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Användning av organ från djur för
transplantation till människa er-
bjuder en framtida möjlighet att

eliminera organbristen. Sådan s k xeno-
transplantation prövades i mindre skala
redan i mitten av 1960-talet. Ett trettio-
tal patienter genomgick då transplan-
tation med njurar från schimpans eller
babian. Vanligen fungerade transplan-
tatet bara några dagar eller veckor, men
i ett fall fungerade njuren i hela nio må-
nader. Ett mindre antal patienter har
också fått hjärt- och levertransplantat
från djur. 

När möjligheten att ta tillvara organ
från avlidna förbättrades avtog dock in-
tresset för xenotransplantation.

Under 1990-talet har forskningen
kring xenotransplantation ånyo intensi-
fierats. Detta beror till stor del på den
ökande bristen på organ. Framsteg
inom immunologi, farmakologi och
genteknik har också förbättrat möjlig-
heterna att uppnå lyckade transplanta-
tioner. Idag pågår enstaka mindre kli-
niska prövningar av xenogen celltrans-
plantation. 

En rad problem kvarstår dock att lösa
innan transplantation av xenoorgan,
vävnad och celler kan tänkas komma till
bred användning. 

Val av ursprungsdjur
De djur från vilka organ tas tillvara

brukade tidigare benämnas donator-
djur. Eftersom djur de facto inte donerar
sina organ har man internationellt i stäl-
let föreslagit termen »source animal»;
för arbetet i den svenska xenotransplan-
tationsutredningen har vi valt att använ-
da begreppet ursprungsdjur.

I de tidiga studierna av xenotrans-
plantation användes organ från apor,

vanligen schimpanser eller babianer.
Det tedde sig logiskt att välja de djur
som mest liknar människan. Vilka arter
som kan komma i fråga beror delvis på
vad som skall transplanteras. Vid trans-
plantation av hela organ är anatomisk
likhet en viktig faktor; ett hjärta från en
råtta är självklart uteslutet. Vid cell-
transplantation är anatomisk överens-
stämmelse däremot av föga betydelse.

Vid samtliga transplantationer är fy-
siologisk kompatibilitet däremot ett
oavvisligt krav. Organet/cellerna måste
kunna fullgöra sin funktion även i den
mänskliga mottagaren. Idag anses att
njure, hjärta, insulinproducerande cel-
ler och dopaminerga neuron från gris
sannolikt kan fungera tillfredsställande
hos människa. Det är däremot tveksamt
om porcin levertransplantation kan bli
annat än en s k »bridging procedure» i
avvaktan på att ett mänskligt organ blir
tillgängligt. Bland annat skiljer sig
strukturen hos ett stort antal av de pro-
teiner som syntetiseras i grisens lever
från motsvarande proteiner hos männi-
skan. 

Den immunologiska reaktionen på-
verkas också av valet av ursprungsdjur.
Organ från alla djur utom vissa apor ut-
löser en snabb och kraftfull avstötnings-
reaktion som förstör organet inom mi-
nuter till enstaka timmar. Idag används
genetisk modifiering av ursprungsdju-
ret som en metod att hämma denna re-
aktion. Sådan modifiering utförs lättast
på djur med stor kullstorlek och kort ge-
nerationstid. 

Risk för överföring av smittämnen är
en fråga som fått ökad aktualitet, och
som lett till att apor ej längre anses vara
lämpliga som ursprungsdjur. Etiska och
kulturella hänsyn, liksom frågor om
ekonomi och tillgänglighet, måste lika-
så vägas in i bedömningen. 

Sammantaget anses gris idag vara
det lämpligaste ursprungsdjuret för de
flesta typer av xenotransplantation.
Därför kommer den följande framställ-
ningen att koncentreras på frågor rele-
vanta vid transplantation av celler, väv-

nad eller organ från gris till männi-
ska. 

