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Utvecklingen av metoder för
att nyskapa mänskliga vävna-
der och organ, tissue engineer-
ing, kommer att dramatiskt på-
verka många specialiteter.
Mycket talar för att plastik-
kirurgin har förutsättningar
att leda och driva utvecklingen
inom området. Vi vill i denna
artikel presentera detta mycket
aktiva forskningsfält samt ge en
översiktlig bild av de delar som
är intressanta ur plastikkirur-
gisk synvinkel.

Den rekonstruktiva plastikkirur-
gins huvuduppgift är att rekonstruera
missbildade, skadade eller bortopere-
rade vävnader och organ, med ett opti-
malt funktionellt och estetiskt resultat.
Detta sker huvudsakligen genom att
flytta vävnader från en av patientens
kroppsregioner till en annan. De
grundläggande principerna för dessa
behandlingsmetoder finns beskrivna
redan från 1 600 år före Kristus, i
Ebers papyrusrullar, respektive 600 år
före Kristus, av den indiska hantver-
karen Sushutra Samhita [1]. I båda
dessa arbeten beskrivs metoder för
kirurgisk rekonstruktion av näsa och
öron.

Även om dessa tekniker har utveck-
lats och förbättrats genom åren är
många av de grundläggande principer-
na desamma. De innebär förflyttning
av vävnad från ett oskadat område på

patienten till defekten. Denna förflytt-
ning kan ske på två sätt: som ett
fritt vävnadstransplantat eller som en
lambå.

Ett vävnadstransplantat innebär
förflyttning av vävnad utan att dess
egen blodförsörjning inbegrips i
vävnadsstycket, vilket innebär att
transplantatet under inläkningsfasen
är beroende av passiv tillförsel av
nutrition från omgivande vävnad. Vid
lambåteknik flyttas ett vävnadsstycke
med bibehållen cirkulation, och kan
därmed användas vid större defekter
eller då mottagarområdets cirkulation
inte bedöms kunna försörja ett
fritt transplantat. Lambåvävnaden kan
antingen flyttas med befintlig cirkula-
tion, stjälkad lambå, eller som en fri
lambå, då kärlen delas och med
mikrokirurgisk teknik kopplas till
lämpliga kärl i närheten av mottagar-
området.

Med dessa tekniker kan ett flertal
vävnadstyper flyttas och användas för
rekonstruktion, och de har fyllt ett
stort behov inom den plastikkir-
urgiska verksamheten. De är dock
förknippade med viss morbiditet i
form av funktionsförluster och defor-
mitet i givarområdet, långa och kom-
plicerade operationer samt begränsas
av tillgången på oskadad vävnad
lämplig för transplantat eller lambåer.
Dessutom är det vanligen endast
frågan om en substansutfyllnad, och

någon ersättning av cellulära funktio-
ner sker inte. 

Star Trek och Frankenstein
Sedan tidernas begynnelse har män-

niskan närt en dröm om att kunna nybil-
da sina skadade och förlorade vävnader
genom regeneration. Exempel på denna
förmåga finns i djurriket, även hos män-
niskan under fosterperioden då skador i
huden läks genom nybildning av hu-
dens samtliga komponenter istället för
med ärrbildning, vilket är fallet från och
med slutet av fosterperioden [2].

Tankar kring att kunna nyskapa män-
niskans vävnader återfinns rikligt i litte-
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Figur 1. Med Rheinwald och Greens odlings-
metod kan humana hudceller (keratinocyter)
odlas till sammanhängande transplantat (A).
Keratinocyttransplantaten monteras på
silikonmembran och överförs till patientens
sårytor. Efter tio dagar har de transplanterade
cellerna bildat ett epitelskikt över sårytan och
silikonmembranen kan avlägsnas (B).
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raturen, från Dr McCoys fantastiska be-
handlingsmetoder i Star Trek-filmerna
till professor Frankensteins berömda
monster. Inom vetenskapen har man ar-
betat i denna riktning sedan något hund-
ratal år tillbaka, men det är först under
det senaste decenniet som metoderna
börjat nå den kliniska verksamheten. 

