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accelerating factorDAF Decay

Galaktos oL1,3GalaktosGalet

sjukvårdslagenHSL Hälso- och

forskningsrådetMedicinskaMFR

heart beatingNHBD Non donors

NKF National Kidney Foundation

PCR Polymerase chain reaction

PERV Porcint endogent retrovirus

PMP Per million population

PUL Personuppgiftslagen

SACX Secretary’s Advisory Committee Xenotransplantationon

SMER Statens rådmedicinsk-etiska

SMI Smittskyddsinstitutet

SPF Specifikt fripatogen

SRAU Svenskt Register för UremivårdAktiv

SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt

UKXIRA United Kingdom Xenotransplantation Interim Regulatory
Authority

WHO Världshälsoorganisationen
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Ordlista

uremivårdAktiv den livsuppehållande behandling som ges p.g.a.
upphävd njurfunktion

Anafylaktisk chock häftig allmän överkänslighetsreaktionen

Allotransplantation transplantation tvåmellan individer artav samma

Antigen upplevs främmandeämnen immun-som av
och utlöser immunreaktionsystemet en

Antikropp proteiner känner igen främmande ärrmen,som
s.k. antigen. Varje antikropp känner bara igen ett
slags antigen

Apoptos slags cellens självmordett

Blodplättar små blodkroppar deltar i koagelbildningensom

Biosäkerhet biosafety, dvs. medicinsk säkerhetmotsvarar
vid hantering levande materialav

Decay accelerating förkortas DAF. faktorEn motverkar aktive-som
factor ring komplement, komplementreglerareav se

Dialys metod avlägsna avfallsämnen från blodetatten
och upprätthålla normal saltkoncentration iatt en
blodet vid tillstånd då njurfunktionen starktär
nedsatt eller har upphört

Diskordant transplantation mellan två avlägset besläk-mer
xenotransplantation tade Om inte förbehandlasarter. mottagaren

förstörs transplantatet i hyperakut avstötning. Jfr
konkordant

Donator i detta sammanhang åsyftas givare frånav organ
människa

Embryo individ under utveckling från första del-äggets
ning till kläckning eller födsel

Endotelceller celler insidan kärlväggenav
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viautanför kroppengenomspolningExtracorporeal ett organav
blod-patientenstillanslutitsplastslangarperfusion som

omlopp

på allafinnssockerrnolekylGala,förkortasGa1aktos0L1,3Galaktos som
ochvissadjurhos allacellers utomyta apor

från grisxenotransplantation ärVidmänniska.
immunförsvaretviktigt antigendet ett som

emotreagerar

sedanförökningisolering ochGenmodifiering somav gener,
inlem-där dessai cellkärnoröverförs genernya

också djuri kromosomema, transgentsemas

Heart-mate® hjärtstöd i formmekaniskt pumpsystem somav
bröstkorgenin iopereras

avläg-selektivtdialysliknande metodmodernImmunadsorption att
plasmaferesJfrvissantikroppar typ.av ensna

immunförsvaretläkemedel hämmarImmunsuppressiva som
läkemedel

hänming immunförsvaretImmunsuppression av

vävnader ellerinoperation icke levandeImplantation organ,av
celler

främ-antikroppar bildas del immunsvaretInducerade mot ettsom en av
kanInducerade antikropparmande ärrme.

ellerinfektion, vaccinationuppkomma efter en
transplantation

i ellervitro försök försök utanför kroppen,In provrör stu-t.ex.
dier utopereradeav organ

identiskagenetisktKloning konstgjord framställning av
individer

kan förstöraKomplement del immunförsvaret bl.a.av som
antikroppar riktarcellmembraner. Binder till som

målspecifikakomplementet mot

komplementaktivering ochKomplementreglerande hämmarämnen som
från detmolekyler skyddar kroppen skadasatt av egna

sina specifikakomplementet. Varje harart
komplementreglerande molekyler. innebärDetta

integrisens komplementreglerare kan hämmaatt
frånkomplementet i mänskligt blod. Om organ
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grisar uttrycker mänskligatrans gena
komplementreglerande t.ex. humantämnen
DAF förefaller däremot den hyperakuta
avstötningen kunna undvikasorganetav

Konkordant transplantation mellan två närbesläktade arter.
xenotransplantation Hyperakut avstötning uppkommer inte. Jfr dis-

kordant

Komceller vita blodkroppar deltar i immunreaktionensom

Kronisk glomerulonefrit kronisk njurinflammation

Langerhanska cellöar ansamlingar hormonproducerande celler iav
bukspottkörteln. Innehåller bl.a. de insulinprodu-
cerande betacellema

Lymfocyter vita blodkroppar deltar i immunreaktionensom

Makrofager vita blodkroppar deltar i immunreaktionensom

Monocyter förstadium till makrofager

Mottagardjur djur genomgår transplantation medsom organ,
vävnad eller frånceller djur,annat t.ex. apa som
blir transplanterad med hjärta eller frånnjure gris

Naturliga antikroppar antikroppar finns föregående stimule-utansom
ring immunförsvaret, finns antikropparav t.ex.

gris hosäven människormot aldrig ätitsom
griskött. Kallas preformeradeäven antikroppar

Naturliga mördarceller vita blodkroppar deltar i immunreaktionensom
Non heart beating förkortas NHBD, donatorer avlidit eftersom
donors bestående hjärtstillestånd

Observationsdjur sentinel animal, djur får leva sin natur-som
liga livslängd i besättning där övriga djuren

bli ursprungsdjur se nedanavses

Pancreas bukspottkörtel

perfusion: genomspolning blodkärlettav organs
Placebo icke verksam substans används järnfö-som som

relse för värdera effektenatt aktiv behandlingav
Plasma blodet består röda och vita blodkroppar, blod-av

plättar och plasma. Plasman innehåller bl.a.
och äggviteämnenvatten hormoner, koagu-som
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och antikropparlationsfaktorer

plasma.avlägsnadialysliknande metodPlasmaferes att
antikroppar andraför bortAnvänds att ta men

koagulationsfak-finns i plasmanämnen t.ex.som
ocksåavlägsnastorer

diagnostiskmolekylärbiologiskchain förkortas PCR,Polymerase
teknikreaction

förestående behoviPredialytisk betecknar patient är avsom
dialys

antikropparPreforrnerade antikrop- naturligase
par

Proliferera tillväxa

Recipient mottagare av organ

Rejektion avstötning. Immunologisk reaktion riktad detmot
transplanterade organet

förmågaStamcell gmndceller med utvecklas till olikaatt
specialiserade celler

Subaraknoidalblödning livshotande blödning invid hjärnanen

Terminal uremi urinförgiftning kräver aktiv behandling isom
form dialys eller transplantationav

Transgentdjur djur genetiska uppsättning förändratsharvars
antingen tillägg främmande ellergenom av gener

naturligt förekommande tagitsattgenom gener
bort s.k. knock-out

Transfundera tillföra blodkomponenter till blodbanant.ex.

Transplantation överföring levande ellervävnad cellerav organ,

Ursprungsdjur jfr frånsource animal, djur vilka tarman
tillvara levande biologiskt material för
transplantation till människa

Uremi urinförgiftning, jfr terminal uremi

Vävnadstyp alla iceller kroppen har individspecifika moleky-
påler sin utgörande individens s.k. Vävnads-yta

Dessa molekyler kantyp. ettses som
cellnivå med hjälp vilkapersonnummer av

immunsystemet kan skilja mellan ochegna
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främmande celler

Xenos infektion relaterad till xenotransplantation

Xenotransplantation transplantation tvåmellan individer olika artav

Zoonos sjukdom på naturligt överföraskansättettsom
mellan djur och människa
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Sammanfattning

utgångspunkteroch allmännaUppdraget

Vårt bestått medicinska, etiska, rättsliga ochuppdrag har i bedömaatt
djurskyddsmässiga överföring vävnad eller celleraspekter av av organ,
från djur till människa xenotransplantation, varvid till xenotrans-

också bestårplantation hänfört ihar medicinska förfaranden attsom en
människas utanförblod kroppen kommer i kontakt med levande
biologiskt från återförsmaterial djur och sedan till denne s.k. extra-
corporeal perfusion.

Kommitténs huvudsakliga uppgift har varit hurövervägaatt
förestående påsamhället skall ställa sig inför kliniska försök människa

med xenotransplantation och vilken instans såi fall skall prövasom
frågan tillstånd till sådana försök.om

Mot denna bakgrund har kommittén främst inriktat sina
förslagöverväganden och åtgärdervad bör ske och vilkasom som

behöver vidtas i den kliniska forskningsfasen övergården fas där man
till försök sådanmänniskor. Syftet med klinisk forskning oftaär att
behandla den enskilda patienten också vinna kunskap tillattmen ny

för framtida patienter och för samhället i Under den kliniskastort.gagn
forskningsfasen har därför både kunskapsperspektivet och patientper-
spektivet betydelse. Kunskaper erhålls i fasdenna har bety-storsom
delse för värderingen xenotransplantation behandlingsmetod.av som
Våra förslag måste i ljuset denna avgränsning uppdraget.ses av av

Undersökning människors inställning till xenotransplantationom

fåFör kännedom vilken inställning människor har tillatt om xeno-
transplantation har kommittén utfört enkätundersökning. Enkätenen
skickades dels till slumpmässigt åldernurval allmänheten iett av

år18-75 0001 dels till svårtpersoner, alla njursjuka åldernpatienter i
år18-75 påväntade njurtransplantation i Sverige våren 1998som

460 patienter.
Undersökningen visar påpositivt fortsatt forskning kringatt man ser

xenotransplantation. framgårAv denna vidare någotdet inte finnsatt
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motståndmassivt levande biologiskt frånmaterial djurmot att ta emot
för transplantationsändamål, under förutsättning resultat och smitt-att
risker desamma vid transplantation frånär människa. Patientersom

njurtransplantation i högreväntar utsträckning positivaär änsom
allmänheten. Inställningen till fråntransplantation påverkasdjur endast
i liten omfattning det sig livshotande situation.rör Omattav om en

införställs osäkerhet gällande resultat och smittriskstörre änman en
vid fråntransplantation människa blir negativ och osäker.man mera
Både allmänhet och patienter njurtransplantation iväntar ärsom
högre utsträckning positivt inställda till celler och vävnadatt ta emot
från djur helaän att ta emot organ.

Faktorer betydelse för ställningstagandetav

Principiella utgångspunkter

En avvägning mellan kunskapskravet och fdrsiktighetsprincipen

Kommittén har vid sin bedömning och sitt ställningstagande till
xenotransplantation utgått från vissa etiska principer.

Den principenär tolkadgöra kunskapskrav.attena gott ettom som
Den innebördennärmare kunskapskravet börär utvecklaattav man
områden där det finns potential vinna kunskap detstor att görny som
möjligt sikt tillgodose starka hälsorelateradeatt behov. Den andra är
principen inte skada tillämpad försiktighetsprincip.att som en
Försiktighetsprincipen syftar till minimera risken för skadaatt genom

påverka utformningen regelverketatt och andra inslag iav
infrastrukturen kring xenotransplantation så denna i tillräckligatt
utsträckning förses med olika skyddsåtgärder och andra försiktighets-
mått.

Det kan ibland svårt samtidigt tillgodose både kunskapskra-attvara
och försiktighetsprincipen. Principemavet kan med andra ord komma i

konflikt med varandra och får dådet ske avvägning mellan dem.en

Djuren måste kunna leva djurlivett gott

En faktor har betydelse vårtför ställningstagandestor hursom är
djurens välfärd påverkas xenotransplantation.av

Djur används ursprungsdjur för xenotransplantation kom-som som
betraktas försöksdjuratt enligt svensk djurskyddslagstiftningmer som

och kommer därför omfattas det särskildaatt regelverk gällerav som
för sådana djur.
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förutsättning för skall kunna xenotransplantationEn godtaatt man
utifrån utgångspunkter fårdjurskyddsmässiga djuren levaär att ett
"gott djurliv". Vi har därför utformat princip djurliv,ett gotten om

påvilken i sin bygger vissa grundförutsättningar uppfyllda.äratttur
skall i varjeDetta enskilt fall. Grundförutsättningamaprövas är

följande.
Gällande djurskyddslagstiftning skall följas.0
Djuren skall ha god hälsa och rimlig möjlighet utövaatt0 en en

sitt naturliga beteende.
Eventuella genetiska modifieringar ursprungsdjuret skall inte0 av

i någotsig medföra ytterligare lidande.

Behov och möjligheter

Bristsituationen gör patienters behov inte kan tillgodosesatt

Transplantation i dag framgångsrik behandlingsmetod förutgör atten
rädda liv, lindra och förhöja livskvalitén för patienteravsevärtsymtom
med bristande organfunktion. Det problemet bristenärstora organ
och biologiskt material för någottransplantation, innebärannat attsom
behov mångahos patienter med livshotande tillstånd eller kroniska
sjukdomar inte kan tillgodoses. åtgärderYtterligare förbättradesom
rutiner och informationskampanjer bör vidtas för Öka antalet dona-att

enligt kommitténs bedömning ändåkommer inte hela beho-torer, men
kunna täckas.vet att

Alternativa vägar tillgodose behovenatt

I den nuvarande bristsituationen måste olika alternativa vägar mötaatt
behoven Xenotransplantationprövas. alternativen. Etableringär ett av

xenotransplantation kompletterande behandlingsmetod tillav som en
allotransplantation förutsätter riskerna bedöms acceptabla ochatt vara
hanterbara. Under dessa förutsättningar kan xenotransplantation enligt
kommitténs mening innebära ökade möjligheter komma till rättaatt
med den nuvarande bristsituationen. Dessutom skulle det kunna
innebära möjligheterstörre utveckla behandlingsmetoder föratt nya
patientgrupper, cellulära transplantationer för patientert.ex. med diabe-

eller Parkinsons sjukdom.tes
Vi har också undersökt det finns andra alternativ till allotrans-om

plantation. I det sammanhanget har tagit och berört preventivupp
medicin åtgärderoch andra för undanröja eller fördröja orsakernaatt
till bristande organfunktion, olika åtgärder för tillgångenökaatt
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frånbiologiskt människor, användningoch materialannat avorgan
konstgjorda celler medodling vävnad ochsamtorgan av organ,
utgångspunkt från vårfrån Enligtembryonala stamceller människa.
bedömning kan flera dessa alternativ bidra till minska denattav

inuvarande bristsituationen olika skäl vi redovisarmen av som
betänkandet kan de varken för sig eller tillsammans avhjälpaheltvar

överskådligdenna inom tid.

Problem och risker

En bedörrming måstexenotransplantation inbegripa radav en
olikartade och komplexa problem. De medicinska problemen gäller
sådant risken för överföring smitta immunologiska ochsamtsom av
fysiologiska hinder. Andra problem förknippade med psykologiska,är
sociala och kulturella faktorer.

Smittöverföring fullt tänkbart scenarioett-

Kommitténs risken för överföring smitta vid xenotransplanta-syn av
tion våra viktigaste ställningstaganden,utgör eftersomett av en even-
tuell infektion inte bara riskerar drabba den enskilde patientenatt utan
också kan spridas till närstående och vidare till allmänheten.även

Xenotransplantation innebär Överför levande biologisktatt man
material gåroch förbi kroppens naturliga smittskyddsbarriärer i en
miljö där oftast har nedsatt immunförsvar. En transplan-mottagaren ett
tation ocksåskapar lång och intim kontakt mellan djurceller ochen
människans celler, vilket kan underlätta överföring mikroorganis-en av

kan finnas i den transplanterade vävnaden. Olika genetiskamer som
modifieringar ursprungsdjuret kan nödvändiga förav attsom vara
komma förbi immunologiska fysiologiskaoch hinder ocksåkan tänkas
försvaga naturliga försvar infektioner.mottagarens mot

Smittöverföring leder till måsteinfektion denna bakgrundmotsom
betraktas fullt tänkbart scenario. Risken torde kunna hanterasettsom

uppfödning mikrobiologiskt definierade djur ochgenom av noggranna
ursprungsdjuren. Vidare kontrolltester ärav mottaga-en noggrann av

viktig för tidigt kunna diagnosticera och ingripa vid eventuellattren en
infektion och för hindra eller begränsa vidare spridning. Kunskaps-att
luckoma emellertid någongör säker bedömning risken inteatt ännuav
kan främstaDetgöras. endogena retrovirus hos grisärorosmomentet
PERV. Retrovirus kan latent smittförande långunder mycket tid,vara

till år.30-40 Dessutom kan andra srnittämnen vi idag inteupp som
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känner till överföras från djur till människa. Smittämnen ocksåkan
ändra karaktär eller orsaka tidigare inte kända kliniska syndrom.
Diagnostiska kan sådanasaknas för smittärrmen. Någratester säkra
slutsatser kan därför inte dras de studier gjorts hittills. Attav som man
idag inte funnit några exempel smittspridning ingen garanti.utgör
Smittskyddsaspektema måste därför mycket viktig faktorutgöra viden
vårt ställningstagande.

Immunologiska och fysiologiska problem kan komma bemäs-att
tras

De medicinska problem knutna till immunreaktionenär kan enligtsom
vår bedömning komma bemästras inom inte alltför avlägsenatt en
framtid. För vissa xenotransplantat kan ocksåtyper sigväntaav man en
tillfredsställande fysiologisk funktion.

Människors inställning till djurorganatt ta emot varierar

Vår bedömning psykologiska, sociala och kulturella aspekterav
xenotransplantation vid handen det finns vid variationatt detger nären
gäller människors inställning till vävnad ochatt cellerta emot organ,
från djur. Skillnaderna hänför sig bl.a. till människors inställning till
medicinska åtgärder innebär överskridande ellersom artgränserav
genetisk modifiering och kan påverkaupplevas förhållandet mel-som
lan människor och djur.

Det därförär viktigt de tillfrågas deltagandeatt i kliniskasom om
försök får tillräcklig tid för till sig informationenatt ochta möjligheter

med hjälp psykologisktatt stöd bearbeta sina reaktioner.av Det är
också viktigt patienter och närståendeatt erbjuds fortlöpande samtals-
stöd efter ingreppet.

Oacceptabelt användaatt ursprungsdjurapor som

Kommittén det såväl etiska och djurskyddsmässigaanser skälav som
med hänsyn till smittrisken oacceptabelt användaatt apor som
ursprungsdjur. Däremot kan i begränsad omfattning få användasapor

mottagardjur under den prekliniska forskningsfasen.som
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åtgärder garantiersärskilda ochdjurliv kräverEtt gott

från vanligen kommerutgått det grisKommittén har i övrigt äratt som
godtaskall kunnaursprungsdjur. Föranvändas attatt mansom

utgångspunkterfrån krävsxenotransplantation djurskyddsmässiga att
tillgodoseende dennafå djurliv.bedömas leva Ettdjuren kan ett gott av

uppfyllda.vissa grundförutsättningarprincip kräver i sin ärtur att
inomxenotransplantation skall utförasKommittén att ramenanser

måste detdjurskyddslagstiftning och det säkerställasför gällande attatt
Vidarefall lagens krav verkligen uppfylls.i varje särskilt prövas om

måste åtgärder skapas djurmiljödet rniljöberikande somgenom en
får möjlighetmedger ursprungsdjuren och avelsdjuren rimlig attatt en

miljön debete sig naturligt, de inskränkningar i den naturligatrots som
för sig.srnittskyddsrelaterade kraven hög biosäkerhet med Enen

förut-genmodifiering ursprungsdjuren acceptabel endast underärav
sättning den inte medför förändringar i djurens beteende eller för-att
ändringar leder till obehag, eller sjukdom. krävs därförDetsmärtasom

tillsynen god och djuren efter genmodifieringen följsäratt att upp av
speciellt utbildad personal.

Riskfaktorer och kunskapsluckor kräver individuell risk/nytta-
bedömning

Som vi tidigare framhållit kunskapsluckorna fortfarande för förär stora
säker bedömning risken för överföring smitta skall kunnaatt en av av
En sammanvägning i dag kända riskfaktorer har dock lett tillgöras. av

bedömningen xenotransplantation hela generellt planatt ettav organ
sannolikt innefattar fler riskfaktorer vad fallet vid celluläraän ärsom
xenotransplantationer frånrespektive levande biologiskt materialom

Ådjur utnyttjas vid perfusion.extra-corporeal andra sidan riskkan en
uppfattas acceptabel vid livräddande xenotransplantation.som mera en
Eftersom riskfaktorerna skiljer sig beroende vilken typ av
xenotransplantation måsteaktuell alltid individuellärsom en
risk/nyttabedörrming för varje projekt.göras

Människors uppfattning riskerna påberor konsekvenser ochom
kontrollerbarhet

Xenotransplantation innefattar riskmoment. Det avgörande för männi-
skors upplevelse dessa risker hur konsekvenserna ris-är utav ser om
kerna förverkligas och hur kontrollerbara de trovärdigEnär.pass
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beslutsprocess viktig förär förtroendet och tilliten till de beslut som
Öppenhetfattas. och goda möjligheter till insyn från det allmännas sida

åtgärderär allmänt kan främja god kunskapsgrundsett försom män-en
niskors ställningstagande.

Vägval och ställningstagande
Kommitténs huvudsakliga ställningstagande gäller frågan och i såom
fall under vilka förutsättningar kliniska försök med xenotransplan-som
tation skall tillåtas. I den frågan bedömer kommittén kan väljaatt man
mellan olika vägar.tre

Kliniska försök förbjuds eller tillfälligt.0 permanent
Kliniska försök kan tillåtas endast i begränsad omfattning efter en

prövning och med tillämpningnoggrann särskilt regelverkettav
med krav särskilda försiktighetsåtgärder.
Kliniska försök kan tillåtas efter0 prövning med tillämpningen av
dagens regelverk.

Kliniska försök fåbör tillåtas endast i begränsad omfattning

Med utgångspunkt från dagens kunskapsläge vi inte riskernaattanser
med xenotransplantation sådanär någotart att ellerav permanent
tillfälligt förbud behöver införas. Den osäkerhet riskerna finnsom som
kräver dock särskilda åtgärder baserade försiktighetsprincipen.
Därför bör endast välkontrollerade kliniska försök i begränsad ornfatt-
ning och där riskerna bedöms hanterbara få tillåtas. Dagens regel-

enligt vårärsystem mening otillräckligt för hantera dessa frågor.att Vi
föreslår därför det kompletterasatt med särskilt regelverk förett
xenotransplantation. Regelverket skall omfatta särskild besluts-en

förutsätter prövningprocess som ansökningar kliniskaen försökav om
särskiltsamt xenoregisterett och särskild xenobiobank.en

För tillstånd skall kunnaatt krävs varje projektatt underkastasges
prövning under beslutsprocessen.en noggrann Prövningen skall ske

såväl i central beslutsinstans ien forskningsetikkommittéersom och
djurförsöksetiska nänmder.

Vi det vägval gjortatt kananser förenas med principen ettom
djurliv,gott grundförutsättningama bakomom denna princip är upp-fyllda i varje enskilt fall.
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förslagochKonsekvenser

införsförsiktighetsprincipenpåregelverk baseratsärskiltEtt

Regelverketinföras.xenotransplantation skallförregelverksärskiltEtt
inne-skallochforskningsfasenkliniskaunder dengällaär attavsett
skallförfarandet. Detbestämmelsernagrundläggandehålla de om

bestämmelserdetaljeradeochmed andrakompletteraskunna ommer
påkallar.såkunskaperochutvecklingenframtidaden nya

därtillochxenoprövningslagen,föreslår särskild lag,Vi enatt en
regleraförinförsxenoprövningsförordningen,förordning, attkopplad

xenotransplantation.medförsökför kliniskatillståndsprövningen
genomföraförbudstraffsanktioneratföreslår ocksåVi mot attett

särskilda besluts-tillstånd enligt denefterxenotransplantation änannat
processen.

centrala besluts-också deninnehåller bestämmelserRegelverket om
ochxenoregisteruppgifterochkompetensinstansens samt ett enom

xenobiobank.

beslutsinstans inrättasEn central

begränsadikliniska försökvälkontrolleradeendastbevakaFör att att
beslutsinstans,centraltillåts föreslår det inrättasomfattning att en

ansök-skall slutligtXenotransplantationsnämnden. Nämnden pröva
samråd medixenotransplantation ochförsök medningar kliniskaom

ochföreskrifterkompletterandemyndigheter utfärdaandra berörda
ansöknings-råd kliniska försök och hurvillkor förallmänna avsersom

uppgiftocksåskall ha tilltill. Nämndenförfarandet skall attnärmare
regering ochförberedningsresursfölja kliniska försök, utgöra enupp

ochinformerafrågor xenotransplantationriksdag i samt omsom avser
utvecklingennationellainternationella ochkontinuerligt bevaka den

xenotransplantationsområdet.
inslagsammansättning med starktskall ha bredNämnden ett aven

parlamentariskt tillsatta lekmannaledamöter.

för xenotransplan-särskilt register och särskild biobankEtt en
tation

förslagTvå genomföra kommitténsinslag behövs förandra ärattsom
särskild biobank försärskilt register ochinrättandet ett xeno-enav
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transplantation. De skall handhas Smittskyddsinstitutet. Biobankenav
skall delvis finansieras med avgifter.

Avsikten xenoregistretär och xenobiobankenatt skall underlätta en
tidig upptäckt och åtgärdersnabba incidenter kan tydamot attsom

smittämne har överförts. Registretett och biobanken underlättar också
smittspårningsarbetet och genomförandet retrospektiva analyser.av

Patientens ställning kräver särskilda insatser och överväganden

Informerat samtycke till delta i kliniskt försökatt medett xenotrans-
plantation kräver särskilda insatser det gäller innehålletnär i inforrna-
tionen och detnär gäller proceduren kring hur informationen presente-

och samtycke inhämtas. Här föreslårras bl.a. medatt en person
psykologisk kompetens knyts till forskarlaget och det ställs krav påatt

Ävenskriftligt samtycke. patientens närstående föreslås få del av
informationen.

Urvalet patienter till de inledande försöken kommerav att styras av
Xenotransplantationsnärrmdens beslut vilka försöktyperom av som
kan tillåtas. För barn och andraatt patientgrupper skallutsatta kunna
delta i xenoförsök krävsett det föreliggeratt synnerliga skäl med hän-

till deras behov. Det innebärsyn patientgrupper kommeratt utsatta att
kunna medverka i kliniska xenoförsök endast i sällsynta undantagsfall
och deltagande i de inledandeatt ett försöken utesluten.är

Ramarna för uppföljning och kontroll bestäms Xenotrans-av
plantationsnämnden

Vi föreslår Xenotransplantationsnämndenatt vid sin prövning har att
godkänna för den uppföljning och kontrollramarna tänktär ägaattsom

vid genomförandet vissrum studie. Nämnden skall ocksåav ha tillen
uppgift föreslå detaljeradeatt bestämmelser eller rådgivande riktlinjer

detta område. Vårt förslagsom tillavser regelverk innehåller dock
några grundläggande bestämmelser uppföljning och kontroll.om

De enskilda forskargruppema kommer ha huvudansvaret föratt att
anmäla eventuella incidenter till Smittskyddsinstitutet. SMI skall i sam-
råd med smittskyddsläkare, veterinärmedicinsk expertis och berörda
forskargrupper överväga och initiativ till epidemiologiskata undersök-
ningar.

Patientens närstående och andra kontakter,nära personal, före-t.ex.
slås inte bli föremål för några aktiva åtgärder för uppföljning och kon-
troll förebyggande skäl.rent Förstav smittöverföring tillom en mot-
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kon-skett börhamisstänkas närakanxenotransplantatettagaren av
ochläkarundersökningåtgärder provtag-omfattastakter t.ex.somav

ning.

Åtgärder smittaöverföringvid av

leda tillkansrnittämnemisstänkasskäligen kandetOm att ett som
skall sed-xenotransplantation,samband medöverförts iinfektion har

innebärsmittspåming vidtas. Detbekämpning ochåtgärder förvanliga
så långt detanvändasbör ärsmittskyddsorganisationennormaladenatt

i smitt-hjälpmedelviktigaxenobiobankenXenoregistret ochmöjligt. är
retrospektiva analyser. Igenomföraspåmingsarbetet för kunnaoch att

smittskyddsarbeteiåtgärderna liksomflesta fall kommer attde annat
tvångsåtgärderTillgripandepå medverkan.frivilligbyggakunna av

smittskyddslagstiftning.måste i gällandeha stöd

behandlingsfasföreställningstagandeUtvärdering och förnyat

ställningstagandeförnyatutvärdering ochVi det krävs ettatt enanser
eventuelltfrån sida innanstatsmaktemastill xenotransplantation man

behand-xenotransplantation etableradövergår till användaatt som en
lingsmetod.

tagit ställningkliniska försök innan riksdagenInga

genomföras innanmening inga kliniska försökEnligt kommitténs bör
våra ställ-till förslag. Derasregering och riksdag har tagit ställning

både inomföregås samhällsdebatt,ningstagande bör öppen ramenav en
inte nöd-för remissförfarandet Vi bedömer detoch andra sätt. som

Övergångsbestämmelser.någravändigt införa särskildaatt

Övriga frågor

också frågorVi har haft fördelahur skallövervägaatt om man organ
och biologiskt från frånmaterial människa respektive djur ochannat
vilka riktlinjer bör gälla för kontrollen xenotransplantatenssom av
säkerhet och kvalitet.

Vi har funnit bådepatienter har för allo- ochatt accepteratssom
xenotransplantation under den kliniska forskningsfasen bör vara
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xenotransplantationframför allotransplantation till dessaktuella att en
genomförs.

för kontrollenockså vilka riktlinjer bör gällaVi har diskuterat som
under denGenomförandet denna kontrollsäkerhet och kvalitet. avav

deforskningsfasen huvudsakligen skekliniska kommer att genom
utvecklingkvalitetssäkringsrutiner bedriver forskning ochdensom som

fårfår rutinerxenotransplantation förutsättas utarbeta. Dessainom
iXenotransplantationsnämndensedan granskas och bedömas sam-av

tillståndsprövningenmed och uppföljningen försöket. Väg-band av
ledande riktlinjer utformas Xenotransplantationsnämnden.bör av

Kostnader

fortsatta fårDen forskningen finansieras inom för tillgängligaramen
forskningsmedel.

Inrättandet Xenotransplantationsnämnden, xenoregistret ochav
xenobiobanken årligainnebär kostnadsökningar för staten samman-
lagt miljoner förhållandevis1,1 kr. Kostnadsökningama margi-ärca
nella statsfinansiell fårsynpunkt. Dessutom samhället därigenomur en
infrastruktur medger kan fortsätta bedriva forskningattsom man
beträffande påxenotransplantation med potential sikt kunna till-atten
godose starka hälsorelaterade behov. Kostnadsökningama därförbör
kunna finansieras tillägg till statsbudgeten, främst höjningettgenom en

anslaget till Smittskyddsinstitutet.av

Tidpunkt för ikraftträdande

föreslårVi regelverket träder i kraft den januari1 2001.att

2 19-1989
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Författningsförslag

Förslag tilll

kliniska försök2000:000Lag män-om

överföringniska innefattar levandeavsom
från djur xenoprövnings-biologiskt material

lagen

Härigenom föreskrivs följande.

1§

åtgärdMed xenotransplantation i lag medicinskdennamenas en som
innefattar frånöverföring levande biologiskt material djur tillav
människa. Därmed likställs medicinskt förfarande innebärett attsom

frånblod eller kroppsvätska människa i medkommer kontaktannan
sådant återförsmaterial utanför kroppen och tillsedan denna.

Med biologiskt material vävnad, celler däraveller delaravses organ,
för transplantation eller jämförbart medicinsktär avsett annatsom

ändamål.

2§

Ansökan kliniska försök med xenotransplantation till människaom
skall i särskild ordning enligt bestämmelserna i denna lag ellerprövas
med stöd föreskrifter meddelats med stöd denna lag.av som av

Xenotransplantation får inte utföras sådanti samband medänannat
kliniskt försök.

3 §

Tillstånd sådanttill kliniskt försök i 2 första§ stycket skallsom avses
särskild nämnd Xenotransplantationsnämnden innan för-ges av en

får påbörjas.söket
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4§

fårNämnden tillstånd till försöket endast under förutsättning detattge
föreligger godkännande forskningsetikkommitté.ett av en

Med forskningsetikkommitté sådant särskilt förettavses organ
prövning forskningsetiska frågor har företrädare såvälför detav som
allmänna forskningen och knutet till universitet ellerär ettsom som en
högskola någoneller till jämförbar instans i betydandeannan som mera
omfattning finansierar forskning.

5§

Av 21 § djurskyddslagen 1988:534 framgår det krävs god-att
kännande djurförsöksetisk innannämnd försöket får påbörjas.av en

Om det biologiska materialet har importerats skall djurförsöks-en
etisk nämnd angåendesig frågan uppfödningen de djur frånyttra om av
vilka materialet härrör och förfarandet materialet står inär togs ut,om
överensstämmelse med bestämmelserna i djurskyddslagen.

6§

Vid tillståndsprövningen skall nämnden granska försöket från
medicinska, etiska, djurskyddsmässiga och rättsliga utgångspunkter.
Därvid skall särskild hänsyn tilltas

värdet den kunskap, grundad vetenskap och beprövadav
erfarenhet, försöket kan väntassom ge,
de möjligheter bota eller lindra deltagandeatt patienters sjukdom

försöket kan medföra,som
de risker för skada eller obehag för patienters, försökspersoners
eller andra människors fysiska eller psykiska hälsa försöket kansom
innebära och de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som
med anledning därav kan påkallade, ochvara

4. hur försöket kan påverka djursväntas välbefinnande och hälsa.

7§

Nämndens beslut i särskilt fall enligt denna fårlag överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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8§

uppsåtligen förbudet i 2§oaktsamhet bryterellerDen motavsom
försök xenotransplanta-stycket eller genomför kliniskt medandra ett

tillstånd fängelseenligt 3 till böter eller i högsttion dömsutan sex
månader.

9§

fårRegeringen regeringeneller den myndighet bestämmersom
ytterligaremeddela föreskrifter om

vilka villkor för genomförande kliniska försök,skall gällasom av
hur beslutsprocessen skall uppbyggd, ochvara
nämndens arbetsformer och sammansättning.

lag iDenna träder kraft den januari 2001.1



örfattningsförslag38 F SOU 19991120

2 Förslag till

Lag 2000:000 register och biobank förom

xenotransplantation

lHärigenom föreskrivs följande.

kap. Allmännal bestämmelser

Definitioner

1 §

Xenotransplantation har betydelse i denna lag i xenopröv-samma som
ningslagen 2000:000.

2§

Med ursprungsdjur djur till det levandeärett ursprungetavses som
biologiska material överförts till människa eller dennasom en som

jämförligt kommit i kontakt med.sättannat

2 kap. Register för xenotransplantation xenoregistret

Inledande bestämmelse

1 §

Smittskyddsinstitutet får för ändamålde i 3 § med hjälpsom anges av
automatiserad behandling föra särskilt register för xenotransplanta-ett
tion xenoregistret.

Smittskyddsinstitutet personuppgiftsansvarigt förär registret.

Förhållandet till lagen hälsodataregister och personuppgifts-om
lagen

2§

Om inget följer denna lag eller lagenannat 1998:543 hälso-av av om
dataregister tillämpas personuppgiftslagen 1998:204 vid behandling

personuppgifter för xenoregistret.av
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Ändamål

3 §

fårXenoregistret användas endast för
epidemiologiska undersökningar åtgärderoch för smittskydd,
framställning statistik,av
uppföljning, utvärdering sjukvårdoch kvalitetssäkring hälso- ochav

kliniskt forsknings-och utvecklingsarbeteoch inom xenotransplan-
tation, och
behandling personuppgifter för forskning inom xenotransplanta-av
tion, forskningen och behandlingen har godkänts forsk-om av en
ningsetikkommitté.

Innehåll

4 §

För varje får endast de uppgifter registreras i 5 § ochperson som anges
behövs för de ändamål i 3som som anges

5§

Beträffande patienter eller andra deltar i klinisktettpersoner som
försök med xenotransplantation får följande uppgifter registreras.

Narrm, kön, medborgarskap, födelseland, hemortpersonnummer,
och sysselsättning.
Väsentliga uppgifter bakgrunden till deltagande iom personens
försöket, inklusive uppgifter diagnos, hälsotillstånd åtgärderochom

vårdför och behandling.
Identifierbara och individualiserade uppgifter det biologiskaom
material från djur har överförts till eller dennesom personen som

jämförbart har kommit i kontaktsätt med iannat samband med för-
söket. Information ursprungsdjurets identifikationsnummer ochom
uppfödningsanläggning skall alltid anges.
Uppgifter de vävnadsprover och andra biologiska frånom prover

och ursprungsdjuret har lämnats för förvaring ipersonen som xeno-
biobanken.
Uppgifter den klinik där försöket har med angivandeägtom rum av
ansvarig försöksledare.
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Om särskilda omständigheter föreligger, uppgifter om personens
närstående och biologiska från dem har lämnats förom prover som
förvaring i xenobiobanken.

Uppgiftsskyldighet

6 §

Den bedriver verksamhet inom hälso- sjukvårdenoch skall lämnasom
uppgifter enligt 5 § till xenoregistret.

Den bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbetesom annars
med xenotransplantation skall också lämna uppgifter enligt 5 § till
xenoregistret.

Den har fått tillstånd genomföra kliniskt försök medattsom ett
xenotransplantation skyldig lämnaär uppgifter enligt 5 § 3 detatt om
djur från vilket det biologiska materialet härrör det biologiskaäven om
materialet har importerats.

Sökbegrepp

7 §

Som sökbegrepp får användas de uppgifter enligt 5 § skall ingå isom
registret.

Direktåtkomst

3 §

Endast Smittskyddsinstitutet får ha direktåtkomst till uppgifterna i
registret.

Utlämnande uppgifterav

9 §

Smittskyddsinstitutet skall till Xenotransplantationsnämnden
medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter nöd-ärsom
vändiga för nämnden skall kunna fullgöraatt sina uppgifter.
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Uppgifter medium för automatiserad behandling får läm-i övrigt
stårendast det klart användning uppgif-ut att mottagarensnas om av

förenlig registrets ändamålmed enligt 3ärterna

Sekretess

10§

sekretesslagenI 1980:100 finns bestämmelser begränsningar iom
lämna frånuppgifter xenoregistret.rätten att ut

Rättelse skadeståndoch

ll §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen 1998:204 rättelse ochom
skadestånd gäller vid behandling personuppgifter enligt denna lagav
eller föreskrifter meddelats med stöd lagen.som av

Överklagande

12 §

Beslut Smittskyddsinstitutet information skall lämnas efterav om som
ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204 och rättelseom
enligt 28 § fårlag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.samma

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ytterligare föreskrifter

13§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-som
dela ytterligare föreskrifter om

uppgiftsskyldighet enligt 6
begränsningar de i 3 § angivna ändamålen, ochav
begränsningar i bevararätten uppgifter.att
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3 kap. biobank förEn xenotransplantation xenobiobanken

Inledande bestämmelse

1 §

Smittskyddsinstitutet får för ändamålde i 2 § samlamotta,som anges
in, förvara, registrera, analysera sådantoch förfogasätt överannat
vävnadsprover och biologiskt provmaterial i särskild biobankannat en
för xenotransplantation xenobiobanken.

Med biobank enligt denna lag strukturerad samling väv-avses en av
nadsprover eller biologiskt provmaterial fråntagits männi-annat som
skor eller djur och spåras.kanvars ursprung

Ändamål

2 §

Biologiskt material förvaras i xenobiobanken får användas endastsom
för

mikrobiologiska analyser och andra undersökningar spåraför att
förekomsten smittämnen,av
epidemiologiska undersökningar åtgärderoch för smittskydd, och
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring hälso- sjukvårdochav
och kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete med xenotransplanta-
tion.

Innehåll

3 §

I xenobiobanken får förvaras vävnadsprover och biologisktannat prov-
material tagitssom

från patienter eller andra har deltagit eller kommerpersoner attsom
delta i kliniska försök med xenotransplantation,
från närstående eller andra kontakter tillnära dessa personer,
från avlidna i samband med klinisk obduktion enligt

jobduktionslagen 1995:832 eller efter ingrepp med stöd 5 § ‘av
denna lag,
från ursprungsdjur har i försöket,använts ochsom
från djur har tillhört besättning ursprungsdjuret,som samma som
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Biologiskt får utsträck-provmaterial endast och förvaras i dentas
ning behövs för patienternas försöks-tillgodose eller de andraattsom
deltagarnas säkerhet, intresset förebygga fara för männi-andraattav

spåraskor, intresset sjukdomar elleroch minska spridningattav av
andra vitala allmänna intressen. minstProvmaterialet skall bevaras i

år,femtio inte bestäms.annatom
från närståendeBiologiskt material fåreller kontakter, lämnasnära

förvaringin för i biobanken endast de själva begärt detta ellerom om
det föreligger särskilda skäl med hänvisning till behovet attannars av
förebygga fara för människor eller väsentlig olägenhet.annan

Information och samtycke

4 §

För tagande och insamling bestående biologiskt materialav prov av
från människor krävs skriftligt samtycke till förvaring i xenobioban-att
ken lämnas frånden vilket materialet härrör. Innan samtycke läm-av

fåskall givaren information biobankens ändamål och vadnas, om prov-
materialet kan användas till. Nytt samtycke krävs, ändamålet medom
förvaringen ändras.

Biologiskt frånprovmaterial avlidna

5 §

Tagande och insamling biologiskt material från avlidna för förvaringav
i xenobiobanken skall ske med respekt för den avlidne.

Sådant ingrepp får ske endast det inte oförenligt med den avlid-ärom
inställning på i 8 ochsätt 10 §§ obduktionslagennes som anges

1995:832, dock fårdet det stridergöras även den avlidnesatt motom
eller de närståendes inställning, det behövs för förebygga faraattom
för människor eller väsentlig olägenhet.annan

Biologiskt frånprovmaterial djur

6 §

Tagande och insamling biologiskt provmaterial från djur för för-av
varing i xenobiobanken skall ske samrådi med Den bedri-ägaren. som

avel och uppfödning djur avsedda för xenotransplantation, skallver av



44 6rfattning.y’’rslagF SOU 19992120

ha för kontinuerlig kartläggning och kontroll djuren.ett program av
Programmet skall innefatta dokumentation rutiner i uppfödnings-av
anläggningen och alla incidenter inträffar regelbundensamtav som
provtagning och klinisk undersökning djuren, vilken skall utförasav av
veterinär.

Den bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med xenotrans-som
plantation skall underrätta sig villkoren i denna bestämmelse ärattom
uppfyllda innan biologiskt från fårmaterial djur användas för xeno-
transplantation.

För tagande insamlingoch biologiskt frånprovmaterial djur iav
vissa fall gäller bestämmelserna i lagen 1992: 1683 provtagningom
djur, och föreskrifter meddelats med stöd den lagen.m.m. som av

Skyldighet lämna provmaterialatt

7 §

Den bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete medsom xeno-
transplantation ansvarig för biologisktär provmaterial enligt 3§att
lämnas för förvaring i xenobiobanken.

En behandlande läkare vid läkarundersökning finner smittämnesom
kan misstänkas bero xenotransplantation har skyldighetsom att se

till biologiskt provmaterial från patienten lämnas tillatt xenobiobanken
för förvaring.

Motsvarande gäller för läkare i samband med obduktion samtsom
för läkare vid rnikrobiologiskt laboratorium i samband med analys,som
finner smittämne kan misstänkas bero xenotransplantation.som

Utlämnande och kodning provmaterialav

8 §

Vävnadsprover och biologiskt provmaterial förvaras iannat som xeno-
biobanken får endast lämnas för de ändamål framgår 2ut som av
Utlämnat provmaterial skall kodas. En kodnyckel skall förvaras hos
Smittskyddsinstitutet.

Sker utlämnandet för forskningsändamål skall xenobio-uttaget ur
banken godkännas forskningsetikkommitté. Uttagav en provmate-av
rial kan slut känsligt provmaterialta kräver dessutomsom granskning
och tillstånd Xenotransplantationsnämnden.av
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Skadestånd

9 §

integrite-drabbas skada eller kränkning den personligaDen som av av
förfarande strid dennaorsakat avseende xenobiobanken i medten ettav

lag har till ersättning allmänna medel.rätt av

Avgifter

10 §

fårSmittskyddsinstitutet avgifter för registrering förvaring iochta ut
xenobiobanken. Avgifterna bestäms regeringen myndigheteller denav

regeringen bestämmer.som

Sekretess

11 §

För uppgifter hänförliga till biologiskt provmaterial för-ärsom som
i xenobiobanken finns bestämmelser sekretess i sekretess-varas om

lagen 1980: 100.

Tillsyn

12 §

Socialstyrelsen har tillsyn xenobiobanken. Vidöver tillsynen gäller
6 kap. och 8 kap. 16 § lagen 1998:531 yrkesverksarnhet hälso-om

sjukvårdensoch område.

Överklagande

13 §

Smittskyddsinstitutets beslut i särskilt fall xenobiobanken fårrörsom
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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Ytterligare föreskrifter

14§

Ytterligare föreskrifter fårxenobiobanken meddelas regeringenom av
eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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Förslag till3

ändring i sekretesslagen 1980: 100Lag om

frågaHärigenom föreskrivs i sekretesslagen 1980:100om
fölmeddels det i lagen skall införas paragraf, 7 kap. 41att en ny

jande lydelse,
dels 16 § följandekap. 1 skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
41 §

verksamhetSekretess gäller i
förande eller uttagsom avser av

förs enligt lagenregisterur som
bio-2000:000 ochregisterom

bank för xenotransplantation,
för uppgift hälsotill-enskildsom
stånd eller andra personliga för-
hållanden har tillförtssom

det klartstårregistret, inteom
uppgiften kan rojasatt utan att

den enskilde eller honomnågon
närstående lider men.

Sekretessen enligt första
stycket gäller också förhå-i
llande till registreraden person

vård- eller behandlings-ärsom
behövande fråga uppgifti om

hans hälsotillstånd, detom om
med hänsyn till ändamålet med
vården eller behandlingen är av
synnerlig vikt uppgiften inteatt
lämnas till honom.

frågaI uppgift allmäniom
handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år.
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16 kap.
§1

Nuvarande lydelse

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2§
yttrandefrihetsgrundlagen meddela och offentliggöra uppgifter iatt
vissa fall begränsad framgårär 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 §av

81 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. § första1samt av-
stycket första3 § stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. Desamt
fall uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt, i vilka frihetnämndaav av
enligt kap.7 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen

5 kap. första1 § stycket och 3 § förstasamt stycket 3 yttrandefrihets-
grundlagen i övrigt begränsad, de därär tystnadsplikten följerär av

.. ... .................... .. ........................................................................ ..................u

............................................................... .. ......................... ... .........-..............n

7 kap. 40 §

8 kap. 3 5 § första stycket
6 § första stycket 2

......-......................... -. ...... .. ..........................................................--...o..a.-.-....u

Föreslagen lydelse

Att friheten enligt 1 kap. l § tryckfrihetsförordningen och l kap. 2 §
yttrandefrihetsgmndlagen meddela och offentliggöraatt uppgifter i
vissa fall begränsadär framgår 7 kap. 3 § första stycket 1 och 4 §av
1 8 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningensamt och 5 kap. 1 § första—- av
stycket 3 § första stycketsamt 1 och 2 yttrandefrihetsgmndlagen. De
fall uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt, i vilkaav nämnda frihetav
enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen

5 kap. 1 § första stycketsamt och 3 första§ stycket 3 yttrandefrihets-
grundlagen i övrigt begränsad,är de därär tystnadsplikten följer av

.............................................................................. .. .....................-.....o..........-
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enligtdenna lag

8 kap. 5 § första stycket3
6 § första stycket 2

lag i kraftDenna träder den januari 2001.1
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4 Förslag till

Förordning 2000:000 försökkliniskaom
människa innefattar överföringsom av
levande frånbiologiskt material djur
xenoprövningsförordningen

Härigenom föreskrivs följande.

Definitioner

1 §

Xenotransplantation har betydelse i denna förordning isamma som
xenoprövningslagen 2000:000.

Villkor för kliniska försök

2 §

En ansökan kliniskt försök lämnas in till Xenotransplantations-om som
närrmden för tillståndsprövning enligt xenoprövningslagen 2000:000
skall innehålla utförlig redogörelse, grundad vetenskap ochen
beprövad erfarenhet, för
dels vilket syfte försöket har och vilken det kan medföra,som nytta
dels vilka risker för deltagande patienter eller andra eller förpersoner
djurs välbefinnande kan förknippade med genomförandesom ettvara

försöket och vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmåttandraav som
sökanden vidtagit eller planerar vidta för undanröja eller minimeraatt
riskerna.

Ansökan skall särskilt ta upp
vilka analysmetoder kommer användas för kontrolleraattsom att att
det biologiska materialet från djuret inte innehåller mikroorganis-

kan framkalla sjukdom hos deltagare i försöket,mer som
hur deltagare i försöket kommer kontrolleras före ingreppetatt och
följas efter detsamma,upp
vilken information kommer lämnas till patienterna ellerattsom
försökspersonerna i samband med de skall lämna sittatt samtycke
till delta i försöket ochatt vilket detta kommersätt ske,attsom
eller
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närstående ochtillinformation kommer lämnasvilken4. attsom
vilket detta kommer ske.sätt attsom

denmedföratillräckligt utförlig kan dettaansökningen inteAr att
avslås.

3§

välbefin-djursför bedömningenansökan skall underlagI aven som
6 xenoprövningslagen 2000:000 lämnasnande och hälsa enligt § 4 en

djurhåll-uppfödningen ochredogörelse för och dokumentationen av
från materialet härrör.ningen de djur vilka det biologiska Detsammaav

handoperativa ingrepp förgäller för omständigheterna kring att ta om
sådant material.

Är inte medföra denansökningen tillräckligt utförlig kan detta att
avslås.