Den immunologiska barriären
Avstötningsreaktionen vid trans-

plantation från gris till människa är an-
norlunda och kraftfullare än den som
vanligen ses vid transplantation mellan
två människor. Immunreaktionens förs-
ta fas, den s k hyperakuta avstötningen,
utlöses av att antikroppar i mottagarens
blod fäster till främmande ämnen i det
transplanterade organets blodkärl [1].
Antikropparna binder sedan komple-
ment som aktiveras. Processen skadar
blodkärlen och ger upphov till blöd-
ningar och trombosbildning. Blodcir-
kulationen genom transplantatet upp-
hör vanligen inom minuter till några få
timmar.

En orsak till det snabba händelseför-
loppet är att människan redan före
transplantationen har antikroppar rikta-
de mot gris. Dessa antikroppar kallas
naturliga, eller preformerade, till skill-
nad från de inducerade antikropparna,
som uppkommer som svar på en stimu-
lering av immunförsvaret. Huvuddelen
av de naturliga antikropparna är riktade
mot ett speciellt kolhydratantigen på
ytan av grisens celler, Galα1,3Galaktos
(härefter förkortat Gal) [2, 3]. 

Denna struktur finns hos de flesta
djur, men saknas hos människan och
den gamla världens apor. Dessa apor
har i stället, liksom människan, anti-
kroppar riktade mot Gal. Därför kan hy-
perakut avstötning och andra immuno-
logiska effekter av Gal studeras genom
transplantation av grisorgan till sådana
apor.  

Den hyperakuta avstötningen häm-
mas inte av konventionella immun-
suppressiva läkemedel. Däremot kan
man förhindra hyperakut avstötning ge-
nom att påverka reaktionen mellan anti-
gen, antikroppar och komplement. Med
plasmaferes kan nivåerna av såväl anti-
kroppar som komplement reduceras.

Ett modernare och mer selektivt al-
ternativ är immunabsorption, där de xe-
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noreaktiva antikropparna specifikt kan
avlägsnas. Komplementet kan inaktive-
ras genom tillförsel av komplementre-
ceptorer.

En faktor som bidrar till den hyper-
akuta avstötningen är artspecificiteten
hos de reglerande ämnen som hindrar
komplementet att skada den egna indi-
viden. Detta innebär att de komple-
mentreglerare som finns i grisnjurens
blodkärl inte fungerar mot komplemen-
tet i mänskligt blod. Idag finns grisar
som tillförts gener för mänskliga kom-
plementreglerare, t ex human »decay
accelerating factor» (hDAF) [4]. Om
grisorgan som uttrycker humant DAF
transplanteras till apor uppstår ingen
hyperakut avstötning. Det anses sanno-
likt, men är ännu inte visat, att samma
skydd mot hyperakut avstötning kom-
mer att ses även hos människa.

Senare faser
i avstötningsreaktionen
Om hyperakut avstötning förhindras

uppträder inom något dygn en reaktion
som kallas fördröjd xenoavstötning, el-
ler akut vaskulär xenoavstötning [5, 6].
Här deltar såväl vita blodkroppar som
monocyter och NK-celler som anti-
kroppar och komplement. Även denna
immunreaktion angriper i första hand
det transplanterade organets blodkärl,
och leder till funktionella förändringar i
endotelcellerna med trombosbenägen-
het, ökat uttryck av adhesionsmolekyler
och interstitiell inflammation som följd.
Den fördröjda xenoavstötningen anses
idag vara det stora hindret för transplan-
tation av grisorgan till människa. 

Nästa steg i avstötningsförloppet ut-
görs av det inducerade immunsvaret,
som inbegriper dels en T-cellsmedierad
immunreaktion, dels antikroppar som
producerats som ett svar på transplanta-
tionen. Liknande immunologiska reak-
tioner uppstår även vid transplantation
mellan två människor, och det är ännu
oklart om denna del av immunreaktio-
nen påtagligt skiljer sig vid xenotrans-
plantation.