Metoder som syftar till att nyskapa
patientegna, viabla, vävnader brukar
sammanfattas med termen »tissue engi-
neering» och kan grovt indelas i två
grupper: metoder där patientens celler
odlas utanför kroppen för att sedan
återföras som autotransplantat i form
av sammanhängande vävnadsstrukturer
eller cellsuspensioner; metoder där
kroppens vävnader stimuleras till ny-
bildning in vivo med hjälp av implanta-
tion av specialkonstruerade material el-
ler applicering av substanser vilka reg-
lerar cellernas funktioner, så kallad gui-
ded tissue regeneration. De metoder
som används idag kombinerar vanligt-
vis dessa två principer för att erhålla en
så effektiv och komplett regeneration
som möjligt.

Många av de områden där tekniker
för tissue engineering utvecklas och
används idag har direkt koppling till
den plastikkirurgiska specialiteten, och
mycket talar för att plastikkirurgin är
den specialitet som snabbast och krafti-
gast kommer att påverkas av denna nya
era inom medicinen. Vi kommer här att
presentera några av de områden där tis-
sue engineering används idag, eller
inom en snar framtid kommer att kunna
användas inom det plastikkirurgiska ar-
betsfältet. Denna artikel gör inte på nå-
got sätt anspråk på att vara heltäckande
vad beträffar tissue engineering utan

syftar till att belysa de möjligheter som
dessa metoder innebär för den rekon-
struktiva plastikkirurgin samt de nya
krav på utövarna av denna specialitet
som de medför.

Huden – plastikkirur gins
viktigaste organ
Första stegen mot det vi idag kallar

tissue engineering togs i plastikkirur-
gins huvudorgan, huden, vilket delvis
kan förklara specialitetens nära kopp-
ling till utvecklingen inom området.
Redan 1898 lyckades Ljunggren hålla
mänsklig hud levande i laboratorie-
miljö, för att därefter transplantera till-
baka den till donatorerna [3]. Även om
denna »vävnadsinkubering» skiljer sig
från vad vi idag kallar cellodling så var
det startskottet för utvecklingen av de
metoder för odling av humana hudceller
in vitro som används idag.

Under början av 1900-talet optime-
rades odlingsbetingelserna, framför allt
vad beträffar odlingsmedierna, och man
lyckades i och med detta inte bara hålla
cellerna i hudbitarna vid liv utan även få
dem att föröka sig in vitro. Tekniken att
låta celler växa ut från biopsier av över-
hud, explantteknik, innebar möjligheter
att studera dessa celler, keratinocyter,
på ett standardiserat sätt. Man kunde
visa att keratinocyterna växte i flerskik-
tade formationer som påminde om nor-
malt epidermis in vivo, och att de
odlade cellerna kunde föras tillbaka
till donatorn som autotransplantat. Då
utväxten från explantaten var mycket
begränsad och cellerna inte kunde
subkultiveras var expansionsgraden
alldeles för liten för att metoden
skulle kunna användas kliniskt, men

den fick stor användning inom hud-
forskningen.

Under 1950- och 60-talen utveckla-
des metoder för att på enzymatisk väg
separera dels överhud från underhud,
dels keratinocyterna från varandra till
en singelcellsuspension [4]. Detta inne-
bar att celler från en liten hudbit kunde
sås ut på en betydligt större yta. Tyvärr
visade det sig att keratinocyterna snabbt
differentierade, vilket omöjliggjorde
kultivering till sammanhängande trans-
plantat eller subkultivering. En markant
förbättring noterades då cellerna såddes
ut på odlingsplattor täckta med kolla-
gen. Trots att framgångarna var begrän-
sade, även med odling på kollagen, så
innebar dessa att man började förstå
behovet av underhudskomponenter
och närvaro av bindvävsceller för
optimala betingelser vid keratinocyt-
odling.

Av stor betydelse var upptäckten av
epidermal growth factor, EGF, vilken
visade sig vara viktig för keratinocyter-
nas proliferativa förmåga [5]. Under
1970-talet arbetade Jim Rheinwald och
Howard Green med att utveckla meto-
der för odling av humana celler, och
kunde 1975 presentera sin idag legen-
dariska metod att odla humana kera-
tinocyter med en mycket hög expan-
sionsratio, och till sammanhängande
transplantat [6]. I och med detta var me-
toden kliniskt användbar, och de två
första transplantationerna av patient-
egen hud odlad in vitro utfördes 1984
vid Shriner’s Burns Institute av två
plastikkirurger, Gallico och O’Connor
[7].

