
 
Transplantation av luftstrupe, 

forskning och/eller klinik 
(vilka lärdomar har vi gjort för framtiden?) 

• Hasse Ejnell 
• ÖNH-verksamheten 
• Sahlgrenska universitetssjukhuset 
• Göteborg



Kirurgi på luftstrupe

• Endoskopisk kirurgi: Dilatation/Laserbeh/Stent 
• Avlastning: Trakeostomi 
• Öppen kirurgi: resektion och end-to-endanastomos 

Problem: om mer än halva trakeas 
längd måste tas bort. 
Revbensbrosk/Aortagraft/Perikardgraft/GoreTex 
Transplantation 

4patienter sedan 2009 i Gbg

1 Stockholmspatient



Historik

• 1905 hornhinnetransplantation Zirm, Tjeckien 
• 1954 njurtranspl. Murray, USA 
• 1963 levertranspl. Starzl, USA 
• 1967 hjärttranspl. Barnard, Sydafrika 
• 1983 hjärt-lungtranspl. Yacoub, England 
• 1995 luftstrupstranspl. decell. Herberhold, Tyskland 
• 1998 struphuvudtranspl. Strome, USA 
• 2008 stamcell bronktranspl, Macchiarini, Spanien 
• 2011 stamcell luftstrupe, Göteborg



”Vanlig” transplantation

• Kräver livslång immunosuppresion 
• Försämrat infektionsförsvar 
• Ökad risk för cancer



Stamcellstransplantation

• Kräver ej immunosuppresion 
• Enklare få organdonationer



 
 
 
 
 

Transplantation  
av luftstrupe 



Herberholt-Bonn

Avdödad luftstrupe från donator (utan celler). 
Över 100 vuxna och 30 barn opererade i Europa och USA under 
1980- och 1990-talet. 
10 barn opererade i Cincinnati, Ohio, 2001-2009.



Göteborg 1995-96 

•Nyfödd pojke med kongenital lång trakealstenos. ECMO. 
•Opererad 1995 och 1996 
•Efter 1996 enstaka laserbehandlingar 2007 och 2016 pga  stenoser 
•Långtidsuppföljning: Fysiskt aktiv.  
 Bronkoskopi. 
 DNA. 
 PAD: respiratoriskt epitel. 





Stamcellstransplantation  
Tissue engineering 

Regenerativ medicin

• Enklare att få organ från donatorer till luftstrupe 
• Celler från mottagarens benmärg och slemhinna i 

näsan 
• Nytt organ på cirka 4-5 veckor 
• Kräver ej immunosuppression



Stamcellstransplantation

Celler / Stamceller

skelett Bioaktiva  
faktorer



Luftstrupe - Decellularisering

Human trakea från 
organdonator 

Renad kemiskt från celler 
och DNA  



Trakea -Decellularisering



Recellularisering

Odlade celler tillförs   
Epitelceller insida. 
Broskceller utsida. 

Bioreaktor  
Olika odlingsmedium på 
insida och utsida. 

2008 Barcelona.

Macchiarini+Londongrupp+engelsk 
stamcellsforskare


Djurförsök gris.



Macchiarini 2008

• Ung kvinna med tuberkulos, förträngd bronk. 
• Transplanterad 2008 i Barcelona 
• Spanska, italienska (Macchiarini) och engelska läkare 
• Klinisk uppföljning. Förträngningar som behandlats, 

lever fortfarande



Djurförsök 
Go et al. 2010 

• 30 grisar 
• 10 donatorer 
• Grupp 1: 5 decellulerade avled inom 11 dagar 
• Grupp2:  5 recellulerad utsida avled efter 30 dagar 
• Grupp 3: 5 recellulerad insida avled efter 30 dagar 
• Grupp 4: 5 recellulerade insida och utsidan levde  

   efter 60 dagar. Intakt luftväg



Trakealtransplantation 2011 Göteborg

• 76 årig man 
• Långsträckt förträngning i luftstrupen efter svår 

olycka vid 29 års ålder, 48 m fall. 
• Svåra bröstskador och bukskador 
• Underbensamputerad hö, förlamad vä ben 
• Tilltagande andningsbesvär 
• Nästan helt blind



