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❙ ❙ När nya medicinska behandlingsformer diskuteras be-
skrivs den nya behandlingen ofta i antingen negativa eller po-
sitiva termer. Anders Persson, etiker vid Göteborgs universi-
tet, skrev i Läkartidningen 28–29/01 en medicinsk kommen-
tar om transplantation från djur till människa, xenotransplan-
tation [1]. Hans inlägg är intressant och välskrivet, hans slut-
satser i de flesta avseenden pessimistiska. 

Jag vill här ge en optimistisk motbild. Jag tror att de pro-
blem som finns kan övervinnas, och att xenotransplantation
kan hjälpa ett stort antal patienter i framtiden.

Genmodifiering förhindrar hyperakut rejektion av grisorgan
På 1960-talet, även på 1980-talet, försökte man i några fall
transplantera organ från apa till människa, men resultaten var
dåliga och verksamheten upphörde. Under senare år har in-
tresset koncentrerat sig på möjligheten att transplantera organ
från genmodifierade grisar. I början av 1990-talet rapportera-
de Cozzi och White att man hade framställt transgena grisar
som uttryckte mänskliga komplementhämmare på sina celler
[2]. Då njure och hjärta från sådana grisar transplanterades till
apa uppkom inte den hyperakuta rejektion som sågs då organ
från vanliga grisar transplanterades. 

Denna svåra immunreaktion beror på att apor, liksom män-
niskor, har preformerade antikroppar mot en polysackarid
som finns på grisens celler, den s k gal-epitopen. När dessa
antikroppar binds till gal-epitopen uppkommer en komple-
mentaktivering som leder till allvarlig endotelskada och intra-
vaskulär koagulation, dvs hyperakut rejektion. Eftersom or-
ganen från de transgena grisarna uttryckte mänskliga komple-
menthämmare på sina celler kunde komplementaktivering
och hyperakut rejektion förhindras. Dessa resultat innebar ett
genombrott, eftersom transgena grisorgan borde vara skydda-
de från hyperakut rejektion även vid transplantation till män-
niska. 

Kärnbyte på grisceller
Nyligen har ett nytt steg tagits i och med att man lyckats göra
kärnbyte på grisceller [3], och man räknar med att inom ett par
år med hjälp av kärnbyte kunna framställa grisar vars vävnad
inte uttrycker gal-epitopen. Detta skulle innebära ytterligare
ett stort genombrott. 

Man har också visat i försök på apor att en löslig sackarid-
preparation som uttrycker gal-epitopen kan användas tera-
peutiskt. Preparatet injiceras intravenöst och binder då de an-

tikroppar mot gal-epitopen som annars skulle attackera trans-
plantatet [4].

Grisorgan uppvisar god funktion hos primater
När de apor som genomgått transplantation med transgena
grisnjurar och grishjärtan behandlades med immunsuppressi-
va medel fungerade organen under flera veckor, i några fall i
flera månader. Detta har för första gången gjort det möjligt att
bedöma hur väl ett organ kan fungera i en individ av annan art.
Det visar sig då att serumkreatinin och elektrolyter kan nor-
maliseras hos apor som transplanteras med en grisnjure [5].
Hemoglobinnivån har dock inte återställts, vilket beror på att
grisens erytropoetin är artspecifikt och inte fungerar hos apa.

Erfarenheterna beträffande grishjärtan är hittills begränsa-
de, men ett antal apor har uppvisat ett normalt och aktivt be-
teende under flera veckor efter transplantationen [6].

Försök pågår med transplantation från gris till människa
I Sverige transplanterades i början av 1990-talet grisceller till
tio patienter med diabetes [7], och i två fall lät man uremiska
patienters blod perfundera genom en grisnjure ex vivo [8].
Under senare år har man i USA och i Europa behandlat mer
än 100 patienter med leverinsufficiens genom perfusion ex
vivo av grislever [9] eller s k bioartificiell lever innehållande
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grishepatocyter [10]. Vid flera sjukhus i USA pågår försök
med transplantation av nervceller från gris vid Parkinsons
sjukdom [11]. Alla försök har godkänts av Food and Drug
Administration (FDA) i USA, eller andra nationella myndig-
heter. I flera fall har man påvisat positiva effekter av behand-
lingen. 