Metoden, som bygger på kokultur av
patientegna keratinocyter och mus-
fibroblaster, vars reproduktion stoppats
genom strålning eller cellgiftsbehand-
ling men med bibehållen förmåga att
stimulera keratinocyttillv äxt och häm-
ma växt av humana fibroblaster, ger
idag möjlighet till expansion av patient-
egen hud, från 1 kvadratcentimeter till
1,5 kvadratmeter på cirka tre veckor
(Figur 1).

En obegränsad tillgång till patient-
egen hud innebar en dramatisk förbätt-
ring av brännskadevården, och idag har
de flesta större brännskadeenheter möj-
ligheter till egen hudodling, eller i alla
fall samarbete med andra centrum som
har faciliteter och kunskaper för detta.
De odlade hudtransplantaten räddar liv,
men med de metoder som används idag
är slutresultatet långt ifrån optimalt, och
ett flertal problem med själva odlingen
är kvar att övervinna: Trots optimering
av odlingsbetingelserna, vilka inneburit
att tillräckligt med överhudstransplan-
tat för att täcka hela kroppsytan på en
vuxen person kan frambringas inom tre
veckor, kan väntetiden vara alltför lång
för en svårt brännskadad patient. Till -
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Figur 2. Genom att kombinera odlade patientegna hudceller med en cellfri underhud
erhålls en nybildning av hudens samtliga komponenter, samtidigt som odlingstid och
kostnader sänks. Bild A visar humant sår sex veckor efter täckning med keratino-
cytdermistransplantat. Ett flerskiktat epidermis med begynnande retebildningar har
utvecklats samtidigt som den transplanterade underhuden invaderats av patientens egna
bindvävsceller. B visar immunohistokemisk färgning av kärlceller i samma sår som i A.



verkningsprocessen är komplicerad och
kräver stora personalresurser, vilket
även innebär en relativt hög kostnad. 

Dessa problem får dock anses som
ringa i jämförelse med det faktum att
dessa transplantat, vilka används för
täckning av fullhudsskador, fram till
idag endast bestått av överhudsceller
vilka applicerats på en ärrläkande sår-
botten. Detta har resulterat i ett slutre-
sultat som kanske varit kosmetiskt till-
talande för ögat, men med mycket dålig
biomekanisk hållbarhet, med frekvent
blås- och sårbildning som följd. På
grund av detta har det sedan länge varit
uppenbart att de odlade epidermala
transplantaten måste kombineras med
ett återskapande också av under-
hudskomponenterna.

Många försök har gjorts under de
senaste tio åren med att odla de cel-
ler som bygger upp underhuden,
och sedan sammanföra dem in vitro
i ett matrix med förhoppning om att
kunna regenerera en komplett un-
derhudsstruktur. Dock har man ald-
rig lyckats få dessa neodermis att
läka in på ett adekvat sätt, vilket inte
är förvånande med tanke på den
långa odlingsperioden och därmed
risken för en förändrad fenotyp hos
de ingående cellerna.

Som ofta är fallet var det en
betydligt enklare metod, där krop-
pen själv skötte det mesta av arbe-
tet, som blev lösningen. Det har vi-
sat sig att det nätverk av kollagen
och andra matrixkomponenter
som kvarstår efter att samtliga cel-
ler avlägsnats från underhuden kan
fungera som en mall för regenera-
tion av underhud. Då samtliga cel-
ler avlägsnas från underhuden för-
svinner även dess antigena egen-
skaper, vilket möjliggör använ-
dandet av icke patienteget mate-
rial, och idag finns både cell-
befriad human dermis och »der-
miskopior» av bovint kollagen
som kommersiella produkter.

Då den cellfria underhuden
appliceras i defekten, efter att död
vävnad avlägsnats, uppfattar inte
omkringliggande celler området
som ett sårområde längre. Effekten
blir en migration av bindvävsscel-
ler och kärlceller in i det cellfria
dermistransplantatet, med en kom-
plett regeneration av underhuden
istället för den ärrläkning som an-
nars är fallet. Detta är ett mycket
bra exempel på den typ av tissue
engineering som kallas guided tis-
sue regeneration. Den slutliga rege-
nerationen av epidermis kan åstad-
kommas antingen med odlade cel-
ler eller med mycket tunna delhuds-
transplantat.