När hjärtan och njurar från hDAF-
transgena grisar transplanteras till im-
munsupprimerade apor kan organen
överleva i flera veckor till månader [4,
7]. Detta innebär att inte bara den hy-
perakuta avstötningen utan också de se-
nare faserna av avstötningsförloppet
har hämmats. De behandlingsprotokoll
som hittills använts ger dock en hel del
biverkningar, och det är tveksamt om de
kan användas kliniskt. Man söker därför
efter nya läkemedelskombinationer
som mer specifikt hämmar de delar av
immunförsvaret som deltar i avstöt-
ningsprocessen. 

För att minska behovet av immun-
supprimerande läkemedel utvecklas nu
grisar som är transgena för flera fakto-
rer som kan reglera immunreaktionen.
Lyckas man dessutom framställa grisar
som, liksom människan, saknar Gal
skulle organen upplevas som mindre
främmande, något som inte bara skulle
kunna påverka den hyperakuta avstöt-
ningen utan också mildra de senare fa-
serna i avstötningsprocessen. 

Immunreaktionen vid transplanta-
tion av grisceller förefaller åtminstone
initialt mindre våldsam än den vid or-
gantransplantation [8]. Ett celltrans-
plantat innehåller inga blodkärl som

kan angripas av hyperakut avstötning,
och även utan behandling överlever åt-
minstone en del av cellerna de första da-
garna. Reaktionen domineras sedan av
ett cellulärt immunsvar. 

Fem av de tio svenska patienter som
genomgick transplantation med insu-
linproducerande celler från gris hade
överlevande celler mellan tre veckor
och 14 månader efter transplantationer-
na [9]. Visserligen var dessa patienter ti-
digare njurtransplanterade och stod där-
för på immunsuppressiva läkemedel,
men ingen behandling gavs för att
blockera eller avlägsna antikroppar el-
ler komplement. 

Celltransplantat erbjuder också spe-
ciella möjligheter som inte föreligger
vid transplantation av hela organ att fö-
rebygga avstötning. Vissa celltrans-
plantat kan förbehandlas i odling eller
placeras i kapslar för att minska immun-
reaktionen. Andra, som nervcellstrans-
plantaten vid Parkinsons sjukdom, pla-
ceras i hjärnan, en vävnad med låg im-
munologisk reaktivitet. 

Vid många typer av celltransplanta-
tion kommer mottagarens immunför-
svar ändå att behöva hämmas, men des-
sa sätt att minska avstötningsreaktionen
torde underlätta framtagandet av effek-
tiva och vältolererade läkemedelsproto-
koll.    

Inf ektionsrisker
Ett antal sjukdomar kan överföras

från djur till människa även under nor-
mala förhållanden. Sådana sjukdomar
benämns zoonoser. Vid en transplanta-
tion bryts kroppens naturliga barriärer,
och levande djurvävnad kommer i di-
rekt kontakt med den immunsupprime-
rade mottagarens blod och vävnader.
Under sådana förhållanden torde även
mikroorganismer som inte traditionellt
smittar till människa kunna orsaka in-
fektion. Termen xenos eller xenozoo-
nos har föreslagits för att beskriva des-
sa tillstånd. Xenotransplantation skulle
följaktligen kunna leda till nya sjukdo-
mar som ej tidigare setts hos människa. 
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Grisen anses idag vara det lämpligaste
ursprungsdjuret för de flesta typer av
xenotransplantation.
FOTO: ANDY WHITE



En annan farhåga är ökad risk för re-
kombinationer, dvs att genetiskt materi-
al från humana och porcina virus lätta-
re skulle blandas och ge upphov till vi -
rus med nya egenskaper. 

Mottagaren är den som drar nytta av
transplantationen, och en viss risk för
komplikationer kan därför vara accep-
tabel. En infektion skulle dock kunna
spridas vidare till patientens närmaste
omgivning och eventuellt vidare ut till
allmänheten.

Minst 200 patienter har idag genom-
gått xenotransplantation eller extrakor-
poreal perfusion med djurorgan utan att
något fall av xenozoonos har rapporte-
rats. I USA, där kliniska studier för när-
varande pågår, rekommenderas nog-
grann mikrobiologisk och klinisk upp-
följning av patienten [10]. Även patien-
tens anhöriga och involverad sjukvårds-
personal informeras om infektionsris-
ken. Rekommendationerna rörande
livsstil överensstämmer med dem som
tillämpas för »vanliga» blodsmittepati-
enter.

