
1759läkartidningen nr 39–40 2012 volym 109

Resultaten efter tarmtransplantation kan i dag anses som 
mycket goda. Patientöverlevnaden står i paritet med den efter 
transplantation av andra solida organ som lever, pankreas och 
lunga [1]. Viktiga orsaker till att resultaten förbättrats är bl a 
nya immunsuppressiva strategier och ett multidisciplinärt 
omhändertagande av patienten både inför och efter trans-
plantation [2]. Andra bidragande orsaker är förfinad kirurgisk 
teknik och moderna protokoll för monitorering av akut rejek-
tion av transplantatet och profylax mot opportunistiska in-
fektioner med t ex cytomegalo-, adeno- och Epstein–Barr- 
virus.

Internationella erfarenheter
Av det internationella tarmtransplantationsregistret framgår 
det att till och med december 2011 över 2 600 patienter har 
tarmtransplanterats vid 79 centra runtom i världen [3]. Av 
dessa patienter transplanterades 44 procent med isolerad 
tunntarm, 32 procent med kombinerad lever och tunntarm 
och 24 procent med multiviscerala graft, dvs transplantat 
som innehåller ventrikel, pankreas, duodenum, lever och 
tunntarm. Drygt hälften av dessa transplantationer har ge-
nomförts i USA, och 55 procent av patienterna är barn och 
ungdomar under 16 år. 

De vanligaste grundsjukdomarna som leder till transplan-
tation är korta tarmens syndrom (ca 65 procent), dysmotilitet 
(15–20 procent) och lokalt invasiva tumörer som desmoider 
och neuroendokrina pankreastumörer (8–10 procent). Re-
transplantationsfrekvensen hos barn och vuxna är ca 10 pro-
cent.  

I Europa finns det närmare 10 aktiva centra som utför 
dessa transplantationer [4]. Två av dessa centra finns i Nor-
den (Göteborg och Helsingfors). Totalt har 26 patienter 
trans planterats på nordiska enheter: Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset i Göteborg (n = 22), Helsingfors universitets-
sjukhus (n = 2), Akademiska sjukhuset i Uppsala (n = 1) och 
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (n = 1). Ytterli-
gare 6 nordiska patienter har transplanterats i USA och Eng-
land. 

Patientöverlevnaden efter 1 år är drygt 80 procent, vilket är 

samma nivå som rapporteras efter levertransplantation i det 
europeiska levertransplantationsregistret [5]. Man har där-
emot funnit att långtidsöverlevnaden (5 år) efter tarmtrans-
plantation är ca 50 procent, och denna har inte förbättrats sig-
nifikant under de senaste 10 åren. En tänkbar orsak kan vara 
en med tiden ökande incidens av kronisk rejektion, som i sin 
tur kan leda till graftförlust eller död. Kronisk rejektion är ett 
svårdiagnostiserat tillstånd och kräver specifik erfarenhet av 
tarmtransplantation och histopatologisk dia gnostik för att 
säkert kunna identifieras och behandlas. And ra tänkbara or-
saker kan vara sena och kroniska biverkningar av immun-
suppressiva läkemedel som efter många år kan ge upphov till 
kronisk njursvikt, som har visat sig öka risken för kardiovas-
kulär dödlighet [6, 7].

Enligt det internationella tarmtransplantationsregistret 
blir närmare 80 procent av patienterna helt fria från par-
enteral nutrition och åtnjuter normal livskvalitet trots livs-
lång immunhämmande behandling [3].

Nationella erfarenheter
I Sverige har sammanlagt 24 patienter transplanterats sedan 
1990. De 2 första patienterna transplanterades 1990 (Akade-
miska sjukhuset i Uppsala) och 1996 (Karolinska universi-
tetssjukhuset i Huddinge). Båda patienterna avled tidigt efter 
transplantationen på grund av komplikationer av svår rejek-
tion [8, 9]. 

På Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är det enda 
cent rum i landet som i dag genomför dessa transplantationer, 
har 16 vuxna och 6 barn transplanterats sedan 1998.  Hos 13 av 
dessa patienter (8 vuxna och 5 barn) var indikationen för 
transplantation irreversibel tarmsvikt i kombination med 
livshotande komplikationer av parenteral nutrition, medan 6 
vuxna patienter transplanterades på grund av icke-resekabla 
neuroendokrina pankreastumörer med levermetastaser och 
ytterligare 2 vuxna på grund av generaliserad portomesente-
rial venös trombos med kritisk tarmischemi och leversvikt ef-
ter komplicerade levertransplantationer. Ett barn genomgick 

Mer än 2 600 patienter har tarmtrans-
planterats världen över; 24 av dem i Sve-
rige. De svenska resultaten håller inter-
nationell klass med goda korttidsresultat 
och möjlighet till långtidsöverlevnad.  
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en multivisceral transplantation på grund av pankreato-
blastom. 