Vi har i vår grupp gått ytterligare

ett steg och även angripit problemen
med tidsfaktorn och kostnaderna. Ge-
nom att på ett tidigt stadium (efter en
generations odling) så ut patientens
keratinocyter som singelceller på cell-
fritt dermis, och omedelbart överföra
detta kombinerade transplantat till
patienten, förkortas odlingstiderna till
cirka en vecka. Den komplicerade och
kostsamma transplantattillverkningen
undviks, de epidermala cellerna åter-
förs tidigt till sin normala in vivo-
miljö, vilket minskar riskerna för
fenotypförändringar, och framför allt
erhålls en regeneration av underhuden
samtidigt med nybildningen av över-
huden, med ett väsentligt mycket

bättre funktionellt och kosmetiskt
slutresultat (Figur 2) [8].

Även om dessa metoder hittills hu-
vudsakligen använts för behandling av
stora akuta brännskador är de idag så
etablerade att de även börjat användas
för andra patientgrupper, som exempel-
vis vid jättenevus och sena rekonstruk-
tioner av brännskador. Möjligheten till
fullständig regeneration av huden öpp-
nar fantastiska möjligheter inom plas-
tikkirurgins rekonstruktiva del, men
även inom den kosmetiska sidan har
cellfritt dermis börjat användas för ut-
fyllnad av exempelvis läppar. De odlade
keratinocyterna har även hamnat i fokus
inom området genterapi. Initialt har det

huvudsakligen handlat om att
transfektera cellerna med gener för
tillv äxtfaktorer, involverade i sår-
läkningsprocessen, vilket är ett
centralt plastikkirurgiskt område,
och plastikkirurger har också varit
starkt involverade i detta arbete [9].
Mycket talar även för att odlade
keratinocyter i framtiden kan fun-
gera som bärare av gener med helt
andra funktioner än reglering av
sårläkningen.

Brosk – rekonstruktion
av ytteröron
En av de största utmaningarna
inom den rekonstruktiva plastik-
kirurgin är rekonstruktion av ytter-
öron vid missbildningar (mikroti)
eller traumatiska skador. De hu-
vudalternativ som hittills funnits
för behandling av dessa tillstånd
har varit format autologt revbens-
brosk respektive konstgjorda im-
plantat. 
Humant brosk kan indelas i tre
typer, hyalint, fibröst och elastiskt
brosk, med olika histologi och
funktion. Ytterörat är uppbyggt
av det mjukare och följsammare
elastiska brosket, medan det
brosk som återfinns i revben är av
den styvare hyalina typen. Denna
skillnad mellan brosktyperna, i
kombination med kosmetiska och
funktionella defekter på tagstället
samt de tekniska svårigheterna att
få ett kosmetiskt acceptabelt re-
sultat, talar emot revbensbrosk
vid rekonstruktion av ytteröron
och belyser behovet av patient-
eget elastiskt brosk som alterna-
tiv.
När det gäller odling av brosk-
celler har utvecklingen drivits
framför allt inom ortopedin, där
odlade hyalina broskceller an-
vänts vid behandling av skadat
ledbrosk [10]. Först under de se-
naste åren har intresset för möj-
ligheten att med hjälp av tissue
engineering få tillgång till stora
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Figur 3. Bild A: En kollagengel med humana
broskceller kan stöpas i lämplig tredimensionell
form, här ytteröra. B: Humana elastiska broskceller
förökar sig och bildar elastintrådar, här påvisade
med orceinfärgning.
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mängder elastiskt brosk uppstått inom
plastikkirurgin.

Vi har i vår grupp med mindre
modifikationer kunnat använda de me-
toder som redan utvecklats för hyalint
brosk till att odla även elastiska brosk-
celler in vitro. För att bli kliniskt an-
vändbart inom den rekonstruktiva ki-
rurgin fordras dock att cellerna kan sti-
muleras till att bygga upp ett elastiskt
brosk av en bestämd tredimensionell
form.