4§

Patienter och andra deltagit i försöket skall i tillräckligpersoner som
omfattning följas efter ingreppet. Uppföljningen kan provtag-upp avse
ning, läkarundersökning eller medicinsk undersökning. Sökan-annan
den skall till nämnden resultatet uppföljningen. Rapporte-rapportera av

gångring skall ske minst år.en per
Information vilken uppföljning och kontroll planeradär attom som

skall i den utsträckning det möjligt lämnas till försöks-äga ärrum, som
deltagarna innan de lämnar sitt samtycke enligt 5 behandlandeDen
läkaren eller försöksledaren informera förhållningsreglerskall deom

genomgåttde ingreppet bör följa. Förhållningsreglema kansom som
krav regelbunden medicinering, krav viduppsöka läkareattavse

oväntade och krav inskränkningar i patienternas för-ellersymtom
sökspersonemas livsföring. ocksåInformationen skall behovetavse av
och tidpunkter för provtagning och läkarbesök.

5§

Patienter och andra fårskall, innan de delta kliniskti ettpersoner
försök med xenotransplantation, skriftligen tillsamtycka det, efter att

fåttförst ha information försökets syfte och metod, innebördenom av
deras medverkan, den förväntade med försöket, de risker ärnyttan som
eller kan förknippade med det eller andra omständigheter kanvara som
påverka deras ställningstagande. Nytt samtycke krävs, försöketsom
syfte och någotmetod förändras i väsentligt avseende.
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Samtycket skall lämnas sedan de fåtthar tillfälle till närmare över-
vägande och möjlighet rådgöra någonmed insatt i de medi-äratt som
cinska och psykologiska problem xenotransplantation kan med-som
föra.

Patienterna eller de andra försöksdeltagama får åter-helstnär som
kalla sitt samtycke och avbryta sitt deltagande i försöket. skall i för-De

få information sinväg avbryta försöket.rätt attom

6§

De underåriga ellerär grund psykisk störning saknarsom som av
förmåga lämna fårsamtycke delta i kliniskt försök endast detatt ett om
föreligger synnerliga skäl med hänsyn till deras behov och det iärom
överensstämmelse med deras vilja. Samtycke dåskall lämnas, beträf-
fande dem underåriga, vårdnadshavareär eller god och,som av man,
beträffande dem lider psykisk störning, förvaltare ellersom av en av
god man.

7§

Den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare före-som
skrifter villkor för kliniska försök.om

Beslutsprocessen

8 §

En ansökan kliniskt försök skall lärtmas till Xenotransplanta-om
tionsnämnden. En ansökan kan samtidigt lämnas till djurförsöksetisk
nämnd och forskningsetikkommitté. Av 4 och 5 xenoprövningslagen
2000:000 följer tillstånd fårinte innan försöketatt har godkäntsges

dessa beslutsinstanser.av

9§

Xenotransplantationsnämnden beslutförär två tredjedelaränom mer
ledamöterna deltar i sammanträdet. Det krävsav dock minst hälftenatt
lekmannaledamötema närvarande.ärav
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10§

tillståndsärende föredragning.efterEtt avgörs
tilltillståndsärendet skall leda framNämndens prövning ettav

tillstånd påskriftligt avslag ansökningen. Ombeslut eller ansö-enom
återkallas eller sökanden följt föreläggande kompletterakan inte attett

skall ärendet avskrivas.sin ansökan
avslå föranlettbeslut ansökan skall de skälI att en anges somom

avslaget.
tillståndBeslut till kliniskt försök kan förenas med villkor.ettom

11§

avslå fårstället för bristfällig föreläg-I ansökan sökandenäratt en som
avhjälpa bristen vid skrivsärendetäventyratt attgas annars av.

12§

tillstånd får återkallas.Beslut påbör-Om det kliniska försöket harom
jats såskall det möjligt avbrytas.snart som

13§

övrigtI gäller bestämmelserna i förvaltningslagen 1986:223.

Xenotransplantationsnämndens sammansättning och arbetsformer
tillståndsärendeni

14§

Bland i Xenotransplantationsnämnden skall för prövningenexperterna av
tillståndsärenden finnas företrädare för transplantation, infektionsmedicin
eller mikrobiologi för veterinärmedicin och etik.samt

15§

En ansökan skall, innan den slutligt i Xenotransplantations-prövas
nämnden, granskas minst utomstående medtre experter,av varav en
beteendevetenskaplig eller humanistisk bakgrund. Granskningen skall

i skriftligt tillståndsfrågan.yttrande iutmynna ett
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16§

fårDen myndighet regeringen bestämmer ytterligare före-meddelasom
skrifter nämndens sammansättning och arbetsformer.om

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
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Förslag till5

instruktion förFörordning 2000:000 med

Xenotransplantationsnämnden

föreskrivs följande.Härmed

Definitioner

1 §

Xenotransplantation ihar betydelse i denna förordning somsamma
xenoprövningslagen 2000:000.

Uppgifter

2 §

Xenotransplantationsnämnden har till uppgift att
ansökningar kliniska försök medmänniska i enlighetpröva om

vad föreskrivs i xenoprövningslagen 2000:000,som
information från och kontakter med sökanden, tillsynsmyn-genom

digheter och andra övervaka de patienter eller andraatt personer
genomgått kliniska försök med xenotransplantation följssom upp

ändamålsenligt återrapporte-och försöken utvärderas ochsättett att
till nämnden,ras

efter samråd med Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Centrala för-
söksdjursnämnden utfärda föreskrifter rådoch allmänna rörsom
xenotransplantation,
hålla sig underrättad och informera den nationella inter-ochom
nationella utvecklingen inom xenotransplantationsområdet,

känsligt provmaterial frånkan lämnaspröva xenobiobankenutom
enligt 3 kap. 8 § lagen 2000:000 register och biobank förom xeno-
transplantation, och
vid behov bereda och förslag till regeringen eller riksdagenge om

föreskrifter eller riktlinjer xenotransplantation.rörnya som
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sammansättning

3 §

Nämnden består högst femton ledamöter. ingårI den ordförandeav en
och vice ordförande lekmän ochsamt experter.en

Ordföranden och vice ordföranden skall lagfarna och ha erfa—vara
renhet tjänstgöring domare. övrigaAv ledamöter skall änav som mer
hälften lekmän med företrädesvis parlamentarisk erfarenhet.vara
Experterna företrädaskall de olika vetenskapsornråden behövs försom

kunna fullgöra den granskning i 6att § xenoprövningslagensom avses
2000:000.

Till nämnden skall höra eller flera sekreterare tjänstgören som som
föredragande.

Verksförordningens tillämpning

4 §

Följande bestämmelser i verksförordningen 1995: 1322 skall tillämpas
på närrmden:

18 § interna föreskrifter,om
27 § myndighetens föreskrifter,om
29 § inhämtande uppgifter och utövande tillsyn, ochom av av
31 § myndighetens beslut.om

5§

Nämnden har det för verksamheten och de uppgifter iansvar som anges
6-9 §§ verksförordningen 1995:1322.

Ärendenas handläggning

6 §

När nämnden beslutför tillståndsärendeniär framgår 9 § xenopröv-av
ningsförordningen 2000:000. I övriga ärenden nämnden beslutförär

ordförandennär eller vice ordföranden och minst hälften leda-av
möterna närvarande.är

När ärenden viktstörre skallavgörs möjligt samtliga leda-av om
möter närvarande.vara
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7§

Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna tillöver
ordföranden eller någon tjänstgör hos nämnden avgöraattannan som
ärenden sådan mindre viktär de inte behöveratt prövassom av av
nämnden.

Förordnande ledamöterav m.m.

8 §

Regeringen ordförande, vice ordförandeutser och andra ledamöter för
bestämd tid.en
Utomstående och sekreterareexperter nämnden.utses av

Undantag från andra bestämmelser

9 §

Kapitalförsörjningsförordningen 1996:1188 och förordningen
1994: 14 statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltningom
skall inte tillämpas nänmden.

Överklagande

10 §

Av 7 § xenoprövningslagen 2000:000 följer nämndens avslags-att
beslut i tillståndsärendeett kan överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. I övrigt gäller bestämmelsen överklagande i 35 § verksför-om
ordningen 1995: 1322.

Denna förordning träder i kraft den januari1 2001.
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l Inledning

Begreppet xenotransplantation härrör från grekiskans xenos som
betyder främmande. Det transplantation celler, vävnad elleravser av
hela mellan olika Fram till 1960-taletorgan arter. användes istället
beteckningen heterolog transplantation. Transplantation mellan
individer från benämns allogenart transplantationsamma eller
allotransplantation, i tidigare litteratur homolog transplantation.

Med xenotransplantation vårti förslag till regelverkavses över-
föring celler, vävnad eller hela från djurav till människa. Likasåorgan
omfattar betänkandet s.k. extracorporeal perfusion, där patientens blod
utanför kroppen kommer i kontakt med levande celler från djur och
sedan återförs till patienten. Den forskning bedrivs med transplan-som
tation mellan olika djurarter har mål öka kunskapen förattsom att
kunna nå det övergripande målet genomföra transplantationatt från
djur till människa. betänkandetI diskuteras också xenotransplantation
från djur till djur med mottagare.apa som

Vid transplantation mellan olika människor talar donatorman om
och recipient eller givare och Donationmottagare. eller givande inbe-
griper någon form aktiv handling eller i alla fallav giva-acceptans av

Då material för transplantation frånren. djur föreslåstas istället beteck-
ningen ursprungsdjur.

Sedan lång tid har material frånanvänt djur för behandlaman att
sjuka människor, insulin frånt.ex. gris, hjärtklaff från gris eller kalv,
benvävnad, och blodkärl från nötkreatursenor suturrnaterial frånsamt
fårtarm catgut. Gemensamt för alla dessa produkter de inteär att
innehåller levande celler och har genomgått olika dels för attprocesser,
förstöra eventuella smittämnen, dels för bli immunologiskt inaktiva.att
Med xenotransplantation transplantation levande biologisktavses av
material; enskilda celler, vävnad eller helasammansatt organ.

Utökad kunskap och tillkomst immunförsvarshämmandeav nya
läkemedel har medfört transplantationatt med Överförande av organ
från människa till har bliviten etablerad sjukvård.en Möjlig-annan
heten framgångsrikt behandlaatt livshotande och invalidiserande sjuk-
domar har medfört Ökad efterfrågan. Samtidigt har tillgången organ
för transplantation tenderat minska ocksåatt detta effekt för-en av-bättrad sjukvård tillsammans med ökad trafiksäkerhet.t.ex. Antalet
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transplantationmedbehandlingifråga förvill kommapatienter som
tillgångenbristandeDentillgångenpåtagligtöverstiger organ.

medtransplantationdör ipatienter väntaninnebärdonatorer att
njurfunktion kanupphördmedPatienterrespektive lunga.hjärta, lever

njurtransplantation,år ii fleradialysbehandling väntangenomgåfå
livskvalitet.med lägrebehäftadochbåde dyrarebehandling ärsomen

patientermörkertalockså finnsdetinnebärBristsituationen ettatt av
med gäl-deeftersomtransplantationsväntelista,förinte accepterassom

transplanta-tillbli kalladeändå aldrig skulleprioriteringsreglerlande
tion.

bliså skulle kunnatransplantation,förtillgånggodEn somorgan
försituationenförbättrabetydligtskullexenotransplantation,vidfallet

dessutomtransplantation ochföraktuellaidagpatienter är gede som
behandling. Xenotrans-sådantillmöjlighetpatientgrupperytterligare

behandlingspotential i formockså trans-inrymmerplantation stor aven
botakanmöjlighetframtidaceller. En attlevandeplantation varaav

Påceller.insulinproducerandetransplantation mot-meddiabetes av
transplanta-medbotaskunnasjukdomParkinsonsskullesvarande sätt

saknas.signalsubstansdenproducerarnervcellertion somsomav
denkontrollxenotransplantation krävsgenomförakunnaFör avatt

skyddsamspelfysiologisktkunskapbarriären,immunologiska samtom
etiskgrundläggandekrävssmitta. Dessutomöverföring enmot av

tänkbaraoch tillställningbåde djurenstilldiskussion där hänsyn tas
dessaaspekterOlikasamhälle.allmänhet ochpatienter,effekter för

betänkande.avsnitt i dettaifrågeställningar separatatas upp
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2 Uppdraget och dess genomförande

2.1 Kommitténs uppdrag
I Sverige finns inga särskilda riktlinjer för xenotransplantation.
Överföring vävnad eller celler från djurav tillorgan, människa rymmer
emellertid frågor har samhälleligt intresse.ett stortsom Mot denna
bakgrund beslutade regeringen den 6 1997 direktiv Dir.mars om
1997:44 för parlamentarisk kommitté meden uppgift bedömaatt
etiska, medicinska, juridiska och djurskyddsmässiga aspekter över-av
föring vävnad eller celler från djurav organ, till människa. Direktiven
återges i sin helhet i bilaga

Sammanfattningsvis skall kommittén enligt direktiven bakgrundmot
bl.a. den risk för spridningav smitta från djur till människaav som

eventuellt kan finnas, överväga och lämna förslag till vilka villkor
kliniska försök skall få bedrivas och vilken instans skall avgörasom
detta. Kommittén skall också enligt direktiven överväga och lämna
förslag till för registreringsystem och övervakning de patienterav som
eventuellt transplanteras med eller frånvävnad djurorgan lämnasamt
förslag till vilka åtgärder i så fall kan komma krävassom detatt omskulle visa sig något smittämne,att exempelvis virus överförts från djur
till människa.

Kommittén skall vidare föreslå riktlinjer för hur kontrollen av
säkerhet och kvalitet på de och den vävnad från djurorgan kansom
komma användas föratt transplantation till människa skall bedrivas.

Kommittén skall dessutom föreslå riktlinjer för hur det skall avgöras
skall få ellervem vävnad frånsom människaorgan och skallvem somfå eller frånvävnad djurorgan användning ochom vävnadav organ

från djur blir realitet.en
Mot bakgrund sina överväganden och förslagav skall kommittén

även redovisa eventuella behov författningsändringar.av

2.2 Kommitténs arbete

Kommittén påbörjade sitt arbete i januari 1998. Kommittén har tagit
del litteratur, artiklar, utredningarav och på området.rapporter
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tänkaskanmänniskorattitydervilkasig kännedomskaffaFör att om
underkommitténmänniska harfrån tilldjuröverföringtillha organav

från"Transplantationkalladundersökninggenomfört1998 en egen
svårt njursjukarespektiveallmänhethosinställningmänniskadjur till -

tillenkätmed hjälpgenomfördes ettUndersökningenpatienter". av
ålders-år till18 och 75mellanallmänhetenslumpurval samt sammaav

våren 1998 itransplantationväntadenjursjukabland de somgrupp
attitydunder-tagit delkommitténVidare harSverige 460 patienter. av

gällandeinternationelltnationellt ochgenomförtssökningar xeno-som
transplantation.

i septemberberörda forskargruppermedhearing harEn arrangerats
Uppsalagrup-Huddingegruppen,forskargrupperNärvarande1998. var

från Karo-GöteborgsgruppenLundagruppen, representantersamtpen,
linska institutet.

seminarium gäl-internti 1999Kommittén har arrangerat ettmars
inbjudnaSärskiltxenotransplantation.i samband medlande smittrisker

vidvirusexpertOnions,Professor Davidinternationella experter var
också knuteni Glasgow ochveterinärpatologi äravdelningen för som

verksaminfektionsläkareLouisa Chapman,Biotech Ltd ochtill Q-One
Prevention i USA. IControl andfor Diseasevid CDC Centers

också nationellaseminariet deltog experter.
lyssnatsammanträde,i samband medKommittén har, ettett

LundsinstitutionenSahlin, Filosofiskaprofessor Nils Ericföredrag av
frågor risker ochdiskuterat allmännaUniversitet, och med honom om

riskvärdering
kontakterinternationellainternationell ochkonsensusBehovet av
för andramed företrädarekommittén ha kontakterhar föranlett att

utrednings-förnormalti utsträckning vadländer ärstörre än ettsom
diskussioner ochpågår månganämligen i andra länderarbete. Parallellt

kommitténförxenotransplantation. Företrädareutredningsarbete med
och konferenser:har deltagit i följande internationella möten

Service Policy in Xenotrans-Developing U.S. Public Health0
plantation, Bethesda, januari 1998,

Transplantation Bio-in"New York 98 International Issues0 on
Tissues andtechnology, Including of Non-Human Cells,the Use

Sciences workshop,Organs Joint OECD York Academy ofNew-
York, 1998,New mars
"Åpen Transplantasjonhøring xenotransplantasjon0 avom

fra til 1998,dyr mennesker vil ha det, Oslo, septemberorganer -
Paris,"International workshop Xenotransplantation oktober0 on

1998 företrädare för bidragit föredrag,kommittén har med
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"Xenotransplantation and Cell Therapy workshop: Xeno-samt0
Tools for Monitoring and Reducing Xenogeneic Infection,zoonoses:

Boston, USA, december 1998,
Intemational workshop infection Surveillance0 poston xeno-

transplantation, London, juli 1999.

Företrädare för kommittén har i samband med konferens gjort studie-
besök påi Boston företaget Diacrin, där fetala grisneuron användes i
forskning för transplantation till bl.a. patienter med Parkinsons sjuk-
dom, företagetoch Genzyme transgenics producerar transgenasom

veterinärmedicinska fakulteten vid Tufts University.getter samt
Ordföranden och sekretariatet har företagit studieresa till Eng-en

land i juni 1998. Vid detta besök sammanträffade med The Euro-man
forAgency the Evaluation of Medicinal Products EMEA, denpean

europeiska motsvarigheten till det svenska Läkemedelsverket och
United Kingdom Xenotransplantation Interim Regulatory Authority
UKXIRA, nämnd tillsatts bl.a. för behandla eventuellaen attsom
ansökningar xenotransplantationsförsök. Dessutom gjordes tillsam-om

med sakkunnig professor Kerstin Olsson studiebesök imans ett
Cambridge Imutran, Novartis helägt företag inriktatett ärav som
Xenotransplantation med gris ursprungsdjur.transgen som

Delar sekretariatet har bevistat angående Genterapimöteav ett -
etiska, legala och sociala perspektiv i Uppsala riskseminariumsamt ett
i Stockholm i samband med Forskningsrådsnämndens årskonferens
Forskning och allmänhetens tilltro.

Kommittén har för diskutera hela eller delar utredningsupp-att av
draget sammanträffat med företrädare för Socialstyrelsen, Läkemedels-
verket, Jordbruksverket, Centrala försöksdjursnärrmden, Statens Veteri-
närmedicinska Anstalt och Zoonoscentrum. Vidare har kommittén sam-
manträffat med Statens medicinsk-etiska råd och Medicinska forsk-
ningsrådets forskningsetiska nämnd vid två tillfällen.

Vi samråtthar med Kommittén forskningsetik U 1997:11.om
Kommittén har också inhämtat frånsynpunkter företrädare för föl-

jande patientorganisationer: Diabetesförbundet, Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund, Hjärt-och Lungklubben Viking, Livet Gåva, Neuro-som
logiskt handikappades riksförbund NHR referensgruppen för Parkins-

sjukdom, Riksförbundet för Njursjuka RNj, Svenskaons Parkinson-
förbundet, Yngre Parkinson, Transplanterades förening, anm, inbjudan
hade dessutom utgått till Riksförbundet Cystisk Fibros, Neurologiskt
Handikappades Riksförbund: referensgruppen för Huntingtons sjukdom
och Riksförbundet för Leversjuka.

Synpunkter har också inhämtats från olika djurskyddsorganisationer
såsom dåvarande Nordiska samfundet plågsamma djurförsök,mot

3 19-1989
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djurens DjurskyddsföreningarsFörbundet och Sverigesrätt,numera
Riksförbund.

tillKommittén har varit medarrangör med bl.a. Gentekniknämnden
konferensen iXenotransplantation möjligheter och risker" november-

sjukvårdspolitiker, sjukvårdspersonal1998. Konferensen riktade sig till
och allmänhet. Företrädare för kommittén därvid bidragithar med
föredrag.
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xenotransplantationAllmänt3 om

3.1 Inledning

Inom mytologin finns flera exempel varelser är sammansattasom av
olika djurslag. Chimaira fråneldsprutande varelse, huvudvar en som
till bestod lejon, och Den används symbol inomgetsvans av orm. som
transplantationsimmunologin. Lamassu kombination männi-var en av
ska lejonoch och dessutom försedd med vingar. Den har använts som
symbol för xenotransplantation.

3.2 Xenotransplantation tidiga erfarenheter-

Redan 1600-talet gjordes försök med blodtransfusion olikamellan
djurslag, också från djur till människa. åderlåtningI anslutning tillmen
transfunderades frånmängder blod lammsmärre respektive kalv till
sjuka människor. Anmärkningsvärt detta ibland kundeär att genom-
föras komplikationer. När försöken fickupprepades emeller-utan man

svåratid transfusionsreaktioner, ledde till patienternas död. Meto-som
den förbjöds därför i slutet 1600-talet både i Frankrike och iav
England. Blodtransfusion från människa till människa hade trettio-en
procentig mortalitet fram tills dess Karl Landsteiner upptäckte blod-att

det s.k. ABO-systemet i början 1900-talet.gruppema,
Sedan tekniken ihop blodkärl med varandra hade introduce-att sy

Alexis Carrel vid sekelskiftet inleddes med försökrats av atten era
genomföra njurtransplantation; både mellan individer ochartav samma

xenotransplantation, från hund till Försöken ledde tillt.ex. get.som
omedelbar avstötning, ändå gjordes redan under seklets förstamen
decennium försök med njurtransplantation från djur till människa. En

kvinna med upphörd njurfunktion fick fråndubbla njurarung en apa.
Njurarna fungerade aldrig och patienten dog inom dagar. Försöktre
gjordes med njure frånäven respektive gris. De miss-upprepadeget
lyckandena gjorde intresset bådeför allotransplantation ochatt
xenotransplantation och det gjordes endast enstaka försök underavtog

Även1920-talet. dessa misslyckades.
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Som i fårxenotransplantationshistorien denparentesen man se
verksamhet tjugotalet bedrevs i Frankrike den ryske kirurgensom av
Voronoff. Han genomförde 2000 transplantationer testikelväv-över av

från bådenad till och äldre Avsikten förhindramän. attapor yngre var
åldrande bota impotens och blodbrist. Uppföljningen inteärsamt att
redovisad sådant kan bedöma åtgärden.resultatetsättett att man av

Framgångarna med allogen njurtransplantation 60-talet väckte
åter intresset för xenotransplantation. Med schimpans, babianapor som
och rhesusapa ursprungsdjur såvälgenomfördes njurtransplanta-som
tion hjärttransplantation. Patienterna behandlades med den tidenssom
immunförsvarshämning, uppnåför svåraeffekt biverk-attsom gav
ningar. De enstaka försöken med hjärttransplantation misslyckades
helt, medan njurtransplanterad patient någralevde i veckor ochen en
patient i hela månader.nio etisk måsteUr synvinkel åtgärderna motses
bakgrunden upphörd njurfunktion snabbt ledde till döden ochatt att
möjligheterna till livsuppehållande dialysbehandling mycketvar
begränsade.

År 1985 genomfördes mycket uppmärksammad transplantationen
med babianhjärta till född flicka, babyett Fae. Transplan-prematurten
tationen tekniskt framgångsrik, modernare immunför-trotsvar men
svarshämning inklusive cyklosporin överlevde flickan endast 20 dagar.
Transplantationen uppmärksammades i media och ledde till intensiven
etisk debatt och ytterligare xenotransplantation med hjärta intehar
genomförts i USA. Däremot transplanterades 1992 i Polen grishjärtaett
till människa överlevde i timmar.24 Man lyckades således för-en som
dröja den hyperakuta avstötningen, vilket förklaras med föreatt man
transplantationen reducerat patientens antikroppar gris.mot

3.3 Xenotransplantation under 1990-talet

Framsteg inom immunologi, genteknologi och tillkomst av nya
immunförsvarshämmande läkemedel återhar väckt förhoppningarstora

Årxenotransplantation. 1992-93 genomfördes i Pittsburgh två för-om
sök med levertransplantation från babian till människa, där patienterna
överlevde 26 respektive 70 dagar, varefter de dog i infektionskomplika-
tioner. Trots hade tillstånd genomföraatt ytterligareattman tre trans-
plantationer valde avstå från detta iatt väntan ytterligare prekli-man
nisk forskning.

I USA har vid enstaka tillfällen frånleveranvänt gris förman att
tillfälligt leverfunktionenersätta svårthos leversjuka patienter i väntan
på transplantat frånatt människaett skulle bli tillgängligt. Blod från
patienten har grislever, behållitspumpats utanför krop-genom en som
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s.k. extra-corporeal perfusion. Vid några tillfällen har därvidpen, man
också frånlever genmodifieradeanvänt grisar. En utvecklings-annan
linje blodet s.k.år leverdialysapparat med aktivaatt pumpa genom en
leverceller från gris.

årI England gjordes 1990 försök med extra-corporeal perfusion av
grisnjure. En patient i kronisk dialys hade förbehandlats blo-attgenom

fråndet antikroppar. Man lät sedan patientens blod underrenats sex
timmar cirkulera grisnjure denna visade tecken tillutan attgenom en
avstötning. Försöken upprepades 1995 i Göteborg två patienter vars

likasåblod från antikroppar fåttinte immunförsvars-renats men som
hämmande läkemedel. Vid det första försöket kunde initialnoteraman
urinproduktion, efter timme uppstod snabb svårochmen en en
avstötning. Den andra patienten reagerade efter minuter15 med tecken

anafylaktisk chock, försöket avbröts återhämtadeoch patienten sig
snabbt.

I början 1990-talet genomgick tio patienter vid Huddinge sjukhus
transplantation med insulinproducerande ö-celler isolerats frånsom
grisfoster. I fall konstaterades överlevande cellerett i biopsi tagenen

veckor efter transplantationen. Hos fyratre patienterna kundeav man
påvisa transplantatet fungerade ochatt producerade insulin mestsom

månader.14 Insulinproduktionen dock otillräcklig för reduceraattvar
patienternas behov tillfört insulin.externtav

I USA pågår försök med transplantation nervceller från grisfosterav
till patienter med Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och
enstaka patienter med epilepsi. Avancerad forskning med inrikt-samma
ning bedrivs i BådeLund. i USA och Europa har amerikanskt före-ett

i samarbete med Astra bedrivittag kliniska studier, där försökerman
lindra svår icancersmärta ryggmårgskanalen införa hormon-attgenom
producerande celler från kalv. Cellema inkapslade förär undgåatt att
förstöras immunförsvaret. I Schweiz pågår forskningsprojektav ett

måletmed behandla amyotrofisk lateralsklerosatt ALS med
transplantation genmodifierade celler från hamster.av

Idag samverkar olika forskargrupper inom Sverige med sikte kli-
nisk xenotransplantation, samverkan resulterat ien som gemensam
ansökan forskningsmedel och tillkomsten rikstäckandeom nät-ettav
verk. Sverige har också framträdande roll i två EU-program fören
xenotransplantationsforskning, koordineras från Göteborg ochett som

koordineras från Lundett se kapitel 8.som
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4 Transplantationsverksamheten -
förhållandennuvarande och bak-

grund

4.1 Nuvarande förhållanden för transplanta-
tionsverksamhet

l 1 Patienter
.

För drygt år30 sedan dog samtliga patienter drabbadessom av
upphörd njurfunktion.permanent Under 60-talet tillkom två olika

möjligheter till livräddande behandling; kronisk dialys respektive
njurtransplantation. Båda behandlingsformema har utvecklats intensivt
under de årtiondena. I Sverigesenaste har åttatre över tusen
njuitransplantationer genomförts. årligaDet antalet transplantationer
ökade successivt under 80-talet årenoch 1987-1989 gjordes 382, 355
respektive 371 njunransplantationer. Antalet njurtransplantationer har
sedan tenderat minska och har under 90-taletatt genomsnittligt pålegat
drygt 300 år. Minskningen transplantation med frånnjurarper avser
avlidna donatorer medan transplantation efter levande närståendeatt en
donerat sin njure istället har något.ökatena

År 1990 fanns i Sverige 2 200 patienter med fungerande njurtrans-
plantat, siffra ökat till 3 224 utgångenmed 1998.en Undersom av
motsvarande tid ökade antalet dialyspatienter från 1 440 till 2 695. Vid
utgången 1998 fick således 5 919 patienter någon formav av
livsuppehållande behandling på grund upphävd njurfunktion aktivav
uremivård. Drygt hälften dessa hade fungerande njurtransplan-ettav

En nyligen genomfördtat. för aktiv uremivård talar förprognos att
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efterår figur gjordpatienter 2010 i 7 000totalantalet är överuppe
Uremivård,för Aktiv 1998.förebild i Svenskt Register

Figur l

uremivårdi 1991-2010.Antal patienter aktiv
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Njurtransplantation behandlingsforrn överlägsen bådeär dialys,som
vad gäller livskvalitet för patienten och vad gäller kostnad för sam-
hället. mångaFör patienter innebär ocksådet möjlighet till längreett
liv. En del dialyspatientema dock inte lämpade för transplantationärav

grund andra komplicerande sjukdomar dåligteller allmän-t.ex.av
tillstånd med kort förväntad livstid. Den bristande tillgången njurar
för transplantation innebär återhållsamhetviss med att accepteraen

Ändåpatienter för transplantationsväntelista. står idag 500 patien-nära
på väntelista för njurtransplantation. Dessa patienterter njureväntar

från avliden donator. De åren sådanahar drygt 200 njurarsenasteen
varit tillgängliga årligen och med 500 patienter på väntelistan blir den
genomsnittliga väntetiden två år. För njurtransplantationän medmer
närstående donator finns ingen egentlig väntelista, transplan-som utan
tation genomförs planerat så utredningarna klara. Drygt 30 %ärsnart

alla njurtransplantationer i Sverige med levande dona-görsav numera
tor.
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framgångsriktHjärttransplantation idag mycket sättär attett
Socialstyrelsensmed livshotande hjärtsjukdom. Ibehandla patienter

årliga hjärttransplanta-det behovet1988 beräknadesexpertrapport av
haruppgå lämpliga donatorertill drygt 100 i Sverige. Bristentioner

transplantationer har kunnatemellertid inneburit endast cirka 30att
Åtskilliga således hjärt-årligen. igenomföras patienter dör väntan

fri till-behandlingsmöjligheter ochtransplantation. Med förbättrade
hjärttrans-gång patienter aktuella förtill skulle antalet varorgan som

måste naturligtvisbetydligt. situationplantation öka Med dagens man
restriktiv patienter till väntelistan.med att accepteravara

möj-Levertransplantationer innebär liksom hjärttransplantation en
Äventillstånd.lighet till vid för levertransplantationbot livshotandeett

årliga uppgåhar det transplantationsbehovet beräknats till drygt 100.
årAntalet transplantationer har under 90-talet varierat mellan 48per

råder såledesoch 105. Det här viss brist och patienteräven organen
i pådör levertransplantation. Särskilt detta vid akut lever-gällerväntan

då årensvikt, patienten snabbt kan behöva transplantat. Deett senaste
ocksåhar därför börjat använda sig levande donator vid lever-man av

transplantation. dåMan bort del donatoms lever ochopererar en av
använder denna för transplantation till bam.

Transplantation lunga har blivit klinisk rutin först under 90-talet.av
Tekniken har förbättrats och fler patientgrupper erbjudaskannu
behandling. Därigenom har behovet ökat. Bristen lämpliga donato-

har medfört vi i Sverige endast har kunnat tjugotal lung-göraatt ettrer
årligen.transplantationer Detta har inneburit mycket restriktivitetstor

det gäller patienter åldersgrän-till väntelistan. Sedannär att acceptera
för till lungtransplantation tagits bort har detatt accepteras poten-sen

tiella antalet mångfaldigt.Ökat Stora patientgrupper i 60-mottagare
årsåldem med kronisk obstruktiv lungsjukdom har tillkommit.

Pancreas bukspottkörtel transplanteras med avsikt bota diabe-att
Komplikationema i samband med pancreastransplantation och dentes.

immunförsvarshämmande behandlingen har inneburit ingreppetatt
endast utförs diabetiker med upphörd njurfunktion dåoch i anslut-
ning till njurtransplantation. I bukspottkörteln finns med insulinpro-öar
ducerande celler. Komplikationsrisken minskar betydligt kanom man
genomföra ingreppet injektion sådana ö-celler istället förgenom en av

transplantera hela bukspottkörteln. Sådana ö-cellstransplantationeratt
har med viss framgång genomförts under 90-talet. denI fortsatta
utvecklingen förväntas ö-cellstransplantation så framgångsrikbli att
den kan erbjudas till diabetiker inte fått någon komplikationännusom

sin sjukdom. Behovet blir då mycket och tillgången påstortav
frånpancreasvävnad människa blir helt otillräcklig.
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Transplantation nervceller möjlighet bota neurolo-attav ses som en
giska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom eller Huntingtons chorea,

de kliniska framgångarnaäven hittills varit begränsade. Hjärncellerom
för transplantation inte frånkan patienter avlidit i total hjäm-tas som
infarkt, eftersom det krävs levande embryonala förceller transplan-att
tation ska kunna lyckas. Transplantationer har därför genomförts med
hjämvävnad från aborterade foster, erhållamöjligheterna attmen nerv-

påvävnad detta mycket begränsade. Förutom de etiskasätt är proble-
verksamheten måsteväcker fostren ålderi viss ochmen som vara en

därför svårtdet förvissa sigär celltransplantatet inte medföratt attom
risk för virussmitta, detta med anledning den latenstid råderav som
mellan smittotillfälle och möjlighet diagnosticera smittan.att

4. 1 Donatorer

Organtransplantation till delenär beroendestörsta donatorerav som
avlidit i total hjärninfarkt pågåendeunder intensivvård inkluderande
respiratorbehandling. Donation hjärta kan endast frånske patienterav

Årligenformer‘.avlidit sådanaunder dör cirka 90 000 människor isom
Sverige. dessaAv det endast någraär hundra där pågåendeunderman
intensivvård konstaterar total hjärninfarkt och patienten därmed död-
förklaras. Det exakta antalet okänt, med hjälpär siffror från ettmen av
försök till landsomfattande registrering i början på 90-talet kanen man
beräkna årligendet finns 200 till 300 medicinsktatt lämpade sådana
donatorer. Antalet påverkas både sjukvårdens utveckling ochav av
vilka krav transplantationsverksamheten ställer för donator skaatt en
kunna accepteras.

Sjukvårdens utveckling inom röntgendiagnostik, neurokirurgi och
intensivvård har medfört antalet patienter utvecklar total hjäm-att som
infarkt minskar. Särskilt gäller detta människor drabbatsyngre som av
skalltrauma och subaraknoidal blödning livshotande blödning invid

Ävenhjärnan. den ökade trafiksäkerheten och arbetarskydd verkar i
denna riktning. För kunna upprätthålla donationsfrekvensenatt har man
i stället vidgat kriterierna för medicinsk donator. Fler-acceptans av en
talet donatorer äldreär människor drabbas hjärnblödning.nu som av
Snabb och säker diagnostik med möjlighet fastställaatt prognosen
innebär denna donatorskategoriävenatt tenderar inlederatt avta man-

I Ett undantag dock s.k.är dominotransplantation då patient genomgåren som
hjärt-lungtransplantation kan ha relativt friskt hjärta kanett användas försom
transplantation hjärtsjuk patient.av en
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säker-intensivvård anslutning till akutintaget medredan iinte när man
sig.patienten inte kommer klarakan bedömahet attatt

transplantationsornrådet inneburitSjukvårdens harutveckling inom
Övre ålders-kunnat vidga vad gäller donatorer.acceptansenatt man

från årsåledes tillför hjärtdonator har Ökat 40gränsen att acceptera en
år, år år förleverdonator från 60 till cirka 70 ochcirka 60 för enen

från år åldersgräns kändatill avsaknad äldstanjurdonator 70 övreav
år. På så donationsfrekvensen kun-i Sverige hittills 84 hardonator sätt

för-upprätthållas något så priset risk förDetta sker dock tillnär.nat av
både lång årligasikt.sämrade transplantationsresultat kort och Det

framgår siff-i Sverige figur 2 baserasantalet avlidna donatorer av
hämtade Svenskt Transplantationsregister 1999-09-30.urror

2Figur

Donatorsfrekvens Sverige 1988-1999
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Diskrepansen mellan antalet potentiella donatorer verkligaoch antalet
pådonatorer beror föreskrivet medgivande till endastorgandonationatt

i drygt hälften fallen. förhållandenaDe samlade för nordiskadeges av
framgårländerna frånsiffror Scandiatransplant,av som
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omfattar Danmark, Finland, Island, gjordNorge och Sverige figur 3
efter förebild i Scandiatransplant 1999. donationsfrekvens 15En

invånaremiljon åroch skulle för Sveriges del innebära 132 donato-per
rer.

Figur 3

Donatorsfrekvens inom Scandiatransplant 1989-1998
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Bristen på njurar från avlidna har medfört i allt högre utsträck-att man
ning försökt genomföra transplantation med levande närstående som
njurdonator. Andelen njurtransplantationer närståendemed dona-som

har de åren legat kring 30 %, vilkettor internationelltsenaste ärsett en
mycket hög siffra figur gjord på basen preliminära data hämtadeav
från Council of Europe. För ytterligare information www.etco.org.se
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Även kunnat visa tvåmed friska njurar kanattom man en person
donera den påtaglignjuren risk, så innebär det stympandeutan ettena
ingrepp frisk Europakonventionen mänskliga rättig-en person. om
heter och biomedicin restriktiv användningen levande dona-är mot av

inställning framgår ocksåDenna i propositionen till dentorer. nya
svenska transplantationslagen trädde i kraft den 1/7 1996 liksom isom
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i anslutning till lagen.
Bristen från avlidna donatorer ändåhar medfört ansträng-attorgan
ningarna i varje enskilt fall finna levande donator har ökat. Föratt en

donation närståendemed ska kunna genomföras krävsatt atten en per-
står den sjuke patienten ställer helt frivilligt,närason attsom upp

utredningen visar donatom frisk blodgruppsöverensstäm-äratt samt att
melse föreligger. frånDonation närstående blir därför möjlighet fören
högst hälften de patienter i behov njurtransplantation.ärav som av

Även vid levertransplantation och lungtransplantation kan donation
från närstående förekomma. Här donatom för riskutsätts ochstörreen
förfarandet aktuellt huvudsakligen vidär transplantation till bam.
Donation från närstående vid lever- respektive lungtransplantation kan
endast bidra marginellt till behovet för transplantation.av organ
Samma förhållanden gäller vid pancreastransplantation.

Möjligheten tillvarata från patienter dödförklaratsatt organ som
efter hjärtstillestånd föreligger i viss utsträckning. Ett antal patien-stort

årligenavlider efter hjärtinfarkt ellerter primär hjärtsjukdom.annan
Dödsfallet kommer plötsligt åtgärderoch för åter få igång hjärt-attom
funktionen resultatlösa dödförklarasär patienten. internationellaDen
beteckningen för denna donatorspotential NHBD står för nonär som
heart beating donor. På vissa håll i USA, Holland, England och
Spanien har ansträngningar gjorts för utnyttja denna donatorskate-att
gori och det har också medfört marginell ökning tillgängliga nju-en av

för transplantation. Förfarandet kräver organisation medrar noggrann
snabbt inhämtande tillstånd från närstående förav samt attresurser
omedelbart åtgärdervidta för minimera riskerna för skadoratt orga-

Uttagningsoperationen måste också ske skyndsamt. Motsvarandenen.
försöksverksamhet har diskuterats i Sverige, har avvaktat medmen man
hänvisning till de etiska och praktiska problem förknippade medärsom
den korta tid står till buds för inhämtande tillstånd.som av

Aktuell svensk forskning talar för möjligheten utnyttja NHBDatt
enligt för lungdonation. Under förutsättning tidig infusionovan av av
kall vätska i lungsäcken kan dröja flera timmar innan uttagnings-man
operationen genomförs. Detta bättre möjligheter för kontakt medger
närstående och här har projekt godkänts för klinisk försöksverksam-ett
het. Om detta projekt visar goda resultat kan förfarandet medföra att
behovet lungor för transplantationsändamål tillgodoses.av
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svårpatienter medYtterligare kategori NHBD utgörsav aven
vilkas cirkulationhjärnskada, dock inte total hjäminfarkt, och upprätt-

intensivvård. förhålls Behandling inte meningsfullmed hjälp ärsomav
bör avbrytas medicinska och etiska skäl. Respirator-patienten av

således föregående dödförklaring. inne-avstängning sker här Detutan
patienten först efter cirkulationen upphörtbär dödförklaras det attatt

hjärtstillestånd. sådant möjlighetfall haroch konstaterat I ettman man
närstående förberedelser fördiskussion med i förväg ochtill uttag-

pårespiratoravstängning.ningsoperation kan utföras före I väntan
cirkulationsstillestånd föroch uttagsoperation dockutsätts organen
syrebrist och därmed eller mindre allvarlig skada. Förfarandet ärmer
därför aktuellt egentligen bara vid njurdonation och tillskottet till anta-
let donerade njurar marginellt.mycket

Xenotransplantation skulle teoretiskt helt eller delvis kunnasett
påavhjälpa bristen för transplantation. förutsätter dockDetorgan

etisk synvinkel löser de biologiska problemacceptans samt attur man
förenade med metoden. För dagens och morgondagens patienterärsom

således fortsatta ansträngningar optimera tillgången frånär att organ
människor vikt. fårDessa ansträngningar inte medreducerasstörstaav
hänvisning till möjlig utveckling Xenotransplantation.en av

4.2 Allotransplantation tidiga erfarenheter-

Sporadiska försök transplantera gjordes redan i börjanatt organ av
detta sekel. dåMan lyckades tekniskt överföra frånbl.a. njureorgan, en
individ till funktionen någonupphörde alltid inom veckaannan,en men
efter transplantationen. På 1940-talet fann detta sannoliktattman
berodde s.k. immunologisk dvs. utvecklademottagarenen process,
antikroppar transplantatet, detta och gjorde detmot attsom angrep
förstördes rejekterades, avstöttes.

År 1948 beslöt vid Peter BrighamBent Hospital i Boston attman
långsiktigt genomföra allogen organtransplantation. Detsatsa att var

ganska naturligt först transplantation just njurar. Delsatt satsa av
njuren parigt dels det relativt lätt teknisktett rent attvar organ, var

transplantera. Dessutom fanns det mångaganska patienterunga som
urinförgiftningdog i terminal urerni grund kronisk glomeru-av

lonefrit, dvs. njurinflammation. För dessa patienter fanns ingen
behandling, och dystrare vid svårastede cancerfor-änprognosen var

Möjlighet till njurdialys behandling med konstgjord njure kommer.
visserligen i slutet 1940-talet, den kunde tekniska skäl tillav men av en
början bara användas under begränsad tid några veckor. Därfören av
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användes dialysbehandling till början påenbart patienter njur-en vars
skada uppfattade reversibel.man som

förstaDe allogena njurtransplantationema gjordes experimentsom
på patienter döende i uremi. Man visste erfarenhetsom att trans-var av
plantationen i bästa fall skulle framgångsrik endast under högstvara en
begränsad tid, och därför inte till någon hjälp för den aktuelle patien-

den däremot borde kunna viktiga forskningsresultatten, attmen ge som
framtida patienter skulle kunna få Verksamheten dennytta av. var
tiden mycket omdiskuterad, försvarades just med den kundeattmen ge
viktiga upplysningar varför transplantatets funktion upphörde. Enom
förutsättning för verksamheten skulle kunnaatt accepteras attvar
patienten och de anhöriga fullt informerade dessa förutsätt-var om
ningar, den medicinska vården sköttes optimaltatt varjesätt,ett att
fall studerades ingående för få maximal information, ochatt ut att
denna information offentliggjordes. Beslutet erbjuda patientenatt ett
försök med njurtransplantation underlättades ibland hadeattav man
patienter vilkas njurskada först uppfattades reversibel och varförsom
de behandlades med dialys. Ibland återkom emellertid inte njurfunk-
tionen räknat med. Man hade då tvåbara alternativ antingensom man
avbryta dialysema eller transplantationsförsök.göra Parallellt medett
dessa försök på människa gjordes djurförsök, varvid hunden detvar
vanligaste försöksdjuret.

En konsekvens dessa transplantationsförsök råkade fåav attvar man
kontakt med enäggiga tvillingar i 20-årsåldem,ett vilka denpar av ene

döende i kronisk urinförgiftning. Man dåhadevar djurförsökgenom
lärt sig rejektion inte uppkom vidatt transplantation mellan enäggiga
tvillingar, och föreslog därför den friske tvillingen donera sinatt ena
njure till sin sjuke bror. Man visste naturligtvis inte med säkerhet hur

sådant experiment skulleett utfalla för någon bröderna.av
Efter tveksamhet genomfördesstor transplantation njurenen av ena

från den friske till den sjuke tvillingen dagen före julaftonen 1954.
Operationen resulterade i den sjuke tvillingen återvann hälsan,att sam-
tidigt den friske broderns hälsa inte påverkades negativt.som Denna
njurtransplantation, belönades med Nobelpriset i medicin 1990,som
blev stark stimulus till fortsatt forskningsarbete fören genomföraatt en
allogen njurtransplantation, eftersom det första gången lyckatsvar man
rädda människa till livet med transplantationsingrepp.en ett Men
fortfarande allogena njurtransplantationer omöjlighet eftersomvar en

inte visste hur skulle påverka immunförsvar.man man mottagarens
De första försöken påverka kroppens immunförsvaratt i samband

med allogen njurtransplantation gjordes i Boston l950-talet. Man
utnyttjade sig då totalkroppsröntgenbestrålning, hadeav storamen
svårigheter dosen: antingenatt blev den för liten, varföranpassa orga-
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eller för varigenom patienten dog i massiv infek-stöttesnet stor,av,
någottion, vilken han inte hade försvar. Omkring 1960 introduce-mot

läkemedel immunförsvaret. förstarades hämmade De medlensom var
Ävensådana utvecklats för hämma cancercellers tillväxt. deattsom om

farmakologiska medlen mindre farliga använda, och lättareatt attvar
totalkroppsröntgenbestrålningdosera, biverkningsris-hade deän stora

Frånker effektivitet.och begränsad början 1960-talet till börjanav av
1990-talet har emellertid resultaten njurtransplantationer successivtav

svårstyrdaförbättrats dels introduktion och mindregenom av nya
läkemedel, dels ökad erfarenhet bland den arbetarpersonalgenom som

området.inom En koncentration verksamheten till begränsatettav
antal sjukhus där den visat sig framgångsrik ocksåhar bidragit till

Årförbättrade resultat. 1963 gjordes de första njurtransplantationema i
Sverige, först Serafimerlasarettet därefter i Göteborg. Vid den tiden
betraktades verksamheten allmänt "lyxkirurgi" förbunden medsom en

kostnader och osäkra resultat. situationenNu ärstora en annan.
Njurtransplantation det ojämförligt billigaste behandlaär sättet att
terminal uremi, väsentligt billigare kronisk dialys. Chansen förän en
njurtransplanterad behålla sin njure med god livskvalitet i änatt mer

årfem 75 %.är ännu mer
30-årsperiodUnder denna ocksåhar transplantation hjärta ochav

lever introducerats och kan ske med lika framgångnästan stornu som
njurtransplantation.

Framgångarna med allogena organtransplantationer är en av orsa-
kerna till den brist sådana blivit det hindret förstörstaorgan, som nu
verksamheten.
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Alternativ till utveckling5 av xeno-

transplantation

Inledningl

Xenotransplantation har framförts tillgångmöjlighet godattsom en ge
på och levande biologiskt material för transplantations-annatorgan
ändamål. Inför ställningstagande till vidare utvecklingett xenotrans-av
plantation finns det anledning värdera andra och möjlighetervägaratt

uppnå mål.att samma

5.2 Preventiv medicin

del sjukdomarEn de idag behöver behandlas med transplanta-av som
påverkastion livsstilsfaktorer såsom tobaksrökning, alkohol, kostav

och motion. Det därför angeläget med hälsoupplysningär och andraatt
åtgärder påverka dessa faktorer i positiv riktning. förändraAtt beteen-

fördet befolkningsgrupper svårt långoch resultat först påärstora ses
sikt. Mot denna bakgrund torde inte satsning preventiv medicinen
påtagligt kunna minska transplantationsbehoven, åtminstone inte under
överskådlig tid. måsteMan också åtankeha i det endast vissaäratt
sjukdomar går påverka med livsstilsfaktorer, hjärtinfarktatt t.ex.som
och kronisk obstruktiv lungsjukdom, medan andra såsom glomerulone-
frit drabbar patienter oberoende livsstil.av

Åtgärder5.3 tillgångenför ökaatt organ
från människa

Arbete med optimera antalet donatorer bedrivs kontinuerligt vidatt
landets transplantationsenheter, berörda patientföreningar ochav av
Socialstyrelsen. Med ytterligare det inte någotosannoliktär attresurser
fler potentiella donatorer kan identifieras vid sjukhusen. Intensiv och
återkommande information till allmänhet och utnyttjande TVt.ex.av

förmodligenskulle inställningen tillgöra organdonation hos allmän-
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heten positiv. Av medicinskt lämpade donatorer måste i dagmer man
avstå från tredjedel dåtill hälften, vederbörligt tillstånd inte förelig-en

Frågan närståendeersättning till vid organdonation har diskute-ger. om
inom Sverige och internationellt, har inte bedömtsrats vägmen vara en

för öka donationsviljan. såEn lagändringatt organomhänder-att att
tagande kan ske tillståndsinhämtande teoretiskt möjligt,utan är men en
sådan ändring skulle också kunna leda till misstro sjukvården ochmot

ökat motstånd transplantationsverksamheten. ocksåMan skallett mot
åtankeha i gällande transplantationslagäven ifråga-föratt utsattes en

sättande debatt i anslutning till den trädde i kraft 1996.att
Även samtliga medicinskt lämpade donatorer skulle kunnaom

utnyttjas skulle det råda brist för hjärttransplantation. Omorgan
transplantation med levande celler blir framgångsrik behandlings-en
möjlighet bota diabetes respektive Parkinsons sjukdom bliratt antalet
patienter kan komma ifråga för transplantation mycketsom stort.
Redan idag bromsas utvecklingen bristande tillgång donatorer.av

Bristen njurar för transplantation skulle kunna lösas ettgenom
ökat utnyttjande levande donatorer. Man dåskulle behöva sökaav
donatorer i vidare krets bland patientens närstående.än Ett utbretten
sådant förfarande kan öka risken för oacceptabel ekonomisk ersättning
till donatom, och kommer in på frågan handel medman om organ.
Detta något förbjudsär i svensk transplantationslag ochsom som
fördöms internationellt.även

Under särskilda förhållanden kan tillvara också fråntasorgan
människor avlidit hjärtstillestånd. Förutsättningen densom ärp.g.a. att
avlidne i direkt anslutning till hjärtstilleståndet undergår återuppliv-
ningsåtgärder med hjärtkompression och assisterad andning. Om
återupplivningsåtgärdema misslyckas kan med snabbt insattaman
åtgärder för kyla njurar respektive lungoratt till dessa förta vara
transplantation. Kylning lungor kräver endast mindre ingreppettav
med punktion bröstkorgen och genomspolning lungsäckama medav av
kall vätska. Denna måstegenomspolning ske inom 60 minuter efter det

cirkulationen haratt Ett projekt med syfteavstannat. tillvaraatt ta
lungor detta för klinisksätt, transplantation, har initierats i Lund.