Preoperativt 2009-2011

• Förträngning och mjukhet i trakea 
• Trakeotomerad – mycket smärta pga skav och sår i 

luftstrupen av trakealkanylen 
• Exploration av luftstrupen och försök till resektion av 

luftstrupen misslyckades pga att stenosen var för lång. 
• Mycket vital man men hade svårt att sköta kanylen  
• Ingen känd hjärtsjukdom



Preoperativt 2010-2011 
  
 Patienten hade läst om transplantationen med stamceller i  
 luftstrupe i Spanien 
 Patienten mycket angelägen om att slippa trakealkanylen. 
 Patienten kunde pga sin bristande syn inte klara sig själv



Preoperativt jan-febr 2011

• Patient och anhöriga informerade vid flera tillfällen 
• Etiskt forum (sjuksköterska, sjukhuspräst och läkare – klin. 

Genetiker, de två senare medlemmar i SMER) 
• Samtal med läkemedelsverket 
• Sjukhusledningen informerad 
• Etikprövningsnämnden ej informerad



Preoperativt jan-febr 2011

• Donators medgivande 
• 6 cm lång luftstrupe 
• Decellulering och recellulering tog 4 veckor







Trakealtransplantation 2011

• Efter operationen på intensivvårdsavdelningen första dagarna 
• Fick cortison före och efter operationen 
• Svamp på insidan av transplantatet började komma redan 

första veckan 
• Lokalbehandling och intravenös svampmedicinering hade god 

effekt 
• Inga infektionstecken i luftstrupen 
• Inga andningsbesvär



Trakealtransplantation 2011

• Flera fiberbronkoscopier visade normal diameter i 
den nya luftstrupen 

• Ingen stenos eller malaci 
• 3 veckor efter operationen planering för utskrivning 

påföljande vecka 
• 23 dagar efter operationen plötsligt hjärtstillestånd 

och patienten avlider



Trakealtransplantation 2011

• Obduktion 
• Obduktionen visade kranskärlssjukdom 
• Plötslig hjärtstillestånd dödsorsak 
• Intakt luftväg, ingen synlig infektion i eller utanför 

luftstrupen. 
• Ingen krympning eller förträngning i den nya luftstrupen 
• Vävnadsprover



 Mikroskopisk undersökning visar: 
Normalt brosk, muskelceller, nerver och blodkärl i 
luftstrupstransplantatet.



Macchiarini 2011-2015

• 2011 – 2013 Tre patienter opererade på Karolinska 
sjukhuset med trakealtransplantation med 
plastprotes täckt med stamceller. 2 avlidna, en 
vårdad mer än 1100 dagar på IVA och därefter 
opererad i USA 2016 med lung-, luftstrups-och 
matstrupstransplantation.  

• 2011 – 2015 Sex patienter opererade med 
plastprotes i Ryssland, England, Sydkorea och 
USA. Fem avlidna.



Göteborg 2015

• 71-årig kvinna, tidigare helt frisk 
• Juni 2015 tilltagande andningsbesvär 
• Adenoidcystisk cancer drygt 4 cm lång mitt i trakea, tar mer än 

80 % av lumen. 
• CT-PET visar ingen spridning 
• Strålbehandling enbart kan ej bota. 
• Operation enda alternativet för kurativ behandling



Göteborg 2015

• Skriftligt tillstånd från Läkemedelsverket, IVO, Etiskt forum, 
patient, sjukhusledning 

• Patienten kan dock opereras med end-end anastomos 
• Postoperativ strålbehandling 
• Patienten mår utmärkt 16 månader postoperativt  
• Tillstånd att transplantera avdödad luftstrupe jan 2016.



Etiska och legala aspekter  
2016

• Etiska forum/etik 
kommitté 
• Etikprövningsnämnd 
• Läkemedelsverket 
• Socialstyrelsen 
• Sjukhusledning 
• Patientmedgivande



Framtiden - lärdomar?

• Macchiarinihistorien har inneburit ett problem för 
stamcellsforskning inte endast i Sverige utan i många länder. 

• Det positiva är att samtliga forskare, inte enbart inom 
stamcellsforskningen, har blivit medvetna om de etiska och 
legala kraven som samhället ställer på forskningen. 

• Trakealtransplantationer kommer att fortsätta, men 
utvecklingen har förlorat minst 5 år pga Macchiarinihistorien.