För att åstadkomma detta har vi an-
vänt olika typer av matrix, vilka funge-
rat som bärare av kondrocyterna, och
nått lovande resultat med såväl kollagen
som fibringel. Elastiska kondrocyter
från en millimeterstor biopsi expande-
ras genom odling in vitro, varefter cel-
lerna sås ut i kollagen- eller fibrinogen-
lösning som får stelna i en förutbestämd
form, exempelvis ytteröra anpassat ef-
ter patienten (Figur 3A). Vi har visat att
cellerna i denna miljö behåller sin via-
bilitet, prolifererar och kanske viktigast
av allt producerar elastin (Figur 3B),
som tecken på en regeneration av elas-
tiskt brosk.

Även om det finns tekniska problem
att övervinna innan denna typ av odlat
elastiskt brosk kan användas in vivo så
har metoden stor potential och kan
komma att dramatiskt förändra och vä-
sentligen förbättra i första hand rekon-
struktioner av ytteröron.

Fett – viktigt
med finfördelning
Försök att fylla ut vävnadsdefekter

med patienteget fett har pågått under
hela plastikkirurgins historia. I början
handlade det om försök med hela väv-
nadsbitar i block, och ett av de mer
spektakulära exemplen på detta är Czer-
nys försök 1895 att rekonstruera bröstet
på en mastektomerad kvinna med hjälp
av ett stort lipom från buken [11].

Vi vet idag att dessa vävnadsstycken
inlagda som fria transplantat till stor del
genomgår nekrotiskt sönderfall och ef-
terlämnar en mindre mängd fibrotisk
bindväv. Denna celldöd är ofrånkomlig
med tanke på att endast de perifert be-
lägna cellerna nås av tillräcklig diffu-
sion för att överleva tills dess en adekvat
vaskularisering av vävnadsbiten skett. 

Med detta i åtanke är det logiska ste-
get för att öka cellöverlevnaden att för-
dela fettet i mindre enheter. Den förste
att tänka i dessa banor var Schorcher,
som 1957 presenterade fördelarna med
att dela fettvävnaden i mindre stycken
före transplantationen [12]. I och med
att fettsugningstekniken började tilläm-
pas inom plastikkirurgin fick man till-
gång till än mer finfördelat fett för
transplantation, vilket resulterade i hög-
re överlevnadsgrad. Trots att denna tek-
nik förfinats genom specialanpassade

fettsugningskanyler, meto-
der för tvättning av fett-
cellerna och transplantation
i fina kanaler har man en
substansförlust på minst 50
procent, och det finns indi-
kationer på att den kvarstå-
ende vävnaden till stor del
består av bindväv.

Således krävs en ytterli-
gare finfördelning av fett-
vävnaden, helst ända ner till
singelcellnivå. Detta kan
åstadkommas genom enzy-
matisk sönderdelning av
vävnaden med exempelvis
kollagenas, vilket även ger
möjlighet till odling av cel-
lerna in vitro och därmed
expansion av cellantalet
före transplantation.

Vi har tillsammans med
andra grupper visat att pre-
kursorer till fettceller kan
odlas i laboratoriemiljö och
att deras differentiering kan
styras i önskad riktning.
Transplantation av patient-
egna adipocytprekursorer
expanderade in vitro skulle,
förutom en minimal morbi-
ditet vid tagstället, innebära
att samtliga celler skulle få
tillgång till optimal diffu-
sion under det kritiska
initialskedet, med förbätt-
rad cellöverlevnad som
följd. Genom att använda ett
biologiskt nedbrytbart tre-
dimensionellt matrix, vilket tilllåter
diffusion, som bärare av de odlade
fettcellerna kan större vävnadsdefekter
åtgärdas med samma höga cellöverlev-
nad (Figur 4A).

Obegränsad tillgång till patientegen
transplanterbar fettväv kommer inte
bara att bli ett kraftfullt verktyg i
plastikkirurgernas händer, då fettrans-
plantat använts inom i stort sett samtli-
ga kirurgiska specialiteter och inom vitt
skilda kroppsregioner.

Bröst – metod
med stor potential
Rekonstruktion av bröst efter

canceroperationer är en stor och viktig
uppgift för den rekonstruktiva plastik-
kirurgin. Idag innebär detta implanta-
tion av syntetiska proteser eller rekon-
struktion med egen vävnad flyttad med
lambåteknik.

