan-
tationen av humana langerhanska öar i
Sverige. Ytterligare två patienter har
därefter genomgått transplantation, i
november 1996 respektive april 1997.

Patient 1 var en 38-årig man med
diabetes sedan 5-årsåldern. Han hade
utvecklat retinopati, neuropati och nef-
ropati och drabbats av två cerebrala
tromboser. Han hade sedan ett år tillba-
ka behandlats med dialys. Han bedöm-
des vara en lämplig kandidat för samti-
dig ö- och njurtransplantation. Pankreas
och njure togs tillvara från en just avli -
den donator i 30-årsåldern. Njuren
transplanterades till patienten på van-
ligt sätt.

Samtidigt transporterades den ned-
kylda pankreaskörteln till öcellslabora-
toriet i Giessen, där isolering av de lang-
erhanska öarna påbörjades 7,5 timmar
efter nedkylningen. Isoleringen gav ca
500000 öar, reningsgraden var god 
(Tabell I). Öarna odlades över natten
och skickades därefter med flyg tillba-
ka till Sverige. Vid framkomsten var vi-
abiliteten utmärkt (Tabell I).

Dagen efter njurtransplantationen
injicerades öarna via en kateter som pla-
cerats i portavenen genom transhepa-
tisk punktion. Patienten behandlades
med ciklosporin, prednisolon och ATG
samt nifedipin och nikotinamid. Dess-
utom behandlades han med det nya im-
munsuppressiva medlet mykofenolmo-
fetil, MMF (CellCept).

Det postoperativa förloppet var först
okomplicerat, men efter sex veckor
drabbades patienten av en Clostridium
difficile-kolit och septikemi med E coli.
Med anledning av detta minskades den
immunsuppressiva behandlingen, och
behandlingen med MMF avbröts. Den
transplanterade njuren drabbades under
de efterföljande veckorna av tre biopsi-
verif ierade rejektionsepisoder. Patien-
ten behandlades med steroider intrave-
nöst i bolusdoser, varefter serumkrea-
tininnivån stabiliserades på omkring
200 µmol/l.

Under de första sex veckorna låg C-
peptidnivån mellan 0,5 och 1,5 nmol/l,
vilket indikerar en bra funktion i detta
skede. Efter transplantationen uppkom
den sedvanliga ökningen av insulinbe-
hovet, beroende på behandling med ste-
roider i höga doser och ciklosporin. Två
veckor efter transplantationen, då pred-
nisolondosen trappats ner från 100 till
20 mg/dag, var insulinbehovet oföränd-
rat jämfört med före transplantationen.

Det förelåg en stabilisering av blod-
sockernivåerna, och HbA1c– som före
transplantationen varit 8,2 procent–
sjönk till 4,2 procent. I samband med att
njurtransplantatet drabbades av rejek-
tion försämrades C-peptidnivåerna, och
ingen restitution uppnåddes efter rejek-
tionsbehandlingen.

Patienten fortsatte att ha låga C-pep-
tidnivåer under några månader; sju må-
nader efter transplantationen upphörde
C-peptidproduktionen. HbA1c hade då
stigit till 6,8 procent. Förlusten av funk-
tion hos ötransplantatet berodde sanno-
likt på rejektion i kombination med sep-
sis; erfarenheterna har visat att öarna
har dålig återhämtningsförmåga efter
rejektionsepisoder. Försämrad öfunk-
tion har också rapporterats i samband
med infektioner.

Patient 2var en 42-årig man med typ
1-diabetes som utvecklat uremi. Han
hade gått i dialys under tre år. Han ge-
nomgick en kombinerad njur- och
ötransplantation i november 1996 på
sätt som beskrivits ovan. Utbytet av öar
från den pankreaskörtel som tagits till-
vara samtidigt som njurarna var ca
300000 (Tabell I). En vecka senare fick
patienten öar isolerade från ytterligare
en pankreas. Det totala antalet trans-
planterade öar blev 411000 (Tabell I).
Förloppet efter transplantationen var
okomplicerat, inga rejektionsepisoder
iakttogs. Efter sex månader drabbades
patienten av muskelvärk och trötthet.
Det förelåg en cytomegalovirusinfek-
tion, och patienten behandlades med
ganciclovir (Cymevene).

C-peptidnivåerna låg under de första
sex månaderna mellan 0,7 och 1,4
nmol/l (Figur 1). Under denna tid stabi-
liserades blodsockret, och HbA1C, som
varit 8,7 procent före transplantationen,
hade efter tre månader sjunkit till 3,2
procent. Före transplantationen hade
patienten haft frekventa hypoglykemi-
attacker, och därför behandlats med
glukagoninjektioner. Efter transplanta-
tionen upphörde attackerna. Fyra måna-
der efter transplantationen då steroid-
dosen reducerats till 7,5 mg/dag, sjönk
insulinbehovet under två månader till
30–50 enheter/dag, jämfört med 55–65
enheter/dag före transplantationen (Fi-
gur 2 ). Efter sex månader, då patienten
drabbades av cytomegalovirusinfek-
tion, började C-peptidnivåerna sjunka.
Elva månader efter transplantationen
blev patienten C-peptidnegativ. HbA1C
steg då till 8,2.