För kylning njurarna krävs mindre operation med friläggningav en
pulsådem i ljumsken, så via denna kanav föraatt man upp en

perfusionskateter i den kroppspulsådem. För inte fåstora beståendeatt
organskada behöver kylning påbörjas inom 20-30 minuter efter cirkula-
tionsstilleståndet. Detta kräver organisation med kort inställelsetiden
för inhämtande medgivande enligt transplantationslagen förav samt
påbörjande perfusion. Sådan organisation finns för njuromhänder-av
tagande enstaka sjukhus i England, Holland, Spanien och USA. En
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motsvarande försöksverksamhet i Sverige har diskuterats vid denmen
första bedömningen avvisats etiska skäl.av

Om efter dödförklaringen hjärtstilleståndvid återupptaskulleman
cirkulationsunderstöd och syresättning blodet skulle tidsfristen förav
tillståndsinhämtande och kylning kunna förlängas tillav organen
sannolikt flera timmar. Detta kräver idag uppkoppling till hjärt-en
lungmaskin, pågårutveckling för fram föratt ta apparat externmen en
hjärtmassage samtidigt ventilation lungorna. sådantMed ettsom ger av
förfarande skulle antalet donatorer för njure och lunga kanske kunna

behovet och skulle möjligen också kunna tillmotsvara taman vara
lever och bukspottkörtel för organtransplantation föreller preparering
och transplantation levande celler. någotDetta kräverärav som en
djupgående diskussion etiken kring förfarandet.om

Internationellt samarbete ofta möjlighet lösatas attupp som en
organbristen. Inom transplantationsverksamheten förekommer sedan
lång tid väl etablerade internationella samarbeten. Problemet är att
varje land har motsvarande brist Samarbetet löser därmedorgan.
inte organbristen, används istället för hitta lämplig donator tillutan att
varje patient.

5.4 Konstgjorda organ

Dialysapparaten har ibland kallats den konstgjorda njuren. finnsDet
idag ingen utveckling talar för skulle åstadkommakunnaattsom man

konstgjord njure kan implanteras i kroppenen sättsom samma som
njurtransplantat.ett
Stort utvecklingsarbete har lagts åstadkommaned konst-att ett

gjort hjärta. Redan idag finns mekaniskt hjärtstöd i form av pump-
i bröstkorgen Heart-mate®.system Detta hjärtstödsom opereras

fungerar med hjälp slangar går kroppen och kopplasutav som genom
till kompressor. Med hjälp bärbara batterierextern kan patientenen av

sig relativt fritt.röra Heart-mate används till hjärtsviktspatienter som
inte omedelbart kan erbjudas hjärttransplantat. På så kan patien-ett sätt

allmäntillstånd förbättras och patiententens kan hjärt-vänta att ett
transplantat blir tillgängligt. Patienter framgångsrikthar behandlats
med Heart-mate i påväntan transplantation i två år. Man har docköver
kunnat konstatera transplantationsresultatet försämras efteratt längre
tid med Heart-mate. Utveckling pågår med syfte helt kunna implan-att

konstgjort hjärta.tera ett
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5.5 Mänskliga embryonala stamceller

En 1998 publicerad visar fått embryonala stamcellerrapport att attman
överleva och proliferera differentieras vidare. stamcellerDessautan att

fåskan sedan utvecklas till olika specialiserade celler och i möj-att en
lig framtid också till Utgångspunktenhela har varit befruktadeorgan.

donerats genomgåttägg invitrofertilisering. Ensom av par som annan
möjlighet utgå från fråntestikelcellerär aborterade pojkfoster. Tek-att
niken väcker frågor etisk och legal återstårFortfarandenatur.nya av
mycket forskning, de framsteg redan gjorts kangör attmen som man
spekulera i framtida transplantationsmöjligheter. Till exempel skulle

kunna fram stamceller framtida immun-taman mottagaressom en
inte låtaoch sedan dessa celler specialiseras tillsystem motreagerar en

önskvärd funktion och sedan transplantera dem. Det skulle så sätt
kunna bli möjligt transplantera mänskliga insulinproducerandeatt
celler eller nervceller patienten behöver någon immunför-utan att ta
svarshämmande behandling. Man ocksåspekulerar i möjligheten att
kunna injicera hjärtmuskelceller för skadad hjärt-attnya reparera en
muskel.

Trots all optimism framhåller ledande forskare transplantations-att
Ännumöjligheterna avlägsna. såännu är länge inte hurvet man man

skall få stamcellema bli specialiserade celler hjärtmuskelceller.att t.ex.
Att utveckla immunologiskt anpassade celler kräver arbete.ännu mer
Ytterligare rad svårigheter måste lösas innan fåkan cellernaen attman

Ändåbilda strukturerade framhålls det det inte längreatt ärorgan.
science fiction inom överskådlig tidutan kommertror attman attman
uppleva sjukdomar behandlas med teknik byggeratt stamceller.som

5.6 Andra behandlingsmetoder
Utvecklingen inom sjukvården har medfört i ökande utsträck-att man
ning kan hindra eller fördröja sjukdomsprocesser leder till förlustsom

livsviktiga funktion. Till exempel kan med intensivav organs man
blodsockerkontroll och behandling högt blodtryck fördröja ellerav
undvika njursvikt komplikation till diabetes. Därmed uppnårsom man

Åminskat transplantationsbehov.ett andra sidan har utvecklingen
också inneburit patienter tidigare avlidit i sinatt sjukdom kan räd-som
das till fortsatt liv till priset förlust njurfunktionen. Tillt.ex.men av av
exempel kan operation livräddande komplikationvaraen men som ge

irreparabel njurskada.en
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Den framtida utvecklingen innebär med all sannolikhet behand-nya
överskådliglingsmöjligheter gendiagnostik genterapi.och Inomt.ex.

tid inte fördock de medicinska framstegen innebära behovetattanses
behandling med transplantation upphör eller radikalt minskas.
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utgångspunkter6 Medicinska

6.1 immunologiskaDen reaktionen vid

xenotransplantation och möjligheter att

påverka denna

avsnittDetta immunologiska reaktioner vid xenotransplantationom
inleds med allmän beskrivning immunförsvaret. Sedan diskuterasen av
betydelsen olika donator-mottagarkombinationer. Framställningenav
koncentreras pådärefter immunreaktionema vid transplantation av

från gris till människa och olika möjligheter påverka dessa.organ att
Transplantation celler diskuteras Avsnittet avslutas medseparat.av en
enkel sammanfattning.

l Immunsystemets uppbyggnad

Immunsystemets förmåga skilja själv det friska kroppsegna frånatt
"icke-själv det främmande ligger till grund för immunreaktionema.
Vårt immunförsvar torde i första hand ha utvecklats för vårskyddaatt
kropp infektioner. Vid transplantation kommermot immunsystemeten

i stället uppfatta den transplanteradeatt vävnaden inkräktaresom en
skall förgöras.som

Människans immunsystem uppbyggt vitaär blodkroppar, anti-av
kroppar och komplement cirkulerar i kroppen. Vissa celler liggersom
också förankrade i kroppens vävnader och levern, mjälten, bräs-t.ex.

lymfkörtlarna och tarmslemhinnan innehåller mängdersen, stora
immunologiskt aktiva celler. De vita blodkropparna kan delas iupp
undergrupper, och med sin specifika uppgift. Immunsystemetsvar en
olika delar samverkar dock med varandra och immunreaktion invol-en

vanligen flera dess komponenter. Immunsystemet har beskri-verar av
vits nätverk nätverk inbäddat i nätverkett nätverk.som ettav av

Monocyter/makrofager tillhör de utvecklingsbiologiskt äldsta deav
vita blodkropparna. Dessa celler renhållningscellerär kan "ätasom

inkräktare.upp Makrofagema innehåller och giftiga ämnenenzymer
kan bryta ned och döda invaderande mikroorganismer. Makrofagersom
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spelar dessutom utsöndring signalproteiner, central rollgenom av en
vid aktivering andra celler i immunförsvaret.av

En viktig celltyp de komcellemas.k. granulocytema.ärannan
Dessa celler medverkar vårtbl.a. vid försvar bakterier. De lockasmot

Äventill infektionshärden substanser bildas där. komcellemaav som
kan och döda bakterier slåäta kemiskt sönder bakteriensattupp genom
hölje. innehåller ocksåDe väteperoxid och andra steriliserande sub-

Dessa förvaras i de korn i cellerna har cellernaämnenstanser. gettsom
deras Var döda bakterier och komceller.utgörsnamn. av

Naturliga ingårmördarceller också bland immunförsvarets celler.
Som framgår kan de döda andra celler. De naturliga mördar-namnetav
cellema angriper celler inte individensuttrycker vävnadstyp.som egen
Det kan sig virusinfekterade ellerröra tumöromvandlade celler.om

Lymfocytema de utvecklingsbiologiskt cellerna vårtär iyngsta
immunförsvar. De kan delas i T- och B-lymfocyter. T-lymfocyterna
består två undergrupper, hjälparceller och s.k. cytotoxiska cell-av
dödande T-celler. T-lymfocyten immunsystemets spanarceller.är
Varje T-lymfocyt känner igen specifikt främmande s.k.ämne,ett ett
antigen uttrycks på infekterade eller främmandeytansom av
transplanterade celler. Möter hjälparcellen sitt speciella antigen sän-
der den signalproteiner aktiverar cytotoxiska T-cellerut och andrasom
celler i immunförsvaret.

B-lymfocyten aktiveras sådana signalproteiner. tillverkar dåDenav
antikroppar, slags proteiner liksom T-cellen känner igenett annat som
och binder till enda främmande Varje B-lymfocytänme. tillverkarett
bara antikroppar. Antikroppen kan själv inte oskadliggörasortsen en
inkräktare stimulerar bl.a. makrofager och komceller anfallamen att
den mikroorganism dom fäst till. Antikroppar ocksåkan såväldestruera
bakterier främmande celler binda s.k. komplement.attsom genom

Komplementet kan skada celler slå hål cellmembra-attgenom
Det cirkulerar i blodbanan i inaktivt förstadium aktiverasnen. ett men

det binds tillnär antikroppen. Komplement alltså ospecifiktär ett
kemiskt stridsmedel och det antikroppen komplementreak-är styrsom
tionen och till endast främmande organismer anfalls.attser

Antikroppsreglerad komplementaktivering kallas för klassisk aktive-
ring. Ibland kan också komplement aktiveras oberoende antikroppar,av
s.k. alternativ aktivering. För hindra skador den organismenatt egna
uttrycker våra celler komplementreglerande aktiveringshämmande

blockerarämnen komplementets cellskadande förmåga.som
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6.1.2 Betydelsen olika donator-av

mottagarkombinationer

Transplantation tvåmellan genetiskt olika individer resulterarav organ
i immunreaktion inteden behandlas, förstör det transplan-en som, om
terade påverkasImmunreaktionens intensitet och karaktärorganet. av
graden olikhet mellan givare och Följaktligen reak-ärmottagare.av
tionen tvåvid transplantation mellan xenotransplantationarter van-
ligen kraftfullare också annorlunda den reaktion vidänmen som ses
transplantation mellan individer allotransplantation.artav samma

Vid transplantation två frånmellan individer kan idagartsamma
hämma immunförsvaret. Att matcha donator och dvs.mottagare,
använda från donatorer såvävnadstyp likär mottagarenorgan vars som
möjligt, minskar risken för avstötning. Om donator och ärmottagare
enäggstvillingar behövs ingen immunförsvarshämning ärmen annars
matchning bara komplement till immunförsvarshämmande läke-ett
medel.

Vid xenotransplantation skiljer mellan konkordanta ochman
diskordanta artkombinationer. Vid konkordant transplantation ären
givare och närbesläktade dåImmunreaktionenmottagare ärarter.av

lik den vid transplantation inom Avstötningsproces-mer art.som ses en
medieras initialt de vita blodkropparna. Efter några dagarsen av

uppträder antikroppar bildats immunologiskt efterettsom som svar
Äventransplantationen, s.k. inducerade antikroppar. behandlingutan

det flera dagar innan transplantatet förstörs. Konventionella immun-tar
försvarshämmande läkemedel används vid allotransplantationersom
förlänger transplantatöverlevnaden. Exempel konkordanta artkombi-
nationer mus-till-råtta och räv-till-hund.är

De enda djur konkordanta medär människan vissa Iärsom apor.
början 60-talet gjordes enstaka transplantationer frånav av organ apa
till människa. I fall fungerade transplantatet i hela månader.9 Närett

från människor blev tillgängliga i omfattning upphördestörreorgan
dessa försök. Idag flera skäl olämpligaanses apor av som ursprungs-
djur kapitelse 7.

Vid diskordant transplantation givare och frånären mottagare mer
avlägset besläktade Transplantationen utlöser mycket snabbarter. en
och kraftfull immunreaktion vanligen förstör det transplanteradesom

inom minuter till timmar. Denna reaktionorganet benämnstyp av
hyperakut avstötning. Grisen detta idag det lämpligastetrotsanses vara
ursprungsdjuret för klinisk xenotransplantation. Den fortsatta framställ-
ningen kommer därför fokuseras immunreaktionen vid diskor-att
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från grisvid transplantationxenotransplantation och framföralltdant
människa.till

frånsig bl.a.dessa immunreaktioner härrörKunskapen om
från människa igris ochlaboratorieförsök där blandat celler prov-man

studera helagrisorgan.eller mänskligt blod Förrör attpumpat genom
transplantation tillavstötningsreaktionen krävs dockden komplexa en

för förutsägarelevanta djurrnodellenlevande individ. Den attmest
från till människaimmunreaktionen vid transplantation gris varaanses

vanligen cynomolgusapa ellergrisorgan till vissatransplanteraatt apor
babian.

tidigaregrisorgan till patienter harEnstaka försök transplanteraatt
Gris-inom minuter till timmar.genomförts. Samtliga har misslyckats

också anslutits till patienters cirkulationlevrar har temporärt utan att
själva in i patienten, s.k. extracorporeal perfusion.organet opererats
Avsikten har varit behandla patienter med akut leversvikt.temporärtatt

immunologiskaFör studera den reaktionen har bl.a. i Göteborgatt man
anslutit grisnjurar till dialyspatienter. placeradI dessa fall njurenvar
utanför kroppen och ansluten till blodomloppet via plastslangar.

någotEtt patienter har transplanterats olikaantal medstörre typer
frånceller gris. immunologiska reaktionen vidDen celltransplanta-av

tion frånskiljer sig delvis den efter transplantation hela ochav organ
behandlas därför i avsnitt.ett separat

6.1.3 hyperakutaDen avstötningsprocessen

Transplantation diskordant exempelvis grisnjure tillettav organ, en en
människa, resulterar i hyperakut avstötning. Denna utlöses anti-en av
kroppar finns i blod cirkulerar detmottagarens trans-som som genom
planterade Antikroppama fäster till främmande s.k.ämnen,organet.
gris antigen, blodkärlens celler endotelcellema och binderytan av
komplement aktiveras och förstör endotelcellema. Blödningar ochsom
blodproppar uppstår, cirkulationen upphör och dör.organet

En orsak till det snabba händelseförloppet redanär att mottagaren
har antikroppar riktade transplantatet. typiskt förDettaär ärmotsom
den diskordanta kombinationen. Antikroppama kallas naturliga eller
preformerade antikroppar till frånskillnad de inducerade antikropparna

bildas immunisering, vaccination ellert.ex.som som svar en en
infektion.

Människan diskordant i relation till de flesta djur den gamlaär utom
världens och människoliknande babian schim-ocht.ex.apor apor som

Dessa saknar, förmåganliksom människan, tillverkaattpans. apor en
sockermolekyl, det s.k. Galaktos 0c1,3Ga1aktos antigenet fortsättnings-
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vis förkortad Galet. Gala förekommer hos alla andra hittills under-
sökta djur och hosäven bakterier. Alla djur intet.ex. självasom
uttrycker Gala har istället antikroppar detta Cirka 90ärrme. %mot av
människans naturliga anti-gris antikroppar riktade justär Galet.mot

Ett exempel naturliga antikropparannat hos människa de s.k.är
ABO antikroppama riktadeär främmande blodgrupper.motsom
Blodgruppsantigenema också kolhydratantigenär och blodgrupp B
antigenets kemiska struktur företer stark likhet med det viden xeno-
transplantation, viktiga Galot-antigenet. Blodgruppsantigenen finns inte
bara i blodet påuttrycks kroppensutan alla celler. Alla människor har
antikroppar de blodgruppermot de själva inte tillhör. Dettasom
innebär med blodgruppatt A har antikropparen blodgruppperson mot
B, med blodgrupp B har antikroppar blodgruppen person A medanmot

med blodgrupp O har antikroppar såvälen person A B. Enmot som
med blodgrupp AB har däremot inga ABO-antikropparperson kanutan

i princip blod och frånta allaemot givare.organ
Hyperakut avstötning kan uppkomma vidäven transplantation

mellan två människor. Om njure med blodgrupp A placeras ien en
med blodgrupp kommermottagare B naturliga antikropparmottagarens

riktade den främmande blodgruppen,mot i detta fall A orsakaatt en
hyperakut avstötning. Vid kliniska transplantationer fördelas därför
njurarna bl.a. med hänsyn till blodgrupp.

Det har emellertid visat sig möjligt transplantera blod-att över
gruppsgränsema. Detta fordrar de naturliga antikroppamaatt avlägsnas
och deras nybildning hämmas.att Transplantatet kan då överleva och
efter tid inträder fenomen kallat "ackomodation"etten anpassning.
Detta innebär även antikroppsnivånatt stiger uppstår inte någonom
hyperakut avstötning. Mekanismen för ackomodation oklar.är
Förändringar i antikroppstyp, förändringar i antigenuttryck eller ökad
motståndskraft hos har föreslagits. Motsvarandeorganet ackomodation
torde kunnaäven uppkomma i samband med xenotransplantation och
skulle såi fall begränsa behovet reducera de naturligaatt xenoanti-av
kropparna hos under längremottagaren perioder.

6.1.4 Förebyggande hyperakut avstötningav

Den hyperakuta avstötningen kräver vanligen komponenter;tre ett
främmande antigen, de naturliga antikroppama och komplement. Pro-

påverkas inte konventionella immunförsvarshämmandecessen av läke-
medel. Däremot har med olika metoder för bort ellerman att ta
blockera de naturliga antikroppama respektive bort eller reglerata
komplementet kunnat förhindra uppkomsten hyperakut avstötning.av
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iantigenuttrycket detockså för minskametoderutvecklasIdag att
transplanterade organet.

plasmaferes,från blodetAntikropparna kan avlägsnas ettgenom
antikroppamainklusiveplasmaförfarande därdialysliknandeslags

s.k.och skonsammarefrån blodet. modernare sätt ärEttavlägsnas
avlägsnasnaturliga antikroppamavarvid enbart deimmunabsorption

Båda metoderna haråterförs till patienten.plasmanoch resten av
bildas fortlöpande.antikroppareftersomeffektendast temporär nyaen
antikroppsbildandehämma deläkemedel förDärför samtidigt attges

svårtoch detpartiellEffekten brukar dockB-lymfocytema. är attvara
förpatientenmetodertid använda dessaunder längre utsättsutan atten

infektionskänslighet.framförallt i form ökadbiverkningar av
inaturliga antikroppamadealternativ möjlighet blockeraEn är att

vid transplanta-framförallt aktuellaantikropparblodbanan. De ärsom
sockerstrukturen Galet. Omfrån människa riktadetion gris till är mot

transplantationen bindstillförs till föremotsvarande socker mottagaren
någondå immun-de kan inte initieraantikroppama till sockret och

ochi det transplanterade Metoden harreaktion prövatsorganet. apor
haftavstötning. Behandlingen har dockvisats förhindra hyperakut en

också till-begränsats bristandedel biverkningar och studierna har av
gång Eventuellt kan metodende aktuella sockermolekylema.

småtill användning för de mängder antikropparkomma blockeraatt
finns kvar efter immunabsorption.som en

Komplementet inaktiverashar sedan länge kunnat att mot-genom
tillförs ormgift factor. effektivcobra Metoden ärtagaren ett venom

vid experimentella studier under kortare tidkan endast användasmen
biverkningar, inte bli människa.och torde, grund aktuell Ettav

istället tillföra binder till ochmodernare sätt är ämnenatt som
blockerar komplementet, s.k. komplementreceptorer. Dessa ämnent.ex.
förekommer i idag framställas inaturligt kroppen kan storamen
mängder med genteknik i problemoch sedan tillföras överskott. Ett är
då påverkasallt komplement i kroppen vilket hämmarävenatt

försvar infektioner.mottagarens mot
endastNy teknik erbjuder möjlighet reglera komplementet iattnu

det transplanterade Grisorganets celler redanuttrycker ämnenorganet.
motverkar komplementaktivering dessa s.k. komplement-som men

reglerare hämmar endast griskomplement. bl.a. Cambridge i EnglandI
har framställt grisar mänskliga komple-uttryckertransgenaman som
mentreglerare DAF, MCP och CD59. proteiner motverkarDessa
aktivering mänskligt komplement i det transplanterade organetav men
lämnar komplementfunktion intakt. Närresten mottagarensav organ
njurar fråneller hjärtan normala grisar transplanteras till förstörsapor
transplantaten vanligen inom timmar. Om istället använderman organ
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från grisar är för mänskligttransgena DAF uppstår inte någonsom
hyperakut avstötning och kan överleva i flera dagar. Omorganen

behandlas med immunförsvarshämmande läkemedel påverkadesaporna
de fasernaäven avstötningsprocessen och grisorganensenare av

fungerar i vissa fall i flera månader. Organ från DAF-transgena grisar
för närvarande det bästa förhindrasättetanses hyperakutattvara

avstötning vid framtida kliniska transplantationer.
Antigenet den primära faktornär i den hyperakuta avstötningen. Om

inte någrauttrycker främmandeorganet antigen utlöses ingen immun-
reaktion. Antigenets betydelse bekräftas i deäven beskrivnaovan
Cambridgestudiema. Hos enstaka transplanterats medapor som organ
från vanliga icke-transgena grisar uteblev den förväntade hyperakuta
avstötningen. De grisar tagits från visade sig hasom organen spontant

lågamycket mängder Gala cellemas Det lägre uttrycketav yta. av
dessa antigen griscellema förlångsammade avstötningen och organet
överlevde någon dag istället för endast minuter till timmar.

Galot-antigenet tillverkas galaktosyltransferas. Omenzymetav
för galaktosyltransferas kunde avlägsnasgenen skulle Galet-produk-

tionen upphöra. Organ från sådana grisar kan förväntas upphov tillge
mindre våldsam immunologisk reaktion.en Tekniken avlägsnaatt

s.k. knock-out teknik fungerar pågener dockär inteännumus men
tillgänglig för gris.

Försök pågår även med genteknik hämmaatt grisens tillverkning av
Galot så andra, för människan icke-artfrämmande,att socker tillverkas
istället. Dock krävs sannolikt mycket kraftig reduktion Gala-en av
produktionen för minska transplantatetsatt immunstimulerande
effekter. Den fördelen medstora minska antigenuttrycketatt dockär att

deäven delarna avstötningsprocessen påverkas.senare kanav

6.1.5 Senare faser avstötningen efter diskordantav

xenotransplantation

I djurförsök det idagär möjligt förhindra uppkomstenatt hyperakutav
avstötning. Därigenom har även delar avstötningsförloppetsenare av
kunnat studeras. Inom de första dygnen initieras s.k. fördröjd ävenen
benärrmd akut Ävenvaskulär xenoavstötning. i denna fas aktiverar
antikroppama komplement förloppet långsammareär vidmen än
hyperakut avstötning. Samtidigt invaderas transplantatet också av
naturliga mördarceller och, åtminstone i vissa djurmodeller, makro-av
fager. T-lymfocyter de viktigasteär cellerna vidsom transplantation
mellan två människor förefaller däremot inte delta. De vita blodkrop-

angriper transplantatet vilket resulterarparna i inflammation i det trans-
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ocksåproducerarvita blodkropparnaDeplanterade organet.
komplementochmed antikroppartillsammanssignalsubstanser som

blodkärl,utkläder transplantatetscellerförändringar i deleder till som
skydd blodproppar.minskar kärletsendotelcellsaktivering ochs.k. mot

proppbildning.leder tillochFibrin blodplättar ansamlasoch
i kärl-också genomsläpplighetmedför ökadEndotelcellsaktiveringen

självmord. Dencellensslagsoch eventuellt ävenväggen ettapoptos,
diskor-hindret föridag detxenoavstötningenfördröjda storaanses vara

xenotransplantation.dant
förhindras bör T-fördröjd avstötning kanOm även en

vidavstötningliknar dencellsförmedlad reaktion som sessom mera
induceradetvå s.k.människor uppkomma. Dettatransplantation mellan

också antikroppar produceratsimmunsvar involverar ett svarsomsom
frånpå naturliga antikroppamatransplantationen till skillnad de som

från provrörsförsöktransplantationen.finns redan vid Man attvet
från fenomenceller djur. Dettamänskliga T-celler kan ärmotreagera

förmodarhittills i djurmodellerdock studerat attsparsamt men man
kliniskt idagden immunförsvarshämmande behandling användssom

kommer effektiv xenoavstötning beror T-ävenatt motvara som
lymfocyter.

patienterKronisk avstötning idag den viktigaste orsaken tillär att
till förträngningförlorar sitt transplanterade lederDennaorgan. process

blodkärlen och bindvävsomvandling kroniskatransplantatet. Denav av
påverkasavstötningen inte bara immunologiska faktorer ävenutanav

ämnesomsättningsfaktorer höga blodfetter och blodtryck.av som
ÄvenEffektiv långtidsöverlevandebehandling saknas. xenotransplantat

torde kunna utveckla kronisk avstötning. Kronisk avstötning efter
xenotransplantation dock naturliga hittills föga studerad.skälär av

6.1.6 Förebyggande fördröjd xenoavstötningav

åtgärderEn rad olika har föreslagits för fördröjdahämma denatt
xenoavstötningen. Vissa istuderas redan apmodeller, andra testas
fortfarande i provrörsförsök. reaktion enbartAtt dennastoppa genom

hämma immunsystem riskerar oacceptablaatt mottagarens att ge
biverkningar, bl.a. uttalad infektionskänslighet. Sannolikt kommeren
framtidens grisar ha tillförts flera vilka kodar för ämnenatt nya gener

minskar de faserna avstötningsreaktionen ochävensom senare av
sådana åtgärdergrisar redan utveckling.under Flera deär av som
föreslagits för hämma den hyperakuta avstötningen har effekt ävenatt

de delarna återkommeravstötningsförloppet och därför isenare av
detta avsnitt.
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Minskat antigenuttryck dvs. reducera grisorganets uttryckatt av
upplevs främmandeämnen immunförsvar ärmottagarenssom som av

Ävenlovande hämma alla faser avstötningsprocessensättett att av om
Gala antigenet kan bort helt, beskrivits i avsnittet hyper-tas som om
akut avstötning, torde dock andra socker- och proteinmolekyler hos
grisen upplevas främmande åtminstoneoch utlösa induceratatt ettsom
immunsvar.

Hämning antikroppar och komplement det beskrivitssättav som
vid hyperakut rejektion påverkatorde den fördröjdaäven xeno-
avstötningen. Vissa forskare dock fördröjd xenoavstötningattanser
kan uppkomma medverkanäven antikroppar och komplement.utan av

Hämning endotelcellsaktivering lovande sättettav attanses vara
hämma den fördröjda avstötningen. försökerMan med genteknikattnu
öka uttrycket de signalproteiner i cellen motverkar aktive-av som en
ring. Endotelcellens motståndskraft kan också ökas introduktiongenom

s.k. skyddande såvälmotverkar aktivering celldöd.av gener som som
Idag tillgänglig farmakologisk immunförsvarshämmande behand-

ling åtminstonekan delvis hämma den fördröjdaäven xenoavstöt-
ningen vid transplantation grisorgan till Det krävs dockav apa. en
kraftig immunförsvarshärrming och det tveksamt dessa läke-är om
medelskombinationer kan användas kliniskt. Nya läkemedel och
läkemedelskombinationer studeras för hitta behandlingar medatt mer
selektiva effekter. Målet hitta läkemedelär hämmar de delaratt som av
immunsystemet vid xenoavstötning lärrmar övrigasom reagerar men
delar immunförsvaret intakt.av

Biologisk hämning immunreaktionen: Vissa vävnader i kroppenav
uttrycker naturligt ämnen hämmar immunreaktionen, exempelvissom
uttrycker vissa testikelns celler Fas-ligand,ämne, hämmarettav som
T-celler. Med genteknik skulle grisnjure kunna fås uttryckat.ex. atten
motsvarande På såämnen. skullesätt avstötningsreaktionen hämmas
lokalt i det transplanterade immunförsvarutan att mottagarens t.ex.mot
infektioner påverkas.

Induktion tolerans, dvs. förbehandla så immun-attav mottagaren att
inte upplever det transplanteradesystemet främmande harorganet som

också föreslagits. Vid tolerans uppstår ingen avstötningsreaktion.
Tolerans kan idag uppnås inför allotransplantation medikamen-genom
tell förbehandling, strålbehandling och överföring donatornsav
benmärg till Vid xenotransplantationmottagaren. har tolerans hittills
uppnåtts endast i råttmodeller.och Toleransinduktion medförmus- en
omfattande behandling och för närvarande inte indicerat vid allo-anses
transplantation. Om toleransinduktion kommer möjlig ochatt vara
lämplig vid xenotransplantation idag osäkert.är

4 19-1989
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cellervid transplantationImmunreaktionen6.1.7 av
från djur till människa

från dentransplantation celler skiljer sigImmunreaktionen vid somav
organtranplantationVidefter transplantation heltett organ.avses

blodcirkulation.blodkärl till Mottagarensansluts organets mottagarens
såväldå och den hyper-i direkt kontakt med transplantatetkommer
huvudsakligen ixenoavstötningen utspelasakuta den fördröjdasom

innehåller transplanta-Vid celltransplantationtransplantatets blodkärl.
sålämplig ochinga blodkärl injiceras platscellernatet utan

småningom transplantatet. Följaktl-kärlsystem in iväxer mottagarens
främmande angripas avstötnings-igen finns inga blodkärl kan avsom

reaktionen.
påverkar ocksåPlaceringen transplantatet immunreaktionen. Omav

celltransplantatet injiceras i blodet blir den tidiga immunreaktionen
sannolikt starkare. Om transplantatet istället underplaceras t.ex.
njurkapseln undviks direkt kontakt med blodet och den tidiga immun-
reaktionen mildras. Vissa vävnader har dessutom egenskaper min-som
skar den immunologiska sådanalokala reaktiviteten. Exempel väv-
nader hjärnan och testikeln.är

någon uppstårDet idag omdiskuterat hyperakut avstötningär om
efter diskordant fråncelltransplantation. Erfarenheter xenotransplanta-
tion insulinproducerande celler Langerhanska anti-öar tyder attav
kroppar och komplement binder till de transplanterade cellerna men
orsakar mindre skador vid organtransplantation. Komceller ochän
makrofager infiltrerar också tidigt transplantatet förstöraoch kan delen

cellema. Det dock klart delar transplantatetär ävenatt utanav av
behandling överlever de första dagarna. När insulinproducerande celler
från icke-transgena grisfoster transplanterades till patienter hade 5 av
10 patienter tecken överlevande celler under perioder varierande
mellan månader.3 veckor och 14 Alla patienterna njurtransplante-var
rade påoch stod immunförsvarshämmande medicinering ingenmen
behandling för avlägsna antikroppar eller hämma komplement.attgavs
Patienterna hade, förväntat, naturliga antikroppar gris vidmotsom
transplantationen och också nivåeralla utvecklade stigande anti-av
kroppar riktade gris inom två veckor efter celltransplantationen.mot

Vid transplantation nervceller placeras cellerna i hjärnan.av
Immunreaktionen i hjärnan skiljer sig principiellt inte från denna i
övriga kroppen. förmedlasDen vita blodkroppar, antikroppar ochav
komplement, lokalt i hjärnan immunreaktionenärmen svagare.
Hjärnan fåhar immunologiskt aktiva frånceller och skild blodetär

blod-hjämbarriären immunförsvarets svårtceller har attgenom som
Ävenforcera. andra faktorer bidrar, bl.a. producerar hjärnans stödje-
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celler dämpar avstötningsreaktioner. Allogena nervcells-ämnen som
någontransplantat kan överleva immunförsvarshäm-utan permanent

mande behandling medan grisnervceller råtta före-transplanterade till
frånfaller skyddas avstötning läkemedel idag i kliniskt bruk.ärav som

ocksåEtt mindre antal celler skall ha överlevt hos de patienter i Boston
fråntransplanterats med nervceller grisfoster. Dessa patienter ficksom

måttligantingen dos immunförsvarshämmande läkemedelen
cyclosporin alternativt förbehandlades cellerna med temporärt

antikroppartäckande för upplevas mindre främmande.att som

6.1.8 Hämning avstötning vid cellulärav xeno-
transplantation

Den behandling krävs för hämma avstötningen celltrans-att ettsom av
frånplantat djur transplanterat till människa varierar bl.a. beroende

vilka celler transplanteras, dessa förbehandlats inkapslatsellersom om
och i kroppen transplantatet placeras. Flertalet de strategiervar av

diskuterats för hämma avstötningen grisorgan bör dock haattsom av
betydelse vid transplantationäven celler.av

Minskat antigenuttryck dvs. reducera cellemas uttryck ämnenatt av
upplevs främmande immunförsvar tordemottagarenssom som av

hämma alla faser avstötningsprocessen vid celltransplantation.ävenav
Hämning antikroppar och komplement förefaller mindreav vara

viktigt vid diskordant celltransplantation vid organtransplantation.än
Vi människans antikroppar och komplement inte direkt dödarvet att
hela transplantatet vid transplantation insulinproducerande cel-t.ex. av

frånler gris. Dock verkar del cellerna skadas och antikroppar ochen av
komplement kan också bidra till aktivera andra delar immunför-att av

Sannolikt kan användning grisar uttrycker humana kom-svaret. av som
plementreglerande molekyler värde vid celltransplanta-ävenvara av
tion.

Idag tillgänglig farmakologisk immunförsvarshämmande behand-
ling kan framgångsrikt hämma avstötningsprocessen i månaderflera
efter transplantation insulinproducerande celler eller frånnervcellerav

Ävenråtta.gris till Studier pågår i apmodeller.även vid cellulär xeno-
transplantation studeras läkemedel och läkemedelskombinationernya
för hitta selektivtsätt hämma avstötningen.att att mer

Biologisk hämning immunreaktionen: Som nämntsav ovan
uttrycker vissa celler immunförsvarshämmande Vidspontant ämnen.
celltransplantation kan transplantatet blandas sådanamed celler för att
lokalt hämma avstötningen. En möjlighet med genteknikattannan vore
få själva transplantatet sådanauttrycka ämnen.att
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Induktion tolerans, dvs. förbehandla så immun-att mottagaren attav
inte upplever det de griscellema främ-transplanteradesystemet som

fungerar påmande, idag endast toleransinduktion skulleAttmöss.
bedömas lämplig vid cellulär xenotransplantation sig idag mindreter

såvälsannolikt med indikationematanke för celltransplantation
invalidiserande vanligen inte livshotande åkommorakut demen som
alternativa möjligheter föreligger för hämma reaktionenatt motsom
Cellulära xenotransplantat.

Förbehandling transplantat: Vid transplantation celler före-av av
ligger speciella möjligheter minska immunreaktionen. Celler kanatt
odlas under flera dagar före transplantationen. Under denna period kan
transplantatet förbehandlas för minska den stimulerande effektenatt
immunsystemet, vissa celltyper i transplantatett.ex. attgenom
avlägsnas. Gener kodar för skyddande skulle också kunnaämnensom
tillföras under odlingsfasen.

Inkapsling: Cellulära transplantat kan också inneslutas i porösa
membran släpper igenom näringsämnen och stängersom syrgas men

immunförsvarets celler. Dessa plast- eller gelkapslar skyddar i sigute
allotransplantat vid xenotransplantation immunreaktionenärmen
kraftigare och sannolikt behöver inkapslingen kombineras immun-med
försvarshämmande behandling. Problem föreligger fortfarande med
dessa kapslars vävnadsvänlighet. Om ärrvävnad utvecklas runt mem-
brankapseln minskar näringstillförseln och transplantatet dör.

Transplantation till immunologiskt priviligierade platser kroppen:i
Det immunologiska förloppet påverkas också celltransplantatetav var
injiceras. Hjärnan och exempel lågryggmärgen vävnader medär ett
immunologisk reaktivitet. Andra exempel testikeln ochär ögat.

Som framgår föreligger rad möjligheter hämmaattovan en
avstötningen celltransplantat. Sannolikt behöver kombinationav en av
åtgärder användas. Vävnader från grisar i kombination medtransgena
immunförsvarshämmande behandling kan möj-mottagarenav vara en
lighet. Ett exempel de binjureceller från kalvär transplante-annat som

till cancerpatienter svårmed dennaI studierats kombineradessmärta.
inkapsling cellerna i plastkapsel med placering immuno-av en en
logiskt lågreaktiv plats, ryggmärgskanalen. Studieresultaten är ännu
inte publicerade.
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6.1.9 Sammanfattande kommentarer

Immunreaktionen vid fråntransplantation djur till människa är
annorlunda och vanligen kraftfullare den vid transplantationän mellan
två människor. Inmmunreaktionens karaktär påverkas vilken artav som
används ursprungsdjur. immunologiskUr synvinkel skulle medsom
människan närbesläktade de lämpligaste ursprungsdjuren.apor vara
Baserat tillgänglighet, srnittrisker idag istället grisenm.m. anses

föredra. Denna översikt fokuserar därför den immunreaktionattvara
kan förväntas vid transplantation grisorgan till människa.som av

Immunreaktionens första fas, den s.k. hyperakuta avstötningen är en
kraftfull immunologisk kan förstöra grisnjuret.ex.process som en
inom minuter till timmar. Processen utlöses antikroppar iatt mot-av

blod fäster till främmande i dettagarens transplanteradeämnen orga-
blodkärl. Antikropparna binder sedan komplementnets immun-ett-

kemiska cirkulerar isystemets blodet i inaktiv formvapen som men
aktiveras vid bindning till antikroppar. Processen skadar blodkärlen
och upphov till blödningar och proppbildning leder tillger attsom
blodcirkulationen upphör och njuren dör.

En orsak till det snabba händelseförloppet människan redanär att
före transplantationen har antikroppar riktade gris. Huvuddelenmot av
dessa antikroppar riktadeär speciell sockerstrukturmot ytanen av
grisens celler benärrmd Galaktos0L1,3Galaktos härefter förkortad
Gala. Vissa också,har liksom människan, antikroppar riktadeapor

Gala. Därför kan hyperakutmot avstötning och andra immunologiska
effekterna Galet studeras transplantation grisorgan tillav genom av
sådana apor.

.Den hyperakuta avstötningen påverkas inte konventionellaav
immunförsvarshämmande läkemedel. Däremot kan förhindraman
hyperakut avstötning bort eller blockera antikroppamaatt tagenom
eller komplementet. En faktor bidrar till den hyperakuta avstöt-som
ningen artspecificitetenär hos de reglerande hindrarämnen kom-som
plementet skada den individens celler.att innebärDetta deattegna
komplementreglerande molekyler finns i grisnjuren inte fungerarsom

komplementet i mänskligtmot blod. Idag finns grisar tillförtssom
för mänskliga komplementreglerare, mänskligt DAFgener decayt.ex.

accelerating factor. Om från sådana DAF-transgena grisarorgan
transplanteras till sker ingen hyperakut avstötning.apa

Man försöker också med genteknik framställa grisar inte harsom
Gala sina cellytor. Grisorganen dåskulle upplevas mindresom
främmande, något inte bara skulle kunna bidra till förhindrasom att
hyperakut avstötning också mildra de fasernautan i avstöt-senare
ningsprocessen.
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l

någotOm hyperakut avstötning förhindras inom dygnuppträder en
såvälreaktion kallas fördröjd xenoavstötning. denna fas deltarIsom

Ävenvita blodkroppar dennaantikroppar och komplement.som
immunreaktion angriper i första det transplanteradehand organets
blodkärl förändringaroch i de täcker kärlensceller endotelger som
insida. Denna s.k. endotelcellsaktivering leder bl.a. till kärlets skyddatt

blodproppsbildning försämras. Blodproppar och kärlspasm görmot att
blodcirkulationen n1inskar. för-Cellangreppet inflammation ochger
sämrad funktion i hela gradvis förstörs. fördröjdaDenorganet som
xenoavstötningen idag det hindret för transplantationstoraanses vara

grisorgan till människa.av
Nästa i avstötningsförloppet det induceradeutgörssteg av

immunsvaret omfattar dels cellulär immunreaktion dels anti-som en
kroppar producerats transplantationen till skillnadettsom som svar
från de antikroppar finns redan vid transplantationen. Liknandesom
immunologiska uppstårreaktioner vid tvåtransplantation mellanäven
människor och det oklart denna del immunreaktionenär ännu ärom av
påtagligt annorlunda vid xenotransplantation.än

Transgena grisorgan har inte transplanterats till människa.ännu Ett
mindre antal grislevrar har dock utanför kroppentransgena temporärt
anslutits till patienters cirkulation någon redogörelse för denmen
immunologiska reaktionen har inte publicerats. frånOrganännu trans-

grisar utvärderas däremot djurexperimentella studier. Omgena genom
grisorgan uttrycker humant DAF transplanteras uppstårtillsom apor
ingen hyperakut avstötning. Det sannolikt, inte visat,är ännuanses men

skydd hyperakut avstötning kommer hosatt mot ävensamma att ses
människa. Om dessutom behandlas med immunförsvarshäm-apan
mande läkemedel kan överleva i flera veckor till månader.organen
Detta innebär inte bara den hyperakuta avstötningen också deatt utan

faserna avstötningsförloppet har hämmats. De läkemedels-senare av
kombinationer används dock hel del biverkningar detoch ärsom ger en
tveksamt de lämpliga för klinisk användning.är söker därförManom
efter läkemedel specifikt hämmar de delar immunför-nya som mer av

deltar i avstötningsprocessen.svaret som
För ytterligare reducera immunreaktionen och minska behovetatt av

immunförsvarshämmande läkemedel utvecklas grisar är trans-nu som
för flera faktorer. försökerExempelvisstyrgena gener som man

detta minska det transplanteradesätt uttryck främmandeorganets av
öka motståndskraftdessärrmen, immunangrepp låtaoch detmot t.o.m.

transplanterade uttrycka dödar vissa celler iämnenorganet som
immunförsvar. Sådana förändringar det transplanterademottagarens av

skulle minska behovet generell hämningorganet mottagarensav en av
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immunsystem och därigenom minska risken för allvarliga biverkningar
hos patienterna.

Immunreaktionen vid transplantation grisceller förefaller åtmin-av
initialt mindre våldsam den vid organtransplantation. cell-stone än Ett

innehållertransplantat inga blodkärl kan angripas vid den hyper-som
akuta avstötningen. Avstötningen förmedlas i första hand de vitaav
blodkropparna medan antikroppar och komplement förefaller spela en

Ävenmindre roll; behandling åtminstoneöverlever delutan en av
cellerna de första dagarna. Fem de tio svenska patienterav som
transplanterades med insulinproducerande frånceller gris hade Över-
levande celler mellan 3 veckor och månader14 efter transplanta-
tionema. Visserligen dessa patienter tidigare njurtransplanteradevar
och erhöll immunförsvarshämmande läkemedel ingen extramen
behandling för blockera eller avlägsna antikroppar eller kom-attgavs
plement.

Celltransplantat erbjuder också speciella möjligheter förebyggaatt
avstötning inte finns vid transplantation hela Vissasom av organ.
celltransplantat kan förbehandlas i odling eller placeras i kapslar för att
minska immunreaktionen. Andra, nervcellstransplantaten vidsom
Parkinsons sjukdom, placeras i hjärnan, vävnad lågmed immuno-en
logisk reaktivitet. Vid de flesta celltransplantationer kommer mottaga-

immunförsvar ändå behöva hämmas. Ovanstående metoderattrens
reducerar dock behovet immunförsvarshämmande mediciner ochav
därigenom minskar biverkningsriskema.

Cellulär xenotransplantation leder idag den kliniska utvecklingen.
Transplantation frånnervceller gris studeras patienter med bl.a.av
Parkinsons sjukdom och inkapslade binjureceller från kalv har place-

i ryggmärgskanalen för lindrarats hos cancersjukasmärta patienter.att
Insulinproducerande celler har transplanterats till patienter med diabe-

I antal fall har överlevande celler påvisatstes. ett flera månader upptill
år efter transplantationen. Däremot harett inte påvisakunnatännuman

några effekterstörre patienternas Hittills har vanliga gri-symptom.
använts ursprungsdjur i framtiden torde grisarsar som transgenamen

kunna bidra till förbättra resultaten vid celltransplantation.att även
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6.2 Fysiologiska gris kansärdrag hos som

ha betydelse vid xenotransplantation

6.2.1 Inledning

måsteInför framtidsutsikterna fråntransplantera djur till människaatt
olika och vävnaders funktion och inbördes samspel diskuterasorgans
eftersom förväntasdessa kan fungera annorlunda i artfrämmandeen
miljö. Vi vill understryka vikten artskillnader inom fysiologiskaattav
regleringssystem beaktas och undersöks adekvat sätt.ett

Avsnittet har fokuserats jämförelser mellan grisens och männi-
skans fysiologi. Flera skäl har lett fram till gris för närvarandeatt anses

det lämpligaste ursprungsdjuret. lnfektionsrisken bedömsvara vara
mindre mellan gris och människa mellan och människa. Grisensän apa
organfunktioner mångaliknar i avseenden människans. Grisen är
förhållandevis enkel föda den har kort dräktighetstid och föderatt upp,
många Detta underlättar den genetiska modifiering grisenungar. av

måste för minska avstötningsreaktioner.göras Vid vissaattsom typer
celltransplantation kan dock ifråga.andra djurslag kommaäven Apaav

bedöms inte aktuell ursprungsdjur främst etiska skäl ochvara som av
smittriskema. Däremot bedöms de nödvändiga mottagardjur ivara som
vissa försök kapitelse 7 och kapitel 18.

frånCeller bukspottskörtel, hjärna och binjurar transplanteras
redan i liten frånskala djur till människor. Transplantationnu av
enstaka celler fysiologiskt mindre kompliceratär och här finns redan
idag relativt experimentella erfarenheter visar cellernastora attsom
kan fungera efter tilltransplantation Ett däremot,art.annanen organ
innehåller många celltyper och har komplicerat samspel medett
kroppens övriga vävnader. Försök frånmed organtransplantation apa
till människa har gjorts, oftast har snabbt bort. Istöttsmen organen
försök där från genmodifierade grisar transplanterats till harorgan apa

i några fall fungerat under månader,veckor till vilket tyder påorganen
åtminstone till början kan fungera iatt främmandeorganen art.en en

De aktuella för framtida xenotransplantation njure ochmest ärorganen
hjärta. Lunga kan ocksåeventuellt bli aktuell, medan lever troligen
endast kommer användas kortvarigt under den tid mänskligatt en
donator inväntas eller den återhämtatlevern sig.egna
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6.2.2 Tamgrisens egenskaper

hållsGris huvudsakligen för livsmedelsproduktion, medan ett
förhållandevis litet antal används i bådabiomedicinsk forskning. I
fallen målinriktadhar avel skett. animalieproduktionenInom vill man
ha snabb tillväxt, lagom fettansättning foderåtgång.och minsta möjliga

biomedicinskInom forskning fåvill fram vissa egenskaper för attman
studera olika åkommormänskliga åderförkalkning.t.ex. Detta har lett
till antal utvecklats, och med specifikaatt ett stort raser var en
egenskaper. S.k. minigrisar når kroppsvikt högst 100 kgen om ca
medan fullvuxna djur inom Yorkshire eller Svensk lantrasraser som
kan 400 kg. nårväga De 70 kgs kroppssvikt inom 5-motupp ca senare

månader.6 Vissa därför minigrisar kan lämpligaattanser vara som
ursprungsdjur, den grad inavel åstadkommakrävts för attmen av som
dem har inneburit genetiska förändringar kan negativa i dettasom vara
sammanhang. Inte heller andra grisraser emellertid fria från sjuk-är
domsgener, vilket medfört finnsdet kommersiella analysmetoder föratt

anlag för Malign Hypertermi sjukligatt benägenhet fört.ex. testa
värmeslag; också kallad halothangen; finns framför allt i rasen
Pietrin, också i Yorkshire och Svenska lantras och RN-genenmen
sjuklig ansamling glykogen i muskler; framför allt inomav rasen
Hampshire.