Metoder för att odla humana bröst-
körtelceller i laboratoriemiljö utveck-
lades under 1970-talet, och har sedan
början av 1980-talet använts flitigt i
studier av bröstcancerutveckling och
inom utvecklingen av behandlings-
metoder för bröstcancer [13]. Cellerna
kan hållas viabla under ett flertal

generationer, och kan stimuleras till
differentiering med hjälp av laktogena
hormoner. Vid differentieringen blir
cellerna polariserade, och bröst-
mjölksproteiner kan påvisas i celler-
nas apikala del, medan basalmem-
branproteiner (laminin) uttrycks i den
basala delen.

Tidigare djurstudier har visat att
bröstkörtelceller som odlats i kokultur
med fettceller börjar bilda in vivo-lik-
nande bröstkörtelvävnad [14]. Vi har
nyligen visat att humana bröstkörtel-
celler kan odlas tillsammans med hu-
mana preadipocyter i en tredimensio-
nell kollagenstruktur. I denna miljö, och
med lämpliga odlingsmedier, prolifere-
rar båda celltyperna väl, och bröstkör-
telcellerna linjerar upp sig och bildar
tubulära formationer (Figur 4B). Även
om inga humana in vivo-försök ännu
gjorts har man i djurförsök på naken-
mus visat att liknande in vitro-konstru-
erade »pre-bröst» överlevt väl och ut-
vecklats till typisk bröstvävnad efter
transplantation.

Möjligheterna är givetvis enorma
inom området. Transplantation av auto-
log, odlad, bröstvävnad kan komma att
ersätta silikonimplantat samt göra kom-
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Figur 4. Fettceller och bröstkörtelceller kan odlas
tillsammans i ett kollagenmatrix och stimuleras till att
nybilda bröstvävnad. Bild A: Normala, humana
fettceller odlade i kollagengel i kokultur med
bröstkörtelceller och påvisade med oil red o-färgning.
B: Celler från normalt, humant bröstkörtelepitel odlade
tillsammans med fettceller bildar tubuliformationer.
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plicerade och kostsamma lambåopera-
tioner överflödiga. Givetvis kan man
inte blunda för den ofantliga potential
som dessa metoder har även inom den
kosmetiska kirurgin

Urotel – kan
underlätta könsbyte
Ett av de stora problemen som den

rekonstruktive kirurgen inom uro-
genitalområdet ställs inför är återska-
pandet av ett funge-
rande, patienteget,
urotel, vilket beklä-
der insidan av urin-
vägarna. Plastikkir-
urgin möter dessa
problem framför allt
vid behandling av
medfödd avsaknad
av delar av urinröret,
hypospadi, samt vid
könsomvandlingskir-
urgi från biologisk
kvinna till man. Ett
stort antal vävnader
har använts som er-
sättningsmaterial för
urotel: oment, deepi-
telialiserad tarm och
fri, såväl som stjäl-
kad och mikrokirur-
giskt anastomoserad,
hud. Samtliga dessa
är dock förknippade
med komplikationer
som stenbildning,
fistlar och strikturer
och ger inte en urinslemhinna av opti-
mal kvalitet.

Relativt nyligen har man visat att
urotelceller kan odlas in vitro, och ge-
nom att använda modifikationer av de
metoder som vi använder vid odling av
hudtransplantat får vi en hög tillväxt-
takt, och cellerna växer till flerskiktade
förband. För att göra dessa tunna odla-
de uroteltransplantat kirurgiskt använd-
bara har vi odlat urotelcellerna på cell-
fritt dermis, vilket dels fungerar som
en mekanisk bärare av cellerna, dels
spelar samma roll som den gör vid
hudtransplantat, det vill säga stimule-
rar omkringliggande bindvävsceller
till nybildning av en stödjestruktur
utanför urinslemhinnan (Figur 5) [15].