Patient 3var en 50-årig man med typ
1-diabetes som utvecklat uremi. Han
hade tre år tidigare genomgått trans-
plantation, och då fått sin systers ena
njure. Patienten hade sedan dess be-
handlats med ciklosporin och predniso-
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Tabell I . Antalet öar som transplanterats, och kvaliteten hos dessa. Eftersom öarna varierar i
storlek anges den transplanterade mängden i öekvivalenter, dvs mängden ö-vävnad omräknad
till öar av en standardstorlek (150 µm).

Öekvivalenter 
Patient nr Ö-ekvivalenter per kg kroppsvikt Renhet, procent Viabilitet, procent

1 626 000 8 500 60 97

2 donator 1 321 000 5 700 70 91
donator 2 90 000 90 100

3 donator 1 430 000 8 300 80 98
donator 2 300 000 80 97



ANNONS



lon. Njurtransplantatet hade hela tiden
fungerat utmärkt. Han bedömdes vara
en kandidat för ötransplantation efter
njurtransplantationen.

I april 1997 injicerades öar isolerade
från två donatorer. Transplantationerna
gjordes med 14 dagars mellanrum; det
totala antalet transplanterade öar var
730000. (Tabell I). Öarna var av god
kvalitet. Ciklosporin och prednisolon-
doserna höjdes temporärt, ATG gavs
under en vecka. Förloppet var först
okomplicerat, men två månader efter
transplantationen steg serumkreatini-
net. Detta tolkades som ciklosporinnef-
rotoxicitet och dosen sänktes.

Under de första två månaderna efter
ötransplantationen låg C-peptidnivån
mellan 0,5 och 1,0. HbA1C, som före
transplantationen varit 10,5 procent,
sjönk till 5,8 procent. I samband med att
ciklosporindosen sänktes började C-
peptidnivåerna sjunka, och sju månader
efter transplantationen kunde C-pepti-
der ej längre uppmätas. Rejektion skul-
le kunna vara en möjlig förklaring till
att öfunktionen försämrats. Under de
två första månaderna, då patienten be-
handlades med förhöjda steroiddoser,
ökade insulinbehovet. Därefter var be-
hovet oförändrat jämfört med före
transplantationen.

Bra öar, dålig
långtidsfunktion
Samarbetet med öcellslaboratoriet i

Giessen har fungerat mycket väl och
öarna har haft utmärkt viabilitet vid
ankomsten till Sverige. Vår målsätt-
ning har varit att injicera minst 6000
öar per kg kroppsvikt. I ett fall kunde
denna målsättning uppnås med öar
från en pankreas, i de två övriga fallen
måste öar från två pankreaskörtlar an-
vändas.

Före transplantationen förelåg inga
mätbara C-peptidnivåer hos de tre pati-
enterna, efter ingreppet hade alla pati-
enterna initialt bra C-peptidnivåer. Pa-
rallellt med detta stabiliserades blod-
sockernivåerna och HbA1c normalise-
rades.

Den förbättrade blodsockerkontrol-
len beror sannolikt på att insulinpro-
duktionen i de transplanterade öarna
svarar på förändringen i blodsockerni-
vån. Den intensiva övervakningen av
patientens blodsockernivåer kan dock
ha varit en bidragande faktor.

Det gynnsammaste förloppet sågs
hos patient 2. Patienten, som tidigare
haft hypoglykemiattacker, blev för en
tid helt fri från dessa besvär. Under någ-
ra månader förelåg också ett klart sänkt
insulinbehov. Kort därefter upphörde
patientens ötransplantat dock att funge-
ra, sannolikt som en följd av en cytome-
galovirusinfektion. Också hos de två
andra patienterna upphörde öfunktio-
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Figur 2 . Förloppet hos en 42-årig patient
med typ 1-diabetes som genomgick
transplantation med 411 000 isolerade
langerhanska öar (patient 2). C-
peptidnivåerna låg under de första
månaderna mellan 0,7 och 1,4. Under
denna tid stabiliserades blodsockret, och
HbA1c, som legat på 8,7 före
transplantationen, sjönk till 3,2 procent.
Omedelbart efter transplantationen
uppkom den sedvanliga ökning i
insulinbehov som orsakas av behandling

med steroider i hög dos och ciklosporin.
Fyra månader efter transplantationen, då
steroiddosen sänkts till 7,5 mg/dag och
patienten fortfarande hade bra C-
peptidnivåer, sjönk insulinbehovet under
cirka två månader till en nivå signifikant
lägre än den före transplantationen
(skuggat område). Kort därefter
diagnostiserades en
cytomegalovirusinfektion. I samband med
detta sjönk C-peptidnivåerna och
blodsockret steg, liksom insulinbehovet.



nen efter ett antal månader, troligen på
grund av rejektion.