Grisens håller kartläggas, långtarbetet ifrånatt ärgenom men
slutfört. Det finns dock minst katalog tillgänglig på Internet,en som
listar medfödda egenskaper och sjukdomar hos gris där bl.a. hjärtsjuk-
domar intresse iär detta sammanhang. Vi genmodifieringav vet att av
ursprungsdjurens immunologiska behövs för minskasystem att
immunreaktiviteten hos människan. Ytterligare genmodifieringar kan i
vissa fall nödvändiga för den artfrämmande vävnaden skallattvara
fungera tillfredsställande i människan och kunskaper grisensom genom
kan här underlätta. Genmodifiering fungerar förhållandevis bramössav
i jämförelse med de försök gjorts djur. Grisar fåttstörresom som en

Åhuman tillväxtgen har fått svåra ledbesvär. andra mårsidant.ex. de
grisar, vilka försetts med mänsklig skyddar hyperakutmoten gen som
avstötning, alldeles utmärkt. Eftersom effekterna genmodifieringarav

svåra förutse måsteär djuren särskildatt ägnas uppmärksamhet och
beredskap finnas för förhindra lidande se kapitel 7 och 10.att
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6.2.3 fysiologiAllmän

Både bibehålladen och inre miljön förändras ständigt förochyttre att
måste mångahälsan ha fungerande regleringssystem justerarväl som

hållerobalanser och den inre miljön konstant. Detnära nog
fysiologiska samspelet mellan olikakroppens sker i huvudsakorgan
två och honnoner. deInresätt: nervsystem styrsgenom organ av
sympatiska och parasympatiska det autonomagrenarna av nerv-

I samband med transplantation skärs allasystemet. nervgrenar menav,
fungera ändå.kan tillfredsställande Detta har övertygandeorganen

visats allotransplantationer, idag klinisk rutin. Sannoliktärgenom som
beror detta delvis det sympatiska kemiskaatt nervsystemets
budbärare noradrenalin och dess systersubstans adrenalin kan frisättas
från binjuremärgen och påverkasedan via blodet direkt organen.

Hormoner kan kemiskt huvudsakligen höra till substanser här-som
från kolesterol, s.k. steriodhormonema dit hör könshormonerstammar

och binjurebarkshormoner, eller byggas aminosyror. Steroid-avupp
hormoner har i kemiska uppbyggnad hos djur hosstort sett samma som
människor, däremot skiljer sig blodkoncentrationerna mellanmen

Hormoner och hormonreceptorer består proteinerarterna. ärsom av
oftast artspecifika. innebärDetta hormon produceras iatt ett ettsom
artfrämmande kanske inte kan koppla ihop sig med hosreceptomorgan
mottagardjuret dåoch uteblir den förväntade effekten.

Strukturskillnader kan också medföra hormoner produceradeatt av
den transplanterade vävnaden kan antigena och utlösavara en
immunreaktion hos med produktion antikropparmottagaren av som
försämrar eller förhindrar hormonets effekter. Ett transplanterat organ
medför också immunceller. Dessa har begränsad livslängd kanen men
åtminstone under den första tiden efter transplantationen motreagera

artspecifika hormoner slags transplantat-kontra-värdmottagarens en-
reaktion.

En aktuell fråga ålderstorlek och detär skallorgan som
transplanteras. En individs tillväxt genetiska och hormonellastyrs av
faktorer mängd och sammansättning på födan. Grisarsamt ärsom
aktuella för organtransplantation mellan 50-100 kg, vilket inne-väger
bär de i snabb tillväxtär och vanligen inteatt könsmogna.ännu Det är
idag oklart grisorgan kommer fortsätta efter transplantationväxaattom l
till människa.

Hormoner med direkt inflytande tillväxten tillväxthonnon,är
sköldkörtelhormoner, könshormoner, binjurebarkshormoner insu-samt
lin. Den kemiska strukturen hos könshonnoner, binjurebarkshormoner
och sköldkörtelhormoner skiljer sig inte mellan gris och människa.
Insulinets struktur avviker något. Innan insulin kunde framställas
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genteknologiskt behandlades emellertid människor med grisinsulin.
fungeradeDetta väl och strukturskillnaden immunreaktionertrots var

relativt sällsynta. Tillväxthormon, däremot, artspecifikt. Tillväxt-är
hormon tillverkas i hypofysen försoch med blodet i kroppen detdärut
påverkar flertalet vävnader och ingriper i ämnesomsättningen. Män-
niskans tillväxthormon påverkar sannolikt inte transplanteratettegna

tillväxt, det kan utlösa immunreaktion och kan ha andraorgans men en
effekter i transplantatet. Människans tillväxthormon kommer sannolikt
inte stimulera det transplanterade till fortsatt tillväxt,att organet men
hur inneboende genetiska styrning påverkaskommerorganets att av
den främmande miljön vi Bådelite hjärta och njurarännu ärvet om.

har förmåga sig till funktionskravdestor attorgan som anpassa som
ställs och de har i vissa fall fungerat någraupptill månader efter
transplantation från gris till Kraftig tillväxt hjärtat harapa. av
emellertid också rapporterats.

Ett kännetecknen för däggdjur kroppstemperaturen reglerasär attav
inom mycket Grisenssnäva inställdagränser. fungeraär attorgan
optimalt vid kroppstemperatur mellan 38-40°C jämfört meden
människans 36,5-37,5°C. Konstant kroppstemperatur tillhör de funk-
tioner regleras fysiologiska mekanismer, vilka delvis olikaärsom av
hos gris och människa. Om detta kommer någonha betydelse iatt
samband med transplantion inte.ännuvet man

Ett exempel kroppens regleringssystem vidmakthållan-annat är
det normalt blodtryck. Hjärta måsteoch njureett samspela iav
regleringen blodtrycket. Båda högaktuella för transplantation.ärav
Därför har valt dessa förexempel illustrera varförattorgan som
transplantation dessa till artfrämmande individ kanettav av organ en

Övrigamedföra problem fysiologisk synvinkel. vävnader ochur organ,
celler kan aktuella för xenotransplantation behandlassom vara mera
översiktligt och inte hur intilliggande celler kommunicerartar upp
med varandra via lokalt frisatta substanser. Av sammanställningen
framgår konsekvenserna xenotransplantation mångaatt i avseendenav

okända.ännu är

6.2.4 Njure

Njurarna tillhör de livsnödvändiga förär vidmakthållaattorgan som
kroppens homeostas inre jämvikt. Njuren reglerar kroppens vatten-
mängd och blodets halt glukos, salter, Kontrollenav urea m.m. av
blodtrycket bådesker indirekt njurarna reglerar kroppensattgenom
vätskemängd och direkt och hormonella effekter.nervösagenom
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människa 000-2 000 l blod dag,Njurarna hos ltar emot menperen
består millionomkring 1,5 l färdig urin bildas. En njure 1bara av ca

ismå Varje nefron börjar medenheter, s.k. nefron. tratt mynnaren som
viabildade urinen försvindlat vilket slutar i njurbäckenet. Denrör,ett

urinblåsan. kommertill Till varjenjurbäckenet och urinledaren tratt en
filtrationdär bildar blodkärlsnystan. skerIartär ett nystanet avensom

småhålls andradär vissa för och kvar i blodet, medan ärämnen är stora
och in i nefronröret. Glukos, alla mineralsalter och vattenpasserar

Hastighetenlätt filtret, medan proteiner i regel förär stora.passerar
filtrationen filtratetbestäms huvudsakligen blodtrycket. Närav
primårurinen kommit ned i det vindlande sker intensivtröret ett
utbyte mellan primärurinen inuti och finns i kärl all-det blodröret som

intill.deles Genom detta sinnrika reglerasarrangemang, som nerverav
och hormoner, kan urinens vattenhalt och koncentration olika ämnenav
varieras inom mycket vida gränser.

Filtrationshastigheten hos människa ml/rnin/kg kroppsvikt2är ca
och hos gris har den till 3,5-5 ml/rnin/kg kroppsvikt.uppgetts
Koncentration i frånoch pH grisurin skiljer sig inte nämnvärt
människans. egenhet frånEn hos gris, till skillnad människa, deär att
praktiskt återresorberarinte fåglarurinsyra alls här liknar detaget mer
och kräldjur, medan återresorberarmänniska det Urinsyramesta.

frånkommer nedbrytning puriner, vilka ingårbl.a. i DNA.av
Urinsyrans natriumsalt bildar den utfällning i ledema vilka tillleder
gikt. Förhöjda urinsyranivåer och gikt vanligt problem hos allo-är ett
transplanterade patienter. Grisnjurens egenskaper kan därför eventuellt

till fördel för människan i detta avseende.vara
Tillsammans med lungorna njurarna för blodets pHattansvarar

hålls konstant. Urinens berorpH bl.a. den föda individen intar. En
proteinrik föda leder till produkter medan vegetarisk diet resul-sura en

i basiska Någonprodukter. principiell skillnad mellan männi-terar mer
ska och gris finns inte i detta avseende.

Njuren endokrintsom organ

Njurarnas funktion regleras centrala och autonoma nervsystemenav
olika hormoner. Hormonema bildas antingen andra ställen isamt

kroppen, har sin effekt i njurarna ocksåeller bildas de lokalt imen
njurvävnaden och verkar där. bildarDessutom njurarna hormoner och

påverkar andra i kroppen.systemenzymer som
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in-angiotensin-aldosteronsystemetRen

Om trycket minskar i den leder blod till nefronema lederartär som
detta till kroppen försöker motverka hotande blodtrycksfall.att ett
Enzymet bestårglukoproteinrenin 300 aminosyror frisättssom av ca
från njurarna och kommer i blodet. blodplasman cirkulerarIut

alfa-globulin bestårangiotensinogen 500 aminosyror,änsom av mer
huvudsakligen bildats i slårlevern. Renin söndersom

angiotensinogenet och kvar blir substansen angiotensin amino-I 10
syror. Angiotensin I lungorna där den huvudsakliga omvand-passerar
lingen till angiotensin H 8 aminosyror sker. Angiotensin detH är
aktiva hormonet och har aminosyresekvens hos gris och män-samma
niska. Angiotensin kan spjälkas ytterligare till Angiotensin IH res-
pektive IV, emellertid har okänd funktion. Angiotensin H kansom
minska filtrationshastigheten i njuren varvid natrium och vatten sparas
i kroppen. Samtidigt dras blodkärl i andra vilket ledersamman organ,
till blodtrycket höjs. Effekten förstärks Angiotensinatt Hattav
stimulerar frisättning ytterligare hormon aldosteron.ettav -
Aldosteron frånkommer helt nämligen binjurebarken.ett annat organ,
Aldosteron verkar i njuramas sånefroner natrium och därmedatt

bibehållsvatten i kroppen. Detta hormon hjälper således till bevaraatt
blodvolym och blodtryck. Om renin-angiotensin-aldosteron-systemet
börjar på för högt leder det till för kraftig blodkärlssamman-varv
dragning och för mycket och salt kvar iatt kroppen.vatten stannar
Resultatet blir sjukligt förhöjt blodtryck. Dettaett därförärsystem ett
utmärkt på mångaexempel och i måstekroppenatt organsystemorgan

församverka skall friska.att vara
Grisens renin och angiotensinogen har troligen olika arninosyresam-

mansättning jämfört med människans. Systemet torde därför inte
fungera på normalt eftersätt xenotransplantation. Antigen-anti-en
kroppsreaktioner skulle också kunna uppkomma.

Atrial peptidenatriuretic ANP and urodilatin

Renin-angiotensin-aldosteron—systemet har uppgift bibehållaattsom
natrium och i kroppen, samtidigt finns ocksåvatten andra meka-men
nismer motverkar dessa effekter. En blodvolym ellerstörresom ett
högt blodtryck ökar mekaniskt filtrationshastigheten och dämied kom-

natrium och utsöndras med urinen. Detta skervatten heltattmer mer
normalt i olika situationer.

Njurarna bildar minst hormon urodilatin, befrämjarett som-
utsöndring natrium och Viktigare dock sannoliktär andravatten.av
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via blodetproteinhormoner, bildas i hjärtat och transporterassom som
fått natriuretictill njurarna. dessa hormoner har AtrialEtt namnetav

frisättspeptide ANP. ANP bildas i hjärtats muskelceller och när
cellerna sträcks vilket hjärtats fyllnadsgrad ökar vidsker t.ex.ut, om
ökad blodvolym. ANP motverkar angiotensins kärlsammandragande
effekt, efter sänka blodtrycket hämmar bildningensträvar att samt av

hålleraldosteron. och renin-angiotensin-aldosteronANP systemen
således varandra i jämvikt.

bestående någraANP peptidhonnon 28 aminosyrorär ett av varav
aminosyror kan skilja sig mellan däggdjursarter, grisdock har och
människa sammansättning. antal andra peptidhormonerEtt medsamma
likartad struktur, med delvis okänd funktion, har dessutommen
isolerats från däggdjurshjärtan. Deras funktioner ofullständigt under-är
sökta och det oklart dessa hormoner kan bidra till blodtrycks-är om
och vätskebalansreglering efter xenotransplantation. Huruvida dessa
hormoner kommer upphov till antigen-antikroppsreaktioneratt ge

ocksåbehöver undersökas.

Antidiuretiskt hormon ADH

En njuramas viktigaste uppgifter reglera kroppens vattenhalt.är attav
finns mångaDet för detta och har några.redansystem nämnt

Njurarna påverkas emellertid också speciellt vattensparandeettav
hormon, nämligen ADH. Detta hormon bildas i hypothalamus i hjärnan
och förs med till hypofysen där det kan lagras för vid behovattnerver
frisättas Dåtill blodet. det till njurarna där det tilltransporteras attser
urinen koncentreras. bestårADH nio aminosyror alla utomav varav en

desamma hos grisär hos människa. Denna skillnad har sannoliktsom
någoninte betydelse eftersom gris-ADHstörre givits till människor

med god effekt och generella biverkningar observerats.utan att
Sammanfattningsvis regleras vätskebalans och blodtryck normalt

samspel mellan renin-angiotensin-aldosteron-systemet, ANPettgenom
och ADH. Det sympatiska också viktigt i dettaärnervsystemet sam-
manhang, direkt nervförsörjning njurarna inte nödvändigtärmen av
eftersom motsvarande effekter fåskan med noradrenalin och adrenalin
via blodet.

Erytropoietin

Njurarna bildar hormonet erytropoietin förkortas ofta EPO: gluko-ett
protein med 165 aminosyror, ökar bildningen antalet rödaca som av
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blodkroppar i benmärgen. viss ocksåEn mängd erytropoietin bildaskan
i levern. Erytropoietins kemiska sammansättning såhos gris skiljer sig

frånmycket människans detta hormon inte kan förväntas haatt
biologiska effekter efter xenotransplantation. Humant erytropoietinen

föranvänds behandla blodbrist hos dialyspatienter, eftersom derasatt
njurar inte längre kan producera hormonet. Denna behandlingegna

måste säkert också pågå efter måstexenotransplantation. Man dess-
undersöka grisnjuren bildar erytropoietin i artfrämmandeutom om en

såoch hur det i påverkarfall denne.mottagare

Kalcitriol

Njurarna för det sista i omvandlingen vitamin D tillstegetansvarar av
det aktiva hormonet kalcitriol. Vitamin D finns i huden och vi kan
också få i vitaminet med Vitaminet omvandlas först i levernmaten.oss
och sedan ytterligare gång i njurarna. Omvandlingen i njurarna styrsen

parazhormon, bildas i parathyroidea bisköldkörtlarna; parigaav som
ligger intill eller inuti sköldkörteln. Kalcitriol i samspelorgan som

med parathorrnon stimulerar kalcium och fosfater iupptaget av
reglerar deras lagring i skelettettunntarrnen, och utsöndring via

njurarna. Om inte tillräckligt med kalcium och fosfater tilltas upp
kroppen träder kompensatoriska mekanismer in och frigör frånkalcium
skelettet. Detta såleder småningom till urkalkning och därmed ett
skörare skelett. Bristande utsöndring kalcium kan leda tillav
förkalkning i vävnaderna. Kalcitriol tillhör steriodhormonergruppen
och det har kemiska sammansättning hos gris hos män-samma som
niska. Systemet bör kunna fungera relativt ocksåväl efter det nju-att

transplanterats. En reservation måste dock förrarna göras
parathorrnonets effekter. Parathormonets arninosyrasammansättning
skiljer sig mellan olika däggdjur. Det okänt hur människansär
parahormon påverkar omvandlingen till kalcitriol i grisnjuren. Därför
bör kalcium fosfatomsättningenoch hos patienterna särskildägnas upp-
märksamhet.

Kallikreiner

Kallikreiner är proteinspjälkande De finns cirkule-en grupp enzymer.
rande i blodplasma och i riklig mängd lokalt i njurarna. Kallikrein
deltar bl.a. i regleringen reninets frisättning och i omvandlingenav av
angiotensin I till angiotensin H påverkar självt också många funk-samt
tioner 1 njurarna.
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Likheter och olikheter mellan människa och gris vad dettagäller
dåligt utredda.ärsystem

Prostaglandiner

Njurarna producerar flertal prostaglandiner, lokalt modererarett som
njuramas funktion. De tillhör härstammar frånämnenen grupp som
den omättade fettsyran arakidonsyra. Denna har kemiskasyra samma
sammansättning hos människor hos andra däggdjur och finnssom som

iöverallt kroppen. Prostaglandinnivåema i blod cirka fyra gångerär
högre hos gris hos människa. Detta såvälän torde spegla högre syntes-
kapacitet avvikande metabolism. Hur kan förväntassystemetsom
fungera efter xenotransplantation därför oklart.är

Njursjukdomar hos gris

Gris drabbas sannolikt åkommor människa, detta ärav samma som men
dåligt eftersom njursjuka grisar inte behandlasutrett slaktas.utan
Ärftlig cystnjuresjukdom har dock kliniskt nedsattrapporterats, utan att
funktion konstaterats. Detta problem bör dock uppmärksammas inför
xenotransplantation.

Experimentella och kliniska erfarenheter

Grisnjurar utanför kroppen behandlats med humant ANPsom
reagerade förväntat vis med ökad och natriumutsöndring ochvatten-
minskat kärlmotstånd. Samma studie visade humant ocksåADHatt
fungerade i grisnjuren och minskad vattenutsöndring.gav

Det finns ingen erfarenhet grisnjurar fungerat i människa.av som
Däremot har grisnjure utanför kroppen anslutits tilltemporärt
patienters cirkulation via plastslangar s.k. extra-corporeal perfusion.
Grisnjuren producerade urin, den korta observationstidenmen p.g.a.
kunde övriga fysiologiska effekter inte studeras. frånNjurar vanliga
grisar har fungerat till 3 veckor hos babianer njurarupp vars egna
avlägsnats. Några fysiologiskanärmare studier gjordes inte, men
mätningar kreatinin påtyder njuren fungerade bra den förstaattav
tiden. Funktionen försämrades sedan som förväntat njuren bör-när
jade Njurar frånavstötas. grisar har fungerat itransgena tillupp

månader3 efter transplantation till cynomolgusapor njurarvars egna
avlägsnats. Grisnjuren producerade normala urinmängder, vilket visar

ADH, förväntat,att har effekt i grisnjuren. Urinensapans pH,som
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urinsyranivåernatrium-, kalium- och liksom koncentration och
ocksåmått reningskapaciteten normala.kreatininclearance ett var- -

Kalciumnivåema måttligt fosfatnivåemaoch sjönk kraftigt. Dessasteg
behand-rubbningar i kalcium-fosfatbalansen kan fordra medikamentell

ling.
fått grisnjure blodbildningssti-utvecklade blodbrist. DetApor som

mulerande hormonet erytropoietin producerades visserligen gris-av
njuren gris-erytropoietin inte fungera dessaverkar hos Närmen apor.

erytropietinhumant till normaliserades blodvärdena.gavs aporna

6.2.5 Hjärta

Hjärtat frånblod kroppens vävnader. Blodet vidare tilltar emot pumpas
därlungorna det och koldioxid. Koldioxid försvinnertar upp syre avger

sedan med utandningsluften. frånDet blodet förs lungornasyresatta
tillbaka till hjärtat återoch därefter till vävnaderna. Hjärtatutpumpas
har retledningssystem, arbetet i bestämd ordning. Dettaett styrsom en
fungerar i det transplanterade hjärtatäven det har förlorat dentrots att

nervförsörjningen. Hjärtat har därför tämligenyttre ansetts vara en
enkel årsSenare forskning har ocksåemellertid visat hjärtatattpump.
bildar hormoner med effekter både andra och inom hjärt-organ
muskeln själv. Betydelsen dessa hormoner oklar.är ännuav

Hjärtats storlek och mängd blod minut ärutsom pumpas per pro-
portionella kroppsmassan. Hjärtats påver-storlek och effektivitetmot

ocksåkas träning. Träning inte fler hjärtmuskelceller hosav ger en
individ, varje fiber blir kraftigare, hjärtat blir och detstörremen ryrn-

blod. Hjärtat dåkan fyllas med blod i varje vilostadium,mer mer mer
fibrerna tänjs och detta leder reflektoriskt till hjärtat drar ihop sigut att

och motsvarande mängd blod i varje hjärtslagstörreutmera pumpar
Frank-Starlings hjärtlag. En vältränad individ såledeshar slag-större
volym och lägre hjärtfrekvens otränad.än en

Hjärtat blodet med visst tryck motståndochut möterettpumpar
från kärlbädden i perifera vävnader. Summan olikade krafterna blirav
det vi blodtryck. Blodtrycketmäter varierar med kroppsställning,som
höjd marknivåöver och aktivitet. Människan har medelblodtryckett

90 Hg i hjärthöjd.mätt När snabbt sig från ligganderunt mm man reser
måsteställning kompensationsmekanismer i hjärt-kärlsystemet tillse

blodtrycket och blodförsörjningen till huvudet hålls såatt inteattuppe
blodet tillbaka hjärtat, vilket skulle leda till svimningmotrusar
grund blodbrist i hjärnan. Sådana kompensationsmekanismer ärav
antagligen mindre utvecklade hos gris eftersom grisens kroppställning

vågrät.normalt Grisens kroppsställningär också hjärtklaffamagör att



Medicinska114 utgångspunkter SOU 1999:120

har delvis frånutseende. Hjärtklaffar gris används dock redanett annat
rutinmässigt ersättning för skadade klaffar hos människor, varförsom
denna faktor inte någonbör ha betydelse.

Hjärtats frekvens och Slagvolym ökas sympatiska nervsystemetav
och minskas det parasympatiska vi blirNär upprördanervsystemet.av
eller ökar hjärtats arbete därföranstränger det sympatiskaattoss nerv-

aktiveras. Orsaken till hjärtats arbete ocksåkan öka i detsystemet att
transplanterade hjärtat, så krävs, hjärtat reflektorisktnär är att pumpar

det blod kommer dit enligt Frank-Starlings hjärtlag seut ovan.som
Dessutom kan noradrenalin och påverkaadrenalin hjärtat via blodet så

transplanterat hjärta kan arbeta normalt. viss för-att ett Ennära nog
dröjning blir det dock eftersom frånkopplade.ärnervsystemen

Grisens hjärta arbetar med blod hämoglobin annorlundaärett vars
kemiskt jämfört med människans och det har också lägre syremättnad.
Under uppfödningsförhållandengängse för grisar kan också för-man

sig grishjärtatvänta och kapillärsystemetär iotränat hjärtmus-att att
keln därför inte optimalt utvecklat. Hjärtmuskelnsär blodförsörjning
efter transplantation således flera faktorerär behöver under-en av som
sökas. finnsDet studier visar grisar får förbättrar sintränaattsom som
hjärtmuskelfunktion och detta bör åtankeha i vid uppfödningman av
ursprungsdjuren.

Hjärtat endokrintsom organ

Det välkäntär hjärtat producerar hormoner. Tvåatt dem harnumera av
redan tidigare,nämnts nämligen ANP och angiotensin båda harsom
kemiska sammansättning hos gris och människa.samma

ANP

ANP och närbesläktade peptider bildas normalt i hjärtats förmak och
under vissa omständigheter, vid hjärtsjukdom, också it.ex. hjärtats
kamrar. Vi har redogjort för hormonets normala funktioner under njur-
avsnittet. ANPs blodkoncentration stiger markant vid hjärtsjukdom,

betydelsen detta oklar. Orsakenär till de höga plasmanivåemamen av
den vätskeansamling sker vid vissa hjärtsjukdomar.anses vara Detsom

sjuka hjärtat belastas då med mängd återflöde,större hjärtmus-venöst
keln tänjs och ANP-frisättningen stimuleras.ut ANP förs med blodet
till njurarna och skulle kunna påverka dem så de ökar sin utsöndringatt

salter och vilket skullevatten, önskvärd effekt.av Riktigt såvara en
enkelt tycks det emellertid inte hos hjärtsjuka patienter.vara
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fullständigt utredda och hurföljaktligen inteeffekterHormonets är
njurenmänskligagrishjärta och denmellan inopereratsamspelet ett

inte.ske vikommer vetatt

IIAngiotensin

beskrivits underangiotensin bildas i blodbanoma,Förutom att som
också mångabildas lokalt i kroppensnjuravsnitt, kan detta hormon av

Många bildatinklusive hjärtat. tecken tyder lokaltvävnader, att
normala funktion.angiotensin har viktiga uppgifter för hjärtats

lokalt bildadeKunskapen bildning och funktion detom av
ofullständiga, det torde kunna fungeraangiotensinet emellertidär men

också efter transplantation.

grisHjärtsjukdomar hos

Hjärtsjukdomar relativt vanliga hos gris djur och harävenär unga
oftast ärftliga förvärvade.multifaktoriell bakgrund. De kan ellervara
Hjärtat hos gris förefaller ovanligt stresskänsligt ochdessutom vara
flera undersökningar visar framkalla hjärtinfarkt hoskan ävenatt stress

djur. också åderförkalk-Gris delar människans benägenhet förunga
åtankening, vilket ibör ha vid dietföreskrifter för människan. Detman

angeläget kliniska för hjärtundersökningar utvecklasmetoderär att
sågris, ekokardiogram ultraljudsundersökningar,och kant.ex. att man

få säkrare kontroll förursprungsdjuren innan de blir aktuellaen av
ocksåtransplantation. finnas biopsierDet kan anledning övervägaatt

för mikroskopisk undersökning i varje enskilt fall transplantationinnan
hjärta från gris genomförs.av

Experimentella och kliniska erfarenheter

kliniska erfarenheternaDe transplantation grishjärta till människaav av
Påmycket begränsade. 1960-taletär transplanterades patient,en men

grishjärtat någrafungerade bara minuter. Orsaken bedömdes anti-vara
Årkroppsmedierad hyperakut avstötning. 1992 transplanterades ytter-

ligare patient antikroppsnivåer sänkts perfusion blo-en vars genom av
det grishjärta innan transplantationen utfördes. Patien-ett annatgenom

dog efter 24 timmar i hjärtsvikt. Avstötning förefaller troligten vara en
orsak den begränsade mikroskopiskaäven undersökning utför-om som
des inte ska visatha tecken detta.
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Hjärtan från griskultingar har transplanterats till nyfödda babianer.
Modellen valdes eftersom dessa saknar antikropparmottagareunga

gris, transplantaten detta inom dagar. Hjär-mot avstöttes trotsmen sex
från grisar har också transplanterats till babian och funge-tan transgena

någratill veckor före avstötning. finnsDet ingarat upp rapporter om
ingående fysiologiska studier, resultaten visar grishjärtatmer attmen

åtminstone kan uppfylla basala cirkulatoriskatemporärt krav hos ett
upprättgående djur.

6.2.6 Lunga

Det finns högre kärlmotstånd i lungkretsloppetrapporter ett hosom
gris jämfört med människa. Detta kan problem efter-avsevärtettvara

högt tryck i lungkretsloppet kan upphov till höger hjärthalvasom attge
sviktar.

Experimentella och kliniska erfarenheter

Grislunga har inte transplanterats till människa. Vid dubbelsidig trans-
plantation till babian upphörde funktionen inom 3,5 timmar p.g.a.
avstötning. Man noterade fördubbling motståndet i lungkretsloppetav
inom 15 minuter. Orsaken kan relaterad till fysiologiska skillnadervara
mellan gris och människa, alternativt till immunologiska reaktioneratt
påverkat. Skador på lungvävnaden orsakade syrebrist ellert.ex.av
avstötningsreaktionen kan också motsvarande effekter.ge

6.2.7 Lever

Levem kroppensär kemicentrum. Här framställs och omvandlas en
mängd Levemämnen. också, tillsammansär med njurarna, kroppens
viktigaste reningsorgan. Eftersom många de framställsämnen iav som
levern artspecifikaär det osannoliktär xenotransplantation dettaatt av

blir klinisk verklighet. Det däremotär möjligtorgan griscelleratt tem-
kan lindraporärt hos patient med leversvikt.symptomen en
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erfarenheteroch kliniskaExperimentella

ingårfrån i slagsgrislevercellerpågår försök därkliniskaredanDet en
patienter medhosblodetleverdialysmaskin för temporärtatt rena

utanförockså grisleverhelfall harleverfunktion. vissaIsviktande en
blodomlopp.patientensanslutits tillplastslangarviakroppen

återställashinnalever skallpatientensanvänds förMetoderna att egen
understödjaförpå allotransplantation elleriefter skada, väntan atten

visarläkningsfasen. Fleratransplanterad lever under rapporter enen
slaggprodukter.för vissaförbättrade blodvärdenreningseffekt medviss

i hjärnanockså påverkan tryckfår mental med högtLeversviktpatienter
placebo-påverkats positivt. Enhafaktorer skalloch dessaäven

behandlingpågår för verifiera resultatenkontrollerad studie att avnu
hurleverdialysmaskinen. Mindre finnsmed ämnenrapporterat om

misstänktmänniska. fallfungerar i Ettbildade i grisleverceller av
gris-produceratskoagulationsfaktorimmunreaktion mot som aven

fick mänsklig lever,patient sedanlevern har Dennarapporterats. en
svår diskuterar antikrop-i blödningsrubbning. Manavled omenmen

korsreagerade medkoagulationsfaktor sedangrisens mot-motpama
därigenomfaktor framställd i den mänskliga levem ochsvarande orsa-

kade blödningsbenägenheten.

6.2.8 Celler

många problem,Xenotransplantation hela innebär olöstaav organ
betydligt längremedan arbetet med överföring celler har kommitav

och bedöms ligga klinisk prövning i Sverige. Flera celltyper ärnära
iaktuella, bland leverceller, Langerhanska cellöarannat

bukspottkörteln, dopamin- och GABA-producerande celler GABAy-
arnino-butyric-acid i märgceller icentrala nervsystemet samt
binjurama. inkapslade leverceller iSom användsnämnts enovan

Inkapslademaskin för blodet patienter leversvikt.hos medatt rena
smärtlindringbinjureceller inplanteras under begränsad period fören

fungerar princip utsöndringenoch i inre läkemedelsfabriksom en men
interegleras Langerhanska cellöar och nervceller ärmottagaren.av

däremot transplantat idealt tidskall fungera under obegränsad ochsom
funktion kräver intrikat patien-samspel med andra hosett systemvars

ten.
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Leverceller

Se levern.ovan

Langerhanska cellöar

De Langerhanska cellöama ligger utspridda i bukspottkörteln. Hos
människa finns miljoner1-2 i innehållerkörteln. Varje fleraöar ö
celltyper med olika funktion. öbrukarDe betecknas med ochot,
eller A, B, och D och dessutom F. x-cellema producerar glukagon,
cellema producerar insulin och frånC-peptid störreen gemensam

ö-cellemaproteinmolekyl, och producerar somatostatin. F-cellerna
bildar polypeptid med hittills oklar funktion denna peptiden
kommenteras därför inte B-cellemahär. De insulinproducerandemera

flest, de glukagonproducerandeär oc-cellerna betydligt färre, medan det
endast finns enstaka och F-celler.

Insulin består två långa aminosyrakedjor bindsav som samman av
disulfidbrygga. Hormonet sänker glukoshalten i blodplasma, bl.a.en

bygga glukogen, fett och protein i kroppenatt anabolgenom upp
effekt. Aminosyresekvensen skiljer sig obetydligt mellan djurslagen,
vilket har gjort det möjligt utnyttja insulin från gris och nötkreaturatt
vid behandling diabetes. Hos vissa människor kan dock insulinav
framställt från djur antigent och antigen-antikroppsreaktioner kanvara
så småningom minska insulinetets verkan. Detta har emellertid sällan
inträffat människan fått grisinsulin.om

C-peptid polypeptidkedjaär spjälkats från förstadieten som av
proinsulin och sedan lagras tillsammans B-cellema.med insulin isom
C-peptid frisätts samtidigt insulin och kan i blodet. C-mätassom
peptidens sammansättning skiljer sig mellan gris och människa och har
därför utnyttjats för konstatera cellernas överlevnad efteratt
transplantation. C-peptidens betydelse kontroversiell,är fleramen
undersökningar påtyder C-peptid kan viktigt för bromsaatt attvara
senkomplikationer diabetes.av

Glukagon består enkel aminosyrekedja, harav en som samma
sekvens hos alla däggdjur. Detta hormon bör därför fungera efter
xenotransplantation. Homionet höjer blodsockerkoncentrationen i

sjunka.blodplasma denna riskerar Somatostatin finns i tvåattom
former med längre och kortare aminosyrasekvens. Detta hormonen en
finns också transmittorsubstans i hjärnan, hämmare till-som som av
växthorrnons insöndring från hypofysen i mag-tarmkanalen. Buk-samt
spottkörtelns produktion Somatostatin därför inte livsavgörande.ärav
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Experimentella och kliniska erfarenheter

Ö-transplantation Somutförs för bota insulinberoende diabetes.att
små och vide strukturella skillnaderna mellanärangetts arternaovan

såväli gris människagrisinsulin fungerar människa. Hosvet att som
stimuleras insulininsöndring propionsyra kan fungeraglukos medanav

stimuli hos exempelvis idisslare. Gris och människa harsom samma
B-cellemasblodsockernivå,normala vilket viktigt eftersomär

insulinutsöndring efter transplantationen tilläven anpassas ursprungs-
djurets blodsockernivå.normala Transplantation Langerhanskaav

från råttacellöar gris har botat diabetes hos hund.ochmus,
frånTransplanteras grisar fungerar transplantatetöar vuxna

omedelbart. frånTransplanteras vävnad fetala grisar krävs fleraen
långveckor utmognadsfas. Cellema dock till hormon-utmognar

producerande celler i individer inklusive människa.art,vuxna av annan
deI svenska patienterna förelågtransplanterades med grisöarsom

indirekta tecken insulinproduktion gris C-peptid, eftersommen
patienterna fortsatte nivånmed insulinsprutor kunde grisinsulin inteav
specifikt långHur cellerna fungerar sikt nybild-ochuppmätas. om
ningen celler fungerar efternormalt xenotransplantation idagärav en
oklart. diabetiskaHos har fetala Langerhanska fråncellöar grismöss
producerat såinsulin blodsockemivån hållits normal i två år,att änmer
dvs. ungefär djurens förväntade livslängd.

Det föreligger betydande strukturella skillnader mellan människans
och grisens C-peptid. Följaktligen skulle människor kunna utveckla
antikroppar grisens någraC-peptid, sådana intekunde identi-mot men
fieras hos de svenska patienterna. Endast mindre del molekylenen av
verkar ha biologisk aktivitet och det möjligt, inte heltär är ännumen
fastslaget, grisens C-peptid skulle kunna aktiv hos människa.att vara

Glukagon tillsammans med noradrenalin och tillväxthormon mot-
verkar lågför blodsockerhalt. Eftersom glukagon strukturellt likaär
hos gris och människa och noradrenalin och tillväxthormon kommer
från själv bör detta fungera eftermottagaren ävensystem xenotrans-
plantation.

Dopaminproducerande nervceller

Parkinsons sjukdom beror dopaminproducerande celler inomatt ett
bestämt område i hjärnan substantia nigra och striatum upphörcorpus

fungera. Orsaken okänd. Patienten drabbasatt är skakningar, för-av
sämrad rörelseförmåga och nedsatt ansiktsmirnik. Tillgänglig behand-
ling lindrar sjukdomens behandlingseffektensymptom, avtarmen
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vanligen någraefter år. Allotransplantation frånceller aborteradeav
foster har visats återställa och ibland helt medicineffekten ochersätta
förbättra patienternas tillstånd.

Dopamin substansär struktur lika hos antalär ett storten vars
djurarter och människa. Det tillverkar dopamin verkar docksystem som
ha högre aktivitet hos gris hos människa. De åter-än ämnenen som

dopamin från nervändslutet hartransporterar aktivitet medan ettsamma
de i nervcellema bryter ned dopaminet förekommer i tvåsysternav som

varianter hos människa, bara hos gris. Man de läke-attmen en anser
medel används vid behandling Parkinson bör ha effektersom av samma
på frånnervceller gris mänskliga nervceller.som

Experimentella och kliniska erfarenheter

Fetala dopaminproducerande celler har transplanterats mellan flertalett
artkombinationer. Transplantation sådana celler från grisav ger
förbättringar hos råttor och med kemiskt framkallad Parkinson-apor
sjukdom. Mikroskopiska studier visar dessa fetala celler utvecklasatt
till fungerande dopaminproducerande nervceller långamed utskott till
de relevanta delarna hjämvävnaden trots äratt mottagarenav en vuxen
individ De transplanterade cellerna verkar bildaart. flerav annan
utskott efter transplantation över möjligen beroende påartgräns atten
hämmande proteiner artspecifika.är

pågårNu försök i USA där dopaminproducerande frånceller
grisfoster transplanterats till hjärnan Parkinsonpatienter. Hos en
patient avled månad7,5 efter transplantationen visadesom
mikroskopisk undersökning endast mindre antal överlevande celler.ett
I enstaka fall har påtaglig symptornlindring placebo-rapporterats men
effekter kan inte uteslutas. För fastställa den terapeutiska effektenatt
pågår studier där sjukdomens utveckling hos transplanterade patien-nu

jämförs med utvecklingen hoster patienter genomgått placebo-ettsom
ingrepp.

GABA-producerande celler

GABA y-amino-butyric-acid transmittorsubstansär i centralaen
bromsar överledningennervsystemet mellan Vissasom nerver.

nervceller innehåller mycket GABA och kan odlas i cellkultur.
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Experimentella och kliniska erfarenheter

Transplantation GABA-producerande frånnervceller grisfoster harav
vid Huntingtons sjukdomprövats danssjuka obotlig neurologisken

sjukdom leder till rörelsestömingar och i senstadier demens.som grava
Preliminära har inte visat någon förbättring hos patienterrapporter som
transplanterats med GABA-celler från Sådanagris. cellerna ocksåhar
implanterats på patienter med behandlingsresistent epilepsi. Mycket
preliminära minskad anfallsfrekvens efterrapporter transplanta-anger
tionen, här behövsäven placebokontrollerade studier för bättremen att
bedöma behandlingens effekter.

Binjuremärgsceller

Binjurama består två delar, bark producerar kortisol,av en som
aldosteron och liknande substanser delmärg, detärsamt en som en av

I märgcellemaautonoma bildas substansemanervsystemet. adrenalin
och noradrenalin, tidigare.nämnts Dessutom bildar märgcellemasom
met-enkefalin, tillhör kroppens opioidsystem. Samtligasom eget
substanser bildas också i centrala där de transmittorer.ärnervsystemet
En deras effekter bromsaär smärtsignaler från periferinav att till
hjärnan.

Experimentella och kliniska erfarenheter

Transplantation allogena binjuremärgsceller har haft smärtstillandeav
effekter vid transplantation till ryggmärgskanalen hos patienter med
svåra Motsvarandesmärtor. celler kan isoleras i frånantal mycketstort

kalvar medan isolering från gris varit tekniskt mindreunga framgångs-
rik. Adrenalin, noradrenalin och enkephalin har struktur hossamma
nötkreatur och människa. Sådana kalvceller har placerats i en
skyddande kapsel och förts i ryggmärgskanalen får. Försöken
visade cellerna överlevdeatt och de smärtstillande substansemaatt
utsöndrades till den omgivande ryggmärgsvätskan. Kliniska försök har
inletts på Överlevandecancerpatienter svåramed smärtor. celler som
fortfarande producerade de smärtstillande substansema har återfunnits i
kapslar efter månader.än Vissa patienter rapporterademer mindresex

och minskandesmärtor morfinbehov. För utesluta placeboeffekteratt
har jämfört resultaten hos patienter fåttman fyllda respektivesom

kapslar. Studieresultatentomma inteår publicerade.ännu
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6.2.9 Sammanfattande kommentarer

kompliceratfysiologiskt mindreTransplantation celler sig änterav
redancelltransplantat harVissatransplantation hela typerorgan. avav

experimentellaSåväl övervägandenkliniskt. teoretiskastuderats som
finnsför detomfattning, kliniska erfarenheter talaroch, i begränsad att

terapeutisk effekt ska kunnafysiologiska förutsättningar för att en
uppnås sjukdom.vid diabetes och Parkinsonst.ex.

Många återstårstudier emellertid innan konsekvenserna trans-av
överblickas. Detplantation mellan gris och människa kanav organ

vår grisorganens fysiologiskafinns fortfarande brister i kunskap om
stånd.sådan forskning kommer tillegenskaper och det angelägetär att

fungerar fysiologiskt inutiFör vi skall kunna fastställa attatt organen
bibehålls tidkrävs god organfunktion under längremottagaren att en en

så utföras.efter transplantationen, kan och funktionstesteratt tasprover
motiverar försök genomförs ViDetta med mottagardjur.att apor som

intehar i detalj redogjort för fysiologiska skillnader finnsde som
ovanståendemellan och människa i redogörelse, dessa inteärapa men

xenotransplantation grismellan och bör kunnastörre än att apa ge
ovärderlig information fråninnan till organtransplantationsteget tas
gris till människa. Tidigare har överlevnadstiden för grisorgan
transplanterade till varit kort och forskningen har väsentligenapa
fokuserat på avstötningsreaktionen möjligheteroch hämma denna. Iatt
många studier har grisorganet varit dvs.ett extra mottagarensorgan,

hjärta eller njurar inte Sådanahar avlägsnats. studier kaneget egna
användas för undersöka avstötningsmekanismer, föratt men
fysiologiska studier krävs beroende detäratt mottagaren trans-av
planterade funktion. Idag kan från grisar iorganets transgenaorgan
vissa fall fungera månaderflera efter transplantation till vilketapa ger
möjligheter studera fysiologiska effekter xenotransplantationatt av mer
ingående och systematiskt vad skett hittills. Fullständigän som
kunskap kan dock fåendast efter transplantation till människa,
eftersom varje kombination mellan unik.ärarter

6.3 Smittrisk vid xenotransplantation

6.3.1 Inledning

Infektionspanoramat under ständig förändring,är tidigareser nya
okända infektioner återkomstoch och spridning gamla kändaav som

tuberkulos och malaria. Förändringar i befolkningskoncentrationt.ex.
år 2000 kommer hälften jordens befolkning leva i storstäder,attca av
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sociala faktorer och ekologiska förändringar viktiga orsaker tillär
detta. Den moderna sjukvården bidrager med för infektioneren
speciellt känslig individer, nämligen de erhåller immun-grupp av som
försvarshämmande behandling, vilket försämrat infektionsförsvar.ger

Under de åren25 har trettiotal tidigare okändasenaste bakterier,ett
parasiter och virus upptäckts kan orsaka allvarliga eller dödligtsom
förlöpande infektioner hos människa. En del dessa har upphovgettav
till mindre epidemier med hög dödlighet, Ebola-virus, andra hart.ex.
fått världsomspännande spridning humant immunbrist virus HIV.som
En del dessa smittämnen sprids från djur till människa ochav nya ger
upphov till sjukdom eller infektion kallassom zoonos.

6.3.2 Exempel smitta orsakad medicinskaav
åtgärder

Framställningen effektivt vaccin polioettav mot ett stortvar
medicinskt genombrott. Sannolikt kommer polio iatt utrotatvara
början 2000-talet. Introduktionen det första levande vaccinetav av
hade emellertid kunnat få mycket allvarliga konsekvenser. För
framställningen detta vaccin odlades poliovirus njurceller frånav
rhesus- och cynomolgusapor. Dessa celler visade sig infekteradevara
med apvirus inte vållatett synlig infektion cellerna. Vaccinetsom av

till miljoner människor visade sigsom kontamineratgavs medvara
detta tidigare okända virus SV40. Fortsatta undersökningar SV40av
visade det kunde upphov tillatt hos nyfödda hamstrar.ge cancer
Lyckligtvis detta virus inte människa.gav cancer

Blodtransfusioner viktigär och livsräddande behandlingsforrn.en
Det gäller för rad blodprodukter framställssamma för bl.a.en attsom
behandla blödarsjuka och förhindra livsfarlig utvecklingen av
antikroppar hos mödrar riktade fostrets blodkroppar Rhmot
immunisering. Både blod och blodprodukter från till friskasynes
blodgivare har visat sig kunna innehålla flera farliga virus som ger
upphov till gulsot Hepatit B-t.ex. och C-virus iblandmed allvarliga
kroniska tillstånd ledande till levercancer. Idag blod och blodproduk-är

säkrare då blodgivareter virusbärareär upptäcks vid screening.som
Allotransplantation idag effektivär behandlingsforrn, nären man

inte kansätt behandlaannat förloratett sin funktion.organ som
Beroende på viktiga medicinska framsteg med kunskap väljaattom
lämpliga organdonatorer och behandling med immunförsvarshäm-
mande medicin kan idag framgångsrikt transplanteraman raden organ,

njure, lever, hjärta,t.ex. lunga och benmärg. Den nödvändiga behand-
lingen med immunförsvarshämmande mediciner medför patientensatt
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blirtransplanterade tyvärrimmunförsvar tolererar det organet mermen
infek-vanligastelivshotande. Deinfektioner kankänsligt för varasom

cytomegalovirus,med transplantatöverförastionema kan är mensom
nuvarande kunskaperMedC-virus förekommer.hepatit ochB-även
i bemästrasdessa problemmöjligheter kanoch diagnostiska settstort

ändå risk.utgörmen en

6.3.3 Zoonos

djur ochöverföras mellansjukdom kan män-En är somzoonos, en
bakterier,srnittämnen virus,orsakas skildaniska. Zoonoser somav

Överföringen frånsådana djursmittämnenparasiter.och avsvampar
smittöver-olika Till de vanligaste hörtill människa kan ske sätt.

Överföring med levandeföring via livsmedel. direkt kontaktgenom
också överföringliksom indirektsmittbärande djur förekommer t.ex.

mångaVidprimärt smittats djur.insekter, avgenom angrepp av som
smittotillfället inte sjuka endast bäraredjuren vidär utan avzoonoser

i Sverigesrnittämnet. vanligaste rapporterade fallDe utgörav zoonoser
Salmonellabakteriertarmsjukdomar Campylobakter- ochorsakade av

också sork-vanligen sprids via livsmedel. Till de vanligaste hörsom
virus.feber och fästingbuma hjäminflammationer orsakassom av

inandningSorkfeber njursjukdom och smittan spridsär en genom av
frånvirus via direktkontakt avföring skogssork.eller med urin eller

Virus orsakar fästingburen hjäminflammation finns i blodet hossom
smågnagarevilda fästingar spridasoch kan via till människa.

förmågansjukdomsalstrande förloppet kan bliDen och kliniska
fråndrastiskt och oförutsebart förändrat smittämne överförs sinnär ett

naturliga tillvärd Ett välkänt exempel virus, herpes B,ärart. etten ny
infekterar makakapor. Hos sin naturliga värd detta virussom ger upp-

hov till blå-latent sovande infektion med oregelbundna utbrotten av
i huden. När detta virus smittar människa det upphov till hjäm-sor ger

hinneinflammation med 70 mortalitet.%
det följande någraI redovisas exempel infektioner inte kansom

kallas för i vanlig mening smittämnet fråndär överförtszoonoser men
djur till människa.

Ett influensaexempel där gris kan mellanvärd och orsak tillär vara
uppkomst varianter influensavrius kan utlösa världs-av nya av som

Fåglaromspännande epidemier pandemier. bärare antalär ett stortav
olika varianter influensavirus via träck smitta grisar.kanav av som

Grisar också frånkan infekteras influensavirus människa. Vidav sam-
tidig infektion från bådevirus fågelmänniska och blandningkanav
s.k. rekombination de olika virus upphov tillav arvsmassa ge ny
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variant influensavirus kan infektera människa. Då inget försvarav som
för denna finns hos människa hantyp explosiv spridning skenya
Spanska sjukan, Asiaten, Hong Kong. Den snabba spridningen beror
på luftburen smitta.

Ett exempel den s.k.är variantenannat Creutzfeldt-Jacobsnya av
sjukdom en dödligt förlöpande hjäminflammationtyp med allav som
sannolikhet orsakats den epidemi uppstått bland kor i Englandav som
galna ko-sjukan. Denna sjukdom exempelutgör katastrofalett
oväntad effekt förändring i uppfödningen kor kött-benmjölav närav
producerat från kadaver infördes fodertillskott. Kadaverrnjölet harsom
visat sig kontarninerat med speciellt smittämne, prionvara ett som ger
upphov till dödligt förlöpande hjäminflammation hos nötkreatur.
Sjukdomen upptäcktes 1986 och epidemin nådde sitt maximum 1992-
93 där årligen 35 000 fall konstaterats. Totalt har 180ca 000 djurca
insjuknat. Genom åtgärderrad bl.a. förbud kadaverrnjölen mot är
epidemin under kontroll och avklingande. 1994nu upptäcktes antalett
fall hos människa form sjukdomen Creutzfeldt-Jacobav en ny av som
hade särdrag har gjort starkt misstänkeratt smittasom denman typav

prion förorsakat epidemi bland kor. Hittillsav harsom 30-tal fallett
konstaterats.