Denna metod kan tänkas fungera
vid rekonstruktion av urinrör, där
transplantatet läggs in i ett välvaskula-
riserat område och hela transplantatet
har kontakt med mottagarvävnad. Vid
rekonstruktion av exempelvis urin-
blåsa kommer andra lösningar att krä-
vas för att säkerställa såväl nutrition,
och därmed överlevnad av transplante-
rade celler, som funktion. Flera idéer
prövas för närvarande inom detta om-
råde, bland annat möjligheten att kom-
binera mikrokirurgiskt transfererad

muskelvävnad med urotelceller odlade
in vitro.

Kärl, ner ver och ben
Även om utvecklingen mot tissue

engineering vad gäller kärl, nerver och
ben huvudsakligen drivits inom andra
specialiteter än den plastikkirurgiska
vill vi, med tanke på den revolutio-
nerande effekt dessa metoder kan
komma att få på den mikrokirurgiska

verksamheten, nämna något om dem
här. 

När det gäller kärl har man arbetat
under lång tid med att minska riskerna
för tromboser genom att klä insidan av
konstgjorda graft med patientens egna
odlade endotelceller, och det ansågs
tills helt nyligen som en utopi att kunna
skapa ett helt odlat kärl som fungerade
in vivo. Nu har dock Augers grupp i
Kanada presenterat ett kärl där samtliga
delar, intima, media och advetitia, ska-
pats genom odling av celler in vitro och
som visats fungera in vivo i djur-
modeller [16]. Möjligheten att fabricera
fullt fungerande autogena kärlgraft,
utan några syntetiska komponenter, kan
komma att göra mikrokirurgin betydligt
mer flexibel, och därmed mångfaldiga
dess användningsområden.

Inom nervområdet har det huvud-
sakligen arbetats med att styra nerv-
regeneration i perifera nerver med hjälp
av kärl, syntetiska tuber eller odlade
stödjeceller som ledare. Förutom att på
detta sätt leda regenerationen i rätt rikt-
ning har förloppet kunnat påskyndas
genom att optimera miljön med
adhesionsmolekyler och tillväxtfakto-
rer. Dock har situationen förändrats
drastiskt i och med upptäckten av stam-

celler inom nervsystemet [17]. Plötsligt
finns möjligheten att odla även dessa
celler in vitro, och mycket talar för att
en explosion kommer att ske inom det-
ta område, vilket kan komma att radi-
kalt påverka och utveckla möjligheter-
na inom mikrokirurgin.

Möjligheten att återskapa benvävnad
har stor potential inom mikrokirurgin,
även om utvecklingsarbetet huvudsak-
ligen skett inom ortopedi och käkkir-

urgi. I dag används en
stor flora av metoder,
vilka inbegriper trans-
plantation av in vitro-
odlade celler, stimule-
ring med tillväxtfakto-
rer och guided tissue re-
generation med konst-
gjorda material eller
benmassa [18]. Genom
att kombinera fördelar-
na hos dessa olika me-
toder kommer vi snart
ha möjlighet att indu-
cera och styra benny-
bildningen såväl vid
frakturer som vid re-
konstruktioner efter
cancerkirurgi.

Fetal kirur gi
Vi kommer här in på
ett specialområde där
man varken tillför od-
lade celler eller cell-
reglerande material el-
ler faktorer, utan en-

dast anpassar tidpunkten för kirurgin.
Då resultatet vad beträffar huden hos
foster är en fullständig regeneration av
samtliga komponenter, till skillnad från
den ärrbildning som är resultatet av
adult sårläkning, samt då denna typ av
kirurgi kan komma att få mycket stor
betydelse inom plastikkirurgin vill vi
ändå nämna det här. 

Mekanismerna bakom fostrets spe-
ciella sårläkningsegenskaper har inte
helt klarlagts, även om ett flertal möj-
ligheter diskuterats: den fetala hudens
celler är betydligt mer odifferentierade
än vad de är i adult hud; fostrets hud om-
ges av en miljö med höga nivåer av
bland annat hyaluronsyra och fibronek-
tin, båda två med kända effekter på sår-
läkningsprocessen; tillväxtfaktorprofi-
len skiljer sig markant från adult hud,
med bland annat avsaknad av en av de
faktorer (transforming growth factor
beta-1) som anses stimulera ärrbild-
ning; den lägre syrespänningen i
fostrets hud skulle kunna påverka läk-
ningen.