Det bästa sättet att förhindra infekti-
ösa komplikationer är naturligtvis att
använda mikrobiologiskt »rena» ur-
sprungsdjur. Redan idag finns anlägg-
ningar där grisar föds upp under mycket
välkontrollerade förhållanden och kon-
tinuerligt screenas för en lång rad mik-
roorganismer.

Ett speciellt problem utgör de sk
porcina endogena retrovirusen (PERV)
[11, 12]. Alla djur och människor har
virusrester inkorporerade i sina genom.
Dessa sk endogena virus nedärvs från
förälder till avkomma. Virusen är ofta
inkompletta, men även i de fall viruset
är replikeringsdugligt vållar det ingen
infektion hos sin naturliga värd. 

PERV finns således i grisens samtli-
ga celler, och förekomsten påverkas ej
av uppfödningsförhållandena. Frågan
är då om PERV kan vålla sjukdom efter
xenotransplantation. Man har visat att
grisens PERV kan infektera mänskliga
celler in vitro [11]. Infektiviteten var
dock låg. Ingen av de xenotransplante-

rade patienter som hittills undersökts
har tecken på aktuell eller genomgång-
en PERV-infektion [13, 14]. 

Det är idag oklart om PERV utgör
någon reell risk vid xenotransplanta-
tion. I de pågående kliniska studierna
rekommenderas endast vissa kontroller
av vävnaden samt noggrann klinisk och
mikrobiologisk uppföljning av patien-
terna. Ett antal ytterligare åtgärder har
diskuterats för att minska risken att
överföra PERV, om detta skulle visa sig
nödvändigt. Dessa inkluderar reglering
av PERV med genteknik, selektiv avel
för att producera djur med låga PERV-
nivåer, vaccination och profylaktisk
farmakologisk behandling av djur och
mottagare.

Kliniska för sök
Cellulär xenotransplantation leder

idag den kliniska utvecklingen. Trans-
plantation av nervceller från fetal gris
studeras på patienter med Parkinsons
sjukdom och Huntingtons chorea. I en
fas I-studie i Boston, USA, har tolv pa-
tienter från vardera sjukdomsgruppen
genomgått transplantation. Hos en pa-
tient, som efter 7,5 månader avled i en
icke-transplantationsrelaterad sjuk-
dom, påvisades ett mindre antal överle-
vande grisceller [15]. Man rapporterar
viss klinisk förbättring hos flera patien-
ter, men dessa resultat är svårbedömda. 

Patienterna har behandlats med cyk-
losporin för att minska immunreaktio-
nen. I vissa fall användes också förbe-
handling av cellerna med täckande anti-
kroppar. Placebokontrollerade fas II-
studier initierades våren 1998 på flera
centra i USA. Studierna drivs av firman
Diacrin Inc.

Binjuremärgceller från kalv har pla-
cerats i ryggmärgskanalen hos cancer-
sjuka patienter med morfinresistenta
smärtor [16]. Cellerna producerar
smärtlindrande substanser som katekol-
aminer och metenkefalin. Man har inte
givit några immunsuppressiva läkeme-
del, utan cellerna skyddas dels genom
inkapsling, dels genom att de implante-

ras i en lågreaktiv miljö. 
Fas I-studier har genomförts i USA

och Europa. Överlevande celler har
konstaterats upp till 200 dagar efter im-
plantationen. Fas II-studier pågår i tre
europeiska länder, och förväntas avslu-
tas sommaren 1999. Konceptet har ut-
vecklats av ett amerikanskt företag, Cy-
totherapeutics Inc, men det svenska lä-
kemedelsbolaget Astra har inlicensierat
rättigheterna till behandlingen.  