Den pågående HIV pandemin är tragiskt exempelett konse-
kvensen introduktion till människa virus frånav djur. Datanytt talarav
för HIV utvecklatsatt överföring från schimpans tillgenom en
människa i Centralafrika apvirus kallat SIV.ett Fastän denav
ursprungliga infektionen uppstod före 1960 det grund dentog av
långa latenstiden mellan smitta och klinisk bild ca år10 minst två
dekader spridning innantyst HIV identifieradesav orsak till aids.som
Under denna tid hade också infektionen fått så spridning ochstoren
blivit så svårkontrollerad den idagatt pandemisktutgör hot.ett

6.3.4 Xenotransplantation och smitta

Vid xenotransplantation införes djurvävnad i människa och normala
försvarsbarriärer förbigås. Transplantationen skapar intim långoch
kontakt mellan djurcell och människocell möjliggör ellersom
eventuellt underlättar överföring intracellulära smittämnenav som
finns i ursprungsdjurets vävnad och kan upphov till infektion,ge xenos.
Smittöverföring kan också ske via vita blodkroppar kan finnassom
kvar vid transplantation hela Immunförsvarshämmandeav organ.
behandling och åtgärderandra förgörs kringgå immunologiskaattsom
barriärer för möjliggöraatt xenotransplantatetacceptans kanav
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infekterainte kansmittämnenöverföringunderlättaytterligare somav
förhållanden.normalaundermänniska

tillorsaktänkbarateoretisktmikroorganismer ärAlla somtyper av
gris detorsakerfleraföregående avsnittframgår ärSom avavxenos.

Vidursprungsdjur.tänkbarhand xenotrans-i förstadjur är somsom
specifikts.k. SPFdefinierade djur,mikrobiologisktkommerplantation
miljö förspecielliSådana födsdjuranvändas.djurpatogenfria att upp

provtagning ochockså följas medDjuren kaninfektionsrisk.minskaatt
Grisarna kommerinfektion.eventuellförekomstundersökas av

smittämnenkändaallapå förekomstundersökasnaturligtvis att av nu
finnsdiagnostiskadärklassiskaförorsakar testerzoonoser,som

våreftersommåste skehärrevideringkontinuerligtillgängliga. En
karakteriserats.två virusnyligen harständigt ökar,kunskap t.ex. nya

ochmänniskaE-virus hoshepatitmedbesläktatdemEtt är näraav
ochtill gulsotupphovhepatit Esvinhepatit E. Det humanabenänmt ger

ocksåAfrika och harAsien ochi Indien,endemisktförekommer gett
potentielltbetydelsevirusepidemier. Dettaupphov till stora som

okänd.xenotransplantationfara vidsmittämne, eller är ännuzoonotiskt
iparamyxovirusfamiljenvirus tillhörandeandraDet är ett som

tillSpridningfrån griskultingar.dödfödda män-Australien isolerats
påvisats.följd harsjukdom tillinfluensaliknandeniska med

artspecifika sjukdoms-för svinmåste förekomsten kändaVidare av
förökasig oförmögnahittills visatmikroorganismerframkallande som

xenotransplantationvideftersom desig utanför värddjuret analyseras
virusParvovirus exempelinfektionsrisk.möjlig ärutgör ett som

uppstod1978konsekvenser.värddjursspecificitet medförändrat stora
sjuklighet ochmed höginfektion hos hundarvärldsomspännandeen ny

från kattparvovirustill epidemidödlighet. dennaUrsprunget ettvar
så virus kundemutation förändrat sin ytstruktur attsom genom

infektera svin.parvovirus kaninfektera hundar. Fyra typer av
problemati-smittämnen denVirus den utgör störstaär somgrupp av
förökar sigxenotransplantation. Viruspotentiella risken vidken och

vidMånga sovande fas och kanintracellulärt. har latentenbart spe-
Vissa virus kantill infektion.ciella stimuli aktiveras och upphovge

överföra smittan tillintegreras i och kan därvid nästaarvsmassan
vållat Retrovirusgeneration. Retrovirus den störstär oro.grupp som

tvåfinns och endogena.typer,av exogena
på förklaringama till denretrovirus HIV. EnExempel ärexogent av

långa symptomfria latenstidenspridningen infektionen denärstora av
aids uppträdermed samtidigt smittbärarskap innan kliniska tecken

år. formvirus orsak till speciell5-10 En s.k. HTLVär ärtyp enannan
blodcancer. Infektion latensperioder till 30-40med HTLV harav upp

år innan endemisk spridning isjukdom uppträder. sjukdom harDenna
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framför allt södra Japan. Man denna sjukdomäventror att ursprung-
ligen har överförts från apa.

Naturligtvis kommer inte blod, vävnad eller infekte-ärorgan som
rade med kända retrovirus bli accepterade xenograft.exogena att som

måsteDet emellertid poängteras kunskapenatt retrovirusom exogena
Ännuhos gris inkomplett.är testmetodemaär inte tillräckligt känsliga

för helt frånvaroatt garantera retrovirus.av exogena
Alla ryggradsdjur har i sin integrerat eller mindrestörrearvsmassa

delar sekvenser retrovirus Dessa speciella sekvenserav arvsmassa.
kallas endogena retrovirus och alla ryggradsdjur har under evolutionen
plockat många sådana sekvenser sannolikt spår tidigareupp som av
retrovirusinfektioner. De finns plats i hos allasamma arvsmassan
individer De flesta retrovirussekvenserav "tysta"samma ochras. är
flertalet har tiden förloratöver sin förmåga initiera replikation ochatt
därmed infektion. Emellertid finns hos del möjlighet till aktiveringen
och smittsamhet. Sådana endogena retrovirus kan deäven nonnaltom
inte är i sin naturligapatogena värd orsaka infektion hos djurart.annan

Det finns belägg för endogent retrovirus kanatt korsa artbarriärer
och upphov till infektion. Genom s.k. sekvensanalysge har funnitman

retrovirus orsakaratt leukemi hos gibbon harsom överförts frånapor
endogent retrovirus hos finns i regionmusart i Sydost-som samma
asien. På motsvarande har endogentsätt retrovirus från varitgnagare

till katt-leukemi virus.ursprung
Arvsmassan hos alla svinarter hartama undersökts hittillssom

innehåller integrerade delar endogena retrovirus kallade PERVav
Åtminstoneporcine endogenous retrovirus. två dessa s.k. provirusav

PERV-A och PERV-B, kapablaär syntetisera fullt infektiösaatt
virioner har visats kunna infektera humanasom celler in vitro. Trots en
lång historia med intim kontakt mellan människa och tamsvin har
human PERV infektion inte kunnat påvisas. Detta emellertidär ingen
försäkring då de speciella förhållandena vid xenotransplantation kan
underlätta överföring smittämnen. Dessutom innebär denav genetiska
modifiering svin nödvändigär för fåav som transplantatatt accept av
och undvika den hyperakuta reaktionen se avsnitt 6.1 i detta kapitel

retrovirus från djuratt svin tidigare har inaktiverats dennasom av
reaktion inte längre dettagör grund den genetiska förändringenav
på cellytan. Experimentella försök tyder virus förökatatt sig isom
vävnad från svin därmedtransgena blir såanpassade de skulleatt
lättare kunna överleva i och infektera humana xenograft mottagare.

Det är oklartännu överföring infektion PERV frånom svin tillav av
kan ske in vivo. Försök harapa utförts där njure från svin har

transplanterats till cynomolgus Inga tecken infektion medapor.
PERV kunde Vidare har nyligen genomförts tvåses. uppföljningar på
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studiegällerfrån gris. Detcelltransplantationerhållitmänniska ensom
grisbukspottkörtel ochfrånerhållit cellöarpå diabetespatienter10 som

spårfrån grisfoster. Ingamed hjärncellerbehandladepatienter24en
Åtta ingår idiabetespatienterkunde dessainfektionPERV enses. avav

medbehandlatspå 160 patienter,genomförd studienyligen som
förekomsteventuellundersöktsgrisvävnad,utnyttjande avsomav

Majoritetenmetodik.tillgängligakänsligasteutnyttjandemedPERV av
extracorporealmedbehandlatshar131 stycken,patienterna,av

kundegrisnjure. ingeneller Hosgrismjältemed grislever,perfusion
hosfyndpåvisas. viktigtinfektion Etttecken PERV attvar

griscellerkvarvarandekundemed grismjältebehandladepatienter23
behandlingstillfället.årlång till 8,5 efterpåvisas tid, ända upp

underlättandegrisar förVid framställning transgena avav
underlättaerhålls effekt kanxenotransplantation somen annan

humanagrisar uttryckesspeciesbarriären. Iinfektion över transgena
virusvissaxenograft mottaglig för humanakancellreceptorer görasom

innebäramåsslingsvirus. kanmorbilli Dettacoxsachie B ocht.ex. en
och vidtillsvinvirus adaptera sig humanamöjlighet för receptoreratt

vävnad. Dettaföröka sig i humanxenotransplantation infektera och
också infektera transplantatet.humana virus skulle kunnainnebär att

med virustransplantatet kan infekterasteoretisk riskEn är även att
för gris.patogena

sekundärtill vidare risken förviktigt riskmoment hänsynEtt äratt ta
smittämnet förökar sig hosspridning till omgivningen. Beroende var

uppstår Dåolika möjliga smittvägar.den infekterade individen
uppstå, ocksåspridningförökning sker i luftvägarna kan luftburen som

svåraste skullekontrollera jfr influensa. smittvägden Dennaär att
xenotransplantation lunga. Vid denkunna aktuell vid typav avvara

finns det riskoch celltransplantation hittills diskuterats attorgan- som
den smittvägeventuellt infektiöst smittämne spridas till blodet ochkan

kroppsvätskor jfr HIV.i första hand kan befaras via blod ellerärsom
områdeområden vår inom dettaDet finns betydande där kunskap

följerforskningsinsatser.begränsad och kräver Härännu är storasom
frånnågra på frågeställningar. retrovirusexempel endogenaHar

förmåga människa andraursprungsdjur gris infektera Kanatt
från infektera människa Harmikrobiologiska smittämnen gris xeno-

förmågainfektioner någon sjukdomsframkallande Kan xenogenagena
modifie-infektioner till Underlättarspridas omgivningen transgena

kringgå immunologiskaringar åtgärder utförs föroch andra attsom
smittrisk vidbarriärer uppkomst xenoser Vilken skillnaden iärav

xenotransplantationtransplantation eller celler Innebär enav organ
risk rekombination adaptation smitt-ökad elleratt patogenanyagenom

uppstårämnen
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6.3.5 Avslutande synpunkter

Det uppenbart det vid xenotransplantationär finns risk för smitt-att att
kan överföras kan leda till infektionämnen kan allvarlig.som som vara

Smittan kan möjligen också infektera inte bara den transplanterade utan
spridas till omgivningen. finns inteäven Här tillräckliga kunskaper och

kan inte förutsäga utfallet.ännu Smittämnen i xenotransplantaten
kan hittills okända och/eller dvs. intepatogenervara xenotropa,vara
sjukdomsframkallande hos värddjuret, kan orsaka sjukdom hosmen
människa. Nya Smittämnen kan orsaka tidigare inte kända kliniska
syndrom med okänd latenstid, och diagnostiska kan saknas förtester
sådana smittämnen.

Det finns därför risk xenotransplantation kan leda till bety-atten
dande infektionsmedicinska problem varför smittskyddsaspekter måste

viktig del iutgöra övervägande och hantering problematikenen av
kring denna fråga.

6.4 Kommitténs seminarium smittriskerom

i samband med xenotransplantation
Mot bakgrund riskbedömningen vid xenotransplantationattav
fokuserats på överföring smittsam sjukdom från djur till människaav
beslöt kommittén anordna internt seminarium för bredatt ochett en

genomgång tillgängliga data. Seminariet genomfördes dennoggrann av
8 Två1999. internationellt erkända området inbjödsmars experter

hålla sin övergripande föreläsningatt och därefter delta i diskussionvar
med kommitténs medlemmar och med särskilt inbjudna nationella

bådaDe utländskaexperter. experterna var:
Professor David Onions, virusexpert vid avdelningen för veterinär-

patologi i Glasgow och också knuten till Q-One Biotechär Ltd,som ett
företag iär säkerhetsvärdering biologisktengagerat material försom av
medicinsk behandling. Detta företag samarbetar i sin med Imutran itur
Cambridge, Novartis helägt företagett inriktat påärav som
xenotransplantation med gris ursprungsdjur.transgen som

Louisa Chapman, infektionsläkare verksam vid CDC Centers for
Disease Control and Prevention i USA, där hon arbetat med framatt ta
riktlinjer gällande förutsättningar för kliniska försök med xenotrans-
plantation.

Deltagande nationella professor Jan Andersson,experter var
Infektionskliniken, Huddinge sjukhus, professor Jonas Blomberg, avd
för klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, docent Erik
Larsson, avd för patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Vet.med.

5 19-1989
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Veterinännedicinska Anstalt,doktor Magnus Simonsson, Statens
avd för Virologi, Huddinge sjukhus,Uppsala, professor Anders Vahlne,

Smittskyddsinstitutet,professor Britta Wahren avd för Virologi,
VeterinärmedicinskaStockholm docent Per Wallgren, Statenssamt

Anstalt, Uppsala.
båda inbjuda föreläsarna i efterhand skriftligDe har lämnat

originalspråket bifogasdokumentation, engelska betänkandetsom
bilaga 2 ochsom

genomgångDavid Onions inledde bred infektionsriskermed aven
vid Xenotransplantation. fokuserade gris ursprungsdjurHan ochsom

frånde virus kan tänkas ha vid transplantation gris tillbetydelsesom
människa. Xenotransplantation innebär specifik risk, dels atten genom
den transplanterade vävnaden skyddsbarriärer hudgängsepasserar som
och slemhinna, dels immunförsvar hämmas föratt mottagarensgenom

undvika avstötning. Till detta kommer den inverkan eventuellatt en
genetisk modifiering ursprungsdjuret kan tänkas ha.av

Bland de virus förekommer finnshos svin del saknarsom en som
veterinärrnedicinsk betydelse, inte kan frånbortse vidmen som man

fråntransplantation gris till människa. Forskning med inriktning
Xenotransplantation har därför lett till utveckling diagnostiskaav nya

Mångaanalyser. virus kan exkluderas speciella uppfödnings-genom
förhållanden. Virus kända för kunna dvs. virusär attsom ge zoonos,

frånöverförs djur till människa och där skapar infektion, bedömssom
någoninte ökad risk förutgöra allmänheten i anslutning till

xenotransplantation. finnsHär möjlighet till bådekontroll genom
uppfödningsförhållanden och vaccination. En eventuellgenom
förekomst hittills okända virus innebär naturligtvis särskildav en

Ävenosäkerhet. arbetsinsatsen finns möjlighet medär stor attom
molekylärbiologiska metoder utreda förekomst främmande DNAav
eller RNA i vävnaden.

Särskild uppmärksamhet ägnade David Onions PERV. Detta är
virus ingår i grisens och därmed inte kansom arvsmassa som
exkluderas speciella uppfödningsförhållanden eller avel.genom genom
PERV ingen infektion hos ursprungsdjuret och har tidigareger man
inte PERV kunde leda till infektion hos människa. Olikatrott att
forskargrupper har emellertid under andra halvan nittiotalet kunnatav
visa PERV under vissa experimentella förhållanden kan infekteraatt
mänskliga celler. Infektionsförmågan bedöms låg samtidigtsom som
det svårt utesluta möjlighetenär PERV-infektion hosatt av en

xenotransplantat. Möjligheten sådanmottagaren ettav attav en
eventuell infektion skulle kunna sprida sig till näramottagarens
kontakter och sedan vidare till allmänheten bedömdes änsom mer
osannolik, också det omöjligt heltär utesluta.attmen
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David ansågOnions inte tillgängliga utgjorde fördata grundatt att
avstå från fortsatta ansträngningar med inriktning xenotransplanta-
tion. Däremot menade han bör försiktigt fram med kliniskaatt man
försök. En viktig informationskälla den kartläggning gjortsär som av
samtliga genomgått någonkända patienter form xenotransplan-som av

Bådetation. David Onions och Louisa Chapman har medverkat i denna
undersökning vid någrasymposiet de förhindrade attmen var ge
preliminära data. Under förutsättning denna undersökning inte givitatt
några tecken PERV-infektion hos bör, enligt Davidmottagarna
Onions, väl övervakade kliniska försök kunna genomföras. Rapporten
publicerades Science 1999 och hade kunnati i augusti inte påvisaman

fall infektionnågot med PERV, Onions6.3 menadeavsnitt attav se
transplantation celler i första hand föredra, eftersomattav vore
transplantation hela både innebär överförande störreav organ av
vävnadsmängd och sannolikt krav immunförsvarshämmandestörre
behandling Om det visar sig PERV överföres tillmottagaren. attav
människa och skapar infektion där, kan kanske skapa skyddettman
med hjälp vaccination. En alternativ möjlighet framtidaär attav
teknologi med kloning kan leda till framtagning grisar heltärav som

frånfria PERV.
Louisa Chapman redogjorde för de olika hälsovårds-amerikanska

myndigheternas framtagning riktlinjer för förhindra infektiösattav
sjukdom i samband med xenotransplantation. Ett utkast till riktlinjer
har efter debatt revideratsöppen och förväntas hälsovårds-antas av
ministern efter diverse olika återmyndigheter fåtthar uttala sig. Enatt
rådgivande kommitté kommer inrättas hälsovårdsrninisternunderatt
SACX The Secretarys Advisory Committe Xenotransplanta—on
tion. Denna kommitté kommer värdera ansökningar kliniskaatt om
försök med xenotransplantation ocksåoch forum för allmänutgöra ett
diskussion vetenskapliga, medicinska, legala, etiska och samhälls-om
frågor vad gäller xenotransplantation. Man utvecklaattavser en
nationell databas för få samlad information från olika kliniska för-att
sök. Stort läggs den tillståndsöker för kliniska försök,ansvar som
både vad gäller kontroll ursprungsdjur och uppföljning patienterav av
inklusive uppbyggnaden biobank för i minst år.50attav spara prover

föreskriverMan också vilka bör ingå i detexperter teamsom som
genomförplanerar och xenotransplantation och protokoll föratt

kliniska försök inte bara ska den centrala kommitténaccepteras utanav
också lokal kommitté för djurskydd och för biosäkerhet. Det krävsav

deltagande fårpatienter adekvat informationatt och de sittatten ger
samtycke inte bara till försöket till livslångäven uppföljning ochutan
obduktion. Patienten ocksåska informeras den osäkerhet råderom som
vad gäller överföring infektion, både till patienten och till patientensav
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innehåller ocksåkontakter. Riktlinjerna detaljerade kravnära upp-
följning födo-och kontroll ursprungsdjur. Till exempel ska allaav

och eventuell medicinering dokumenterad minstämnen vara en genera-
bakåttion i tiden för alla ursprungsdjur.

bådaEfter de föredragningama följde allmän diskussionen som
strukturerats med hänsyn till faktorer relaterade till ursprungsdjuren,
till transplantation och till faktorer berör mottagandetyp av som
patient. Beträffande ursprungsdjur grisöverens äratt mestvar man om
aktuell, åtminstoneandra djurarter bör inte uteslutas, inte för cell-men

såvältransplantation. Av etiska biologiska skäl inteaccepterassom apa
ursprungsdjur. ifrågaDäremot kan komma mottagardjursom apa som

vid preklinisk xenotransplantationforskning. förutsättning förEn upp-
födning djurhållningoch ursprungsdjur inomdet kan skeär attav

för svensk djurskyddslag. Detta gäller blirdet aktuelltävenramen om
med import ursprungsdjur eller organ/celler.av

Transplantation celler bedömdes mindre riskfyllt, ävenav som om
transplantation hela och i alla fall extracorporeal perfusionav organ av
hela ifråga.kan komma avstånd frånDäremot tillsvidaretogorgan man
xenotransplantation lunga bakgrund den potentiella riskenmot attav av

åstadkommadärmed luftburen smitta. Vad gäller infektionsrisken för
mottagande patient påverkas ocksådenna hur mycket och vilken typ av
immunförsvarshämmande läkemedel måste pågårHärsom ges. en
intensiv utveckling, mål skapa läkemedel hindrarär attvars som
avstötning samtidigt påverkanegativt patientens immunförsvarutan att

infektioner.mot
För detaljerad läsning hänvisas till Onions och Chapmans respek-

tive bilaga 2 och 3.rapporter



SOU 1999:120 Djurskyddsmässiga utgångspunkter 133

Djurskyddsmåssiga utgångspunkter7

xenotransplantation och djurens-
välfärd

7.1 Inledning

Användande djur för transplantationsändamål kan förefalla ganskaav
okontroversiellt djurskyddssynpunkt eftersom alla tamdjur hålls förur
människans skull. Skälen kan nyttoinriktade inom animalie-vara som
produktion och biomedicinsk forskning eller nöjesbetonademer som
hållandet sällskapsdjur. För samtliga ändamål bedrivs traditionellav
avel, och i vissa fall genmodifiering, för nå bestämda mål såsomatt
snabbare tillväxt och bättre köttkvalité inom animalieproduktionen,
framtagande djurstammar med vissa sjukdomar inom den biomedi-av
cinska sektorn, eller vackrare utseende och bättre bruksegenskaper
inom sällskapsdjurssektom. Människan bestämmer tamdjuren skallom
få födas, hur länge de skall få leva och hur de skall avlivas. Dessutom
ingriper vi mångai vilda djurs livsbetingelser både direkt t.ex. genom
jakt eller fiske och indirekt t.ex. miljöpåverkan.genom

Vi har sedan länge transplanterat vävnader från djur till människor
för medicinska ändamål t.ex. hjärtklaffar från gris, det har dåmen
gällt frånvävnader djur ändå slaktats. Den principiella frågansom nu

ytterligareär antal djur fåskall födas ochett avlivas för för-om attupp
bättra människans levnadsvillkor. Eftersom det här handlar svårtom
sjuka människor, kan räddas till livet alternativt få avgörandesom en
förbättring sin livskvalité, har det motiverat mycketav ansetts att
seriöst frågan. Mångapröva i transplantera djurorgansteg attprocessen
till människa emellertidär okända. dettaännu I kapitel diskuteras om
djurens välfärd kan komma i fara.
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Djuretik7.2

intensivt underFrågan välfärd rättigheter har diskuteratsdjurs ochom
djurkan inte bara kunskaperna1900-talet. En orsak utanattvara om

Frånvårt umgås tidigare hamed dem har förändrats.sättäven attatt
Relationen till djur harvarit nyttodjur har alltfler blivit sällskapsdjur.

Skillnadendärmed förändrats och blivit empatisk, präglad inlevelse.av
djur och människor inte längre lika tydlig Uddenberg 1995.mellan är

vår utnyttjamedfört tveksamhet det gällerDetta har större när rätt att
hanteringendjur försöksdjur. tveksamhet gäller särskiltDenna avsom

deI synnerhet schimpanser visar beteende, tyder ärett attapor. som
sitt vilketmedvetna jag och de medvetet kan lösa problem",attom

några frånför särskilja människande kriterierär använts attav som
sådanadjuret Pennini till1999. Det naturligt tankar lederär att att

måstedjuren har intressen rättigheter,och respekteras.som
etiker filosofer ocksåFlera och har försvarat djurens rättigheter. Ett

centralt begrepp i denna debatt uttrycket vilket innebärspeciesism,är
artdiskriminering. Termen spreds internationellt i första hand genom
Peter Singers bok Animal Liberation" 1975. Huvudbudskapet i
denna bok diskriminering varelser enbart derasgrundär att anav av

påomoraliskt rasdiskriminering omoraliskt.är sätt ärsamma som
Konsekvensen blir lika hänsyn till lika intressen bör gälla ävenatt
beträffande djur. När det gäller lidande Singer djur ochattanser
människor jämlika. Denna tanke fanns redan hos 1700-talsfilosofenär
Jeremy ansågBentham fråganden avgörande djurskyddsetiskaattsom
inte djuren kan tänka logiskt eller tala de kan lida.är Fogutanom om
för detta finns i hjärnans anatomi, där de delarsätt att resonera som
aktiveras vid smärtfömimmelser relativt lika hos människor ochär
djur. Det skiljer människans utvecklade hjämbark, vilketärsom mer

hon bl. kan fruktagör och död vadsmärtaatt sätt änett annata.
djuren gör.attanser

En förgrundsgestalt inom djuretiken förTom Regan,ärannan som
fram sina tankar bl. i boken "The forCase Animal Rights" 1983.a.
Regan utgångspunktenden bästa det finnsatt är att antar attanser man

inneboende värde hos varje individ. Jamieson och Regan 1994ett
framför vidare bevisbördan för djuren åsamkasinte lidandeatt att l
måste ligga hos forskaren inte joch hos dem försvarar djurens rätt.som
Bedömningen vad skall lidande bör ske klokaav som anses som av

kompetens.människor med bred De djurförsök tillåtaskan iattanser
undantagsfall, möjligheterna till alternativa lösningar bör stödjasmen
mycket aktivt.mer
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Flera etiker anför bör moralisk hänsyn till djur,argument att taman
och deras tankegång finns i konceptet friheterFem fonnule-om som
rades 1965 Brambell-kommittén, reviderad Farm Animalav senare av
Welfare Council" 1993. fem frihetemaDe lyder i översättning:

frihet från1 hunger, och felaktig utfodring, från2 frihet obehag,törst
frihet från3 skada och sjukdom, 4 frihet utförasmärta, normalt bete-att

frånende frihet fruktan,5 lidande och stress".samt

"femDessa friheter" kan istället såsomuttryckas positivt djur haratt
få god uppleva välbehag,rätt ha god hälsa och kännaatt mat, trygg-en

het Sandøe 1996.
måsteMan dock medveten vår kunskap hur djurenattvara om om

upplever sin situation fortfarande otillräcklig och det kanär att vara
svårt entydigt förstå vad visst beteende betyder.att ett

Tillåtande djurförsök kan emellertid inte betraktats enbartav som
etiskt problem. Enligt Forsman 1993 berör frågan djurförsökett om

Äretiska också vetenskapligautöver och politiska aspekter. djurförsök
viktiga för finna kunskap Hur relevanta försök djuratt är närny

egentligen vill hur människan skulle reagera Det funda-veta ärman
frågormentala vetenskaplig synvinkel. Ur politisk synvinkelur upp-
frågorkommer såsom allmännytta och skall besluta vadvem som om

tillåtas.kan frågorDessa och begreppet djurens rättighetersom
animal rights har diskuteras i olika fora i samband med xeno-
transplantation. I den s.k. Kennedy-rapporten kommer fram till attman
djuren har vissa rättigheter såsom få sina intressen tillgodoseddaatt
och viktigt intresse minimera lidandet.att är Gris,ett inteatt men apa,
ansågs acceptabelt ursprungsdjur, och genmodifiering grisävensom av
kan tillåtas grisen i allt väsentligt fortfarande gris. fåApa kanärom en
användas mottagardjur i begränsad utsträckning ocksåse nedan.som
Många dock ytterligare bör sig finna bättreatt ansträngaanser man att
behandlingsmetoder för underliggande sjukdom, stödja forskning om
odling embryonala stamceller i stället för fortsätta inomav attm.m.
xenotransplantationsornrådet och detta inte minst med hänsyn till
djurens intressen Engels 1999.

7.3 Svensk djurskyddslagstiftning
Innebörden 19 § i djurskyddslagen har såtolkats det tillåtetav äratt att

djur förutsätta visst mått lidande detta kan förutses leda tillav om
mindre lidandeavsevärt för människor och andra djur. De djurför-

söksetiska nämnderna har till uppgift viktningengöra mellanatt
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djurens lidande före, under efter försökeneventuella och dengentemot
potentiella försökens resultat. ansvarige veterinären ochDennyttan av
försöksledaren särskilthar det gäller forskning i sambandnärett ansvar
med xenotransplantation eftersom grisarde föds resultatettsom som

den experimentella genmodifieringen kan skadade okäntav vara
innebärDetta störningar kan otydliga,sätt. att symptomen vara men

inte desto mindre allvarliga. Om otillbörligt uppstårlidande hos djuren
måste åtgärdasdetta snabbt med rimlig behandling sådanoch inteom
finns måste djuren omedelbart kunna avlivas smärtfritt sätt.ett

7.4 Konsekvenser för djuren i olika faser

Konsekvenserna för djuren kan olika de skall användas ivara om pre-
klinisk forskningfas, klinisk forskningsfas eller behandlingsfas se
kapitel 16. Varje fas kan innebära särskilda konsekvenser för djuren
och diskuteras därför separat.

Flera skäl och överväganden har lett fram till gris detatt anses vara
lämpligaste ursprungsdjuret för xenotransplantation medan apa anses
uteslutet. Apor tillräcklig storlek och i tillräckligt antal kommer inteav

finnas tillgängliga delvis för de tillhör skyddadeatt t.ex.att arter
schimpanser delvis för deras dräktighetstid lång och de föderatt är
enstaka Flera allvarliga sjukdomar finns hos Dessa sjuk-ungar. apor.
domar ocksåkan smitta människor. Uppfödning med den gradav apor

rnikrobiologisk kontroll krävs för xenotransplantation torde inteav som
möjligt åstadkomma. Däremot bedöms det möjligt födaattvara attvara
grisar sådanaunder förhållanden. Dessutom bedöms smittriskemaupp

allmänt mindre mellan gris och människa. hållsGrisarsett redanvara
för produktion livsmedel varför etiska betänkligheter ocksåav att
använda dem urspungsdjur mindre det gällerär ochän närsom apor
sällskapsdjur. Grisar har lämplig storlek och lika människan iären mer
fysiologiskt avseende flertalet andra Fårdjur.än och haräven struts
diskuterats, i mycket mindre utsträckning Fårgris. sannoliktän ärmen
inte aktuella inom överskådlig framtid eftersom fåde kan sjukdomen
scrapie orsakas prion närbesläktad med den fram-som av en som
kallar galna kosjukan" Som idag intenämnts är aktuellaapor som
ursprungsdjur främst srnittorisken och etiska skäl, dep.g.a. men
bedöms nödvändiga mottagardjur i transplantationsförsök. Ivara som
det följande koncentreras därför främst till gris ochresonemanget apa.
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7.4.1 Preklinisk forskningsfas

påBeroende celler, vävnader intaktaeller skall transplanterasom organ
behandlas ursprungsdjuren olika Om celler och vävnader kansätt.
sterilbehandlas frånkan de slaktsvin, då inte behöver födastas som upp
på något särskilt påExempel detta frånhjärtklaffar gris,sätt. år som

långunder tid.använts
Under experimentella förhållanden såvälhar hjärnceller som

bukspottkörtelns fråncellöar tagits grisar och transplanterats till
människor. Likaledes har patienters blod frånlever eller njurepasserat
gris i korttidsförsök. Ursprungsdjuren hade i hål-dessa försök vanligen
lits i rnikrobiologiskt kontrollerade besättningar, strängareutanmen
restriktioner. Ingen smittöverföring påvisatshar hittills efter sådana
försök Heineine al., 1998; Patience al., 1998; Paradis al. 1999.et et et
Fortsatta liknande transplantationsförsök pågår utomlands och med-
vetenheten vikten mikrobiologiska kontroller dju-om av noggranna av

bådehos forskareär och myndigheter.storren
Om hela skall transplanteras tillkommer ursprungsdjurenattorgan

måste genmodifieras för inte skall avstötas.att organet
Både kraven fullgott Smittskydd och genmodifiering kan inne-

bära konsekvenser för djurens välfärd måsteoch såbeaktas godtag-att
bara lösningar kan uppnås eller försöken avbrytas.
Genmodifiering. Hela kan inte direkt transplanteras från gris tillorgan
människa, eftersom människans immunologiska försvarssystemen
omedelbart angriper grisorgan avsnittse 6.1. Dessutom kan organet
behöva för fungera tillfredsställande fysiologiskt iatt män-anpassas
niskan se avsnitt 6.2. Detta gäller ocksåeventuellt celler. finnsDet
således flera anledningar till ursprungsdjuren måste genmodiñeras.att

Genmodifiering djur för olika ändamål har ökat snabbt under deav
årtiondena. Inom biomedicinen det framförsenaste alltär möss som

används främst därför försök med djur tekniskt svårare ochatt större är
resurskrävande. Genmodifiering kan utföras på flera metodEnmer sätt.

tillär mänskligasätta till djuret.att En metod innebärgener attannan
byta eller utplåna funktionen någonhos djuretsut s.k.av egna gener
embryonal stamcellsteknik. Båda metoderna kan mycket oväntadege
effekter och ibland leda till allvarliga följder för djurens välbefinnande.
Några ord RollinsB. 1995 tänkvärda:ärav

Motståndare till genmodiñering har sådani modifieringrätt kan ledaatt
till ökat djurlidande, de har fel i sin förmodan måste sådet blimen att
Opponents of genetic engineering of animals right fear that suchtoare
engineering will proliferate animal suffering, though they are wrong
thinking that do so".must
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Inför genmodifiering behandlas honor med hormoner för produceraatt
Äggenmånga från äggledaren snitt i bukväggen.ägg. tas ettut genom

Efter befruktats försetts mänskligaoch med denäggenatt genen
pågårde in i fostermödrar. Försök i stället överföraattopereras gener

till spermier. vilketSperman kan sedan insemineras vanligt sätt,
innebär kirurgiska ingrepp helt skulle kunna undvikas i skede.dettaatt

Resultatet genöverföringen med blod- eller vävnadsprov.testasav
individerDe inte tagit i sin skiljer sig intesom upp genen arvsmassa

något från vanliga grisar och skulle därför kunna till slakt. Detsätt
kan finnas sådanabetänkligheter grisar nyttjas för livsmedels-mot att
ändamål. såOm skulle fallet bör grisarna kunna avlivas ettvara ur
djurskyddssynpunkt fullt tillfredsställande Det har dessutom fram-sätt.

frånförts intresse fåforskare utnyttja försöksändamål,dem föratt
eftersom dessa grisar kommer födas förhål-under mycket godaatt upp
landen.

Om embryonal stamcellsteknik i stället används embryontas ut
mycket tidigt i utvecklingen och cellerna odlas i kultur. Detta möj-ger
lighet bort eller byta specifika DNA-sekvenser kanatt ta mär-ut gener.
kas och detta kan kontrollera vilkagör embryon införlivatatt man som
den innan embryonerna in i fosterrnor. Dessutomsättsnya genen en

kloningsförsök. Vid kloninggörs överförs speciellt förberedda celler
till äggceller berövats sin kärna och här mångakan individer medsom

fåsgenuppsättning fram. tvåDe sistnämnda metoderna ännuärsamma 4
iinte framgångsrika gris Müller och Brem 1998.

Eftersom antalet djur blir resultatet hittillsvarandetransgena som av
metoder någrasig fårör innebär införandetprocentom xenotrans-av lplantation antalet försöksdjur ökar, vilket inte önskvärt. Alltefter-att är

ltekniken förbättras kommer dock färre djur behöva användas.som att
Betänkligheter kan också finnas andra skäl. För det första blir det Iav
etiska ställningstagandet olika djur får genomgå enstaka ellerom jupp-
repade horrnoninjektioner och bukingrepp för plocka ägg-äggatt ut
lossning förekommer med 3 veckors mellanrum hos gris under störreca
delen året eller dem. Detta kan framförsätta allt bli aktuelltav om
genmodifieringen lyckats. Man då fåönskar så många avelsmödrar som
möjligt efter denna gris och möjligheten utnyttja gris föratt att ta uten

och utnyttjaägg andra grisar fostermödrar s. k embryo transfersom
kan då sig lockande. Det dock betydligtte är enklare samlaatt sperma
från galtar uttrycker och seminera många hondjur. Dettasom genen
förfarande bättre djurskyddsynpunkt.är För det andra kommerur
genmodifieringen påverka djuren i varierande grad.att Genmodifiering
för "förmänskliga" det immunologiskaatt hos gris förekom-systemet

på flera håll i världen och allt döma allvarligaremer att utanav pro-
blem för djurens hälsa eller beteende. Skulle genmodifiering bli nöd-
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effek-avvikelser mellan djurslag blirvändigt för lösa fysiologiskaatt
genmodifieradesvårare därför nödvändigtförutse. Det är attterna att

särskiltstår kontinuerlig övervakningdjur under och avnoggrann
djursutbildad personal, kunniga i bedöma dessa speciellaär attsom

hälsotillstånd.beteende Genomtänkta handlingsplaner, kanoch som
i kraft djurens välfärd hotas, skall givetvis finnas vid varjesättas om

djuranläggning.
Uppfödning. Genmodifierade hållas avelsdjur.djur kommer att som

frånCeller, behövavävnader och deras avkommor kommer attorgan
olika i andra djur innan människan bli aktuellkansätttestas som

dåOlika restriktioner för förhindra smitta blir aktuellt.mottagare. att
Ett etablerat kontrollera smittoläget i besättning ärsätt attatt en

hålla djuren bakom barriärer med restriktioner för män-passage av
niskor föremål.och Djuren regelbundet för kontrollera detestas att att

frånfria Sådanaantal specificerade smittämnen, bosättningarär ett
klassas SPF besättningar.som

åstadkommaFör SPF-besättning förlöses den förstaatt en genera-
tionen sterilteknik,med antingen med kejsarsnitt eller helaattgenom
livmodern För inte skall smittas föds skildadetas ut. att ungarna upp
från sina mödrar. Detta kan diskuteras djurskyddssynpunkt,ur men
individer från kull hållasbör kunna tillsammans. förstaSedansamma
generationens nåttdjur könsmognad kan betäckning/inseminering och
grisningar ske i konventionella svinbesättningar.sättsamma som
Likaså kan nyetablering ske frånrekrytera djur andra SPFattgenom -
klassade anläggningar. Nytt avelsmaterial kan tillföras besättningen

artificiell insemination. Etableringen SPF-besättningar ökargenom av
inom vanlig svinskötsel eftersom djurhåll-det visats denna formatt av
ning betrakta mycketär bra för djuren inte minst därföratt attsom
hälsoläget så Wallgren Vallgårdaochär 1993. När det gällergott
sammanhang xenotransplantation, och kommer så långtsom om man

djurens skall användas till förhållandenamänniskor, kan föratt organ
djuren bli annorlunda eftersom kraven dåSmittskydd blir ännu
mycket klinisk forskningsfassestörre och behandlingsfas. Detta har
medfört bl.a. i Storbritannien önskar införa begreppetatt man
"Qualified Pathogen Free QPF för besättningar med de högaextra

påkrav mikrobiologisk kontroll djuren xenotransplantation tillav som
patienter kommer kräva.att

Hållande genmodifierade djur innebär hänsyn måste tillattav tas
säkerheten för dem själva och för andra djur i kapitelse 10.naturen
Det förekommer försöksdjur stjäls eller släpps Om försöksdjurenatt ut.
släpps vind för våg kan de fara mycket illa, vilket djurskyddspro-är ett
blem. Skulle de sig till miljön kommer deras mänskligaanpassa gener

kunna spridas till artfränder. Garantier föratt inte detta kan skeatt
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måste skapas, lämpligen i samband med byggnader konstrueras föratt
motverka smittspridning.att
Det förekommer veterinärer och skötare försöksdjur hotas ochatt av

för skadegörelse. Svenskautsätts myndigheter har nyligen tagit initiativ
för stävja sådan brottslighet, ytterligare informationatt men om
ändamålet med djurhållningen behövs. Det viktigt för djurens skullär

människor tycker djur inte frånskräms bort sköta för-att som attom
söksdjur.
Transport och Framtagandetimport. genmodifierade djur sker f.n.av
främst inom kommersiella företag utanför Sveriges Forskaregränser.
kan därför vilja importera ursprungsdjur, vilkas kan bli föremålorgan
för olika Formellt ligger för djurskydd inomtester. respektiveansvaret
land. Det viktigt det finnsär bestämmelser med lika höga kravatt
djurskydd i exportländema i Sverige. Vår möjlighet påverkaattsom
detta finns i internationella OECD, WHO, Europarådet fl..organ m.

I samband med införsel fråndjur främmande land tillkommerav en
rad andra bestämmelser, måste beaktas se kapitel 10. Dessa djursom
kommer värdefulla och torde därför kunnaatt ytterstvara transporteras

djurskyddssynpunkt tillfredställandeett sätt.ur
Ingrepp. Kirurgiska ingrepp behövs för och in isättaatt ta äggut sam-
band med genmodifierade djur framställs. "titthålskirurgiatt Här kan
utvecklas ytterligare gris. Ingrepp behövs också för celleratt ta ut
eller från ursprungsdjuren och för in dem isättaorgan att en annan
individ. Narkos bör kunna induceras mycket skonsamt ochett sätt
sedan vidmakthållas med full smärtlindring både hos det djur varifrån
vävnaderna det djurtas dem.ut Ursprungsdjurettarsom emotsom
avlivas under narkos. Mottagardjuret får smärtlindring också efter ope-
rationen så länge behövs. Ur djurskyddssynpunkt bör detta kunnasom
genomföras fullt tillfredsställande. måsteDet dock påpekas bättreatt
narkos- och smärtlindringsmetoder behöver utvecklas för gris. Detta
har tidigare inte varit prioriterat, eftersom gris används alltmermen

försöksdjur inom många olika medicinska områdensom ökar ange-
lägenhetsgraden.
Mottagardjur. Under den prekliniska forskningsfasen kommer olika
problem vid xenotransplantation behöva studeras i flera olikaatt djur-
slag för öka baskunskapema inom immunologiatt och fysiologi se
avsnitt 6.1 och 6.2. Det dessutom försök med-attanses apa som
mottagardjur måste genomföras innan till människa, eftersomsteget tas
vissa immunologiska och fysiologiska reaktioner behöver studeras på

innan till patienter.steget tasapa
Effekterna på mottagardjuren blir olika det främmande organetom

insätts djuretsutan bortatt eller det främmandeeget tasorgan om
skall djuretsersättaorganet För studeraeget avstötningsför-attorgan.



SOU Djurskyddsmässiga utgångspunkter1999:120 141

lopp behöver inte fysiologi-bort djurets och djuretsta egetman organ
påverkas såska funktioner behöver inte Risker för djurensmycket. att

välfärd kommer i fara gäller framför allt vid användning medel somav
minskar aktiviteten i immunförsvarderas och skadliga substanserom

frånfrisätts immunförsvarshärrmingbort. Vilkenstötsett organ som
lämplig för olika mottagardjur särskilt problem,är är ett ytter-som som

ligare frågan.komplicerar försök där mottagardjuretsI eget organ
frånmed tillkommer risken det främmandeersätts ett art atten annan

inte fungerar fysiologiskt. försök frånI enstaka har hjärta grisorganet
fungerat 39 dagar i Vial al. 1999 och njurar i Ostlie71 dagaretapa

al. 1999. harDet därför inte varit möjligt långsiktigastuderaet att mer
fysiologiska effekter mångadär samspel mellan olika behövsorgan

regleringt.ex. blodtryck och kalciumomsättning, 6.2.avsnittseav
Innan fas inleds behövs därför ytterligare forskningnästa mot-
tagardjur.

7.4.2 Klinisk forskningsfas

Inför kliniska försök människa blir djurhållningenkraven mycket
höga, särskilt med hänsyn till smittskyddet. Det inte tillräckligtär att
hålla djuren måttligtbakom barriärer och dem före-stränga testa
komst kända smittämnen. måsteMan också försöka förhindraav att
okända smittämnen kan komma in i besättningen. Hälsoläget kommer

följas några individer få kvar i besättningenatt attgenom vara som
observationsdjur. Dessa djur kommer regelbundet att testas.

De strikta krav smittskyddet ställer kan medföra problem försom
djuren. Som påexempel förutsebara problem kan detnämnas äratt
svårt för inte omöjligt avlägsnasäga alla potentiellt skadligaatt att
mikroorganismer i jord eller i halm, vilket skulle omöjliggöra gri-att

får böka. Detta exempel behovär visats mycketettsarna som vara
viktigt för dem. Det finns dock möjligheter framställa strömaterialatt

Ävengår sterilisera. fodret måste behandlas för förhindraattsom att
smittspridning. I försvinner flera vitaminer och andra nyttigaprocessen

vilket medförärrmen, djuren måste medicineras för inte fåatt att
bristsjukdomar. måsteDjuren skyddas från kontakt fåglarmed och gna-

på grund smittoriskema. Luft och kan också sprida srnitt-gare vattenav
Ursprungsdjurenämnen. kommer därför behöva vistas inomhus ochatt

bakom strikta barriärer. sådanEn steril miljö kan bli mycket torftig och
bör förses föremålmed tilltalar djurens naturliga nyfikenhet ochsom
undersökande beteende och stimulerar dem sig. Detröraattsom

viktigt inte baraär djurskyddssynpunkt också försenare utan attur
ursprungsdjuren måste i god kondition för skallattvara organen
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fungera bra i människan. också hållsDet viktigt flockdjur inteär att
får tillsammans med artfränder.utanensamma vara

Endast genmodifierade grisar kommer aktuella föratt vara organ-
transplantation. Detta innebär f.n. djuren måsteeller organenatt
importeras med de särskilda problem innebära prekliniskdetta kan se
forskningsfas.

7.4.3 Behandlingsfas

Ur djurskyddssynpunkt förhållandenbör gälla församma ursprungs-
djuren i denna fas i den kliniska forskningsfasen. kommerDetsom
dock sig mycket antal djurröra med alla de komplika-störreatt ettom
tioner detta kan innebära. Inför ställningstagandet detta stegsom om

måsteskall djurskyddsskäl måsteoch det övertygande havägatas tungt
visats djurens välfärd inte påverkasallvarligt de krav ställsatt av som
för de skall kunna användas ursprungsdjur. Detta viktigt medatt ärsom
hänsyn till patienterna och närstående.deras De skall inte behöva upp-

svårigheterleva och anklagelser därför deras ursprungsdjur inteatt
skötts bästa sätt.
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Sverigeutveckling iForskning och8

xenotransplanta-inriktningmed
tion

Inledningl

för transplantation. DenSverige har väl etablerad verksamheten
nivå i världen. Svenskkliniska verksamheten i med den allra bästaär

också transplantations-forskning har bidragit till den starka utveckling
genomgått påtagligaverksamheten under decennierna.de Densenaste

påorganbristen naturligt intresse för forskning medhar skapatsättett
på långvariginriktning xenotransplantation. En tradition samverkanav

forskning därvid vik-mellan experimentell och klinisk utveckling är en
tig bas, liksom interdisciplinär olika forsknings-samverkan mellan
områden såsom biokemi, cellbiologi, immunologimikrobiologi, och
fysiologi.

tvåFörutom grundforskning xenotransplan-har projekt med klinisk
tation genomförts i landet. Vid Huddinge Sjukhus genomgick 10
patienter i påbörjan 90-talet transplantation insulinproducerandemed
ö-celler Några år tvåutvunnits grisfoster. dialys-ställdesom ur senare
patienter vid Sahlgrenska Sjukhuset i för experimentGöteborg ettupp
där lät patientens Bådablod grisnjure. dessaman pumpas genom en
projekt har viktig information bl.a. avstötningsreak-avseendegett
tionen. Noggranna uppföljande ocksåundersökningar har gjorts för att

någrautvärdera smittrisker. har inte hittatMan tecken överföring av
smittämnen från någongris hos patienterna. Ytterligare ettav xeno-
transplantationsforskningsprojekt klinisk inriktningmed bedrivs vid
Universitetssjukhuset i MålsättningenLund. med transplantationär att

embryonala nervceller kunna behandla neurodegenerativa sjuk-av
domar såsom Parkinsons sjukdom.

Ö-cellstransplantation8.2

Försöken vid Huddinge Sjukhus genomfördes i samarbete mednära
diabetesforskare vid Biomedicinskt Centrum, Uppsala Universitet.
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Insulinproducerande frånö-celler påbukspottskörteln gris-utvanns
foster. frånCeller flera foster samlades till transplantation. Samtligaen
10 patienter hade långvarig svår diabetes. första åttaDe patienterna
hade tidigare genomgått njurtransplantation och behandlades därför
med immunförsvarshämmande läkemedel. Transplantationen ö-cel-av
ler genomfördes så cellerna sprutades in i levern via kateter pla-att en

portådem.cerad i två sistaDe patienterna fick sina ö-celler i samband
med de genomgick njurtransplantation med njure doneradatt av en
anhörig. bådaI dessa fall placerades Ö-cellema under kapseln den
transplanterade njuren.

En viktig bakgrund till projektet vid Huddinge Sjukhusär att man
varit pionjärer vad gäller allotransplantation bukspottskörtel till dia-av
betiker. Vid Biomedicinskt Centrum i långvarigUppsala har erfa-man
renhet experimentell transplantation ö-celler. Projektet föregicksav av

immunologiska, fysiologiska och mikrobiologiska studier. Denav
lokala forskningsetiska kommittén tillstånd för transplantationgav av
10 patienter.

Samtliga patienter tolererade Ö-cellstransplantationen väl. En
patient fick övergående leverpåverkan noterades i blodprover,en som
två andra patienter påverkades måttligt den immunförsvars-extraav
hämmande medicinering De övriga patienterna hade ingasom gavs.
biverkningar behandlingen.av

Ingen patienterna fick någon direkt transplantationen iav nytta av
form minskat insulinbehov. Däremot hade fyra patienter utsöndringav
i urinen c-peptid grisursprung, nedbrytningsprodukt till insu-av av en
lin. Detta visar cellerna överlevde transplantationenatt och de efteratt
utmognad började producera insulin. Mängden insulin dock otill-var
räcklig för påverkamärkbart patienternas behovatt tillförtexterntav
insulin. Utsöndringen c-peptid varade längst 460 dagar hosav som en
patient. Hos de patienter fick ö-cellerna placerade underen av som
njurkapseln identifierades ö-celler i njurbiopsi utfördes treen som
veckor efter transplantationen. Specialfärgning visade cellerna levdeatt
och producerade insulin.

Patienterna följdes också immunologisk synvinkel ochnoga ur pro-
jektet har medfört värdefull kunskap. Samtliga patienter fick kraftigen
ökning antikroppar gris. I samarbete med Göteborgsgruppen harmotav

visat majoriteten dessa antikroppar riktadeatt denman motav var
sockermolekyl också målet för människansär naturliga antikrop-som

gris Galaktosa1-3Galaktos. Fyndenmot betydelse för vilkenärpar av
strategi bör ha för immunförsvarshämmande behandling vid fram-man
tida xenotransplantationer.