Oavsett vilka mekanismer som lig-
ger bakom fostrets läkningsprocess
innebär denna fantastiska kirurgiska
möjligheter. Hittills har intrauterin kir-
urgi på humana foster framför allt ut-

Figur 5. Genom att odla normala patientegna urotelceller på en bärarstruktur av
cellbefriad underhud erhålls en urinvägsslemhinna med stor potential inom den
rekonstruktiva urogenitala kirurgin.



förts vid letala, kongenitala missbild-
ningar [19], men intresset för möjlighe-
ten att korrigera läpp-, käk- och gom-
spalter intrauterint har ökat kraftigt
inom den plastikkirurgiska sfären [20].
De uppenbara vinsterna med en ärrfri
läkning, normal utveckling av mellan-
ansiktet samt normal gomfunktion hos
denna patientgrupp har initierat ett in-
tensivt utvecklingsarbete runt om i värl-
den, och även om många hinder finns
kvar att övervinna är plastikkirurgisk
rekonstruktion redan före förlossningen
inte längre något att hänföra till science
fiction utan till en reell utvecklingsväg.

Explosionsartad utveckling
Tissue engineering har under senare

år utvecklats explosionsartat, och de
möjligheter som denna teknologi med-
ger kan i dag bara anas. Nya använd-
ningsområden öppnar sig hela tiden,
och mycket talar för att dessa metoder
kommer att bli en av de riktigt stora ut-
vecklingsvägarna inom medicinen un-
der 2000-talet. Det finns flera naturliga
kopplingar mellan detta forskningsom-
råde och den plastikkirurgiska speciali-
teten: de första metoderna som utveck-
lades för odling av mänskliga vävnader
var inriktade på plastikkirurgins huvud-
organ, huden; tissue engineering och
plastikkirurgi har samma mål, att åter-
skapa förlorade vävnader och organ på
ett funktionellt och kosmetiskt optimalt
sätt; plastikkirurgin är en av de specia-
liteter som har flest potentiella använd-
ningsområden för dessa nya metoder.
En förutsättning är dock att den rekon-
struktiva plastikkirurgin kan anpassa
sig till de nya förutsättningar som dessa
metoder för med sig.

Plastikkirurgin kommer ingalunda
att vara ensam aktör på scenen när det
gäller tissue engineering, utan andra
specialiteter har under senare år visat ett
växande intresse för dessa metoder, och
ett nära samarbete över specialitets-
gränserna kan ytterligare underlätta in-
troduktionen av dessa metoder i den kli-
niska verksamheten. Vidare innebär tis-
sue engineering att många av plastikkir-
urgins traditionella patienter kan be-
handlas utan kirurgiska insatser, och
därmed inte längre lika uppenbart sorte-
rar under denna specialitet. Å andra si-
dan kan man förvänta sig att de kunska-
per och metoder som nu utvecklas inom
plastikkirurgin leder till att plastikkirur-
gen kan delta i behandlingen av ett fler-
tal patientgrupper som tidigare hand-
lagts av andra specialiteter.

Sammanfattningsvis befinner sig
den rekonstruktiva plastikkirurgin inför
inträdet i det nya millenniet i centrum
av utvecklingen av en ny grupp av be-
handlingsmetoder, vilka mycket väl kan
bli en av 2000-talets viktigaste medi-
cinska landvinningar. Denna unika po-

sition ger specialiteten möjlighet att
leda och driva utvecklingen inom detta
område, men kommer säkerligen också
att innebära stora förändringar både vad
beträffar behandlingsmetoder och de
patientgrupper som kommer att hand-
läggas inom den rekonstruktiva plastik-
kirurgin.
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Summary

Tissue engineering  –  the plastic
surgeon’s springboard into the 21st
century

Gunnar Kratz, Carl-Johan Gustafson,
Fredrik Huss, Erik Neovius

Läkartidningen 1999; 96: 4780-6.

During recent years, a new field has appear-
ed, in which the principles of life sciences and
engineering are applied to the development of
methods of regenerating human tissue and or-
gans. Since the emergence of this interdiscipli-
nary field, plastic surgeons have been deeply in-
volved in its development, both in the early
stages and in introducing the methods into cli-
nical practice. The article consists in discussion
of the possibilities these methods offer and the
impact they may have on the field of plastic and
reconstructive surgery.
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