Inkapslade leverceller från gris har
använts som ett slags dialysmaskin för
att rena blodet hos patienter med svik-
tande leverfunktion, vanligen i avvak-
tan på att en lämplig mänsklig lever
skall bli tillgänglig [17]. De porcina le-
vercellerna placeras bakom ett semiper-
meabelt membran på en pelare, och pa-
tientens blod får cirkulera via pelaren.
Patienterna har inte erhållit någon im-
munsuppression. Fas I-studier har be-
drivits i USA och Frankrike; totalt har
ett fyrtiotal patienter behandlats. Fas II-
studier har initierats i USA. Även dessa
studier drivs av ett amerikanskt företag,
Circe Biomedical.

Samtliga ovan beskrivna studier har
använt icke-transgena ursprungsdjur. I
framtiden torde genteknik dock komma
att användas för att minska immunreak-
tionen även vid vissa typer av celltrans-
plantation, speciellt för sådana trans-
plantat som placeras i reaktiva miljöer.
Ett exempel kan vara insulinproduce-
rande celler som placeras i levern. 

Produktion av nya ämnen
Gentekniken kan också användas för

att få celler att producera nya ämnen.
Sex patienter med amyotrofisk late-
ralskleros (ALS) har transplanterats
med transgena hamsterceller [18]. Cel-
lerna tillverkar en nervtillväxtfaktor
som lindrar symtom i djurmodeller för
ALS. Systemisk tillförsel ger oaccep-
tabla biverkningar. De inkapslade cel-
lerna har därför placerats i ryggmärgs-
kanalen. Tekniken har utarbetats av en
schweizisk forskargrupp. 

Vad gäller pågående studier av xe-
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noorgantransplantation har levrar från
normala och, i ett fåtal fall, transgena
grisar använts för extrakorporeal perfu-
sion hos patienter med terminal lever-
svikt [19]. Förbättring av såväl leverko-
ma som blodparametrar har rapporte-
rats i vissa fall. Däremot pågår idag inga
kliniska studier med transplantation av
grisorgan. I framtida studier torde en-
dast transgena grisar komma till an-
vändning. 

Även i Sverige ligger xenoforsk-
ningen långt framme. Två kliniska stu-
dier har genomförts, och fyra grupper
bedriver idag forskning inriktad mot
kliniska försök (se reportage på sidan
5278). 

Sammanfattning
Användning av djurorgan kan kom-

ma att möjliggöra transplantation för
alla därför lämpade patienter vid en för
patienten optimal tidpunkt. Xenotrans-
plantation kan också leda till introduk-
tion av nya behandlingsmetoder, fram-
för allt inom celltransplantationsfältet.
Typ 1-diabetes, Parkinsons sjukdom
och Huntingtons chorea behandlas i

mycket liten omfattning med transplan-
tation med human vävnad, men förvän-
tas bli viktiga indikationer för xeno-
cellstransplantation. Vissa typer av
sjukdomar som recidiverar snabbt i ett
mänskligt transplantat kan måhända i
framtiden bättre behandlas med ett gris-
organ.

Som framgår ovan återstår fortfaran-
de biologiska problem, och ytterligare
forskning krävs avseende hämning av
avstötningsprocessen och för att hante-
ra eventuella virusrisker. Frågor röran-
de fysiologisk kompatibilitet behöver
likaså studeras ytterligare. 

Denna översikt har koncentrerats på
de biologiska problemen. Etiska och
kulturella aspekter, liksom djurskydds-
frågor, är centrala vid xenotransplanta-
tion och måste diskuteras (se även re-
portaget i detta nummer).

Ett litet antal kliniska prövningar av
xenocellstransplantation har nu gått in i
fas II-studier. De första transplantatio-
nerna av organ från transgena grisar till
människa kan förväntas inom några år.
Det kommer dock att ta relativt lång tid
innan grisnjurar och grishjärtan blir ett
kliniskt behandlingsalternativ och
verkligen påverkar organbristen. Inom
överskådlig tid torde ett mänskligt or-
gan förbli det bästa alternativet för de
flesta typer av patienter.