Medianuppföljningstid för patienterna (n =22) är 3,7 år (0,1–
13,2 år), och hos de patienter som är vid liv (n = 13) 8,1 år (0,3–
13,2 år). Patientöverlevnaden vid 1 år är 85 procent och vid 5 år 
45 procent. Samtliga 6 barn lever efter transplantationen, och 
den längsta uppföljningstiden är drygt 13 år. Resultaten från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset står sig väl i jämförelse 
med de mest erfarna enheterna i världen [2, 3]. 

Totalt 9 vuxna patienter har avlidit efter transplantationen. 
De vanligaste dödsorsakerna var sepsis och multiorgansvikt 
(n = 4). I 2 av dessa fall avled patienterna inom 6 månader efter 
transplantationen. I 1 fall avled patienten som en direkt kon-
sekvens av en svår rejektionsepisod, där patienten inte kunde 
räddas trots retransplantation. Andra dödsorsaker har varit 
recidiv av icke-resekabla neuroendokrina pankreastumörer 
(n = 2) 2 respektive 7 år efter transplantation och i 1 fall trans-
plantationsrelaterad lymfoproliferativ sjukdom. Ytterligare 1 
patient dog drygt 2 år efter transplantationen på grund av en 
accidentell överdos av lågmolekylärt heparin, som resultera-
de i massiv retroperitoneal blödning.

Bland de 10 vuxna patienterna som var evaluerbara 1 år ef-
ter transplantationen kunde den parenterala nutritionen av-
vecklas framgångsrikt hos 9. Den återstående vuxna patien-
ten avled 2 år efter transplantation i recidiv av sin grund-

sjukdom (icke-resekabla neuroendokrina pankreastumörer) 
och var då fortfarande i behov av partiell parenteral nutri-
tion och intravenös tillförsel av kristalloider på grund av 
höga stomiflöden, som inte kunde förklaras av rejektion eller 
viral enterit. 

Totalt 5 barn har mer än 1 års uppföljning efter transplanta-
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indikationer för tarmtrans-
plantation enligt american 
Gastroenterological associa-
tion [10].
  1.  Livshotande komplikatio-

ner av tarminsufficiens 
och parenteral nutrition

1.1.  Kolestas associerad till 
parenteral nutrition

   •  Totalt serumbilirubin >3 
gånger över det normala 
referensintervallet

   •  Portal hypertension (hy-
persplenism, splenome-
gali)

   • Leverfibros

1.2.  Komplikationer relaterade 
till centralvenösa infarter

   •  Livshotande sepsisepiso-
der

   • Septiska embolier
   •  Förlust av central venös 

kärltillgång

   2. Nedsatt livskvalitet
   • Kroniska smärttillstånd
   •  Massiva stomiförluster,  

dehydrering och  elektro-
lytrubbningar

   3. Maligniteter
   •  Lokalt invasiva buktumö-

rer

n fakta 1. indikationer för tarmtransplantation

figur 1. Kirurgisk teknik vid isolerad tunntarmstransplantation. Den 
arteriella försörjningen sker via arteria mesenterica superior på 
transplantatet som anastomoseras till mottagarens infrarenala 
aorta. Det venösa avflödet säkerställs genom att vena portae från 
transplantatet kopplas antingen till mottagarens vena cava inferior 
eller i vissa fall till kvarvarande vena mesenterica superior eller 
vena portae. För att återställa den gastrointestinala kontinuiteten 
anastomoseras den proximala delen av tarmtransplantatet till mot-
tagarens kvarvarande nativa jejunum och på distal nivå till nativ 
tjocktarm om sådan finns tillgänglig. Transplantatets mest distala 
del exterioriseras sedan som en terminal ileostomi.  
(Förlaga till båda figurerna: Gustaf Herlenius.)

figur 2. Kirurgisk teknik vid multivisceral transplantation. Trans-
plantatet består av ventrikel, duodenum, pankreas, mjälte, lever 
och tunntarm. Organen får sin arteriella försörjning från arteria 
mes enterica och truncus coeliacus från donatorns aorta. Detta 
kärlsegment sys till mottagarens infrarenala aorta. Det venösa av-
flödet sker via transplantatets retrohepatiska vena cava inferior 
som sys sida till sida till vena cava inferior hos recipienten (kavo-
kaval anastomos). Transplantatets magsäck kopplas sedan till en 
bevarad del av den nativa magsäcken. På distal nivå kopplas trans-
plantatets ileum till nativ tjocktarm om sådan finns tillgänglig, 
medan den distala delen av tunntarmen förs ut som en terminal 
 ileostomi. En pylorusplastik utförs för att förenkla tömningen av 
den transplanterade ventrikeln på grund av att den är denerverad. 
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tion; 2 av dem var helt fria från parenteral nutrition inom det 
första halvåret efter transplantation, och 2 barn har fortsatt 
behov av partiell parenteral nutrition på grund av sena rejek-
tionsepisoder. En tredje patient som transplanterades på 
grund av kronisk intestinal pseudoobstruktion har krävt nu-
tritionsstöd i varierande grad i samband med plastik av den 
nativa ventrikeln på grund av progredierande ventrikeldilata-
tion och gastropares. 