Patienterna kontrolleras fortfarande regelbundet och inte heller vid
långtidsuppföljning har funnit tecken komplikation kanman som
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ingårgenomgåtthänföras till xenotransplantation. Patienternadeatt en
någoni formi internationell kartläggning människoren av som

genomgått teknikxenotransplantation. Avsikten med modernasteär att
spåraförsöka eventuell smitta, inkluderande överföring endogenaav

från något virusretrovirus gris PERV. i fall har överföringInte av
från påvisas.djur till människa kunnat

ocksåUppföljningen har inkluderat granskningtvärvetenskapligen
i Etnologiska Universitet.samarbete med institutionen vid Lunds Den
kliniska utvärderingen har kulturvetenskapligkompletterats med en

Utgångspunktenmetod och analys. har varit de transplanterades per-
sonliga erfarenheter. intervjusamtal fåttI har de fritt reflektera sinöver
behandling liksom biomedicin i allmänhet. Derasöver syn xeno-
transplantationer och positiv. Enäven transgena organ var pragma-
tisk framträder, fårdär överlevnad företräde framför eventuellasyn
etiska och existentiella risker.

Projektet inriktas frånanvända ö-celler gris iställetattnu vuxen
för från grisfoster. Nya strategier för undvika avstötning utarbetas.att

bådeDet inkluderar kombinationer immunförsvarshämmandenya av
behandling och utnyttjandet genmodifierad gris ursprungsdjur.av som
Härvid bådesamarbetar med internationella läkemedelsföretagman
och med Imutran i Cambridge. påbörjaMan redo försök medär att apa

slårmottagardjur och två årdessa väl inom återuppta klini-utsom om
pilotförsök.ska

Både Huddingegruppen och Uppsalagruppen har Juvenile Diabe-av
Foundation till Center of exellence. Projektledaren vidtes utsetts

Huddinge Sjukhus för närvarande president i Internationalär Society of
Xenotransplantation.

8.3 Perfusion grisnjureav

I utvecklingsprojekt med sikte njurtransplantation från gris tillett
människa utfördes 1994-95 vid Sahlgrenska Sjukhuset tvåi Göteborg
experiment där grisnjure kopplades till människas blodbana.en en
Avsikten studera hyperakut avstötning kunde undvikasattvar om

i förväg kraftigt reducera försökspersonemas naturliga anti-attgenom
kroppar gris studera försökspersonemas immunologiskamot samt att

och omedelbara reaktion deras blod cirkuleradeattsvar genom en
grisnjure.

Försöken utfördes efter godkännande den lokala forskningsetiskaav
kommittén och djurförsöksetiska kommittén. Försökspersonema var
båda årknappt 50 gamla. bådamän, De under kronisk dialys-var
behandling grund upphörd njurfunktion såledesoch patienter iav
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behov njurtransplantation. En dem hade tidigare haft njur-ettav av
transplantat han förlorat i kronisk efter två år. infor-avstötning Desom
merades försökets och skriftligt samtycke.artnoga om gav

Patienterna förbehandlades med plasmaferes, vilket innebär att
innehållandeblodplasma På såantikroppar byts alburninlösning.mot

reducerades deras naturliga antikroppar gris. fickDe däremotsätt mot
ingen immunförsvarshämmande behandling. Njurarna opererades under

frånsterila fomier svenska grisar inte genmodifierade,ut som var men
vuxit i miljö fri från speciella mikroorganismer. Samtligasom upp en

påvisaför mikroorganismer i sådan njure utföll negativt.test att en
såFörsöken genomfördes grisnjuren kopplades till patientensatt

blodbana med hjälp dialyspump vid blod-sättav samma som man
dialys patientens blod dialysapparat. Vid det förstapumpar genom en
försöket upplevde patienten inga biverkningar. Däremot noterade man
redan efter fem minuter motståndökat för blodet gris-ett att passera
njuren. Det innebar flödeshastigheten fick reduceras och försöketatt
avbröts efter 65 minuter. Dessförinnan hade mindre mängd klar urinen
producerats. Vid det andra försöket uppnådde bra stabiltochettman
blodflöde grisnjuren och urinproduktion 4uppmättegenom man en
ml/min. Försöket avbröts efter 15 minuter då patienten påverkadblev

illamående,med bröst- och buksmärtor och sjunkande blodtryck.
Patienten hämtade sig snabbt och visade inga beståendetecken

Bådaskada. patienterna har följtssedan anmärkning. Man harutanupp
vid upprepade blodprov inte kunnat finna tecken infektion med
retrovirus PERV.

Resultaten bådade försöken har också analyseratsav noga ur
immunologisk synvinkel. I samarbete med Imutran i Cambridge vill

fortsätta med likartade försök, där använder sigman men man av gen-
modifierad gris ursprungsdjur. Man inte fortsatta djur-attsom anser
försök tillräckligt förär på frågorde immunologisk ochatt ge svar av
fysiologisk behöver lösas för skall kunna gå vidarenatur attsom man

klinisk xenotransplantation.mot
Inom Göteborgsgruppen finns också koordinatom för EU-nät-ett

verksprogram med inriktning på xenotransplantation. detta ingårI även
Huddinge ytterligare antal laboratorier i Leiden,samt Amsterdam,ett

ÄvenParis, Nantes och Grenoble. Göteborgsgruppen arbetar tvärveten-
skapligt med värdering etiska frågeställningar och riskanalyser. Detav
tvärvetenskapliga arbetet har bl.a. resulterat i utgivningen bokenav

BETE.L’HOMME et
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Nervcellstransplantation8.4

Karolinskamedi samarbetei Lund, delvisUniversitetssjukhusetVid
behandlainriktningforskning medInstitutet, bedrivs att neuro-

nervceller.embryonalatransplantationsjukdomar meddegenerativa av
vidareiParkinsons sjukdom,det sigförsta handI rör ettmenom
strokeryggmärgsskador,Huntingtons sjukdom, MS,perspektiv även

försöken i världengjordes 1987 de förstaepilepsi. Lundoch I att trans-
medCirka 300 patienterhuman nervvävnad.plantera embryonal

genomgått transplantation,Parkinsons sjukdom har världen övernu
tekni-låga patienter förklaras delvis16 i Lund. antaletDet attavvarav

få tillgång tillockså svårighetenutvecklas successivt,ken attmen av
från människa.embryonal nervvävnad

från europeiskt forsk-projektledama Lund koordinerarEn ettav
kritiska ochningssamarbete med syfte karakterisera deatt neuro-

transplantationimmunbiologiska faktorer föreligger för klinisk avsom
ingår Huddinge,nervvävnad. projektet förutom LundI ävenxenogen

i Danmark och England.Uppsala, Stockholm, Göteborg samt centra
Cambridge.vävnadsleverans finns med iSamarbetsavtal Imutranom

treårsanslag från Några vetenskapligaProjektet har oväntadeEU.ett
hittillshinder för skall kunna genomföra kliniska försök haratt man

uppstått kliniska försökinte i Tidigaste tidpunkt för ärprogrammet.
år pågående försökunder delen 2000. Förutsättningen är attsenare av

utfaller förfogandeenligt plan och det ställs ekonomiska tillatt resurser
för kliniska försök.även

Övrig8.5 xenotransplantationsforskning i

Sverige
Även inom andra forskningsgrupper i och LundUppsala, Malmö
bedrivs forskning med transplantation och mellanvävnadav organ
olika djurarter. Den huvudsakliga inriktningen detstuderaär att
immunologiska påverkaoch möjligheterna detta. Densvaret att yttersta
avsikten skapa grund för klinisk förstaxenotransplantation iär att en av
hand njure och hjärta.

Läkemedelsbolaget Astra/Zeneca har i samarbete med Cyto
Therapeutics, Rhode Island, USA gjort försök med celltransplantation
för kronisk svårbehandling Cellema från binjuremärgensmärta. tasav

kalvar mindre veckor gamla. Efter inkapsling iär än tre ettsom
semipermeabelt membran placeras Cellema i påryggmärgskanalen
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patienter svårmed Kontrollerade kliniska försök har utförts ismärta.
länder i Centraleuropa. Studieresultaten inte publicerade.tre är ännu

8.6 Avslutande synpunkter

Sverige har stark forskningsposition inom fältet xenotransplantation.en
Forskningen sker i brett samarbete mellan olika specialister inom
universiteten, mellan de olika universiteten och mellan universitet och
näringsliv.
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utgångspunkterEtiska9

Inledning1

Inför utgångspunkter,beslut vilka etiska ligga till grundbörett om som
för olika överväganden och ställningstaganden till xenotransplantation,
ligger det till hands utgångspunkterstudera de etiska harnära att man

sig internationellt beträffande xenotransplantation. kanDetanvänt av
också lämpligt beskriva den etiska plattform, användsattvara som
nationellt, sjukvården.det gäller prioriteringar inomnär

utgångspunkter9.2 Etiska i internationella

rapporter

har i flera fråganMan länder xenotransplantation, och i vissautrett om
fall utformat riktlinjer för verksamheten. I dessa skrifter ämnes-tas
området många olika synvinklar bl.a. etiskt perspektiv. Förettupp ur ur

få vårbakgrund till etiska plattform, belyser nedan kortatt en egen
utgångspunktervilka etiska någrahaft i dessa Syftetrapporter.man av

alltså inte i första handär redogöra för vad kommit fram till.att man
Det försök tala vilkaär etiska utgångspunkterett attsnarare om som
valts och på vilket den etiska analysen varitsätt till hjälp för

utgårVi i denna frånredogörelse tongivanderesonemanget. tre rap-
från USA utarbetadär arbetsgrupp inom Instituteporter, varav en av en

of Medicine, IOM-rapporten, 1996 två frånoch Storbritannien. Den
dessa utarbetades arbetsgrupp tillsatt forsknings-ena av av en av

institutet Nuffield Council Bioethics Nuffield-rapporten, 1996.on
Den andra lades fram utredning tillsatt den engelskarapporten av en av
regeringen Kennedy-rapporten, 1997. återkommerVi till dessa

i kapitel ll.rapporter
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9.2.1 Institute of Medicine IOM rapporten-

IOM-rapporten baseras huvudsakligen workshop, hölls 1995en som
och har därför annorlunda uppläggning tvåde övrigaän rapporterna.en
Man betraktar xenotransplantation i risk/nytta perspektiv, därett man
huvudsakligen riskerna för allmänheten förväger människormot nyttan
med livshotande sjukdomar. Vad beträffar djuren redogörs för dels ett
utilitaristiskt dels rättighetstänkande.synsätt, Begrepp rättvisaett som

i diskussionen fördelning tillgångoch till forsk-tas upp av av organ
ning. Det spekuleras i huruvida xenotransplantation skulle kunna bli

vanligt förekommande inom vissa etniska- åldersgrupper.ellermer
Detta, påverkas xenotransplantation blir jäm-t.ex.menar man, av om
förbar med allotransplantation resultat- och kostnadssynpunkt.ur
Diskussionerna speglar det amerikanska sjukvårdssystemet.

9.2.2 Nuffield-rapporten

Nuffield-rapporten utarbetades arbetsgrupp, hade i uppdragav en som
överväga nuvarande och framtida tillämpningaratt xenotransplanta-av

tion och de etiska frågor dessa tillämpningar kan upphov till.ge
Beträffande de etiska frågeställningarna framställda frå-antalettsom

under rubriken "Ethical concerns lades vikt vid människorsgor stor
moraliska övertygelse. Denna övertygelse inte bara resultatetär av
tradition också reflekterande. Lyhördhetenutan för andrasmogetav
behov förmåganoch på dem beroende de relationeratt ärsvara av som
byggts långunder tid både med människor och djur. Det har skapatupp

känsla för vad rimligtvis kan med människorgöras och djur.en som
Förmågan fatta etiska och moraliska beslutatt bygger på denna
erfarenhet. Vid värderingen de etiska frågor väcksav som av xeno-
transplantation har arbetsgruppen tagit fasta på sådana resonemang.

Vad beträffar riskanalys åberopas försiktighetsprincipen, bl.a.som
tillämpats i diskussionen frågor gällande genmodifierade organi-av

Denna princip innebär skall förebygga riskersmer. ochatt man tas upp
det talasnär risken för överföring infektionssjukdomar till all-om av

mänheten. Konsekvensen detta blir, vad beträffar urvaletav av
patienter, det initialt försvarligtatt är erbjuda xenotransplantationatt av

endast till patienter saknar alternativ effektivorgan behandling.som
Som exempel livshotadenämns hjärtpatienter njurpatienter medsamt
skadade blodkärl, och därmed svårthar utnyttja dialys-som att
behandling. Det såledesär ställningstagande för livräddandeett insat-

transplantation hela framförorgan enbart livskvalitethöjande.ser av
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väl med-etisk grundefterharArbetsgruppen strävat en gemensam
isvårt nå samstämmighetkomplettkandet attattveten sam-varaom

Istället förfrågor igällande alla dehället attrapporten.tassom upp
frå-de olikasedan tillämpa denutgå från särskild etisk teori ochen

viktigaallaförsökt uppmärksammaaktuella harär attgruppengor som
beslut.fram tillrimliga överväganden och kommasynpunkter, göra ett

Kennedy-rapporten9.2.3

nuvarande och kom-i ljusetKennedygruppens uppdrag attvar av
tillåtaföroch etiskamande utveckling överväga attacceptans ramar

lämna rekommendationer.xenotransplantation samt att
följ ande rekom-förordet den etiska analysen och deI konstateras att

analysen tillämpasmendationerna bara värde de faktaär av om som
förstås kunskaps-fakta i första hand relevantakorrekt. De är ärsom

xenotransplantationunderlag beträffande risker och möjligheter vid
inställning till verksamheten, alternativa behand-allmänhetenssamt

djurhållninglingsformer, bakgrundsunderlag etc.om
skapa den etiska för xenotransplantation, verksam-För att ramen om

få frågeställningar,heten skulle fortsätta utvecklas, belyses olika etiska
diskuteras införandet National Standingregelverk samt av en

frågeställningarnaCommittee. etiska relaterade till patienter,De är när-
stående xenotransplantation skalloch personal de enheter därsamt
försiggå. terapeutiskanförs xenotransplantation blirDet att om en
möjlighet selektionsfrågorkommer uppkomma i första handatt ettsom
diskussionsämne för allotransplantationdoktorn och patienten. Om
eller andra utvecklade fördelaktigt alternativmetoder är ett mera
kanske patienterna i första behandlingsmetoder.hand önskar dessa En
konsekvens detta kan bli xenotransplantation i början blirattav en
möjlighet för de patienter inte kan fördel terapier adra andrasom av -

of last resort.treatment
Betydelsen områdenapplicera etiskt tänkesätt inom allaatt ettav

relaterade till xenotransplantation framhålls. Då behövs komplexen
analys balansgångmed mellan intressen patienter, allmänhethosen
och djur.
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9.3 utgångspunkterEtiska i samband med

sjukvårdprioritering i hälso- och

9.3.1 Begrepp

I förarbetena till ändringarna i 2 § i HSL, Se propositionen Priorite-
ringar inom hälso- sjukvården,och prop.1996/97:60, och Socialutskot-

betänkande Prioriteringar inom hälso- sjukvården,ochtets
SoU14:96/97, riksdagen ställt sig bakom rskr, 186:96/97. Se ävensom
prioriteringsutredningens Vårdensbetänkande svåra val, SOU 1995:5
beskrivs begrepp livskvalitet, behov och Individenst.ex. nytta.som

upplevelse hur dåligbra eller livskvalitetenavgöraegen anses
Denna värdering kan utfalla olika beroende i vilket skede i livet per-

befinner sig. Behov relateras bådetill hälsa och livskvalitet. Jusonen
svårare sjukdom eller skada har eller livskvaliteten tillsämre ärman
följd därav, desto behoven. framhållsDet ocksåstörre är enskildatt en
individs behov ibland fåkan underordna sig samhällets, t.ex. om sam-
hället vill bekämpa smittspridning. fårDen enskilde då underordna sig
samhällets krav, det innebäräven vissa frihetsinskränkningar.om
Nyttoaspekten invävd i behovsbegreppet.är Man har behov detav man
har eller har inte behov det intenytta har Nyt-av, man nyttaav man av.

skall den enskilde individenstan perspektiv och förbättradses ur avser
hälsa och livskvalitet.

9.3.2 Den etiska plattformen

Tre principer ligger till grund för prioriteringsbestämmelserna i HSL,
nämligen människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen:

människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och rättsamma
oberoende personliga egenskaper och funktioner i samhället,av

behovs- solidaritetsprincipen, bör fördelas efter behov,resurserna

kostnadsefektivitetsprinGwen, vid val mellan olika verksamheter eller
åtgärder bör rimlig relation mellan kostnader och effekt, i förbättraden mätt
hälsa och höjd livskvalitet, eftersträvas.

Kostnadseffektivitetsprincipen underordnadär tvåde andra princi-
pema.
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innehållerNumera 2 § i HSL människovärdes- och behovsprinci-
Paragrafen har följande lydelse:pen.

"Målet för sjukvårdenhälso- och god hälsa vårdoch lika villkorär en en
för hela befolkningen. Vården skall med respekt för alla människorsges
lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den har detsom

behovet hälso- sjukvårdochstörsta skall företräde till vården."av ges

De patientkategorier, skulle kunna aktuella för xenotransplan-som vara
tation tillhör prioriteringsgmpp vilket innebär de har livshotandeatt
akuta sjukdomar, sjukdomar behandling leder till varaktigtutansom
invalidiserande tillstånd eller för tidig svåradöd kroniska sjuk-samt
domar. Det bör framhållasemellertid patienter tillhör priorite-att som
ringsgrupp 1 inte alltid har till all slags behandling, eftersomrätt alla

då skulle dit. En sammanvägning flera olika faktorerresurser av
måste göras.
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10 utgångspunkterRättsliga

10.1 Författningar inom hälso- sjukvårdoch

10.1.1 Hälso- sjukvårdslagenoch

Hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763, HSL, den grundläggandeär
pålagen hålso- sjukvårdensoch område. HSL rarnlagär en som

målenreglerar för, kraven och för hälso- sjukvården.ochansvaret
I l § HSL tillämpningsområdetavgränsas legaldefinitiongenom en
begreppet hälso- sjukvård.och I paragrafen med hälso- ochav attanges

sjukvård skall åtgärder för medicinskt förebygga, utreda ochattavses
behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även
Sjuktransporter hand avlidna.samt att ta om

Målet för hälso- och sjukvården framgår målsätt-särskildav en
ningsparagraf i 2 § HSL. Målet för hälso- och sjukvården enligtär
denna god hälsa vårdoch lika villkor för hela befolkningen. Ien en
andra stycket vissa grundläggande etiska principer för hälso- ochanges
sjukvården. Vården skall med respekt för alla människors likages
värde och för den enskilda människans värdighet. Den har detsom

behovetstörsta hälso- sjukvårdoch skall företräde vårdentill seav ges
denärmare etiska principerna i avsnitt 9.3.om

Vilka krav kan ställas hälso- och sjukvården regleras i 2som a -2 §§.e
Hälso- sjukvårdenoch skall enligt 2 § bedrivas så den uppfylleratta

kraven på vård.god Därefter preciseras i fyra punkter vilka speci-en
fika krav kan ställas. Hälso- och sjukvården skall god kva-som vara av
litet punkt l, lätt tillgänglig punkt 2, bygga respekt förvara
patientens självbestämmande och integritet punkt 3 främja godasamt
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen punkt
4. Enligt andra stycket vårdenskall och behandlingen så långt det är
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Varje patient

vänder sig till hälso- och sjukvården skall också,som det inte ärom
uppenbart obehövligt, medicinsk bedömningsnarast sittges en av
hälsotillstånd tredje stycket.

2I b § regleras vilken information skall till patienten och,som ges
den inte kan lämnas till denne, till närstående.om Patienten skall ges
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hälsotillstånd deochinformation sittindividuellt anpassad omom
ividarevård behandling finns seundersökning, ochmetoder för som

också vilka undantagerinranbestämmelsen finnsavsnitt 10.2. I en om
informationsplikten.förbestämmelser gällerenligt andrasom

för förebyggasjukvården enligt 2 § arbetaoch skallHälso- attc
ochvänder sig till hälso-medicin.ohälsa preventiv Den som

sjukvården också, lämpligt, upplysningarskall det är meto-ges omom
skada.för förebygga sjukdom ochder att

sjukvårdens uppgifter enligtnågon ochhar avlidit skall hälso-När
skall visasför den avlidne. efterlevande2 d § fullgöras med respekt De

omtanke.hänsyn och
sjukvård finnas personal, debedrivs hälso- och skall det denDär det

vårdför skall kunnalokaler och den utrustning behövs godatt gessom
2 §.e

finns anledning kort beröraBland övriga bestämmelser i HSL det att
263 18 b och 31 §§.a, a,

möjligheter välja mellan olika behandlingsmetoderPatientens att
regleras i för landstingens i för del.3 § del och 18 § kommunernasaa

stårOm det finns flera behandlingsaltemativ i överensstämmelsesom
med vetenskap och beprövad erfarenhet skall enligt huvudregeln
patienten möjlighet välja det alternativ han eller hon före-attges som
drar. alternativet befogat tillDet valda skall dock med hänsyn denvara
aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen.

§ fåI 3 tredje stycket regleras möjligheterna förnyad medi-atta en
cinsk bedömning s.k. second opinion för patienter med livshotande
eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Det skall sig fallröra om
där inte vetenskap och beprövad erfarenhet entydig vägledning ochger
det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för
patienten eller har betydelse för dennes framtida livskvalitet.stor
Patienten erbjudasskall den behandling den förnyade bedöm-som
ningen kan föranleda.

sjukvårdshuvudmännensI 26 b § regleras för klinisk forsk-ansvar
ning. framgårAv bestämmelsen de skall medverka vid finansiering,att
planering och genomförande kliniskt forskningsarbete hälso- ochav
sjukvårdens område. Detsamma skall gälla för folkhälsovetenskapligt
forskningsarbete. I arbetet skall sjukvårdshuvudmännen samverka med
varandra och med berörda universitet och höskolor.

I 31 § finns bestämmelse kvalitetssäkring. Inom hälso- ochen om
sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt utvecklas och
säkras.
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10.1.2 Lagen yrkesverksamhet på hälso- ochom
sjukvårdens område

I lagen 1998:531 yrkesverksamhet hälso- och sjukvårdensom
område finns bestämmelser bl.a. skyldigheter för hälso- och sjuk-om
vårdspersonalen 2 kap. och Socialstyrelsens tillsyn 6 kap..om
Begreppet hälso- sjukvårdoch har betydelse i HSL medsamma som
vissa tillägg avseende tandvård och detaljhandel med läkemedel
1 kap. 2 §.

Den tillhör hälso- sjukvårdspersonalenoch skall enligt 2 kap.som
1 § utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet, varvid patienten skall sakkunnig och omsorgsfullges en
hälso- och sjukvård uppfyller dessa Vårdenkrav. så långtskall detsom

möjligt utformasär och genomföras i samråd med patienten. Denne
skall visas omtanke och respekt.

I 2 kap. 2 och 2 §§ finns bestämmelser information, olikaa om
behandlingsaltemativ och möjligheter till förnyad medicinsk bedöm-
ning i vissa fall bestämmelserna i HSL.motsvararsom

Av bestämmelsen i 2 kap. 7 § framgår hälso- och sjukvårdsperso-att
nalen har allmän rapporteringsskyldighet för incidenter i vården.en De
skall till vårdgivarenrapportera patient i samband med hälso-om en

sjukvårdoch drabbats eller för risk drabbasutsatts allvarligav att av
skada eller sjukdom.

Enligt 6 kap. står1 § hälso- och sjukvården och dess personal under
tillsyn Socialstyrelsen. Tillsynen omfattar enligt 2 § iav kapitelsamma
också den uppdrag från hälso-tar och sjukvårdenemotsom avseende
provtagning, analys eller utredning led i bedöm-utgörannan ettsom
ningen patients hälsotillstånd eller behandling.av en

Syftet med tillsynen enligt 6 kap.är 3 § förebygga skador ochatt
eliminera risker i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall i sin till-

stödja och granska verksamheten och hälso-syn och sjukvårdspersona-
lens åtgärder.

Vårdgivaren har enligt 6 kap. 4 § rapporteringsskyldighet tillen
Socialstyrelsen rörande de incidenter har inträffat i hälso- ochsom
sjukvården.

Socialstyrelsens befogenheter vid tillsynen regleras i 6 kap. 9-11 §§.
Vårdgivaren och personalen enligt 9är § skyldiga begäranatt

lämna handlingar, och materialannat verksamhetenprover rörsom
lämna de upplysningarsamt att verksamheten styrelsen behö-om som

för sin tillsyn. Det finns möjligheter förver styrelsen föreläg-att ge
gande vid viteäventyr lämna vad behövs.attav som
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inspektionertilli 10 Rätteninspektioner reglerasSocialstyrelsens
handlingar,omhändertatillfälligtochtillträdetill rättomfattar atträtt
möjligheterfinnsEnligt §11verksamheten.och rörannat somprover
genomförakunnaförpolisenhjälpbegäraför styrelsen attatt av

inspektionen.
möj-Socialstyrelsensregleraskapitletbestämmelser iövrigaI

vårdgivaren elleråtgärderformervidta olikaligheter mot perso-att av
tillsynsverksamheten.försärskilt registerföranalen rätten ettsamt att

Transplantationslagen10. l

inne-transplantationslagentransplantation1995:831Lag m.m.om
ellertillföringrepphåller bestämmelser annatatt ta organvaraom

för imänniskaavlidenfrån levande ellermaterialbiologiskt atten
förmänniska ellerdetta tillbehandlingssyfte transplantera attannanen
ocksåinnehållerändamål.medicinskt Lagenföranvända det annat

ochfrån fosteraborteradeanvändning vävnadbestämmelser omavom
biologiskt material.medvissa förfarandenförbud mot

förförutsättningarnaformellaregleras detransplantationslagenI att
ellertransplantationfrån förmänniskabiologiskt materialtillta vara

fårellerändamål. Frågan materialet kanmedicinskt trans-annat om
regleras däremotutförs donatomingreppetplanteras och hur genom

yrkesverksamhetii och lagenbestämmelserna HSLde allmänna om
område.sjukvårdensochhälso-

köns-producerarkönsceller ellerTransplantation somav organav
biologisktgäller inte hellerlagen.celler omfattas inte Den närav

på.behandla den ingreppetmaterial i syfte görsatttas som
från avlidna.biologiskt materialregleras tagandeI 3 och 4 §§ av

avlidnedenfår biologiskt material§ första stycketEnligt 3 tas om
åtgärden skullekan utredasdet eller dethar medgett sätt attannat

inställning.stå avlidnesi överensstämmelse med den
ocksåfår biologiskt materialparagrafstycket iEnligt andra samma

sådant ingreppsigavlidne inte skriftligen harden motsatt etttas om
anledningskäl finnssig det eller deteller uttalat anta attannatmot av

denfall däravlidnes vilja. Häringreppet skulle strida denmot avses
någon negativförlivstid har uttryckavlidne inte under sin gett

också, fram-i dessa fallinställning. Som ytterligare villkor gäller som
siggår någon stått avlidne inteden4 motsätternära ettatt somav

enligtsådant stått avlidne skall vidare 4ingrepp. denPersoner närasom
det.och förbjudadet tilltänkta ingreppet§ underrättas rätten attom

ställning till ingreppetunderrättade skall skälig tidDen att ta omges
fåskall göras.
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Enligt 3 § tredje får någotstycket ingrepp inte uppgifternagöras om
den avlidnes inställning motstridiga eller detär finnsom sär-annars

skilda skäl ingreppet.mot
I 5-10 §§ regleras tagande biologiskt frånmaterial levandeav

givare.
Biologiskt frånmaterial levande får enligt 5 § inte ingreppettas, om

kan befaras medföra allvarlig fara för givarens liv eller hälsa.
Enligt 6 § krävs samtycke till ingreppet från givaren. Om organet

eller det biologiska materialet återbildasinte eller ingreppetom
kan medföra beaktansvärdsätt skadaannat eller olägenhet för givaren

skall samtycket skriftligt.vara
Om ingreppet innebär biologiskt material återbildasinteatt tassom

för transplantation måste enligt 7 § givaren släkt med denvara
tilltänkte eller ståmottagaren sätt särskiltannat mottagaren nära.
Om det föreligger särskilda fårskäl andraäven givare.personer vara

I 8 § finns specialbestämmelse givaren underårig ellerären om
grund psykisk störning saknar förmåga lämna samtycke.av Ettatt
ingrepp får då enbartgöras givaren släkt med denär tilltänkteom

och det intemottagaren möjligtär medicinskt lämpligt bio-att ta ett
logiskt material från någon Samtycke skall då lämnas, beträf-annan.
fande den underårig, vårdnadshavareär eller förmyndare,som och,av
beträffande den lider psykisk störning, förvaltare ellersom av en av
god Ingrepp får inte givarensgöras vilja.man. Dessutom krävsmot
tillstånd Socialstyrelsen enligt andra stycket. Om det biologiskaav
materialet inte återbildas krävs dessutom det föreligger synnerligaatt
skäl

Biologiskt frånmaterial levande människa för medicinskten annat
ändamål transplantationän kräver enligt 9 § tillstånd Socialstyrel-av

materialet inte återbildas eller ingreppetsen, om kan med-om annars
föra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren. sådantEtt ingrepp
får inte på dengöras underårigär eller på grund psykisksom stör-av
ning saknar förmåga lämna samtycke.att

Vävnad från aborterat foster fårett enligt 11 § användas endast för
medicinska ändamål. Samtycke krävs den kvinna burit fostret.av som
Dessutom krävs tillstånd Socialstyrelsen. Tillstånd får endastav ges om
det föreligger synnerliga skäl.

I 12 § regleras får besluta ingrepp enligtvem transplan-som om
tationslagen. Sådant beslut får inte fattas läkare förav en som ansvarar
vården den tilltänkte det biologiskaav mottagaren materialet eller,av
vad gäller vävnad från aborterat foster,ett den utför abortenav som
eller bestämmer tid och metod för denna.

Den uppsåtligen bryter bestämmelsernasom imot transplantations-
lagen kan enligt 14 § dömas till böter.
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vinningssyfteuppsåtligen i över-straffas denEnligt 15 § tar,som
från levandematerialbiologisktförmedlarellerlämnar, tar emot en

bötermedfrån fosteraborteratmänniska eller vävnadavlideneller ett
uppsåtmedår. dentvå gälleri Detsammaeller fängelse högst som

ellertransplantationsådant förmaterialtillanvänder eller tar vara
skall interinga fallvinningssyftet. Iändamål insiktannat trots om

modersmjölk ochhår,blod,Förbudet omfattar intetilldömas ansvar.
tänder.

föremål transplanta-för brott enligtvaritBiologiskt material som
förverkat.enligt 16 § förklarastionslagen skall

får §tillstånd enligt 17beslut inte meddelaSocialstyrelsens att
Prövningstillstånd krävsförvaltningsdomstol.allmänöverklagas hos

vid överklagande till kammarrätten.

10.1.4 Obduktionslagen

innehållerobduktionslagenobduktionLag 1995:832 om m.m.
åtgärder med kroppenobduktion vissa andrabestämmelser ochom

efter avliden människa.en
stycket ingrepp ochSom allmänt krav gäller enligt 1 § andra attett

vidtagande åtgärder skall fullgöras medandra med död kroppav en
förrespekt den avlidne.

undersökning, kli-Obduktionslagen skiljer mellan rättsmedicinsk
nisk rättsmedicinsk under-obduktion och andra ingrepp. Enligt 3 § har

sådansökning företräde. föreligga för undersök-Kan det skälantas en
ining och kan resultatet den komma ingreppäventyrasatt ettav genom

ändamål,kroppen för får ingreppet inte göras.annat
Vid fårobduktion enligt 5 § och material tas utannaten organ ur

kroppen för undersökning, för syftet med obduk-det behövs attom
tionen skall kunna tillgodoses. Biologiskt material skall läggas tillbaka
i kroppen obduktionen har slutförts, inte syftet med obduk-när om
tionen kräver materialet till för undersökning underatt tas vara en
längre tid.

fårEn klinisk obduktion enligt 6 § utföras för fastställa döds-att
orsaken, vinna viktig kunskap sjukdom den avlidne haft ellerom som

verkan behandling gåttden avlidne igenom, eller undersökaom av som
förekomsten skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp.av

sådan fårEn obduktion utföras det finns anledning denanta attom
står i överensstämmelse med den avlidnes inställning 8 §, det annars

särskild betydelse fastställa dödsorsakenär 9 § eller, det ärattav om
oklart vilken inställning den avlidne hade sådantill obduktion,en
någon närstående inte sig det 10 §.motsätter



SOU 1999:120 Rättsliga utgångspunkter 161

Med rättsmedicinsk undersökning enligt 12 § rätts-menas en
medicinsk obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning.en

En rättsmedicinsk fårundersökning undersökningen kangöras om
betydelse för utredningen dödsfall kan haantas ettvara av av som

samband med brott eller fel eller försummelse inom hälso- och
sjukvården 13 §, dödsfallet har orsakats påverkan ochyttreom av
undersökningen behövs för fastställa dödsorsaken eller vinnaatt
upplysningar särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafik-av
säkerhet eller liknande intresse 14 § eller det behövs förannat attom
fastställa avlidens identitet 15 §.en

En rättsmedicinsk fårundersökning enligt 17 § genomföras, även
åtgärden strider den avlidnes närståendeseller de inställning.motom

I 23 § finns särskild bestämmelse ingrepp för att ta ut etten om
implantat från avliden.en

sådantEtt ingrepp får enligt första stycket åtgärdengöras även om
strider den avlidnes eller närståendesde inställning, det behövsmot om
för förebygga fara för människor eller väsentligatt olägenhet.annan

Om åtgärden förenlig med den avlidnesär eller närståendesde
inställning på i 8 eller fårsätt 10 §§ enligt andra stycketsom anges ett
ingrepp också implantatet skallgöras användas för behandlingom av

människa eller för forskning och medicinskt ändamål.en annan annat
Bestämmelsen underrättelse närstående skall enligt tredjeom av

stycket tillämpas inför ingreppäven berört slag.av nu
I 25 § finns straffbestämmelse där det föreskrivs böter för denen

uppsåtligen bryter obduktionslagen. Enligt 26 får§ beslutsom mot
enligt obduktionslagen överklagas endast det särskilt föreskrivs.om

10.2 Särskilt reglering rörandeom

information och samtycke

10.2. l Inledning

Tillräcklig och adekvat information frivilliga grunder fattatsamt ett
samtycke naturligtvisär grundläggande etiskt krav i samband med
forskningsprojekt innefattar försök människor. Med andra ordsom
finns det krav vad brukar kalla informerat samtycke.ettman

Ett principiellt krav samtycke och föregående information gäller
naturligtvis för alla åtgärder innebär medicinsk vård ochsom
behandling, oberoende åtgärdema kan delav om ettses som en av
forskningsprojekt eller inte. I 2 § HSL uttrycks detta principiella krava
på samtycke vårdenmed så långt det möjligt skallatt är utformas och
genomföras i samråd med patienten och bygga respekt för dennes

6 19-1989
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till självbestämmande samtidigt det i 2 b § HSLoch integriteträtt som
betonas patienten skall individuellt anpassad informationatt ges en om

hälsotillstånd vårdsitt och de för undersökning, ochmetoderom
ocksåbehandling finns jfr kap. §§ i lagen yrkesverk-2 1-2asom om

sjukvårdens område.samhet hälso- och
Frågan informerat samtycke vid kliniska försök med ochom nya

svåra fråge-eventuellt riskfyllda behandlingsmetoder aktualiserar
våraställningar och kräver inte sällan särskilda överväganden. Av

framgår ocksådirektiv vi skall vilka särskilda insatserövervägaatt som
kan behövas för inhämtande informerat samtycke till xeno-trans-av
plantation.

10.2.2 Allmänt till självbestämmande ochrättenom
innebörden informerat samtyckeav

Det etiska kravet informerat samtycke utflöde och prak-är ett av en
tisk tillämpning principen förrespekt eller autonomi-av om personer
principen ocksåden benämns avsnitt Utgångspunktense 17.3.1.som

naturligtvis patienter och försökspersonerär har till självarättatt att
bestämma vad skall hända med dem.som

Kravet informerat samtycke brukar bestå grundläg-treanses av
gande komponenter bl.a.se Belmont-rappoiten och Forsman, Forsk-
ningsetik 42.s.

Information. Informationen skall sanningsenlig, vederhäftigvara
och fullständig.

Förståelse/adekvat kommunikation "comprehension". Informa-
tionen skall sådanaha under omständigheter patienten har kunnatgetts
tillgodogöra sig förståoch informationen.

Frivillighet. Patienten skall frivilligt, grundval den infor-av
mation fått,han sitt Tvång,samtycke. påverkan eller utnyttjandege av
någons beroende eller fårställning inte föreutsatta

10.2.3 Allmänt kravet informerat isamtyckeom
internationella etikkoder, konventioner och
regelverk

Nümbergkodexen 1947

Den s.k. Nümbergkodexen formulering tioär punkteren av som
ursprungligen ingick i Militärtribunalens domskäl vid Nürnberg-
rättegången de nazistiska läkarna efter andra världskrigetmot United
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Brandt, tioStates Karl al.. Kodexen punkteret tarv. upp som anses
grundläggande etiska krav för forskning innefattar medicinskasom som

försök människa. Bakgrunden naturligtvis de lärdomarär som
världssamfundet drog de i medicinska forsk-denövergreppsom av
ningens läkare i koncentrationslägren hade gjort sig skyldiganarrm som
till.

Redan i den allra första framhållspunkten försöksdeltagarens fri-att
villiga samtycke "voluntary consent" absolut nödvändigt. denIär
fortsatta preciseras samtyckeskravet, sammanlagt femtexten som en av
huvudämnen i kodexen fyraDe andra gäller försökets uppläggning,

påkrav bästa möjliga professionella och tekniska standard, avbrytande
försöket risk/nyttabedömning.ochav

måsteFörsökspersonen för kunna sitt samtycke ha rättsligatt ge
handlingsförmåga. ocksåskall sådanHan befinna sig i situation atten
han kapabel sin fritt tvång,välja, inflytandeär utöva rättatt att utan av
svek eller andra former otillbörlig påverkan, måsteoch hanav
dessutom ha tillräcklig förståelsekunskap och forskningsprojektetsav
olika delar för kunna fatta väl underbyggt beslut. Kravetatt ett
frivilligt samtycke obligatoriskt och gällerär klinisk teura-även
peutisk forskning. förAnsvaret inhämta åvilarsamtycket forskarenatt
försöksledaren personligen och kan inte delegeras.

Helsingforsdeklarationen 1964, revision 1996senaste

Helsingforsdeklarationen, ursprungligen World Medicalantogssom av
Association i Helsingfors år 1964, kan vidareutvecklingsägas vara en

principerna i Nümbergkodexen. Deklarationen det grundläggandeärav
dokumentet det gäller etiska riktlinjernär för biomedicinsk forskning i
Sverige och dessutom grunden för den etiskautgör prövningen i de
regionala forskningsetikkommittéema.

påKravet informerat samtycke "informed consent" intar centralen
och framträdande roll i Helsingforsdeklarationen. Man torde kunna

den moderna doktrinensäga informerat samtycke, liksom föratt om
övrigt kravet etisk prövning oberoende etikkomrnitté, har växtav en
fram Helsingforsdeklarationen. Frågan samtyckesproceduren harur om
gått tillrätt de viktigasteutgör aspekterna i den etiskaen av
prövningen.

Det grundläggande kravet på informerat framgårsamtycke artikelav
1:9, har följande lydelse i svensk översättning.som

forskningI all människa skall varje kan komma frågai bliperson som
adekvat informerad avsikten, metoderna, tänkbara fördelar liksomom even-
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tuella risker med undersökningen liksom demed obehag undersök-som
ningen kan innebära.

Försökspersonen informerasskall han eller hon har sin fulla fri-attom
het avstå från delta i försöket. Läkaren skall därefter inhämta försöks-att att

frivilliga samtycke delta, helst skriftligen.attpersonens

I de följande artiklarna vissa specialregler för inhämtandeanges av
samtycke det föreliggernär beroendeställning mellan forskaren ochen
försökspersonen för vikarierande samtycke försökspersonennärsamt är
underårig eller saknar förmåga samtycke. Det böratt ett noterasavge

enligt artikel 1:11 skall barn faktisk har förmågaatt därtill självasom
samtycka till imed försök, vårdnadshavarna redanatt ävenettvara om
har sitt vikarierande samtycke.gett

Enligt artikel 1:12 skall protokollet alltid innehålla redovisningen
de etiska frågeställningar aktuella och det framgåär skallav som att

projektet överensstämmer med principerna i deklarationen. Detta krav
innebär normalt frågan och hur det informeradenäratt samtycketom
har inhämtats särskilt skall i protokollet.anges

Vid teurapeutisk klinisk forskning finns frånundantagett samt-
yckeskravet. Detta framgår artikel H25 i deklarationen där detav anges

läkaren, han eller hon bedömer detatt väsentligt patientensom attsom
samtycke inte inhämtas, måste redovisa de särskilda skälen för detta i
det protokoll lämnas in till etikkommittén.som

Undantaget från kravet på samtycke har utgöraansetts ett avsteg
från såväl Nürnbergkodexens obligatoriska krav samtycke frånsom
FN-deklarationen medborgerliga och politiska rättigheter 1966 seom
Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling 84. FN-s.
deklarationen, folkrättsligt bindandeär för de anslutnasom staterna,
innehåller i 7 särskilt förbud någonart ett för medicin-utsättamot att
ska eller vetenskapliga experiment dennes samtycke.utan

CIOMS/WHO Internationella etiska riktlinjer för biomedicinsk-
forskning involverar människor 1993som

Rådet för de internationella organisationerna inom medicinsk veten-
skap, Council for International Organizations of Medical Sciences
CIOMS, har i samarbete med WHO utfärdat etiska riktlinjer för bio-
medicinsk forskning involverar människor. Riktlinjerna kansom sägas

utveckling och konkretisering principernavara i Helsingfors-en av
deklarationen. Den versionen från år 1993.senaste är

Nio de sammanlagt 15 riktlinjerna olika aspekterav infor-avser av
samtycke. I punktenmerat 1 den generella regeln forskarenanges att
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måste inhämta fråninformerat samtycke tilltänkta försökspersonerett
eller, försökspersonen inte beslutskapabel, vikarierandeär ettom sam-

fråntycke behörig ställföreträdare.en
Punkten 2 vilken viktig information den tilltänkte för-tar upp som

fåsökspersonen bör del innan denne sitt samtycke. Informa-av ger
språkligationens utformning sådanskall förståsden kan för-attvara av

sökspersonen. Informationen skall ta upp:

varje inbjuds delta försöksperson i projektet medatt att0 person som
angivande projektets mål och metod;av

vilka tidsramar gäller för försökspersonens deltagande;0 som
vilka fördelar vilken nytta skäligen kan förväntas bli0 som

resultatet forskningen för försökspersonen själv eller för andra;av
förutsebara risker eller obehag för försökspersonen förknip-är0 som

pade med deltagande i forskningsprojektet;ett
alternativa behandlingsmetoder kan lika fördelaktiga för0 som vara

försökspersonen metoden ianvänds projektet;som som
i vilken utsträckning personuppgifter knutna till patienten kom-0 som

hållas konfidentiella;attmer
i vilken utsträckning forskaren har försöksperson0 ettsom ansvar ge

medicinsk vård och behandling;
gratis vård och behandling kommer erbjudas föratt vissa0 när-att

angivna "forsknings-relaterade" skador;mare
i vilken utsträckning ersättning kan utgåtänkas vid dödsfall0 som

eller invaliditet;
försökspersonen har avböja ochatt han ellerrätt hon fri0 att äratt att

helst avbrytanär sitt deltagande i projektet, sanktion eller för-som utan
lust förmåner han eller hon hade varit berättigad till.av som annars

I punkten 3 berörs forskarens skyldigheter. Forskaren har skyldigheten
att:

kommunicera till den tilltänkta försökspersonen all information0 som
nödvändig förär adekvat informerat samtyckeatt skall kunnaett

inhämtas;
den tilltänkte försökspersonen möjlighet och0 ge uppmuntran att

frågor;ställa
utesluta förekomsten svek eller otillbörlig påverkan;0 av annan
inhämta samtycke först efter det den tilltänkte försökspersonen0 att
fåtthar tillräcklig kunskap kännedom deltagandets innebörd ochom

konsekvenser och fåtthar tillräckligt rådrum han villövervägaatt om
delta i projektet;
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från för-samtyckehuvudregel inhämta skriftligt envar av0 som en
sökspersonerna, samt

från försökspersonernaförnya informeradedet samtycket0 envar av
några sakliga förändringar inträffar.om

ocksåfinns ersättning till försöksperso-riktlinjerna specialreglerI om
kriminal-forskning psykiskt störda, intagna i4, barn,p.ner om

vårdsanstalt från epidemiologi-p.5-8och U-länder samt ompersoner
ska studier p.9.

Belmont-rapporten 1979

ikölvattnet del skandaler inom biomedicinsk forskning USAI av en
årTuskagee-skandalen tillsattes federal utred-bl.a. den s.k. 1974 en

ofning, The National Commission for the Protection SubjectsHuman
Biomedical and Behavioral Research, med uppgift fram generellaatt ta
och universella etiska principer för forskning människor. Utred-
ningens resultat i den s.k. Belmont-rapporten Ethicalpresenteras
Principles and Guidelines for Protectionthe of Subjects ofHuman
Research, OPRR Reports, 44 Federal Register 18 april 1979 23192-

återkommer97. Som till har i de amerikanska federalaman
riktlinjerna srnittrisker vid xenotransplantation särskilt föreskrivitom

principerna i Belmont-rapporten skall följas.att
påBelmont-rapporten bygger grundläggande etiska principer. Detre

principerna förrespekt godhet "beneficence"är och rätt-om personer,
visa. Principema får enligt sin tillämpning i kravetrapporten
informerat samtycke, i kravet kontinuerlig värdering forsk-av
ningsprojektets risk/nytta i kravet rättvisa i urvalet försöks-samt av
personer.

Enligt Belmont-rapporten tillgodoses respekten för för-personer om
sökspersoner, i den utsträckning fårde kapabla till det, själva möj-är
lighet bestämma vad skall och vad inte skall hända medatt som som

Sådem. fallet förutsättningarnaär för informerat samtycke ärom
uppfyllda. Därefter analyseras de grundelementen kravettre som
informerat samtycke beståkan information, adekvat kom-sägas av,
munikation/förståelse frivillighet.och

När det gäller informationselementet förs allmäntett resonemang
vilken information normalt bör till försökspersoner, vilketom som ges

inkluderar hur forskningen skall genomföras, vilket syfte forskningen
har, risker och förväntad med projektet, alternativa behandlings-nytta
metoder uttalande försökspersoner har möjlighetersamt ett att attom
ställa frågor och helst avbryta sitt deltagandenär i projektet.som
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listor vilkenDenna specifik information bör till försöks-typ av som ges
dock inget vilka standardkrav bör ställaspersoner ger svar som

måttstockinformationen. En i det sammanhanget kan enligt rapporten
"the reasonable volunteer". Omfattningen och innebördenvara av

informationen sådanskall medvetna projektetatt attvara personer, om
varken nödvändigt för deras vård eller behandling eller kanske till-är
räckligt känt, kan bestämma de vill delta för främja ytterligareattom

Ävenkunskaper. någon kan förväntas för del skall de inyttaom egen
tillräcklig förstågrad de risker kan förknippade med del-ettsom vara
tagande och den frivillighet deltagandet på.byggersom

förståelsen/sättetVad gäller för kommunikationen informationenav
den engelska "comprehension" svår medär översättatermen att ett

så framhållsord och under vilka omständighetersättet som
informationen lika viktiga innehållet i densamma.är Det läggsges som

vikt vid informationen efter förmågastor att mottagarnas attanpassas
tillgodogöra sig förståoch den. Det särskilt vikt förverk-är när ettav
ligande de eventuella riskerna skulle medföra allvarliga konsekven-av

för berörda. Speciella regler bör gälla försökspersoner kannärser
förväntas ha svårigheter tillgodogörastörre sig förståoch informa-att
tionen, det sig mindre barn, psykisktrör stördat.ex. om om personer
eller döende patienter. Om det sig vikarierande samtycke börrör ettom
den väljas sannolikt kan förväntas förstå försökspersonensmestsom
situation och för dennes bästa.agera

Vad slutligen gäller frivillighetselementet framhålls samtyckeatt ett
endast giltigt detär frivilligt. Avgivandet samtycket skallom avges av

frånfritt allt tvång eller otillbörlig påverkan.ges annan

Regleringen informerat samtycke i det federala regelverketav
angående skydd för försökspersoner i USA 1991

I det regelverk reglerar all forskning människor fårsom som
federala medel ofta benämnt "the Common Rule" finns särskildasom
bestämmelser informerat samtycke och hur detta skall doku-om om
menteras.

De grundläggande villkoren för informerat samtycke finns i
§ 46.116. Som normalvillkor följande.anges

Ett uttalande projektet forskning,utgör redogörelseatt för syftet medom en
forskningen och omfattningen försökspersonens deltagande, beskriv-av en
ning förfarandet och utpekande vilka delar förfarandetettav ärav av som

experimentell natur.av
2. En beskrivning förutsebara risker eller obehag för försökspersonen.av
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En beskrivning förväntad för försökspersonen eller andra.nyttaav
behandlings-4. En redogörelse för eventuella alternativa förfaranden eller

metoder.
för hållsEn redogörelse vilka uppgifter konfidentiella.som

frågorOm forskningen innefattar förminimal risk, redogörelseänmer en
vårdersättning och erbjudande behandling.ochom om

redogörelse för frågor7. En skall kontaktas vid eller incidentersomvem om
äger rum.
Ett uttalande fårdeltagandet frivilligt, delta inteär vägranatt att attom en
försätta försökspersonen i situation och försökspersonensämre näratten

helst har avbryta sitt deltagande ofördelaktiga följder.rätt att utansom

Som ytterligare informationen,element i skall med detnär ärtassom
påkallat, följande.anges

Om den särskilda behandlingen eller förfarandet kan medföra risker som
för närvarande oförutsebara.är
Under vilka omständigheter försökspersonens deltagande kan kommasom

avbrytas oberoende dennes samtycke.att av
Ytterligare kostnader kan uppkomma följd deltagandet isom som en av
projektet.
Vilka konsekvenser avbrytande deltagandet innebär och vilketettsom av
förfarande skall följas vid sådan begäran.som en
Att erhålls under projektetsrön genomförande och kannya som som
påverka försökspersonens vilja kvar i projektet skall vidare-att stanna
befordras till honom eller henne.