Referenser
1.Parker W, Saadi S, Lin SS, Holzknecht ZE,

Bustos M, Platt JL. Transplantation of dis-
cordant xenografts: a challenge revisited.
Immunology Today 1996; 17: 373-8. 

2.Satake M, Kawagishi N, Rydberg L, Samu-
elsson B, Tibell A, Groth CG et al. Limited
specificity of xenoantibodies in diabetic pa-
tients transplanted with fetal porcine islet-
cell clusters. Main antibody reactivity
against α-linked galactose-containing epi-
topes. Xenotransplantation 1994; 1: 89-101.

3.Galili U, Tibell A, Samuelsson B, Rydberg
L, Groth CG. Increased anti-gal activity in
diabetic patients transplanted with fetal por-
cine islet cell clusters. Transplantation
1995; 59: 1549-56.

4.White DJG. hDAF-transgenic pig organs:

are they concordant for human transplanta-
tion? Xeno 1996; 4: 50-4.

5.Bach FH. Xenotransplantation: problems
and prospects. Annu Rev Med 1998; 49:
301-10.

6. Lawson HL, Platt JL. Molecular barriers to
xenotransplantation. Transplantation 1996;
62: 303-10.

7.Bhatti FNK, Zaidi A, Schmoeckel M, Coz-
zi E, Chavez E, Wallwork J et al. Survival of
life-supporting hDAF transgenic kidneys in
primates is enhanced by splenectomy.
Transplant Proc 1998; 30: 2467. 

8. Korsgren O. Acute cellular xenograft rejec-
tion. Xenotransplantation 1997; 4: 11-9.

9.Groth CG, Korgren O, Tibell A, Tollemar J,
Möller E, Bolinder J et al. Transplantation
of porcine fetal pancreas to diabetic patiens.
Lancet 1994; 344: 1402-4.

10.Public Health Service: Draft guidelines on
infectious disease issues in xenotransplanta-
tion. Federal Register 1996; 61: 49919.

11.Patience C, Takeuchi Y, Weiss RA. Infec-
tion of human cells by an endogenous retro-
virus of pigs. Nat Med 1997; 3: 282-6.

12.Martin U, Kiessig V, Blusch JH, Haverich
A, von der Helm K, Herden T et al. Expres-
sion of porcine endogenous retrovirus by
primary porcine endothelial cells and infec-
tion of human cells. Lancet 1998; 352: 692-
4.

13.Heneine W, Tibell A, Switzer WM, Sand-
strom P, Rosales GV, Mathews A et al. No
evidence of infection with porcine endo-
genous retrovirus in recipients of porcine is-
let-cell xenografts. Lancet 1998; 352: 695-9.

14.Patience C, Patton GS, Takeuchi Y, Weiss
RA, McClure MO, Rydberg L et al. No evi-
dence of pig DNA or retroviral infection in
patients with short-term extracorporeal con-
nection to pig kidneys. Lancet 1998; 352:
699-701.

15.Deacon T, Schumaker J, Dinsmore J, Tho-
mas C, Palmer P, Kott S et al. Histological
evidence of pig neural cell survival after
transplantation into a patient with Parkin-
sons disease. Nat Med 1997; 3: 350-3.

16.Buchser E, Goddard M, Heyd B, Joseph JM,
Favre J, de TriboletN et al. Immunoisolated
xenogenic chromaffin cell therapy for
chronic pain. Initial clinical experience.
Anesthesiology 1997; 85: 1005-12.

17.Watanabe FD, Mullon CJP, Hewitt WR, Ar-
kadopoulus N, Kahaku E, Egushi S et al.
Clinical experience with a bioartificial liver
in the treatment of severe liver failure. Ann
Surg 1997; 225: 484-94.

18.Aebischer P, Schluep M, Deglon N, Joseph
JM, Hirt L, Heyd B et al. Intrathecal deliv-
ery of CNTF using encapsulated genetical-
ly modified xenogeneic cell in amyotrophic
lateral sclerosis patients. Nat Med 1996; 2:
696-9. 

Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!


