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Transplantation av mänskliga celler,
vävnader eller organ räddar liv och
återställer viktiga funktioner där inga
andra alternativ existerar
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James Hardy 1963, first lung transplant. 18 days.
Christiaan Barnard 1967, first heart transplant. 18 days.
Norman Shumway 1968, first heart transplant in USA.
Jan-Otto Solem 1988, first heart transplant in Lund. 15 years.

Transplantationens historia
1954 - Första lyckade njurtransplantationen
1966 - First simultaneous njure/bukspottkörtel transplanttation
1967 - Första lyckade levertransplantation
1968 - Första lyckade l isolated bukspottkörteltransplantation
1968 - Första lyckade hjärttransplantation
1981 - Första lyckade hjärt-lung transplantation
1983 - Första lyckade singel-lung transplantation
1986 - Första lyckade dubbel-lung transplantation
1987 - Första lyckade tunntarms transplantation
1988 - Första split-lever transplantation
1989 - Första lyckade living donor levertransplantation
1990 - Första lyckade living donor lungtransplantation

Källa: UNOS, United network for organ sharing
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GLOBAL ACTIVITY IN ORGAN TRANSPLANTATION
2011 ESTIMATES
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76118
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5741

4278

2564

209

112631 SOLID ORGANS REPORTED TO BE TRANSPLANTED
- Information of 103 Member States on organ transplantation activities is included
in the GODT: 94 from 2011, 4 from 2010, 2 from 2009 and 3 from 2008.
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Transplantationscentra i Sverige
•
•
•
•

Sahlgrenska i Göteborg
Akademiska i Uppsala
Karolinska i Huddinge
SUS i Lund/Malmö

n transplantation

läs mer Engelsk sammanfattning
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Figur 1. Årligt antal pankreastransplantationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala under 2000–2011.
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Figur 3. Patientöverlevnad efter 93 pankreastransplantationer (85
kombinerade njur- och pankreastransplantationer [SPK] och 8
transplantationer med enbart pankreas) mellan januari 2000 och
januari 2012 på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Figur 4. Pankreasgraftöverlevnad (85 kombinerade njur- och pankreastransplantationer [SPK] och 8 transplantationer med enbart
pankreas) mellan januari 2000 och januari 2012 på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.

pankreastransplantationer (n = 9) med exokrint dränage till
urinblåsan. I 4 av dessa fall har patienten avlidit mellan 8 månader och 4 år efter transplantation.
Från 2009 har enbart helpankreastransplantationer utförts, hittills utan mortalitet. Totalt har 9 av 29 patienter för-
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ring av såväl kirurgiska som immunologiska komplikationer.
Resultaten är utmärkta på både kort och lång sikt, väl i nivå
med resultaten som ses efter njurtransplantation med levande givare. Pankreastransplantation kan därför betraktas som

Lungtransplantation försvåras
av bristen på organ
Om man kunde öka tillgången på organ
skulle fler patienter med livshotande
lungsjukdomar få möjlighet att bli transplanterade och på så sätt få ett längre och
bättre liv.
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Figur 1. Illustration av lungtransplantation. Den sjuka lungan tas
bort. Bronken, lungartären och lungvenerna delas i höjd med hjärtsäcken och därefter sys donatorlungan in. Tekniken skiftar mellan
olika centra, men vanligtvis börjar man med bronkanastomosen
(A). Därefter sys ofta lungvensanastomosen (B). Lungvensanastomosen sys proximalt om lungvenens delning mellan övre och nedre
lungvenen. Sist sys lungartäranastomosen.
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Många svenskar
vill donera –
ändå är antalet
donationer lågt
Svenskarna är mest positiva i Europa till
att donera sina organ. Trots det är antalet
faktiska donatorer lågt jämfört med Europa. Bättre regelverk och rutiner i sjukvården och mer information till allmänheten kan ge fler organdonationer.
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Figur 1. Antalet avlidna donatorer i Sverige under 2000-talet.
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Figur 2. Antalet donatorer per miljon invånare i Sverige, Norge och
Spanien åren 2003–2010.
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Lund University, Artificial Intelligence in Cardiothoracic Science (http://
www.med.lu.se/aicts)
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Donor-recipient matchnings kombinationer

• ABO blodgrupp (A, B, AB, O)
• Kropps storlek (don/rec
0.6-0.8-0.9-1-1.1-1.2-1.4)
• Kön(MM, FM , MF and FF)
• Ålder (20-35y, 35-55y, 55-75y)
• Ischemitid (1-2h, 2-3h, 3-4h, 4-5h, 5-6h)
• PVR (1-2.5, 2.5-5, 5-10)
29 160 möjliga kombinationer
Lund University, Artificial Intelligence in Cardiothoracic Science (http://
www.med.lu.se/aicts)