De vanligaste orsakerna till att man inte kunnat avveckla 
parenteral nutrition helt eller behövt återgå till parenteral 
nutrition har varit rejektion, virala enteriter, psykiska besvär 
och höga stomiflöden.

Indikationer för tarmtransplantation  
Den vanligaste indikationen för att överväga transplantation 
av tarm är irreversibel tarmsvikt i kombination med livsho-
tande komplikationer [10] av parenteral nutrition (Fakta 1).  
Andra indikationer som lokalt invasiva buktumörer, t ex des-
moider och icke-resekabla neuroendokrina pankreastumörer 
med levermetastaser, kan också övervägas när ingen annan 
kirurgisk eller medicinsk behandling är möjlig [11]. 

Patienter med tarmsvikt bör före eventuell uppsättning på 
transplantationsväntelistan bedömas av ett multidisciplinärt 
team för att utesluta möjligheterna till tarmadaptation och 
att tarmsvikten är reversibel. Hos patienter med tarmsvikt 
sekundär till korta tarmens syndrom bör man även ta ställ-
ning till om det finns möjligheter till kirurgisk förlängning el-
ler rekonstruktion av den kvarvarande nativa tarmen i för-
hoppning att en transplantation kan undvikas helt eller skju-
tas upp till ett senare datum. 

En annan viktig uppgift är att optimera den parenterala 
 nutritionen för att i möjligaste mån förhindra allvarliga kom-
plikationer som kateterrelaterad sepsis, leverpåverkan och 
förlust av de viktigaste venösa infarterna på grund av stenoser 
och trombotisering. Dessa åtgärder har även stor betydelse 
för de patienter som väntar på en transplantation. 

Organbristen är betydande, och väntetiderna kan bli långa 
med hög mortalitet på väntelistan som följd. Närmare hälften 
av de patienter som sätts på väntelistan avlider i väntan på en 
tarmtransplantation.

Typer av tarmtransplantat 
Tunntarmen kan transplanteras isolerad (Figur 1) eller till-
sammans med andra gastrointestinala organ som lever, pan-
kreas och ventrikel, s k multivisceral transplantation (Fi-
gur 2).

Valet av vilken typ av transplantat som är lämpligast avgörs 

i varje enskilt fall beroende på grundsjukdom och associerade 
sjukdomar som levercirros med portal hypertension. Det är 
graden av leverpåverkan som i huvudsak avgör om patienten 
bör få ett tarmtransplantat med en leverkomponent eller inte.

Vid tillstånd där ventrikeltömningen är komprometterad, 
som vid kronisk intestinal pseudoobstruktion och generalise-
rad morbus Hirschsprung, har vi valt att utföra multivisceral 
transplantation, där ventrikeln ingår i transplantatet. En an-
nan kategori där multivisceral transplantation är indicerad är 
patienter med lokalt invasiva buktumörer, där patientens na-
tiva mag–tarmkanal behöver exstirperas för att få en så radi-
kal tumörutrymning som möjligt.

Konklusioner
Transplantation av tunntarm är nu en fullt etablerad behand-
lingsmetod för en selekterad grupp patienter med tarmsvikt 
och livshotande komplikationer av parenteral nutrition och 
för en liten grupp patienter med ovanliga buktumörer. 

I ett framtidsperspektiv bör fokus inriktas på två specifika 
områden för att förbättra överlevnadsmöjligheterna för dessa 
utsatta patientgrupper. Först och främst bör omhändertagan-
det av patienter med tarmsvikt ske inom högspecialiserade 
multidisciplinära team som erbjuder kontinuitet både före 
och efter en eventuell transplantation. Utöver detta bör det 
påbörjade arbetet med att optimera reglerna för organalloke-
ring fortskrida för att väntetiderna på nya organ ska minska 
och på så vis reducera dödligheten bland patienterna som vän-
tar på att bli tarmtransplanterade.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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»Tunntarmen kan transplanteras  
isolerad … eller tillsammans med  
andra gastrointestinala organ som  
lever, pankreas och ventrikel …«