Hittills inga tecken på virusöverföring till människa
Mycket diskussion har ägnats frågan huruvida xenotransplan-
tation kan leda till att bakterier eller virus överförs från djur
till människa. Då det gäller vanliga mikroorganismer kan ris-
ken för överföring minimeras genom noggrann mikrobiolo-
gisk kontroll. 

De endogena retrovirus som finns i arvsmassan hos alla
däggdjur innebär dock ett speciellt problem. Dessa endogena
virus har så vitt man vet aldrig orsakat sjukdom. Man kan
dock inte utesluta att grisens endogena retrovirus (ERV) skul-
le kunna aktiveras eller rekombineras med ett humant virus i
samband med att grisvävnad transplanteras till människa. Ett
sådant nytt virus skulle kunna skada patienten, i värsta fall
skulle det kunna ge upphov till en epidemi.

Olika studier beträffande transmission av gris-ERV har nu
gjorts, men resultaten har varit motstridiga. I vissa studier har
man sett transmission till mänskliga celler när dessa odlats in
vitro tillsammans med grisceller [12], i andra studier har man
inte funnit detta [13]. 

Immuninkompetenta möss som transplanterats med gris-
celler har blivit infekterade med gris-ERV [14], men man har
inte funnit någon sådan transmission då apor transplanterats
med grisvävnad eller grisorgan [15]. Det finns nu också viro-
logiska data från de mer än 250 patienter som exponerats för
levande grisvävnad i samband med hud- eller celltransplanta-
tion, eller i samband med att man låtit patientens blod perfun-
dera grisorgan eller »artificiella organ« innehållande griscel-
ler. Prov från sådana patienter har undersökts vid flera labo-
ratorier, bl a Centers of Disease Control i USA. Alla prov har
hittills varit negativa [16, 17].

Om det skulle visa sig att gris-ERV kan överföras till män-
niska, och då framkalla sjukdom, skulle detta utgöra ett hin-
der för xenotransplantation. Tänkbara motåtgärder som dis-
kuteras vore att med genteknik eliminera de ERV-partiklar
som finns i grisens genom. En annan möjlighet vore att vac-
cinera mottagarna och deras närmaste kontakter mot gris-
ERV.

Nyligen har en forskargrupp i Boston, USA, rapporterat att
celler från en viss typ av inavlade grisar inte transmitterar
ERV [18]. Dessa grisar är speciellt lämpade som ursprungs-
djur vid xenotransplantation också från immunologisk syn-
punkt (se nedan). Studier pågår för att bekräfta detta viktiga
fynd.

Etiska frågor
Att avliva apor för att ta deras organ skulle av många uppfat-
tas som stötande och oetiskt. Eftersom ett stort antal grisar
slaktas varje år måste det dock vara etiskt acceptabelt att an-
vända grisorgan för transplantation.

En viktig etisk fråga är om det överhuvudtaget är rätt att
transplantera från djur till människa. Är inte detta att »gå emot
naturens ordning«, och skulle inte ett transplanterat djurorgan
»påverka människans självuppfattning«? Ett annat argument
har varit att xenotransplantation skulle innebära »experiment
på människor«. 

Exakt samma etiska frågor diskuterades på 1960-talet då
man började transplantera mänskliga organ. Idag, då tiotusen-
tals människor blivit botade från olika livshotande sjukdomar
genom organtransplantation och lever ett normalt liv, har den-
na diskussion avstannat. 

Kostnaderna i samband med xenotransplantation har ock-
så ifrågasatts. En obegränsad tillgång på organ skulle kunna
leda till »ett ohämmat transplanterande«, som skulle leda till
»orimliga kostnader«. Det är idag inte möjligt att uppskatta
kostnaderna för xenotransplantationer på människa, men om
patienter med njur-, lever-, hjärt- och lunginsufficiens, diabe-
tes och Parkinsons sjukdom skulle kunna behandlas med
xenotransplantation skulle detta innebära inte bara kostnader,
utan också stora besparingar för samhället.  