En lokal etisk kommitté Institutional Review Board IRB kan medge
undantag från kraven informerat forskningensamtycke inte iom
praktiken kan genomföras undantag och inteutan görs änatt mer
minimal risk föreligger för försökspersonerna.

Vidare föreskrivs det informerade samtycket skall dokumenterasatt
i skriftlig form. Undantag kan medges IRB, den skriftligaav en om
dokumentationen kan medföra risker för försökspersonens konfidentia-
litet eller forskningen inte kan medföra minimal risk ochänom annat
dessutom inte innefattar förfaranden i andra sammanhang normaltsom
medför krav skriftligt samtycke.
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Europarådets konvention skydd for mänskliga rättigheter ochom
människovärdet vid tillämpningen biologi och medicin 1997av

En europeisk konvention förskydd mänskliga rättigheter ochny om
människovärdet vid tillämpningen biologi och medicin ETSav
1997/ 164 Europarådets ministerkommitté i november 1996antogs av
och undertecknades i april 1997. Konventionen, inte harännu trättsom
i kraft, folkrättsligt bindande innehållerär och rninimiskydd förett
människor och mänskliga rättigheter områdetinom för biomedicin se
Rynning, Mänskliga rättigheter och biomedicin.

Huvudregeln samtycke finns i artikel föreskrivsDär attom
medicinska åtgärder får genomföras endast under förutsättning att ett
fritt och informerat samtycke inhämtats frånhar den person som
åtgärden Personen skall före det Samtycket fåttharattavser. avges
relevant information såväl åtgärdensrörande syfte och dessart som
konsekvenser och risker. I artikel 6 finns vissa skyddsregler för patien-

inte själva har förmåga lämna samtycke.ter attsom ett
kapitelI V finns särskilda bestämmelser till skydd för personer som

medverkar i medicinsk och biologisk forskning. artikelI 16 femiges
punkter regler för forskning människornär kan godtagbar.anses

fårDet inte finnas några jämförbara alternativ.
De eventuella riskerna för försökspersonerna får ståinte i bristande propor-

tion till den tilltänkta med forskningen.nyttan
Forskningsprojektet måste ha godkänts behörigt efter obe-ettav organ en

roende prövning dess vetenskapliga värde. Prövningen skall inkluderaav en
värdering det eftersträvade resultatets betydelse granskningav samt en av en
oberoende, multidisciplinär etikkommitté. Etikkommitténs prövning skall avse
såväl projektet försvarbartär etisk synvinkel det godtagbartom ärur som om

rättslig, social och ekonomisk synvinkel.ur
4. Försökspersonerna fåttskall ha tillräcklig information sina rättigheter,om
bl.a. rätten helst återkallanär lämnatatt samtycke.ettsom
5. Ett uttryckligt och specificerat samtycke delta i projektet. Samtycketatt
skall ha dokumenterats. Ett underförstått samtycke inte tillräckligt.är

Som skydd för beslutsinkompetenta finns i artikel 17 komplet-personer
terande och ytterligare krav för deras deltagande i kliniska försök.
Enligt huvudregeln krävs

förväntad direkt och konkreta för den deltar,0 nytta som
jämförbara resultat inte kan uppnåsatt forskning0 genom personer

inte beslutsinkompetentaärsom samt
det vikarierande Samtycketatt har lärrmats skriftligen.0
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från potentiell förUndantag kan medges kravet nytta personen
då både kanförutsättningar forskningensjälv. Som ytterligare krävs att

medför tillhörkomma till andranytta personer som samma grupp
ålder, tillstånd forskningen intesjukdom eller ochavseende att

risk minimalt obehag för försökspersonen.medför minimal elleränmer
en påocksåartikel finns särskild bestämmelse forskningI 18 om

mänskliga embryon.

ForskningsrådetsMedicinska riktlinjer för etisk värdering av
medicinsk humanforskning

I Sverige saknas i princip särskilda försökspersonersbestämmelser om
rättigheter och skydd vid biomedicinsk forskning. Oftast gäller visser-

sjukvårdslagstiftningenligen den allmänna hälso- och vid klinisk forsk-
ning ocksåoch det finns vissa specialförfattningar kliniskavseende
läkemedelsprövning och prövning medicintekniska produkter samtav
för tagande biologiskt material för forskningsändamål. Men det sak-av

i svensk regelverk där de särskilda risker problemochrätt ettnas som
kan förenad forskning påmed människor uppmärksammasvara mera
allmänt. En orsak till detta kan naturligtvis forskningseti-denattvara
ska prövningen i fall för intenärvarande huvud regle-över ärvart taget

någonrad i författning i betänkandet God sed i forskningen, SOU
föreslår1999:4 dock utredningen reglering forsknings-en sparsam av

etiskkommittéema tillägg till Högskoleförordningen.smärreettgenom
forskningsetiskaDen granskningen biomedicinska forsknings-av

projekt utförs i Sverige regionala forskningsetikkommittéer vid deav
olika medicinska fakultetema. Medicinska Forskningsrådet harMFR

sin nämnd för forskningsetik policyskapande och samord-genom en
Årnande roll. 1996 publicerade sinaMFR riktlinjer för etisk värdering

medicinsk humanforskning frågordär bl.a. information ochav om sam-
tycke behandlas MFR-rapport 2/1996 25-35. Riktlinjerna ansluters.

till bestämmelserna i Helsingforsdeklarationen.nära
Information. Försökspersoner skall informeras ochsättett ett

språk förstår.de Informationen skall innefatta följande delarsom

projektets syfte0
projektets uppläggning, med beskrivning alla metoder och0 av

ingårmoment som
den förväntade projektetnyttan0 av

precisering vad medverkan innebär0 noggrann av
eventuella risker för skada eller obehag för de medverkande0
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deras deltagande frivilligt och de har avbryta sinär rättatt att att0
medverkan, vårddetta medför eller behandling.sämreutan att

Huvudprincipen bör enligt riktlinjerna informationen inne-attvara
håller allt rimligen påverkakan tänkas försökspersonens ställ-som

såvälningstagande. Den bör muntligen skriftligen. betonasDetges som
forskaren har för försökspersonen förståtthar informa-att ett attansvar

tionen.
Samtycke. När de tilltänkta försökspersonerna har informerats skall

forskaren enligt riktlinjerna
inhämta informerat och frivilligt frånsamtycke delta varje för-atto

sådantsöksperson, eller samtycke inte kan inhämtas,ettom
motivera varför tillåtabör kunna s.k. samtyckeett presumerat0 man

dvs. kan försökspersonen skulle ha samtyckt hanatt anta attman om
hade kunnat frivilligt och självständigt ställning eller,ta

i vissa fall, varför bör kunna inhämta vikarierat samtyckeetto man
från någon till försökspersonens intresse ochtar ärt.ex.som vara
förälder, förmyndare eller anhörig.nära

riktlinjernaI betonas samtyckesproceduren viktigastedeäratt en av
aspekterna för etikkomrnittén ställning till. Vad gäller frivillig-att ta
hetskomponenten framhålls den kan undermineras försöksperso-att om

står i beroendeförhållande till forskaren. Relationernen t.ex.som
lärare/student och arbetsgivare/ arbetstagare medför ofta sådanatt en
problematik, den kan i eller mindre grad föreligga ocksåstörremen - -
mellan läkare/patient. Eftersom beroendeförhållanden inte alltid kan
undvikas bör formerna för hur samtycket inhämtas uppmärksammas.
Vid starka beroendeförhållanden kan det enligt riktlinjernat.ex. vara
lämpligt samtycket inhämtas från projektet friståendeatt av en person.

riktlinjernaI vidare samtycket kan skriftligt ellerattanges vara
muntligt. Vid läkemedelsprövningar krävs alltid skriftligtnästan sam-
tycke 8se kap. Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om
klinisk läkemedelsprövning LVFS 1996:17. Det det skrift-attanges
liga samtycket lämpligen kan ske signering den skriftligagenom av
informationen, patienten och försöksledaren behåller sittvarav var
exemplar.

Vid epidemiologiska studier använder signär populations-man av
studier kan den individuella informationen i vissa fall kol-ersättas av
lektiv information. Kraven inhämtande informerat samtycke kanav
också i vissa fall innebära forskningen försvåras eller bliratt omöjlig

genomföra, kan det gällaatt viss krirninologiskt.ex. forskning och
forskning missbruk. I vissa sådana specialfall måste etikkomrnitténom
bedöma det förväntade värdet undersökningen vid sitt ställnings-av
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frångåfrågan grund finnslaglig etisk godtagbartagande till och attom
kravet samtycke. A

tänkasprojektet kanändringar iNytt samtycke krävs görs somom
Såpåverka medverkan. kanförsökspersonens villighet fortsätta sinatt

medför riskernafallet oväntade biverkningar inträffar attvara om som
måste innebäromvärderas. I riktlinjerna samtycketpoängteras att att
försökspersonen sitt tillstånd uppgifterhar till användninggett omav
dem kommit fram inom projektets för just det syftesom ram som

Ändras metodiken,beskrevs samtycket inhämtades. syftet ellernär
såledesjärnförelseobjekten, krävs normalt informeratetc ett nytt sam-

tycke.
självständigtNär med nedsatt autonomi inte kan ettpersoner ge

informerat samtycke, kan flera möjligheter föreligga.
påEtt "presumerat samtycke" kan användas vid interventiont.ex.

svårt sjuka i fallde där kan patienten skulle haanta attpersoner, man
frivilligt åtgärdensamtyckt till han eller hon hade kunnat det. Enom
etikkomrnitté sådana åtgärdenkan i fall godta patientens förmed bästa

sådana fåAnhöriga bör i fall den information i normalaögonen. som
fall hade till patienten själv.getts

"Vikarierande samtycke" används föräldrar, förvaltare ellernär
gode i viss utsträckning kan sitt samtycke i stället för barn ellermän ge

med nedsatt autonomi.personer

Överväganden10.2.4 angående informerat samtycke
i samband med genterapi

Det har i olika frågansammanhang hur skall hanteraansetts att om man
och reglera xenotransplantation frågandelvis analogt med hurär om

skall hantera och reglera genterapi. Ansökningar kliniskaman om
försök med genterapi prövades många år obligatoriskt RAC, s.k.av en
Advisory Committee under National Institutes of Health. I samband
därmed år 1995 vägledningsdokument "Pointsut ett togavs
consider". Vad gäller frågan informerat samtycke därom anges
följande särskilda punkter bör med i informationen avsnitt IH-tassom

iB-2 dokumentet.

överväganden det gäller riskernär för foster/bam och behovet0 av
skydd vid sexuellt umgänge.

Nödvändigheten långtidsuppföljningmedverka i studienatt0 av av
Särskild begäran obduktion0 om
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från utomståendeIntresset media och andra intressenter eftersom0
sigdet teknologi allmänt intresserör om en ny av

Myndigheters tillgångoch till journaler.0 sponsorers

10.2.5 Reglering och infor-överväganden rörande

samtycke särskiltmerat xenotrans-som avser

plantation

Förslaget till federala riktlinjer rörande smittrisker vid xenotrans-
plantation USA, 1996

förslaget till federala frånI riktlinjer år 1996 inledningsvis attanges
forskaren vid inhämtande och dokumentering informerat samtyckeav
skall uppfylla bestämmelserna i den s.k. "common rule" det gemen-

federala regelverket för forskning människor följasamtsamma
såväl principerna god klinisk praxis de etiska principerom som som
framgår Belmont-rapporten.av

Diskussionen med de tilltänkta försökspersonerna, det skriftliga
samtyckesformuläret och den skriftliga information till för-som ges
sökspersonerna skall vidare följande punkter.ta upp

oRisken för infektion zoonotiska mikroorganismer det käntär attav som
arten ursprungsdjur kan smittade med.av vara

oRisken för överföring hittills okända zoonotiska mikro-organismer.av
oRisken för vidarespridning smitta till patientens anhöriga ochnäraav

andra kontakter, särskiltnära sexuella kontakter.
ODet eventuella behovet isolering i samband med sjukhusvistelsen ellerav

inskränkningar i levnadsvillkoren sedan patienten skrivits t.ex. särskild dietut
och inskränkningar i rörelsefriheten.

oDet nödvändiga i ställa långtidsuppföljning förev.att restenupp av
livet och lämnande vävnads- och jämnamed tidsintervall.av serumprover
Patienten skall omedelbart kontakta sin läkare han eller honattuppmanas om
drabbas allvarlig eller oförklarlig sjukdom.av en

oNödvändigheten hela tiden hålla forskaren informerad adress-attav om
uppgifter och telefonnummer för möjliggöra adekvat hälsouppföljning.att en

-Nödvändigheten diskutera med patienten och hans anhörigaatt detnärav
gäller behovet obduktion.av

-Behovet hälsomyndigheterna får tillgång tillatt patientens journalerav
med bibehållande patientsekretessen så långt det möjligt.ärav
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skriftliga samtyckesformuläret tydligt patientenDet skall attange
efter ingreppet aldrig skall lämna helblod, blodkomponenter, vävnader,
bröstmjölk eller andra kroppsdelar för användning andra människor.

Kennedy-rapporten Storbritannien 1997

I Kennedy-rapporten jfr 113-115 rekommenderas följande särskildas.
punkter det gäller informerat samtycke.när

-Obligatoriskt krav uttryckligt vikarierateller informerat samtycke
dvs. inga undantag bör medges.

0Särskilt i experimentelladen kliniska fasen, redogörelse för forsknings-en
bådeoch kunskapsläget vad gäller den forskning genomförts och desom pro-

jekt innefattat försök människor. Informationen bör enligtsom rapporten
inkludera hur många försök det slag föreslås redan har ägtav som som rum,
vilka svårighetereventuella immunologiska fysiologiskaoch finns ochsom
vilka resultat hittills uppnåtts.harsom

olnformation den potentiella risken för infektion. Informationen börom
inkludera vad känt och vad okänt infektionriskerna,är rörandeär vadsom som

relevant frånresultat tidigareär försök, vilken uppföljning ärsom som som
aktuell, förhållandetdet uppföljningen pågåkan åter-under patientensatt
stående livstid och betydelsen följa de förgäller denattav arrangemang som
efterföljande uppföljningen/kontrollen de implikationer det förakan medsamt
sig för patientens kontakter. Samtycket bör omfatta tillgångnära till och utläm-
nande de medicinska uppgifter behövs för uppföljningen.av som

oVilka alternativ till xenotransplantation finns, vilket bör inkluderasom
sannolikheten för kunna erbjudas allotransplantation.t.ex. att

-Arten förfarandet proceduren; vilket bör inkludera informationav som
det möjligt förgör patienten fatta självständigt och personligt beslutatt ett om

det acceptabla i xenotransplantation medicinsk teknologi uppgiftert.ex.som
uppfödningen, den genetiska modifieringen hållandetoch ursprungsdju-om av
särskilt måttdet lidande djuren blir eller kan tänkas bli förren; av utsattasom

följd xenotransplantation.som en av
oArten det eller föreslåsvävnad bli transplanterat, särskiltav organ som om

det kan tänkas påverka patientens personlighet.
oDe eventuella psykologiska och sociologiska effekter xenotransplan-som

tation kan medföra. Information bör andra människor kanattges om reagera
negativt eller osäkert den genomgåttett sätt xenotransplanta-gentemot som en

tion.

Vidare igörs särskild rekommendation det börrapporten atten om
inrättas rådgivningför oberoendeett system transplantations-ärsom av
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få tillgång tilloch den tilltänkte försökspersonen skallteamet som
fråganinnan ställning samtycke.han eller hon itar om

uffield-rapporten Storbritannien 1996N

fårNuffield-rapporten försökspersonernaI rekommenderas de tilltänktaatt
samrådamöjlighet utbildad informatör innanmed oberoende ochatt etten

samtycke Den information bör inkludera uppskattningavges. som ges en
sannolikheten för positivt utfall och vilka risker finns. Varjeettav som

också åtagandeprotokoll bör enligt innefatta görarapporten ett attom en
beskrivning och värdering efterpatientens livskvalitet före ochav
ingreppet. De tilltänkta försökspersonerna bör dessutom informeras attom
den efterföljande uppföljningen, främst i syftesker upptäckaattsom
eventuella infektioner, integrerad del projektet och derasär atten av
samtycke innefattar denna del.även

10.3 Smittskyddslagstiftning

10.3.1 Smittskyddslagen

Smittskyddslagen 1988:1472 den författningencentrala smitt-är
skyddsornrådet. Med Smittskydd enligt smittskyddslagen enligtavses
l § verksamhet till skydd smittsamma sjukdomar sprids blandmot att
människor.

Smittsamma sjukdomar delas in i samhällsfarliga sjukdomar och
sjukdomar.övriga smittsamma Alla samhällsfarliga sjukdomar och

vissa andra smittsamma sjukdomar skall anmälas enligt vissa
föreskrifter i lagen. De benämns därför anmälningspliktiga sjukdomar.
Vilka sjukdomar samhällsfarliga iär särskild bilaga tillsom anges en
smittskyddslagen. Regeringen kan i förordning föreskriva vilka övriga
sjukdomar anmälningspliktiga och,är riksdagens beslutsom om om
ändring bilagan inte kan avvaktas, sjukdom skall betraktasattav en

samhällsfarlig från regeringen bestämd tidpunkt. Detsom en av
sistnämnda förfaringssättet gäller emellertid endast sjukdomen delsom
bedöms ha hög smittsamhet fåeller kan explosiv utbredning, dels om
den kan medföra hög dödlighet eller bestående skador bland de
smittade. Föreskrifterna skall dessutom underställas riksdagenssnarast
prövning.
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Sjukvårdshuvudmännen för smittskyddet inom respektivesvarar
sjukvårdsornråde. ocksåskallDet smittskyddsläkare med vissautses en
myndighetsbefogenheter. Smittskyddsläkaren organiseraskall bl.a. och
leda smittskyddet sjukvårdsområdet,inom verka för förebyggandeatt
åtgärder vidtas och rådallmänheten och upplysningar i srnittskydds-ge
frågor. Smittskyddsläkaren ocksåhar befogenheter i vissa i lagenatt
föreskrivna fall tvångsåtgärdervidta enskild patient.mot en

De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndema föransvarar
smittskyddsåtgärder riktar sig djur, livsmedel, vattentäkter ochmotsom
andra objekt sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.som

behandlandeDen läkaren ocksåhar vissa skyldigheter. allmäntRent
gäller enligt 10 § varje läkare i sin hälso- sjukvårdandeoch verk-att
samhet skall uppmärksam förekomsten samhällsfarliga ochvara av
andra anmälningspliktiga sjukdomar åtgärderoch vidta de skäligensom
kan krävas. Om läkaren har kompetens för det har ocksåhan skyl-en
dighet undersöka patient har anledning han har srnit-att anta atten som

anmälningspliktig sjukdom.tats av en
Enligt 13 § har den har anledning han smittatsanta attsom av en

samhällsfarlig sjukdom skyldighet dröjsmål söka läkare ochatt utanen
låta undersöka sig. Dessutom har han skyldighet förhåll-följa deatten
ningsregler läkaren meddelar honom. 14 § följerAv patientenattsom
har upplysningsskyldighet för underlätta srnittspåming. Han skallatten
lämna den behandlande läkaren uppgift den eller deom personer som
smittan kan ha kommit från och förts vidare till i övrigt lämnasamt
upplysningar smittokällan och smittan kan ha förts vidare till.om var

Vid läkarundersökningen skall den behandlande läkaren deta prov
behövs för fastställa den undersökts har smittatsattsom om som av en

samhällsfarlig sjukdom informera den misstänkta sjukdomenssamt om
och smittsamhet.art
Den behandlande läkaren skall också enligt 16 § meddela den

undersökte förhållningsreglerde behövs för hindra smittsprid-attsom
ning. Reglerna får den undersöktes kontakter med läkaren, hygien,avse
isolering i hemmet, arbete skolgångoch livsföring i övrigt.samt
Läkaren skall så långt det möjligt tillär reglerna följs. Reglernaattse
skall också in i den undersöktes journal. På dentas undersöktes
begäran skall smittskyddsläkaren reglerna ochpröva ändra dem, om
han finner det ändamålsenligt.

Regler smittspårning finns i 18 Om den undersökte harom
smittats samhällsfarlig sjukdom, skall den behandlande läkarenav en

fråga den smittade fåsökaatt vad eller dennegenom veta av vem som
kan ha blivit smittad och vilka andra kan ha blivit smittadesom av

smittkälla. Läkaren skall också försöka få reda tillsamma vem som
den smittade kan ha fört smittan vidare.
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Den särskilda anmälningsproceduren vid samhällsfarliga och andra
anmälningspliktiga sjukdomar regleras i 20-24a §§.

Läkare i sjukvård,samband med hälso- och vid obduktion ellersom
vid analys vid mikrobiologiskt laboratorium finner smitta av en
samhällsfarlig sjukdom skall anmäla detta till smittskyddsläkaren och
Smittskyddsinstitutet i vissa fall till den kommunala miljö- ochsamt
hälsoskyddsnämnden 20 §.

Anmälan innehållaskall enligt 21 uppgifter§ den smittadesom
och andra personuppgifter, den sannolika srnittkällan, denamn

sannolika smittvägarna, förhållningsreglerde meddelats, desom
behandlingsåtgärder åtgärderoch andra vidtagits för hindraattsom
smittspridning andra uppgifter betydelse för smittskyddet.samt av

Om läkare i sin verksamhet konstaterar någon har smittatsatten av
anmälningspliktig sjukdom skall anmälan enligt 22 § görasen annan

till smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet. Detsamma gäller
beträffande sjukdom misstänksäven eller smittsam,ärannan som vara

sjukdomen fått anmärkningsvärd utbredning inom områdeom etten
eller uppträder i elakartad form. Anmälningsplikten gäller ävenen
obduktionsläkare och läkare vid mikrobiologiskt laboratorium.

En anmälan enligt innehålla22 § skall uppgift den smittadesom
identitet övriga uppgifter behövs för följa sjukdomenssamt attsom
utbredning. På begäran smittskyddsläkaren eller den kommunalaav
miljö- och hälsoskyddsnämnden läkare skyldig lämnaär andraävenatt
uppgifter betydelse för smittskyddsarbetet.är Anmälan skallsom av

till smittskyddsläkarengöras i det sjukvårdsområde där läkaren har sin
yrkesverksamhet. smittskyddsläkaren kan efter sådan anmälan vidtaen
ytterligare åtgärder för hindra smittspridning.att

I 25-28 §§ finns bestämmelser särskilda åtgärder vid befaradom
smittspridning. Den behandlande läkaren skall underrätta srnittskydds-
läkaren han har anledning patient inte kommer följaanta attom atten
eller följer meddelade förhållningsregler 25 §. Detsamma gäller om
läkaren i samband med srnittspåming finner det finns anledningatt anta

har smittats samhällsfarlig sjukdomatt och denne inteen person av en
dröjsmål låter sig undersökas 26 §. Underrättelsenutan skall enligt

27§ innehålla uppgifter den smittades eller misstänkt smittadesom
och adress andra uppgifter betydelse förnamn, samtpersonnummer av

smittskyddsläkarens vidare åtgärder. En underrättelse misstänktom
smitta skall alltid innehålla uppgift de omständigheter vilkaom
läkaren grundar sin misstanke. Sedan underrättelse har skett skall smitt-
skyddsläkaren vidta åtgärderde behövs för hindra vidareattsom
smittspridning eller för få till stånd läkarundersökningatt denen av

misstänks smittad. smittskyddsläkaren skall i första handsom vara
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nåsöka rättelse frivillig detta kan ske risk för srnitt-väg, utanom
spridning.

Enligt 29 § har regeringen bemyndigats meddela föreskrifterrätt att
upplysningsskyldighet för och myndigheter.om personer
I 30-32 §§ finns särskilda bestämmelser underrättelse vidsom avser

infektion HIV.av
Bestämmelser de tvångsåtgärder kan vidtas och denom som

beslutsprocess de omfattas finns tvångsåtgärderi 33-50 §§. Desom av
kan vidtas ärsom

Kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder
förelägganden och förbud, kan förenas med vite,0 som av

kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder 33 §,
förstörelse gång- och sängkläder, husgeråd, möbler och andra0 av

föremål personlig och avlivning sällskapsdjur 34 §,naturav av

Smittskyddsläkaren
tvångsundersökning 36 §,0
tillfälligt omhändertagande 37 §,0
interimistisk tvångsisolering 39 §,0

Länsrätten
tvångsisolering 38 §, efter ansökan Smittskyddsläkaren.0 av

I 40-50 §§ finns bestämmelser tvångsisoleringens varaktighet,om
omhändertagandet under isoleringen, vilka särskilda befogenheter som
gäller under denna tid vad gäller för vistelse utanför sjuk-samt som
huset.

Beslut de kommunala nämnderna och smittskyddsläkaren kanav
Överklagbarhetenöverklagas hos allmän förvaltningsdomstol. beslutav

smittskyddsläkaren emellertid enligtär 52 § inskränkt till gällaav att
förhållningsregler enligt 17 tillfälligt omhändertagande enligt 37
avslag begäran tvångsisoleringen skall upphöraatt avslagen samt

begäran eller återkallelse tillstånd vistas utanför sjukhusetsen ett attav
område. Mål och ärenden enligt smittskyddslagen skall handläggas
skyndsamt.

Polismyndighet kan på begäran lämna biträde till smittskydds-
läkaren det gällernär genomförande läkarundersökning, förande tillav
sjukhus för tillfälligt omhändertagande tvångsisoleringeller åter-eller
föring till sjukhus den frånavvikit tillfälligt omhänder-av ettsom
tagande eller tvångsisolering. Samma biträde kan lämnas den kom-en
munala nämnden för tillträde områden,till lokaler och andra utrymmen

till Socialstyrelsen för tillsynsverksamhet.samt
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vårdAll och behandling frånläkemedel behövs smitt-samt som
skyddssynpunkt vid samhällsfarlig sjukdom gratis för patienten.ären
Socialstyrelsen har tillsynen smittskyddet i landet.över

Samhällsfarliga sjukdomar enligt bilaga

difteri, fläckfeber,1.1 gula febem, hepatit hepatit hepatitB, C, D,
hepatit A B C D minigokockinfektion,non non non non non
polio, tuberkulos, virala hemorragiska febrar exkl. neofropathia
epidemica, återfallsfeber.

1.2 hepatit hepatitA, kolera, mjältbrand, paratyfoidfeber, pest,
rabies, salmonellainfektion, shigellainfektion, tyfoidfeber.

1.3 gonorré, infektion HIV, klamydiainfektion, syfilis, ulcus molle.av

Övriga10.3.2 smittskyddsförfattningar

Smittskyddsförordningen 1989:301

I smittskyddsförordningen har meddelats föreskrifternärmare om
tillämpningen smittskyddslagen. bilagaI till förordningen finnsav en

lista de sjukdomaröver anmälningspliktigaär deen översamtsom
samhällsfarliga sjukdomar för vilka det finns skyldighet lämnaatten
uppgift smittbäraren enligt 29 § smittskyddslagen.om

Anmälningspliktiga sjukdomar

A1.Amöbainfektion, infektion HTLV I och invasiv infektionav av
haemophilus influensae B, infektion atypiska mykobakterier,typ av
malaria, mässling, nefropathia epidemica, kikhosta, pneumokocker med
nedsatt känslighet för pencillin, påssjuka, röda hund och stelkramp.

A2.Botulism, campylobacterieinfektion, giardiainfektion, enterhemor-
ragiska coli 0157, legionärssjuka, listerios, papegoj-serotype.
sjuka, toxoplasmainfektion, trikinos, tularemi och yersiniainfek-
tion.

Upplysningsslcyldighet smittbäraren enl. §29 smittskyddslagenom

Difteri, hepatit hepatitA, infektionB, HIV, kolera, tuberkulospest,av
och tyfoidfeber.
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Lagen 1997:982 anmälan vissa allvarliga sjukdomarom av m.m.

Enligt den särskilda lagen 1997:982 anmälan vissa allvarligaom av
sjukdomar får regeringen för skydda liv, personlig säkerhet elleratt
hälsa meddela föreskrifter andra allvarliga sjukdomar skallävenattom

anmälningspliktiga.vara
Detta har i förordningen l998:58 anmälan vissa allvarligaom av

sjukdomar skett beträffande misstanke eller konstaterande någonattav
har insjuknat i eller avlidit Creutzfeldt-Jakobs sjukdom ellerav annan
besläktad human spongiform encefalopati. Anmälan skall ske till Smitt-
skyddsinstitutet. Anmälan innehållaskall uppgift den sjukes ellerom
avlidnes och andra uppgifter betydelsesamtnamn personnummer av

behövs för kunna klargöra sjukdomens utbredning och epide-attsom
miologi.

10.4 Författningar berör läkemedel ochsom

medicintekniska produkter

10.4.1 Läkemedelslagen

Läkemedelslagen 1992:859 kan huvudsakligen karakteriseras som en
säkerhetslagstiftning inom den speciella förvaltningsrätten primärtsom

inriktat påär produktkontroll läkemedel och läkemedelsnäraav
produkter. Det grundläggande syftet med lagstiftningen är värnaatt
folkhälsan och patientsäkerheten. Regelverket bygger två grund-
pelare, dels förhandskontroll läkemedel inför godkännande fören av
försäljning, dels efterkontroll och tillsyn läkemedlens ändamåls-en av
enlighet.

Läkemedelslagstiftningen omfattas EU:s inre marknad och byg-av
därför på gemenskapsrättsliga direktiv och andrager rättsakter. Läke-

medelsverket tillsynsmyndighetär verksamhetöver omfattassom av
dessa rättsakter eller läkemedelslagen eller föreskrifter utfär-av som
dats med stöd lagen.av

I detta sammanhang finns anledning den grundläggandeatt ta upp
läkemedelsdefinitionen i 1 § och bestämmelserna kliniska läke-om
medelsprövningari 13 och 14 §§.

Med läkemedel enligt l § första stycket avseddaavses ärvaror som
tillföras människor elleratt djur för förebygga, påvisa, lindra elleratt

bota sjukdom eller användas i likartat syfte.att
Definitionen beskrivandeär och bygger fem grundrekvisit som

måste uppfyllda för lagen skall tillämplig.vara att Det skallvara vara
fråga avseddär tillförasom en medvara som att organism visstetten
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syfte. inriktas således bruksfärdigaKontrollen enligt definitionen
produkter var0r och inte Säljarens avseddsubstanser. avsikt

läkemedelspåståendenalt därtill avgörande. Direkta eller indirektaär
kan ocksåmed andra ord lagen blir tillämplig. skallVarangöra att vara
avsedd tillföras organismen. skall invärtes ellerDen utvärtesatt
påverka påverkaseller organismen. Genom tillföranderekvisitetav
utesluts bl.a. diagnostisk och radiologisk utrustning medicin-samt

fråntekniska tillämpningsområde.produkter lagens Varan skall till-
föras människor eller djur. fårDjurbegreppet utifråntolkas syftet
med behandlingen inte utifrånoch djursystematiken. Ett läkemedel kan

för djur och samtidigt skadligt för andra djur. Varanavsett ettvara vara
skall slutligen avsedd för syfte.visst frågaDet skallettvara vara om

direkt någotsyfte, utesluter bl.a. passivt förebyggande medelett som
sockerfri kost för diabetiker. Med likartat syftet.ex. t.ex.som avses

bedövningsmedel och medel för behandling operativa blödningar.av
Till skillnad äldre lagstiftning särbehandlas inte bakterieo-s.k.mot

logiska läkemedel.
I 13 och finns14 §§ bestämmelser kliniska läkemedelspröv-om

ningar.
En klinisk undersökning människor eller djur klinisk

läkemedelsprövning får enligt 13 § första stycket utföras för utredaatt
måni vad läkemedlet ändamålsenligt. Prövningenär skall enligt samma

bestämmelse etiskt försvarlig, vilket innebär den normalt skallattvara
granskas och regional forskningsetikkommittéprövas innan till-av en
stånd Prövningen får utföras i samband sjukdomsbehandlingmedges.
terapeutiska prövningar, fas II, IH eller sådantIV eller utan
samband icke-terapeutiska-prövningar", ofta fas

Enligt andra stycket skall patienter eller försökspersoner som avses
delta i fåprövningen sådan information denna de kan ställ-att taom
ning till de vill delta.om

Informationen skall såväl innan prövningen inleds underges som
genomförandet såoch länge pågår.den Informationen skall syftetavse
med prövningen, hur genomförandet skall till och vilka risker som
kan förknippade med deltagande.ettvara

Samtycke skall enligt tredje stycket alltid inhämtas vid icke-
terapeutiska prövningar. Den har förvaltare eller god ellersom man
undergår psykiatrisk tvångsvård eller vårdrättspykiatrisk får inte delta i
sådana prövningar.

För terapeutiska prövningar skall samtycke inhämtas, inteom
synnerliga skäl föreligger ändå företa prövningen. Med synnerligaatt
skäl undersökning egenskaper hos läkemedelt.ex. baraavses av som
används hos medvetslösa.ärpersoner som
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kliniskEn läkemedelsprövning kräver tillståndenligt 14 § Läke-av
Tillståndetmedelsverket. återkallaskan enligt 20 § andra stycket.

l0.4.2 Lagen medicintekniska produkterom

Lagen 1993:584 medicintekniska produkter, liksom läke-om som
medelslagen kan karakteriseras produktkontrollförfattning,som en

enligt 2 § produkter enligt tillverkarens uppgift, ellerseparatavser som
i kombination med skall användas för hos människor enbartannat, att
eller i huvudsak

påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom,en
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera skadaen
eller funktionshinder,ett
undersöka, ändra eller anatomin eller fysiologiskersätta en pro-

ellercess,
4. kontrollera befruktning.

Lagen och de föreskrifter meddelats med stöd lagen baserassom av
EG-direktiv 93/42 EEG.ett
Enligt 2 § andra stycket undantas produkter skallsom anses som

läkemedel, eftersom uppnårde sin huvudsakliga verkan med hjälp av
farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel. Produkter

används för administrera läkemedel omfattas emellertid.att Till-som
behör behövs för produkten skall kunna användas i enlighetattsom
med syfte skall också enligt 3 § omfattas.

Enligt 4 får§ regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer föreskriva lagen skall gälla för produkter frågaiatt som om
användningen står medicintekniskanära produkter lagen heltsamt att
eller delvis inte skall gälla frågai vissa produkter. Produkterom som
innehåller biologiskt aktivt material från djur undantas bl.a. med stöd

denna bestämmelse från lagens tillämpningsområde enligt 2av § 4 g i
Socialstyrelsens föreskrifter 1994:20 medicintekniska produkter.om

Enligt 8 får§ regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer meddela föreskrifter klinisk prövning skallatt ägaom rum
för vissa produkter. Enligt 6 § i förordning 1993:876 medicin-om
tekniska produkter får Socialstyrelsen sådanameddela föreskrifter.
Sådana föreskrifter har meddelats Socialstyrelsens föreskriftergenom
och allmänna råd SOSFS 1994:20 medicintekniska produkterom

Socialstyrelsenssamt föreskrifter och allmänna råd SOSFSgenom
1994:2 aktiva medicintekniska produkter för implantation.om
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10.5 Författningar berör djurens välfärdsom

10.5.l Inledning

syfte förhållandevisI skydda djurens välfärd finns i Sverigeatt ett
omfattande regelverk, främst djurskyddslagen djurskydds-1988:534,
förordningen 1988:539 och olika myndighetsföreskrifter med-som
delats med stöd dessa författningar. När det särskilt gäller djurförsökav

ocksåhar byggt särskild beslutsprocess för den etiska pröv-man upp en
ningen och för ändamåldetta inrättat djurförsöksetiska nämnder se
21 § djurskyddslagen och 41-48 §§ djurskyddsförordningen. I
promemorian genomgångkortfattad de bestämmelsergörs en av som

fåkan betydelse för våra överväganden det gäller xenotransplanta-när
tion och djurens välfärd. Vissa författningarandra berör djurenssom
välfärd, författningar rörande genetisk modifiering och Smittskyddt.ex.
behandlas också kortfattat.men

10.5.2 Djurskyddslagstiftningen

D jurskyddslagen

I §1 djurskyddslagen 1988:534 lagen skall tillämpas detnärattanges
vårdgäller och behandling husdjur. Ett tillägg århar gjorts 1998av om

den också skall tillämpas andra djur de hålls fångenskapiatt om
eller de används för vetenskaplig forskning eller undervisning,om
framställning läkemedel eller kemiska produkter eller för andraav
jämförliga ändamål i enlighet med 19 Beteckningen försöksdjur
kommer användas för de djur sådanaanvänds för ändamål.att som

De grundläggande bestämmelserna djurhållningen framgårom av
2-9 §§. De bakomliggande principerna bakom djurskyddslagstiftningen
kan kan fåttha sittsägas uttryck i främstsägas 2 och 4 §§.

Djurskyddslagens portalparagraf finns i 2 Där föreskrivs djuratt
skall behandlas väl och skyddas onödigt lidande och sjukdom. Ommot
användningen försöksdjur har godkänts djurförsöksetiskav av en
närrmd skall djuren enligt andra meningen inte ha varit förutsattanses
onödigt lidande eller sjukdom.

Den grundläggande bestämmelsen djurhållningen bl.a.om av
försöksdjur finns i 4 vari djuren skall hållas och skötas iattanges en
god djurrniljö på sådantoch det främjar derassätt hälsa ochett att ger
dem möjlighet bete sig naturligt.att

Transport djur regleras i 8 framgår bl.a.av att transport-varav
medlet skall lämpligt för ändamålet och djuren skyddvara motge
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och köldvärme skavning och liknande. I den utsträck-stötar,samt mot
ning behövs också hållasskall djuren frånskilda varandra.som

Enligt 10 § det i princip förbjudet påoperativa ingreppär göraatt
djur i andra fall det befogat veterinärmedicinskaän när skäl. Detär av

emellertid undantag förgörs försöksdjur.
I 12 § regeringen, eller efter regeringens bemyndigande,attanges

Jordbruksverket får meddela föreskrifter förbud eller villkormotom
för dels tillförsel hormoner eller andra till djur förämnen attav
påverka djurets egenskaper andra skäl hälsoskäl, dels medavelänav
sådan inriktning kan medföra lidande för djuren påverkaellersom
djurens naturliga beteenden.

De centrala bestämmelserna försöksdjur, tillstånd attsom avser
använda försöksdjur och den etiska prövningen djurförsök finns iav
19-23 §§.

I 19 föreskrivs§ följande.

"Djur får användas för vetenskaplig forskning eller undervisning,
sjukdomsdiagnos, framställning läkemedel eller kemiska produkter ellerav
för andra jämförliga ändamål endast förutsättningunder

det syfte med verksamhetenatt inte kan uppnås någonmedsom avses
tillfredsställande metod användning djur,annan utan av
verksamheten utformas så djuren inteatt för lidandeutsättsatt större än

vad absolutär nödvändigt, ochsom
det vid verksamheten inte användsatt andra djur sådana föttsän som

för ändamålet."upp

Således kan konstatera tillstånd till djurförsök kräver detattman att
inte finns några alternativ första punkten och det lidandeatt som
försöket kan innefatta absolut nödvändigtär andra punkten. principI
krävs dessutom det fråga s.k.är destinationsuppföddaatt djur, dvs.om
djur föds för användas försöksdjur.attsom upp som

Den svenska definitionen djurförsök ändamålsinriktad.är Omav
djuren skall användas för vetenskaplig forskning, framställning av
medicin eller jämförligt ändamål skall deannat försöksdjur.anses som
Med sådan definition kommer ursprungsdjur, såväl i den inledandeen
experimentella kliniska fasen i fas xenotransplanta-närsom en senare
tion eventuellt har blivit etablerad behandlingsform,en att anses som
försöksdjur. Tillämpar däremot den definition används iman som
Europarådets konvention skydd ryggradsdjur används iom av som
försök och vetenskapligt ändamål 1986/ETSannat 123 och i EU-
direktivet försöksdjursanvändning Dir. 86/609/EEG kommerom som
troligen ursprungsdjur inte omfattas, eftersom detatt där krävs att
djuren kan tillfogas lidande, ångestsmärta, eller bestående skador och
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har gjort undantag för de skonsamma metodernamestman som
godtagits i modern praxis för avlivning och märkning djur. Om ettav
djur avlivas sådanmed skonsam metod för få tillgångskallatten man
till eller vävnad för användning vid framställningett t.ex.organ en av
cellkulturer betraktas detta inte djurförsök i konventionens ellerettsom
direktivets mening jfr SOU 1998:75 33.s.

Enligt 19 § krävs tillstånd för försöksdjursverksamhet eller föra
destinationsuppfödning för sådant ändamål. Frågan tillstånd avgörsom

Jordbruksverket efter lämplighetsprövning. tillståndspröv-Vidav en
ningen skall särskild hänsyn till den sökande kan lämpligatas om anses

bedriva verksamheten och de anläggningar iatt vilka verksamhetenom
skall bedrivas lämpliga från djurskyddssynpunkt.är Om prövningen
gäller tillstånd till uppfödning försöksdjur skall ocksåhänsyn tilltasav
behovet sådana djur.av

Om Jordbruksverket beviljar tillstånd skall det enligt 20 § finnas en
godkänd föreståndare för verksamheten och veterinärsom ansvarar en

rådskall och anvisningar för hur verksamheten skall bedrivassom ge
biståoch vid behandlingen djuren. Dessutom skall det finnas förav en

verksamheten tillräckligt personal har den utbildning ochstor som
kompetens behövs. Föreståndaren och veterinären harsom ett ansvar
för verksamheten bedrivs i enlighetatt med djurskyddslagen och det
övriga regelverket djurskydd.som avser

Användning försöksdjur skall enligt 21 § godkännas från etiskav
synpunkt djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas.av en
Ytterligare föreskrifter den djurförsöksetiska prövningen framgårom

djurskyddsförordningen och föreskrifter och anvisningar frånav
Centrala försöksdjursnämnden.

Av 23 § framgår den hanterar försöksdjuratt skall märkasom
djuren, instruktionerupprätta för och föra anteckningar och lämna
upplysningar verksamheten.om

Jordbruksverket enligt 24 § denär centrala tillsynsmyndigheten för
djurskyddet. Beslut i särskilda fall enligt lagen eller med stöd av
regeringens förordnande enligt lagen och meddelats andrasom av
statliga myndigheter regeringen fårän enligt 38 § överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

D jurskyddsfdrordningen

I djurskyddsförordningen 1988:539 har regeringen meddelat mer
detaljerade föreskrifter vård och behandling de djurom av som
omfattas djurskyddslagstiftningen.av
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djurhållningen kanbestämmelsernagäller de allmännaVad om
grisar. I lagtextenparagrafer särskiltföljandenämnas avsersom

beteckningen svin.används
tillfälle vistasmöjligtskall avelssvinEnligt 12 § uteattgesom

lösgående.hållasframgår skallsvinsommartid. 14 §under Av att
användasfår stycket endastenligt 15 § förstaFixeringsanordningar

medförseddaför svin skall16 föreskrivs boxartillfälligt. I § att vara
jämförbart material.ellerhalmströ annatav

tillsynenligt 22 § halevande djur skallDen övertransporterarsom
lastning,underåtgärder behövs för djurendjuren och vidta de attsom

lidande.inte skadas eller orsakasoch urlastningtransport
andraellerförbjudet tillföra djur hormonerEnligt 28 § detär att

påverka syfte förebygga,djurets egenskaper iför änämnen attannatatt
Jordbruksver-påvisa, sjukdom eller sjukdomssymtom.bota eller lindra

sådanfrån inriktningfår förbudet. Avel medket medge undantag att
enligtlidande för djuren förbjuden 29den kan medföra är

för försöksdjur.finns specialbestämmelser gäller140-55 §§ soma
Frågor tillstånd Jord-enligt 19 § djurskyddslagen prövasa avom

bruksverket.
djurförsöksetiska nämndernas organisation, sammansättning ochDe
framgår fram-§§. Följande bestämmelser bör särskiltbeslut 41-49av

hållas.
bestå ordförande viceEnligt 43 § skall varje nämnd ochav en en

ordförande lekmän, forskare och för den personalsamt representanter
har försöksdjur. CFN ordföranden och vicehand utsersom om

ordföranden skall opartiska och företrädesvis lagfarnasom vara vara
och ha erfarenhet dömande verksamhet. övriga ledamöter iAvav

lekmän.nämnden skall hälften Bland lekmännen skallvara
för djurskyddsorganisationer ingå antaltillrepresentanter ett som

understiger hälften.
Antalet ledamöter bestäms CFN och för period högstutsesav en om

årfyra fåri sänder, antalet inte överstiga 44 §.14men personer
Frågan nämnden ibeslutsför regleras 45 § och CFN:snär ärom av

föreskrifter. framgårDärav nämnden ordförandenbeslutsförär näratt
eller vice ordföranden och minst övriga hälftenledamöter,sex varav
lekmän, deltar i beslutet. Av de övriga alltid minstledamöterna skall
hälften lekmän.vara

Nämnden kan enligt 46 § uppdra flera ledamötereller atten
bereda ärendena. ocksåNämnden skall biträda lederden som
djurförsöken rådmed 48 §. Enligt sistnämnda bestämmelse skall
djurförsöken etisk synvinkel år.tredjeomprövas vartur

Utgångspunktema för framgårnämndernas prövning 49 Vidav
prövningen skall åhänsyn till åsidan försökets betydelse ochtas ena
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andra sidan lidandet för djuren. Det skall med andra 0rd göras en
intresseavvägning. Om försöket inte kan frånangeläget allmänanses
synpunkt skall ansökningen avslås. En ansökan djurförsök skallom
också avslås, det fåmöjligt likvärdigär kunskap andraattom genom
metoder.

Av 53 framgår§ ryggradsdjur används försöksdjuratt som som
skall bedövas, användningen kan medföra fysiskt eller psykisktom
lidande. Vissa frånundantag detta framgårkrav bestämmelsensav
andra mening.

fårEnligt 55 § inte anläggningar eller andra förvaringsutrymmen för
försöksdjur uppföras, byggas till eller byggas Jordbruksver-utan attom
ket på förhand har godkänt anläggningarna eller förvaringsutrymmena
från djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Enligt får60 § Jordbruksverket meddela verkställighetsföreskrifter
för djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Centrala försöksdjursnämndens kungörelse LSFS 1988:45 med
föreskrifter och allmänna råd den etiska prövningenom av
användningen djur för vetenskapliga ändamål senastav m.m.
ändrad SJVFS 1998:50genom

CFN har i samband med djurskyddslagens tillkomst år 1988 utfärdat en
kungörelse LSFS 1988:45 med föreskrifter och rådallmänna denom
etiska prövningen användningen djur för vetenskapliga ändamålav av

föreskrifternaI och de allmänna råden bestämmelserm.m. närmareges
och bakgrunden till den djurförsöksetiska prövningen.

I l § erinras bestämmelser etiskatt prövning djurförsökom om av
finns i 21 och 22 djurskyddslagen och i 41-49 §§ djurskyddsförord-
ningen. I de allmänna råden redogörs för innehållet förarbetena till

års1988 djurskyddslag och de ändringarna från år 1998. Blandsenaste
förklaras bakgrunden till varförannat besluten från de djurförsökseti-

ska nämnderna från den 1 1998 formellt bindandeär och kanmars
överklagas. EU-kommissionen har också i s.k. motiverat yttrandeett

Sverige måste införaansett att det möjligtett gör medsystem som att
bindande verkan förbjuda enskilda djurförsök för riktigt sättatt ett
genomföra EU:s direktiv 86/609/1986 tillnärmning medlem-om av

lagar och andra författningarstatemas skydd djur användsom av som
för försök och andra vetenskapliga ändamål.

Vid prövningen skall inte endast själva djurförsöket och dess
utförande bedömas frågoräven djurens vårdutan och förvaringom
omedelbart före, under och omedelbart efter försöket. I prövningen
skall också beaktas bestämmelserna i den tidigare nämnda Europaråds-



1201999:SOUutgångspunkterRättsliga188

föranvändsryggradsdjurskyddETS 123konventionen somavom
ändamål.vetenskapligaandraförsök och

fåglar,däggdjur,förgällerprövningenden etiska§I 2 attanges
rådenallmännaDeoch rundmunnar.groddjur, fiskar attkräldjur, anger

forskningFrågandjur.levandeendast gällerprövningen om
frånråden bedömasfårprövning enligtunderkastaddjurembryon är

framgår§utveckling. Av 3till embryonemasfall till fall med hänsyn
utfordringsförsökavseendefrån etiska prövningendenvissa undantag

fåglar.ringmärkningoch av
detaljerade§§ finnsåterstående bestämmelserna 4-18deI mera

råd djurförsöksetiskadeallmännaföreskrifter med därtill knutna om
etiskt godkän-ansökanprövning. Ennämndernas verksamhet och om

Nämndenförsöksledaren §.djurförsök skall 7nande görasett avav
ochansökningsärendet blir tillräckligtskall enligt 8 § tillse utrettatt

Ärendet godkän-beslutskallallsidigt avgörasprövat. ettgenom om
får förenasbeslut godkännandenande beslut avslag. Etteller ett omom

prövningenråden nämnden vidmed villkor. de allmännaI att avanges
särskild uppmärksamhetansökan bör ägna

syftet med djurförsöket0
uppnås någonmedsyftet med försöket inte kan annan0 om

metodanvändning djur, medtillfredsställande metod utan av annan
djureller med slagannatav

så lidandeförsöket utformas djuren inte för änutsätts störreatt0 om
vad absolut nödvändigtärsom

bedövning lugnande medel fordraseller smärtstillande eller0 om
försöket onödigt tidigare gjorda försök.upprepandeär ett0 om av

JordbruksverketNämnden bör i samband med sin prövning granska om
tillståndmeddelat enligt djurskyddslagen bestämmel-19 § ocha om

tillhandahållandei verkets föreskrifter uppfödning, förvaring,serna om
och användning försöksdjur SJVFS 1998:20 uppfyllda. Deäravm.m.

rådenallmänna vidare det angeläget nämnden beaktaräratt attanger
pådels kravet fråndestinationsuppfödning och de finnsundantag som

detta krav dels de nationella och internationella dokumentationskrav
toxikologiska och frågaandra föreligger i bl.a.testerom som om

läkemedel. Slutligen nämnden inte aktivbehöver särskiltattanges vara
för få fram uppgifter och utredning kring frånförsökets betydelseatt
vetenskaplig eller allmän synpunkt. Den utredningsplikten vilarannan

naturliga skäl sökanden. Vid bristande utredningsmaterial börav
avslås.ansökan
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Jordbruksverkets föreskrifter SJV FS 1998:20 uppfödning,om
förvaring, tillhandahållande och användning försöksdjurm.m. av

Jordbruksverket har nyligen samrådi med Centrala försöksdjursnärrm-
den utfärdat föreskrifter uppfödning, förvaring, tillhandahållandeom
och användning försöksdjur SJFVS 1998:20.av m.m.