Framtida möjligheter
Ötransplantation är fortfarande en

behandlingsmetod under utveckling.
Omkring hälften av de patienter som
genomgår ötransplantation får en parti-
ell transplantatfunktion som stabiliserar
blodsockret och normaliserar HbA1c;
några patienter blir insulinfria. Resulta-
ten förbättras dock sakta, och Giessen-
gruppen har idag klart bättre resultat än
genomsnittet.

Icke-diabetogena immunsuppressi-
va medel vore uppenbarligen att före-
dra, och flera sådana medel har nyligen
tillk ommit. MMF är ett sådant medel.
Hittills har MMF givits som ett tillägg
till de konventionella immunsuppressi-
va medlen, och har då visat sig sänka re-
jektionsfrekvensen efter njurtransplan-
tation [3]. I framtiden hoppas vi dock att
CellCept delvis skall kunna ersätta de
äldre medlen.

Intravenös behandling med mono-
klonala antikroppar mot interleukin-2-
receptor (IL-2) har nyligen visat sig
kunna minska rejektionsfrekvensen vid
njurtransplantationer; medlet saknar
farmakologiska biverkningar [4]. I no-
vember 1997 genomgick en fjärde pa-
tient transplantation med öar. Denna pa-
tient har behandlats med ett sådant pre-
parat, basiliximab (Simulect).

Metoder
som skyddar öarna
Metoder som skyddar öarna utan att

påverka patienten är under utveckling.
Sålunda har man kunnat visa att öarnas
immunogenitet kan minskas genom od-
ling under speciella betingelser, eller
genom behandling med antikroppar. 

Ett annat intressant alternativ är att
kapsla in öarna i semipermeabla mem-
bran. Membranet utestänger immunför-
svarets celler och antikroppar, medan
insulin och näringsämnen kan passera.
Membranets biokompatibilitet är av
stor betydelse. Hittills använda mem-
bran har som regel givit upphov till en
främmandekroppsreaktion, med för-
sämrad diffusion och transplantatöver-
levnad som följd.

Flera bioteknikföretag arbetar för
närvarande med att lösa dessa problem.
Den dag då öarna kan skyddas från re-
jektion utan att patienten behöver be-
handlas med immunsuppression kan
ötransplantation erbjudas till ett stort
antal diabetiker.

Tillgång på humana öar
ett problem
Om öcellstransplantation skall kun-

na bli en vanlig behandling för diabetes
kommer tillgången på humana öar att
vara helt otillräcklig. Ett möjligt alter-

nativ vore att använda pankreas från
aborterade foster. Försök att transplan-
tera human fetal vävnad har gjorts bl a i
Stockholm/Uppsala, men utan fram-
gång [5].

Idag koncentreras intresset på gris-
öar. Tillgången på vävnad blir då i
princip obegränsad. Under 1991–1993
genomgick tio patienter transplanta-
tion med fetala grisöar på Huddinge
sjukhus. Denna pilotstudie gjordes i
samarbete med institutionen för medi-
cinsk cellbiologi vid Uppsala universi-
tet. 

Fyra av patienterna utsöndrade små
mängder gris-C-peptid i urinen under
flera månader; hos en patient kunde
man påvisa överlevande grisceller i en
biopsi tagen tre veckor efter transplan-
tationen [6]. Ett antal forskargrupper
försöker idag utveckla transplantation
av grisöar till en behandlingsmetod vid
diabetes.

Val av patienter
Vi har sedan flera år tillbaka erbjudit

pankreastransplantation till diabetiker
som njurtransplanterats och som därför
ändå behövt immunsuppressiv behand-
ling. När det gäller riskpatienter, t ex
äldre patienter eller patienter med hjärt-
sjukdom, kommer vi i framtiden att er-
bjuda ötransplantation som ett alterna-
tiv.

Ötransplantation kan också vara ett
attraktivt alternativ för vissa diabetiker
som tidigare genomgått en framgångs-
rik njurtransplantation.
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Summary

Islet transplantation in type 1 diabetes;
three cases treated in Sweden to date
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The article consists in a report of the first th-
ree cases of human islet transplantation to have
been carried out in Sweden. Cadaveric pancre-
atic glands were harvested and flown to the is-
let transplantation laboratory at the University
of Giessen in Germany. After isolation, the is-
lets were returned to Huddinge Hospital in
Stockholm. The recipients were diabetic renal
transplant patients, who received 5,000–8,000
islets by intraportal injection. Initially blood
glucose levels were stabilised and HbA1c levels
normalised, but no patient became insulin inde-
pendent. After a few months serum C-peptide 
levels diminished, and after 6–10 months were
undetectable. Islet function loss is probably to
be explained by rejection and cytomegalvirus
infection. In future cases new improved immu-
nosuppressive protocols will be implemented.
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