Transplantation av organ/celler från gris har många fördelar
Om grisorgan kunde användas för transplantation skulle vi
inte ha någon organbrist. Detta skulle innebära att de männi-
skor som nu dör i väntan på ett nytt organ skulle kunna ge-
nomgå transplantation. Uremiker som behöver en njure från
en avliden måste idag vänta i dialys under flera år. Om gris-
njurar skulle kunna användas skulle transplantationen kunna
göras utan väntetid, och patienten skulle besparas de psyko-
logiska, sociala och finansiella problem som en lång väntan
skapar. 

Den nuvarande bristen på organ gör att man t ex genom att
sätta åldersgränser försöker begränsa antalet patienter som
accepteras för transplantation. Om grisorgan vore tillgängli-
ga skulle även äldre patienter kunna erbjudas transplantation. 

I vissa länder i Asien förbjuder religiösa eller kulturella
skäl tillvaratagande av organ från avlidna. I dessa länder görs
få transplantationer. I en del länder förekommer organhandel.
Om grisorgan skulle kunna användas skulle dessa problem
undvikas.

Vid transplantation av organ från avlidna måste ingrep-
pet göras akut när organet blir tillgängligt. Om grisorgan
användes skulle operationen kunna göras vid en planerad
tidpunkt med patienten i ett optimalt skick. Organ från av-
lidna utsätts alltid för viss ischemiskada. Dessutom upp-
kommer en skada redan hos givaren, eftersom total hjärn-
infarkt ger metaboliska störningar som kan försämra organ-
funktionen. Dessa skador skulle undvikas om organen togs
från gris.

Djurorgan kan i vissa avseenden erbjuda medicinska för-
delar framför mänskliga organ. Om transplantationspatienten
har en autoimmun sjukdom kan autoimmuniteten skada ock-
så transplantatet. Denna risk skulle inte finnas om man trans-
planterat ett djurorgan. Patienter med hepatit B som genom-
gått levertransplantation utvecklar ofta recidiv i den nya le-
vern; grisorgan kan förväntas vara resistenta mot hepatit B.
Vissa uremiska patienter har multispecifika HLA-antikrop-
par som gör det svårt eller omöjligt att transplantera en
mänsklig njure till dem. Sådana patienter skulle kunna ta emot
en grisnjure. 

Diabetes och Parkinsons sjukdom kommer i framtiden att
kunna behandlas med celltransplantation, ett i princip enkelt
och ofarligt ingrepp. Efter flera års försöksverksamhet har
man nyligen visat att transplantation av humana Langerhans-
öar kan göra diabetiker normoglykemiska. Patienter med Par-
kinsons sjukdom som genomgått transplantation med huma-
na dopaminproducerande celler har i några fall förbättrats. Ett
mycket stort antal patienter med diabetes eller Parkinsons
sjukdom skulle kunna ha nytta av celltransplantation i fram-
tiden, men tillgången på mänskliga celler skulle då vara helt
otillräcklig. Celler från gris skulle då kunna användas. Cell-
transplantat drabbas inte av hyperakut rejektion, eftersom re-
vaskulariseringen av celltransplantatet sker genom kärlny-
bildning från mottagarens egna kärl. 

Revolutionerande möjligheter
Det finns idag inavlade grisstammar med väldefinierade
transplantationsantigener [19]. Att använda organ eller celler
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från dessa grisar skulle erbjuda en unik fördel, eftersom giva-
rens antigenuppsättning alltid är densamma.

Möjligheten att minska eller förhindra avstötning genom
att modifiera givaren i stället för att behandla mottagaren med
biverkningsbelastade immunsuppressiva medel skulle inne-
bära en revolution för transplantationsverksamheten. Gen-
modifiering kommer att göra en sådan revolution möjlig.

Vi måste fortsätta utvecklingsarbetet beträffande xeno-
transplantation. I Sverige pågår forskning i Stockholm, Upp-
sala, Göteborg och Lund. Tonvikten ligger på transplantation
av xenoceller vid diabetes och Parkinsons sjukdom. Forsk-
ningen är finansierad dels av svenska forskningsstiftelser,
dels med medel från USA och EU. En attitydundersökning
har visat att ca 60 procent av alla svenskar ser positivt på xe-
notransplantation [20]. Tillgängliga fakta talar för att xeno-
transplantation i framtiden kommer att kunna bota ett stort an-
tal patienter.  
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