I 2 kap. finns bestämmelser användning försöksdjur. Avom av
2 kap. framgårl § valet djurart skallatt övervägas djur-närav ettnoga
försök skall genomföras. Den försöksplan skall väljas som

kräver det minsta antalet djur,
i anspråk djur med den lägstatar graden neurofysiologisk känslighet,av

förorsakar det minsta lidandet eller den lägsta graden beståendeav men,
samt
har de utsikternastörsta tillfredsställande resultat.att ettge

Enligt 2 kap. 2 § skall data härrör från andra försök inom EU isom
möjligastörsta utsträckning erkännas, inte ytterligare försök krävsom

med hänsyn till folkhälsa och säkerhet.
I 5 kap. finns regler åtgärder i samband med avslutandetom ettav

djurförsök. Ett bedövat försöksdjur kan få svåra smärtor närsom
bedövningen upphör skall, innan bedövningen upphört verka,att
behandlas med smärtstillande medel eller, det intenär möjligt,är
omedelbart avlivas onödigt lidandeutan 5 kap. l §. När försöket
avslutas skall veterinär, inte djurförsöksetisken nämnd beslutatom en

djuret skall avlivas,att besluta djuret skall leva vidare eller avlivas.om
Om djuret avlivas skall det ske onödigt lidande. Djuretutan får inte
hållas vid liv det riskerar bestående eller ångestom smärta detäven om
i övriga avseenden återvunnithar sitt normala hälsotillstånd 5 kap.
2 §. Ett djur får leva vidare skall få vård, hållas påsom sättsamma

försöksdjur och ståett undersom tillsyn veterinär ellerav en en
godkänd föreståndare 5 kap. 3 §.

6I kap. föreskrivs primater, hundar, katteratt och kaniner men inte
grisar finns på anläggning för försöksdjursom skallen märkas med en
individuell identitetsmärkning och särskild journalatt skall förasen
individuellt varje sådantöver djur. Journal skall också föras andraöver
ryggradsdjur, antingen individuellt eller i grupp.

I övrigt finns bestämmelser utbildningskrav för personalenom samt
krav på det finnsatt godkänd föreståndare och tillen anläggningenen
knuten veterinär tillsynutövar över verksamheten.som

Jordbruksverket har också utfärdat detaljerade föreskrifter som
operativa ingrepp djur SJVFSavser 1993: 154, ändrad 1995: 1l och

levandetransport djur SJFVS 1996:105,av ändrad 1997:82.
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Övriga författningar10.5.3

organismermodifieradegenetisktavseendeFörfattningar

inne-kommersannolikhetmedxenotransplantation attEftersom stor
ursprungsdjuravelsdjur ochdjuranvändningbära transgena somav

organismermodifieradegenetisktförregelverketsärskildablir det
sigområdet grundarregleringensvenskatillämpligt. DenGMO
GMOanvändninginneslutendirektivetdelstvå EU-direktiv, avom

miljöniGMOutsättningavsiktligdirektivetdels90/219/EEG, avom
90/220/EEG.

GMO,utsläppandeavsiktligtochanvändningBåde innesluten av
marknaden,innehåller GMO släppsprodukterliksom utnär som
miljöbalkengenteknik i 13 kap.bestämmelsernairegleras omnumera

allmännauppfylla detillsyftar, förutomBestämmelsernaMB. att
gentekniskvidskalletiska hänsynsärskildamålen i tillMB, tasatt

stycket.§ andraverksamhet 13 kap. 1
biologiskorganism dvs.kap. 4 §enligt 13Med GMO enenavses

material där detgenetisktföraföröka sig ellerkan överenhet som
naturligtinträffarintematerialet har ändratsgenetiska sättett som

rekombination.parning ellergenom
bl.a.5 §enligt 13 kap.GMOanvändninginneslutenMed avsesav

genetiskt ellernågon modifierar organismerdärverksamheten
fysiska ellerdärGMO ocheller använderförvarar, transporterar en

föranvändsbiologiska hinderkemiska ellerkombination fysiska, attav
Medmiljön.ochmed allmänhetenorganismers kontaktbegränsa dessa

avsiktligt införande6enligt 13 kap. §avsiktlig utsättning ett avavses
inneslutning.särskildGMO i miljön utan

såväl användningframgår innesluten13 kap. 8 §Av att som
såutredningföregås särskildavsiktlig utsättning GMO skall enavav

organismemaoch miljöskadorbedömas vilka hälso-det kanatt som
beprövadvetenskap ochgjord enligtorsaka. Utredningen skallkan vara

erfarenhet.
särskildaenligt kap. 10 §genteknisk verksamhet skall 13Vid tas

regeringenmyndighetRegeringen eller denetiska hänsyn. som
föreskriftersärskildafår också meddelaenligt 13 kap. 11 §bestämmer

försiktighetsmått.om
tillstånd. Tillstånd får meddelasendastEnligt 13 kap. 12 § krävs om

etisk försvarbar.verksamheten är
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Författningar angående smittskydd och djur

Motsvarigheten till smittskyddslagen på djursidan den nyligenär
epizootilagen 1999:657, iantagna kraft den 1 oktoberträtt 1999.som

Den lagen sådanagäller allmänfarliga djursjukdomar kan spridassom
smitta bland djur eller från djur till människa epizootiskagenom

sjukdomar. Lagen syftar till olika tvångsåtgärder bekämpaatt genom
Åtgärdernaoch sjukdom normalt inteutrota finns i landet. kanen som

endast vidtas sjukdomen anmälningspliktigär enligt särskildom en
lista.

Åtgärder syftar till kontinuerlig smittskyddskontrollsom en mera
finns i dag den nyligen beslutade zoonoslagen 1999:658,genom som

i kraft denträtt 1 oktober 1999. Den lagen gäller sjukdomar och
srnittärrmen hos djur kan spridas naturligt från djur till människasom
zoonoser och inte omfattas epizootilagen. Lagen omfattarsom av
endast sådana det finns tillräckliga kunskaper förzoonoser som om en
effektiv kontroll och bekämpning. Vilka omfattas izoonoser som anges
verkställighetsföreskrifter. Idag gäller den endast för salmonella.

frågaI andra sådanaän omfattasom zoonoslagenzoonoser som av
finns bestämmelser i lagen 1992: 1683 provtagning på djur,om m.m.
provtagningslagen. Den lagen kartläggning och kontrollavser av
smittsamma djursjukdomar, kontroll vissa ochämnen restsubstanserav
i djur och djurprodukter, märkning och registrering djur samtav
åtgärder för förebygga och hindraatt spridning smittsammaav
djursjukdomar. Vad i provtagningslagen djursjukdomarsägssom om
gäller också för smittärnnen hos djur.

Enligt 2 § får regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer föreskriva eller i det enskilda fallet besluta provtagningom
eller undersökning djur för kartlägga förekomstenatt fastställaav av,
frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar. sådanEn
provtagning eller undersökning får enligt 3 § utföras samtyckeutan
från ellerägaren rättsinnehavare och skall genomföras påannan sättett

innebär så små olägenheter möjligtsom för denne.som
Lagen innehåller i övrigt rad bemyndiganden till regeringen elleren

den myndighet regeringen bestämmer, i praktiken Jordbruksverket,som
meddela föreskrifteratt bl.a. hälsoövervakning och rapporterings-om

skyldighet, smittskyddsåtgärder såsom avlivning och isolering församt
uppfylla Sveriges åtagandenatt enligt internationella överenskommel-

märkning och registrering.ser om Jordbruksverket tillsynenutövar
lagensöver efterlevnad.
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angående ochregisterFörfattningar10.6

biobank

Inledning10.6.1

skäl inrättafinnsdetvåra direktiv skall delsEnligt överväga attom
övervakning deoch patienterför registrering somett system av

föreslåxenotransplantation, delsgenomgåeventuellt kommer att en
vävnadarkiveringursprungsdjurriktlinjer för registrering samt avav

från djur.dessa
samordningskälsammanhanget finnaskan i detDet övervägaatt en

föreventuellt registerpatientregister ocheventuelltmellan ettett
tillskapandetursprungsdjuren eller överväga gemensamtettatt av

ursprungsdjur.både patienter ochregister omfattar uppgifter omsom
kopplingnämligen kunna sketill smittskyddet bör detMed hänsyn en

vidursprungsdjuretpatientuppgifter och uppgiftermellan t.ex. enom
smittspåming.

inrättas s.k.Vidare finnas skäl det börkan det övervägaatt enom
från patienterbestående vävnadsproverbiobank blodprov och andraav

såi fallfrån Syftet med biobankenoch eventuellt kontakter. ärnära att
smittspårningretrospektivanvändas vid eventuellden skall kunna en

eller epidemiologisk undersökning.en
frågor skältill register och arkiv finns detSom bakgrund attom

både patienter ochbelysa rättsliga gällerde aspekterna vad
registerursprungsdjur kortfattad vilkagöra översyn översamt att en

arkiv finns personuppgiftsansvarig ochoch i dag och ärsom vem som
arkivhållare för dessa.

10.6.2 Rättslig reglering patientregisterav

registerfrågorAllmänt regleringom av

Upprättande register kontrollkan behövas för uppföljning ochav som
patienter innebär behandling personuppgifter. grundläg-Denav av

gande regleringen avseende behandling personuppgifter finnsav
i personuppgiftslagen, PUL 1998:204. sjuk-Inom hälso- ochnumera

vårdsområdet har dessutom införts vissa specialförfattningar isom
vissa delar avviker och kompletterar regleringen i gällerPUL. Det
främst lagen 1998:543 hälsodataregister och lagen 1998:544om om
vårdregister vårdregisterlagen. finns ocksåDet andra register-
författningar särskilda register, biverkningsregistret ocht.ex.som avser
sjukvårdsregistret.
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hälsotillstånd personligaUppgifter patienters och andraom
vårdåtgärderförhållanden för god ochoch skall, de behövsom om en

vård framgårpatienten, föras in i patientjournal.säker Dettaav aven
journal-patientjoumallagen 1985:562. Automatiserad behandling för

vårdregister-föring uppgifter i patientjournaler regleras iav numera
lagen.

Personuppgiftslagen PUL

PUL teknikoberoende och generell reglering all hanteringutgör en av
personuppgifter. Syftet med PUL enligt § skydda människor1är attav

deras integritet kränks behandling personuppgifter.mot att genom av
Allmänt kan PUL bygger den s.k. hanteringsmodellen. Allsägas att
behandling personuppgifter förbjuden, det inte särskiltärav om
föreskrivs tillåten.den äratt

Regleringen i PUL emellertid dispositiv. Om det i lagär en annan
eller författning finns avvikande bestämmelser skall de gälla i stället
för PUL 2§. Här kan särskilt hänvisas till lagen hälsodataregisterom

lagen vårdregisteroch också såberörs nedan. detMen är attom som
PUL kompletterar de särskilda registerförfattningama i de delar som
inte berörs där.

Med personuppgift enligt 3 § all slags informationavses som som
direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk i livet.ären person som
Enligt paragraf definieras också behandling personuppgiftersamma av

åtgärdvarje åtgärdereller serie vidtas frågaisom av som om
personuppgifter, sig pådet sker automatisk eller inte. Somvägvare
exempel sådan behandling insamling, registrering, organise-anges
ring, lagring, bearbetning återvinning,eller ändring, inhämtande,
användning, utlämning översändande, spridning eller till-annatgenom
handahållande uppgifter, sammanställning eller samkörning, blocke-av

utplåningring, eller förstöring.
PUL gäller enligt 5 § för behandling personuppgifter heltav som

eller delvis automatiserad förär behandlingsamt annan av personupp-
gifter ingår i register. 6I § sådanundantag för behandlinggörsettsom

personuppgifter privatär I 7 och 8 finns§§av rent natur.som av
specialbestämmelser förhållandet åmellan sidan åPUL ochom ena
andra sidan tryck- och yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.

I 9 och 10 §§ finnsPUL de centrala bestämmelserna vilka kravom
gäller för behandling personuppgifter. Enligt 9 § skall densom av

personuppgiftsansvarige dvs. oftast den myndighet bestämmersom
ändamålen med och medlen för behandlingen personuppgifterav se
till personuppgifteratt

7 19-1989
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det lagligtbehandlas bara ärom
sedoch i enlighet med godbara behandlas korrekt sättett

ändamåluttryckligt angivna och berättigadesamlas bara för särskilda,
något ändamål för vilketför oförenligt med detinte behandlas ärsom.

uppgifterna samlades in
förhållande ändamålentillbehandlas adekvata och relevanta iärsom

tillinte fler nödvändigt med hänsynbehandlas vadär än ärsomsom
ändamålen

behandlas riktiga det nödvändigt, aktuella.och,är ärsom om

åtgärder måstealla rimliga vidtas förDessutom rätta,att attanges
utplåna sådanablockera eller personuppgifter felaktiga ellerärsom

ofullständiga ändamålenmed hänsyn till behandlingen.med Person-
fåruppgifterna inte heller tidbevaras under längre vadän ärsomen

ändamålennödvändigt med hänsyn till med behandlingen.
Behandling personuppgifter för historiska, statistiska ellerav

vetenskapliga ändamål särskilt enligtgynnad 9 bl.a.är anses en
sådan ändamålbehandling inte oförenlig vilkamed de försenare vara
de ursprungligen får ocksåsamlats in andra Uppgifternastycket.
bevaras under längre tid tredje stycket. Vissa restriktioner gäller
emellertid enligt 9 får åtgär-Personuppgifter användas för vidtaatt
der beträffande den registrerade endast den registrerade lämnat sittom
samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till denom
registrerades vitala intressen. Ett exempel det sistnämnda fallet är

forskare, undersöker misstänkt samband mellan intagatt etten som av
medicin någonoch allvarlig biverkning, upptäcker det faktisktatten

finns sådant samband och därför använder registeruppgifter förett att
de registrerade så de kan undersökas fåoch behandling. Detattvarna

bör observeras restriktionerna i fjärde stycket inte gäller föratt en myn-
dighets användning personuppgifter i allmänna handlingar 8 §av
andra stycket.

I lO § behandling tillåten.personuppgifternär Enligtäranges av
bestämmelsen får personuppgifter bara behandlas den registreradeom
har lämnat samtycke behandlingensitt Å nödvändig förärom
uppjjølla särskilt berättigadevissa syften.angivna Behandlingen skall
krävas för

ingåendea och fullgörande avtal,av
b fullgörande rättslig skyldighet,av en

utförandec arbetsuppgift allmänt intresse,av en av
d utförande arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning,av en
e skyddet vitala intressen för den registrerade själv eller förav
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personuppgiftsansvarigef tillgodose berättigat intresse hos denatt ett
tredje till vilken personuppgifterna och där deteller lämnas uten man

registrerades skydd kränk-intresset den intresseväger äntyngre motav
integritetenning den personligaav

återkallas, fårEnligt 12 § kan lämnat samtycke helst vilketnärett som
fårföljd ytterligare personuppgifter registrerade intetill denatt om

sådanbehandlas, behandling kräver samtycke.om en
finns känsligaI 13 § särskilt förbud behandlingett mot av person-

uppgifter, varmed uppgifter avslöjar etnisktelleravses som ras
åsikter,politiska religiös eller filosofisk ellerövertygelse,ursprung,

i fackförening hälsamedlemskap personuppgifter ellerrörsamt som
sexualliv. Trots det särskilda förbudet det i vissa undantagsfallär
tillåtet behandla känsliga personuppgifter. Undantagsfallen iatt anges
15-19 §§.

sådan fårI 15 § behandling ske den registrerade harattanges om
sittlämnat uttryckliga påsamtycke eller tydligt offentliggjortsättett

uppgifterna. Bland de övriga undantagsfallen bör särskilt nämnas
undantagen för hälso- sjukvårdoch i 18 § föroch forskning och stati-
stik i 19

framgår18 §Av känsliga fårpersonuppgifter behandlas föratt
hälso- och sjukvårdsändamål, behandlingen nödvändig för före-ärom
byggande hälso- sjukvård,och medicinska diagnoser, vård eller
behandling, eller administration sjukvård.hälso- ochav

I 19 § känsliga personuppgifter får behandlas förattanges
forsknings- och statistikändamål, behandlingen nödvändigärom

i 10 § och samhällsintressetsätt forsknings-sägs eller statistik-som av
projektet klart den risk för otillbörligt intrångväger över i den person-
liga integriteten behandlingen kan innebära. Har behandlingensom
godkänts forskningsetisk kommitté behandlingen uppfyllaav en anses
kraven enligt 19 Eftersom forskningsetiskade kommittéema saknar
författningsstöd har det i bestämmelsen också tagits legaldefinitionen

vad sådanmed kommitté. forskningsetiskEn kommittéav som avses en
enligt bestämmelsen sådant särskilt för prövningär ett organ av
forskningsetiska frågor har företrädare såvälför det allmännasom som
forskningen och knutet till universitet ellerär högskola ellerettsom en

någontill instans i betydande omfattning finansierarannan som mera
forskning.

Enligt 22 får§ uppgifter behandlas utanom personnummer sam-
tycke bara det klart motiveratnär är med hänsyn till ändamålet med
behandlingen, vikten säker identifiering någoteller beak-annatav en

skäl.tansvärt
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23-26I §§ finns regler vilken information lämnas tillskallom som
den registrerade. Enligt finns från27 § det undantag informations-
skyldigheten vid sekretess tystnadsplikt.och

innehållerI övrigt bestämmelser vidPUL säkerheten behand-om
ling, överföring personuppgifter till länder utanför den europei-om av
ska unionen s.k. tredje land och anmälan till tillsynsmyndighetom
och dess befogenheter. finns skadeståndDessutom bestämmelser om
48 § och straff 49 §.

Regeringen har i personuppgiftsförordningen 1998:1191 meddelat
kompletterande föreskrifter behandlingen personuppgifter. Avom av

framgården bl.a. Datainspektionen tillsynsmyndighet enligt PUL.äratt

Lagen hälsodataregisterom

Den automatiserade behandlingen personuppgifter inom hälso- ochav
sjukvården har tidigare författningsreglerats i tvånämnts över-som
gripande lagar, den lagen hälsodataregister 1998:543,varav ena, om
främst rikstäckande register föravsedda forskning statistikochavser

förs Socialstyrelsen, Läkemedelsverket eller Smittskyddsinsti-som av
tutet.

fårEnligt 1 § central förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjuk-
vården utföra automatiserad behandling personuppgifter i hälsodata-av
register. Med central förvaltningsmyndighet enligt förarbetenaavses en
myndighet enligt sin instruktion har för eller fleraettsom ansvar en
verksamheter inom hälso- sjukvårdsområdetoch se 1997/981108prop.

90.s.
Förhållandet till PUL regleras i 2 Av paragrafen framgår PULatt

gäller, någotinte följer lagen hälsodataregister ellerannatom av om av
föreskrifter meddelats med stöd denna lag. Detta innebär bl.a.som av

bestämmelser information bevarande och gallringatt reglerassamtom
bestämmelser i PUL.av
Ändamålet med hälsodataregister framgår 3 Personuppgif-ett av
i hälsodataregister får behandlas förter ett

framställning statistik,av
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring hälso- sjukvård,och ochav
forskning och epidemiologiska undersökningar.

De angivna ändamålen de för vad uppgifteryttreanger ramarna som
finns i hälsodataregister får användas till.ett Det innebär t.ex. att upp-
gifterna i hälsodataregister inte får användas för tillsynsarbeteett jfr a.
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90. Ett register kan inrättas något någraför endast eller deprop s. av
angivna ändamålen eller för ändamål.samtliga

framgårAv 4 § fårhälsodataregister innehållaendast deatt ett
uppgifter behövs för ändamålde i 3 Personuppgiftersom som avses
får hämtas till registret samkörning med andra hälsodataregistergenom

vårdregistereller med 5§.
Uppgiftsskyldigheten till hälsodataregister iregleras 6 dennaAv

bestämmelse framgår den bedriver verksamhet inom hälso- ochatt som
sjukvården skall lärrma uppgifter för ändamålde i 3 Detsom anges

såledesgäller såväl sjukvårdshuvudmännen privata vårdgivare. Desom
förvaltningsmyndighetemacentrala har emellertid ingen skyldighet att

lämna uppgifter till varandras register.
Som sökbegrepp får enligt 7 § användas de uppgifter enligt 4 §som

får ingå i hälsodataregister. Endast den personuppgiftsansvarigett som
får direktåtkomstha till uppgifterna i registret. fårUppgifterna lämnas

på medium för automatiserad behandling endast uppgifternaut om
skall användas för ändamålde i 3som anges

Sekretesslagens bestämmelser utlämnande personuppgifterom av
gäller. Vad gäller rättelse skadeståndoch i 11 § särskildgörs en
hänvisning till PUL.

Vård registerlagen

Den andra övergripande författningen reglerar automatiseradsom
behandling personuppgifter inom hälso- sjukvårdenoch lagenärav
1998:544 vårdregister vårdregisterlagen. den författnings-Iom
regleras den automatiserade behandlingen personuppgifter förav
patientjoumalföring enligt patientjoumallagen 1985:562. Detsamma
gäller sådan behandling för dokumentation i vårdenoch förannan av
patienter andra anteckningar patientjournalerän församt
patientadrninistration och för ekonomiadministration vårdavseende i
enskilda fall. Lagen täcker däremot inte lokala och regionalat.ex.
forskningsregister. Dessa regleras PUL.av

Vårdregisterlagen liksom lagenär hälsodataregister special-om en
lag i förhållande till PUL, såledesvilken gäller i de delar det sak-som

bestämmelser Vårdregisterlageni 2 §. Genomgående gäller ocksånas
Vårdregisterlagen får tillämpas medatt samtidigt beaktande rele-av

bestämmelser i bl.a. sekretesslagen,vanta HSL, patientjoumallagen
och lagen 1998:531 yrkesverksamhet på hälso- sjukvårdensochom
område.

Enligt får1 § den bedriver vård utföra automatiserad behand-som
ling personuppgifter vårdregister.i vårdMed enligt andraav avses
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vård enligt srnittskydd enligt srnittskyddslagen.stycket bl.a. HSL och
transplantationsverksamhet omfattas denHär bör närrmas att av cen-

sjukvårddefinitionen enligttrala hälso- och HSL.av
ändamålet vårdregister i första stycketVad gäller med 3 § attanges

vårdregister fårpersonuppgifter i behandlas för dokumentationett av
vården får sådanpatienter administration patienter ocheller rörav som

vårdsyftar till bereda i enskilda fall. Andra stycket gällerattsom
ekonomiadminstration.

vård indi-Med undersökning och behandling. Det denäven äravses
vidinriktade verksamheten vårdeninom omfattas regleringen.som av
Patientbegreppet detsamma enligt patientjoumallagen, dvs. denär som
enskilde i sjukvårdenhans kontakt med hälso- och jfr 96. Detprop. s.

fråga såväl åtgärdersjukdomsförebyggande allmänna ochär t.ex.om -
enskilda sjukvård,hälsokontroller egentlig undersökningt.ex.som-
och behandling omvårdnad.vid ohälsa och Registerändamålet tar
huvudsakligen sikte verksamheter dokumentation, dvs.som avser
joumalföring och patientadministration.

fårEnligt § vårdregister4 personuppgifter i behandlas förävenett
framställning statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkringav

uppgiftsutlämnande framgår lag eller förordning.samt som av
Innehållet vårdregisteri bestäms 5 vård-Därett att ettav anges

register får innehållaendast de uppgifter skall antecknas isom en
patientjoumal, vårdanteckningarandra eller uppgifter behövs försom
ekonomiadrninistration. fårUppgifter i viss utsträckning frånhämtas
andra vårdregister samköming.genom

I 7 § första stycket finns principiellt förbud användaett mot att
känsliga personuppgifter sökbegrepp. Enligt andra stycket gällersom
detta förbud dock inte bl.a. uppgifter sjukdom hälsotillstånd.ochom

Frågan direktåtkomst till uppgifterna vårdregisteri regleras iettom
8 Endast den för ändamålde i 3 och 4 §§ behöversom som anges
tillgång till uppgifterna för kunna utföra sitt får sådanarbete haatt en
åtkomst dåoch endast för de uppgifter behövs.som

I lO § särskild erinrangörs bestämmelserna bevarandeen om om
och gallring i patientjoumallagen och de gäller vadutöveratt som
följer enligt PUL.

Inforrnationsskyldigheten framgår ll Informationen till denav
registrerade skall innehålla upplysningar bl.a. ärom vem som person-
uppgiftsansvarig, ändamålet med registret, vilken uppgiftertyp av som
ingår i registret, den uppgiftsskyldighet följer lagen hälso-som av om
dataregister och registreringen frivillig eller inte.ärom

Utlämnande uppgifter från vårdregister underkastat deett ärav
begränsningar följer sekretesslagen, patientjoumallagen ochsom av



SOU 1999: Rättsliga120 utgångspunkter 199

kap.2 8-11 §§ lagen yrkesverksarnhet ochhälso-numera om
sjukvårdens område.

Bestämmelserna skadestånd ocksårättelse och i gäller förPULom
vårdregisterlagen 12-13 §§. månVad gäller rättelse dock endast i den
åtgärderna inte strider patientjoumallagen.mot

Andra registerforfattningar

finns ocksåDet hel del andra författningar, oftast förordnings-en
nivå, reglerar särskilda fråganregister eller uppgiftsskyldighetsom om
till olika register.

Enligt förordning 1993:1058 sjukvårdsregister hos Social-om
styrelsen för forskning fåroch statistik styrelsen föra särskilt sjuk-ett
vårdsregister där uppgifterna får användas för forskning och statistik.

Enligt förordning 1997:143 biverkningsregister angåendeom
fårläkemedel Läkemedelsverket föra särskilt register överett

läkemedelsbiverkningar. Uppgifterna i biverkningsregistret får också
användas endast för forskning och framställning statistik.av

I förordningen 1993:1057 viss uppgiftsskyldighet inom hälso-om
och sjukvården finns bestämmelser uppgiftsskyldighet enligt lagenom

hälsodataregister. I den föreskrivs den bedriverom t.ex. att som
verksamhet inom hälso- sjukvårdenoch vårdgivare skall lämna upp-
gifter från vårdsluten utskrivna patienter och vissa öppenvårds-om
patienter till Socialstyrelsen och lämna uppgifter biverkningar frånom
läkemedel och andra vilka läkemedelslagen tillämpas tillvaror
Läkemedelsverket.

Centrala register- förhållandennuvarande

Som framgått finns det del centrala personregister försen som av cen-
trala förvaltningsmyndigheter och möjligen kan stå modell försom som

central register avseende xenotransplantation.ett I det följande görs en
kortfattad redogörelse för dessa register jfr 1997/98:108prop.

15-24.s.

Register hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen central förvaltningsmyndighetär för bl.a. verksamheter
hälso- och sjukvård,rör tandvård eller srnittskydd, detsom inte ärom

uppgift för någon statlig myndighet. Socialstyrelsens arbeteen annan
berör statistik och register förlagd tillär enheten Epidemiologisktsom
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förs för Cancerregistret,Centrum. Där närvarande fyra register.
Sjukvårds-Cancer-miljöregistret, Medicinska födelseregistret och

registret.
årCancerregistret inrättades kungörelse.redan 1958 med stöd enav

Syftet med registret utbredning och frekvens.beskrivaattvar cancerns
Ändamålet med registret har sedan 1977 varit att

underlag för statistik incidenter malign tumörsjukdomrörandeutgöra av
olika lokalisationmed och med detaljerade uppdelningar mellantumörtyp

demografiska data,
centralt basregister för epidemiologiska studier rörandeutgöra tumör-ett

sjukdomar samt att
central basregister för uppföljning patientgrupper.utgöra ett t.ex.av

Numera föreligger obligatorisk heltäckande rapporteringsskyldigheten
till registret vid cancerdiagnoser. Anmälningsplikt föreligger såväl för
läkare i allmän eller privat tjänst för patologer och cytologer,som
vilket tillförlitligheten och fullständigheten iär avsett att garantera
registret. Rapporteringen primärtsker till regionala cancerregister,sex
vilka regionala onkologiska gångför. åretEn skercentra svarar om
sedan redovisning de inkomna anmälningarna till det centralaen av
registret.

innehållerCancerregistret uppgifter kön,om personnummer,
hemort, civilstånd, sjukhus, diagnos, histopatologiskatumömummer,
data och joumalnummer. Från dödsorsaksregistret hämtas uppgifter om
död i dödsdatum och underliggande eller bidragande orsaker.cancer,
För närvarande beräknas 1,2 miljoner bådemänniskor, levande ochca
döda, omfattas registret.av

Cancer-miljöregistret eller Cancer-miljöregistren harrättare sagt
kommit till efter samköming Folk- från åroch Bostadsräkningarav
1960 1970 och Cancerregistret. Registren tidsbegränsade ochsamt var
har överlämnats för långtidsförvaring hos Riksarkivet. Upp-numera
gifterna i identifierbarär form och avsedda tillgängligaär föratt vara
forskning. Registrens ändamål underlag för forskningär utgöraatt ett
och utredning inom och Socialstyrelsen samband mellanöverutom
förekomsten cancersjukdomar och olika miljöfaktorer.av

Medicinska födelseregistret med missbildningsregistret. Medicinska
födelseregistret inrättades år 1972 regeringsbeslut. Missbild-ettgenom
ningsregistret tillkom årredan 1965 följd neurosedyn-kata-som en av

Årstrofen. 1980 gick missbildningsregistret i Medicinska födelse-upp
registret. Registret omfattar uppgifter samtliga graviditeter lettom som
till förlossning, förlossningama och de nyfödda barnen. registretIom
lagras uppgifter bl.a. moderns och barnets födelse-om personnummer,
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förloss-tid, sjukhus, klinik, tidigare graviditeter, graviditetens längd,
diagnoser, missbildningsdiagnos och dödlighet.ningssätt,

SjukvårdsregistretSjukvårdsregistret. tillkom medDet nuvarande
från årförordning Socialstyrelsen medges i förord-stöd 1993.av en

sjukvårdsregisterningen föra särskilt för forskning och fram-rätt att ett
får innehålla frånställning statistik. Registret uppgifter det tidigareav

slutenvårdsregistret fåroch de uppgifter hämtas in enligtsom en
särskild förordning uppgiftsskyldighet. Uppgifterna gäller främst deom

föregående år från vårdpatienter skrivits sluten eller deutsom som
vårdats vården, vårdeni den tidigare vanligen imeddeladesöppna om

vården.den slutna
Uppgifterna Vårdenhet, folkbokföringsort, dagavser personnummer,

och för åtgärderin- och utskrivning, diagnos, orsaker till ska-sätt samt
dor förgiftningar.och Vidare vårdenlämnas uppgifter planeradom var
eller akut och vårdersättningen.den avtalstyp reglerarom som

Registret, omfattar vårdtillfällen år30 miljoner sedannästansom
1964, såvälanvänds för klinisk epidemiologisk forskning viaochsom
statistiska bearbetningar för utvärdering och planering hälso- ochav
sjukvården.

Vissa andra Socialstyrelsen ocksåför vissa register.register. andra
Av dessa kan särskilt abortregistret, registret sterilise-nämnas över
ringar och dödsorsaksregistret. två förstnämnda innehållerDe regsitren

inga identifierbara personuppgifter och det sistnämnda registretnumera
omfattas inte PUL till följd det endast avlidnaattav avser personer.

Register hos Läkemedelsverket

Läkemedelsverket central förvaltningsmyndighetär för kontroll och
tillsyn läkemedel och läkemedelsnära produkter i den utsträck-av m.m.

sådananing frågor inte handhas någon statlig myndighet.som av annan
Hos verket förs två register biverkningar läkemedel,över detav varav

fördes från Socialstyrelsens läkemedelsenhetöver vid verkets till-ena
komst. Det andra biverkningsregistret tillkom år 1994 och grundas

förordning från 1997. Det biverkningsregistret inne-numera en nya
håller uppgifter de för läkemedelsbiverkningarutsattsom personer som
och rapporterande eller behandlande hälso- sjukvårdspersonal.ochom
För den förstnämnda registreras uppgiftergruppen om personnummer
eller födelsedatum och kön, biverkningar, förlopp, misstänkt läke-
medel, dos, behandlingstid För personalen registreras uppgifterm.m.

befattningsnamn, adress, klinik och län.om
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hos SmittskyddsinstitutetRegister

Smittskyddsinstitutet förvaltningsmyndighetcentral inom smitt-är
skyddsornrådet. Inom den epidemiologiska försenheten antalett
register med personuppgifter bl.a. Epidemiregistret.

Epidemiregistret administrativt hjälpmedel i SMI:sär ett
verksamhet och omfattar alla anmälningar enligt srnittskyddslagen. Det
möjliggör statistiska bearbetningar uppgifter anmälda sjukdoms-av om
fall epidemisk karaktär innehålleroch uppgifterav om personnummer
eller i vissa fall den s.k. rikskoden, patientens insjuknande-namn,
datum, smittbärare, diagnos, nationalitet, yrke och epidemikod m.m.

10.6.3 Rättslig reglering biobankerav

Allmänt biobankerom

En samling biologiskt material, oftautgörs avgränsad tillsom attav
gälla frånmaterial människor, brukar benämnas biobank jfr Elisabeth
Rynning, Biobankema hög tid för bankinspektion, 6/98FT-

303-333 Materialet i biobank kan från såallt småutgörass. en av
enheter DNA-strängar med mänskligt arvsanlag till celler, vävnadsom
och helat.o.m. organ.

Inom hälso- och sjukvården förekommer redan i dag mängd bio-en
banker vitt skilda slag. Som exempel kan blodcentralemasnämnasav
lager blod och plasma, sparade vävnadsprover sjukhusensav pato-
logavdelningar, det bevarade materialet från PKU-prov, samlingar av
nedfrusna för reproduktionägg eller forskning och väv-samt organ-
nadsbanker för donation. Gemensamt för de olika biobankertyperna av

bl.a.är med hjälp modernaatt metoder förfogar mängdöverman av en
information de individer materialet från,härrör ävenom samtsom
indirekt dessa individers biologiska släktingar. Den snabbaom
utvecklingen inom genteknologi och molekylärbiologi har nämligen
ständigt ökat möjligheterna uttolka information från biologisktatt
material och den tillgängliggöra för människan.

Utvecklingen goda framtidsperspektiv för den biomedicinskager
forskningen gendiagnostik ocht.ex. genterapi innebärgenom men
samtidigt kunskap kan hotutgöra enskilda människorsettsom mot
integritet och för människovärdet i sig, eftersom tillgången till arvs-
anlag förmedlar kunskap nuvarande och framtida hälsotill-t.ex.om
stånd, övriga egenskaper, personlighet, identitet och släktskapsförhål-
landen. Det har därför blivit allt viktigare vilketöverväga regelverkatt
och vilka övriga skyddsmekanismer redan finns eller bör infö-som som
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det gäller biobanker. närvarande torde detFör kunnanär sägas attras
rättsläget vad gäller biobanker oklart.är

vårt ingåruppdrag någotI det finns skäl inrättaövervägaatt attom
för registrering och övervakning de patienter eventuelltsystem av som

kommer fråntransplanteras med vävnader och celler djur ochatt organ,
åtgärder såvilka i fall kan krävas skullekomma det visa sigattsom om

något smittämne frånöverförts djur till människa.att
åtgärdEn kan inrätta central biobank medövervägas är attsom en

blodprov och andra frånvävnadsprov patienter och, eventuellt, dennes
kontakter för vid eventuell smittoöverföring kunnanära att en genom-

föra retrospektiva analyser och effektiv och tillförlitlig smitt-en mer
spårning.

Vid överväganden det finns skäl inrätta biobank förattom en ny
smittskydds- och forskningsändamål i realiteten xenotransplanta-ett-
tionsarkiv för biologisk vävnad bör sådantanalysera hur ettman noga-
arkiv bör regleras med frågornärmare avseende integritet,om sam-

ändamål,tycke, offentlighet och sekretess, arkivhållning tillgäng-samt
åtkomstmöjligheter.lighet och

Rättsliga aspekter när det gäller tagande förfogandeoch överav
biologiskt frånmaterial människor

Själva tagandet och insamlingen biologiskt material från människorav
i medicinskt syfte i huvudsak reglerat. skiljelinjeär En i rättsligtett
hänseende går där åmellan sådantsidan tagande utgörett ettena som

iled diagnos eller behandling den från vilket materialeten av person
åoch andra sidan sådant tagande sker förtas ett ett annatsom

medicinskt syfte, för transplantation, medicinsk forskning ellert.ex.
läkemedelstillverkning.

biologisktNär frånmaterial människa för diagnos ellertas en
behandling henne själv gäller oftast endast de allmänna bestäm-av
melserna i HSL och i lagen yrkesverksamhet hälso- och sjuk-om
vårdens område. Dessa bygger bl.a. på information till, samråd med
och respekt för patienten.

Sker tagandet för medicinskt syfte gäller i regel bestäm-ett annat
melserna i 3-11 §§ transplantationslagen. Rör det sig biologisktom
material från levande människa krävs samtycke, i vissa fall i skriftligen
form 6§. Vissa särregler gäller för det fall det sig materialrör om som
inte återbildaskan i syfte för transplantationän 9 § ellerannat om

frånden vilken materialet skall underårig ellerär grundtas av
psykisk störning inte kan lämna sitt samtycke 8§.
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Rör det sig biologiskt material från fåravliden dettaom en person
det inte finns anledning ingreppet skulle stridatas, att anta att motom

den avlidnes vilja ståttoch ingen honom sig dettanära motsättersom
3-4§§. sigRör det biologiskt frånmaterial fosteraborteratettom
krävs samtycke den kvinna burit fostret och det föreliggerattav som
synnerliga skäl 11§. I sistnämnda fall också tillståndkrävs av
Socialstyrelsen.

Ett drag för samtliga dessa bestämmelser idegemensamt är att en
eller form ställer på frånkrav samtycke den berördaettannan upp per-

Men de reglerar i princip endast själva tagandet det biologi-sonen. av
ska materialet för ändamål.visst Däremot berörs inte förutsätt-ett
ningarna för eventuellt utvidgad eller ändrad framtida användningen

materialet, har förfoganderätt till detta ellert.ex.av om vem som om
det krävs förnyat samtycke detta används för ändamålett ett annatom

det ursprungliga.än Rättsläget vad gäller förändrad användning av
materialet får bedömas oklart.som

Ett rimligt antagande har det biologiska materialetansetts attvara
inte får disponeras påöver vad den materialetsätt än harannat som
tagits ifrån har samtyckt till jfr Rynning 306. ocksåDet denära.a. s.
huvudregel kommit till uttryck 22 i den europakonven-artsom nya
tionen mänskliga rättigheter och biomedicin. Men det finns andraom
uppfattningar går på äganderätten eller i fall förfogande-utsom vart

övergårrätten den institution bedriver forskningen eller t.o.m.som
tillhör forskaren själv.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd bevarandeom av
provmaterial vid patologavdelningar SOSF 1995:9 endast attanges
"äganderätten till provmaterialet tillkommer formellt den tagit det,som
såvida inte avtalats". Den rättsliga grunden förannat detta uttalande
framstår emellertid oklar och har ifrågasätts Rynningsesom a.a. s.
309.

Transplantationsutredningen uttalar i sitt slutbetänkande Kroppen
efter döden kroppen eller delar kroppen inteatt saker i rättsligärav
mening och det biologiska materialet iatt princip tillhör frånden vilket
det tagits och det därför civilrättsligaatt skäl krävs patientenattav
samtycker till den efterföljande användningen jfr SOU 1992:16 s.
232. I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter ochom organ-
vävnadstagning för transplantation och medicinskt ändamålannat
SOSFS 1997:4 ocksågörs generellt uttalande det förett attom
användning biologiskt material tagits hand i samband medav som om
behandling krävs sedvanligt frånsamtycke patientenett detsom avser
avsedda ändamålet.

Inom straffrätten material från levandet.ex. att människa,anses en
såsom hår, skägg tillhör den från vilken det avskilts, såvidam.m.,
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inte övergivit materialet. torde det inte alldelesdenne Dessutom vara
detgivet biologiskt material övergivits ihar t.ex. tron attatt som

Övergivetfår ändamål. materialförstörs användas för helt andra som
säljs vidare till bioteknikföretag för genetisk forsk-eller institutioner

sådan utifrån bådening diskuteras rättsligaverksamhet kanär en som
och etiska aspekter.

Äganderätt inte heller rättsligt särskiltinstitut välär ett som passar
in grund för olika rättigheter biologisktoch skyldigheter avseendesom

frånmaterial människor. Mänskligt inte jämställasmaterial kan med
frånlösöre. Biologiskt material människa fårlevande i huvudsaken

inte användas för syftenandra hon samtyckt till. Visserligenän är
hår,handel med blod, tänder och modersmjölk inte förbjudet enligt

svensk för frånbiologiskt material levanderätt, merpartenmen av
människor gäller vinningsförbud enligt 15 § transplantationslagen.ett

frånFör material avlidna visserligen samtyckeskravet modifieratär
enligt den s.k. opt-out-modellen, kvarstårdet krav pietetsfullettmen
behandling jfr 1 § andra stycket obduktionslagen 1995:832 och 16
kap. angående10 § brottsbalken brott griftefrid.mot

frågornaDe rättsliga rörande biologiskt material gäller i stället
främst speciella rättigheter och skyldigheter i anslutning till tagande,
insamling, bevarande och olika former förfoganden medav senare
sådant material. Dessa rättigheter och skyldigheter behöver inte knytas
till det traditionella äganderättsbegreppet. Frågorna ocksåhar nära
anknytning till de etiska principerna integritet och självbestäm-om
mande se avsnitt l7.1.3 och 17.1.4.

Det kan emellertid problematiskt dra skarp mellangränsattvara en
å sidan biologiskt material underkastat särskilda inskränk-ärena som
ningar angivna åslag och andra sidan vissa biologiskatyperav nu av
och farmaceutiska produkter baserade biologiskt frånmaterial män-
niskor betrakta lös egendomär ordinärt slag.attsom som av mera
Dessutom det oklart vad allmänt gäller försynes vara som mera

Ärlevande, mänskliga celler. de betrakta biologiskt material iatt som
transplantationslagens mening och därmed underkastade t.ex.
vinningsförbudet i 15 Frågan§ berörs varken i förarbetena eller
Socialstyrelsens rådallmänna och föreskrifter. På båda slåsställena
dock fast lagen gäller för allt biologiskt material.att

Kan biologiskt material betraktas personuppgiftsom en

Frågan det biologiska råmaterialet samlats till arkivom ettsom
skulle kunna betraktas strukturerad samling personuppgifter,som en av
varvid manuell behandlingäven skulle underkastade kraven ivara
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berörs inte i förarbetenaPUL, till PUL. I avsaknad tydliga uttalan-av
frågani framstår ocksåden det oklart det bakomliggande EU-som om

direktivet 94/46/EEG skydd för enskilda med avseendeom personer
på behandling sådantpersonuppgifter omfatta material. Iav avses
dansk litteratur har emellertid såhävdats fallet, Nielsen m.fl.,äratt se
Sundhedsvidenskabelige informationsbanker biobanker. Utg av-
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Den Centrale
Videnskapsetiske Komité Etiske Råd,Det 1996, Cit efter51.og s.
Rynning, vid323 76. Inte heller lagen hälsodataregisternota.a. s. om

vårdregisterlageneller förefaller avsedda omfatta biologisktattvara
material inforrnationsbärare. Det däremot helt klart "tolkadär attsom
biologisk information har överförts till handling,som en en
elektronisk upptagning eller bild omfattas begreppeten av personupp-
gift såväl i PUL i det bakomliggande direktivet.som

Alldeles oberoende hur det förhållerrättsligt sig bör detav
diskuteras inte det biologiska materialets egenskaper bärareom som av
personrelaterad information motiverar slags integritetsskyddsamma

gäller för behandling personuppgifter.som av

Problemen med nuvarande ordning

Sammanfattningsvis kan således konstateras det nuvarandeatt
rättsläget vad gäller biobanker på flera punkter oklart.är

Det talar för biologiskt material från människa imesta principatt en
inte får någotanvändas för ändamål vad hon samtyckt till.än Iannat
vissa fall kan det emellertid finnas starkt vägande förskäl inte krävaatt
samtycke. Det kan gälla information inhämtats it.ex. som rena
forskningssammanhang allvarliga hälsorisker eller sjukdomarom som
bör kunna vidarebefordras till den ursprunglige givaren, dvs. det ligger
i dennes vitala intresse samtycke inte krävs. kan ocksåDet såatt vara

viss forskning kan såatt allmänt intresse den börstortanses attvara av
kunna komma frågai oberoende samtycke. Här finns parallell tillav en
principerna bakom 19 § PUL, framgår känsligaattvarav personupp-
gifter får behandlas för forskningsändamål samtycke,även utan om
behandlingen nödvändigär och samhällsintresset projektet klartav

den riskväger föröver otillbörligt intrång i den enskildes personliga
integritet behandlingen kan innebära. Om avvägningen harsom prövats
etiskt i forskningsetisk kommittéen anses

Dessutom kan det svårt hantera frågor samtycketsattvara om
räckvidd och giltighet inom område där utvecklingen går mycketett
snabbt och där det svårt i dag förutsägaär framtida tillämpnings-att
områden. Vad gäller särskilt efterföljande behandling försagtssom nu
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kanändamål från avsedd. exempelbörjan Somänett annat som var
patologiska avdelningar eller PKU-användning hosnämnas av prover

harmedvetnaflesta säkert intedär de är attom provernaensprover,
forskningsändamål. Frågan kontroversiellblirför änsparats ommer

överlåts upplåts kommersiell forskning.tillvidare ellerproverna
Överhuvudtaget skalldet gällerföreligger det oklarheter när vem som

ske.få tillgång vilka villkor detta börtill materialet i biobank ochen
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förhållandenInternationellall

Amerikas förenta USAll.l stater

11.1.1 Inledning

forskningsprojekt inom xenotransplantations-I USA bedrivs raden
området, ofta samarbete mellan bioteknikindustrin och forskaregenom
vid olika universitet. för utförtsInom projekten har i vissa fallramen

åtminstonekliniska försök. Man räknar med 200 totalt haratt personer
medverkat i kliniska försök i USA.

årUnder förtshar det allmän diskussion dels olikamellansenare en
myndigheter, dels mellan myndigheter, forskare, patientgrupper och
allmänheten hur verksamheten med xenotransplantation närmareom
skall regleras, främst med beaktande osäkerheten kring de smitt-av
risker för patienten och tredje kan förknippade medman som vara en
överföring vävnader eller frånceller djur till människa.av organ,

Kliniska försök med xenotransplantation, där biologiskt material
från gris avsedd användas, sedan den 16 oktober i principär 1997äratt
föremål för tillfälligt för kliniska försök clinical hold efterett stopp
beslut det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Kliniska försökav
tillåts endast efter individuell dispensprövning tillstånddär det fören
krävs vissa specifika säkerhetskrav uppfyllda Louisa Chap-seäratt

redogörelse i bilaga 3. Reviderade federala riktlinjer för kliniskamans
försök med xenotransplantation under beredning ochär väntas
utkomma under 1999.

l 1.1.2 Gällande ordning

Protokoll gäller kliniska försök inom xenotransplantation prövassom
för på tvånärvarande plan.

På nationell eller federal nivå reglerar förFDA närvarande xeno-
transplantat biologiskt material. Allt biologisk såvälmaterial, djur-som

djurvävnad och djurceller, förutsatt det förärorgan attsom avsett tera-
peutisk användning människor faller under FDA:s behörighets-
område med stöd bestämmelser i Public Health Service Act ochav
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Federal Food, and Cosmetic innebärDrug Act. Detta äratt sponsorer
förpliktade lämna in s.k. IND-ansökan till för godkännandeFDAatt en
innan fårkliniskt försökett starta.

På nivålokal sker prövningen i olika "InstitutionalItre organ. en
BoardReview IRB", vilket forskningsetisknärmast motsvarar en

kommitté, frågorför gäller riskerna föroch denprövaatt nyttansom
enskilde patienten, i "Institutional Biosafety Committee IBC för"en ,frågor har med säkerhetpröva och allmänna säkerhets-göraatt attsom
risker i "Institutional Animal Care and Use Committeesamt en
IACUC för frågor" gäller djurskyddet.prövaatt som

Som tidigare anförtshar kliniska försök med biologiskt materialär
från gris föremål för tillfälligt i fallde där inte vissa specifikaett stopp
säkerhetskrav, bl.a. avseende metoder för analys PERV, ärav
uppfyllda.

Nyligen har ocksåFDA utfärdat vägledning till industrinen
avseende de risker kan förknippade med xenotransplantationsom vara
där används ursprungsdjur Guidance for Industry. Publicapor som
Health Issues Posed by the Use of Nonhuman Primate Xenografts in
Humans, april 1999. Av dokumentet framgår smittskyddsskäl ochatt
kunskapsluckor kliniska försökgör med xenotransplantation däratt

används ursprungsdjur inte tillåtaskan för närvarande ochapor attsom
sådana protokoll skall bli föremål för offentlig debatt inom förramen

federal rådgivande kommitté.en ny,
För närvarande har FDA valt endast tillstånd till enstakaatt ge

cellulära xenotransplantationer och xenotransplantationer består isom
extra-corporeal perfusion.

11.1.3 Reforrnförslag

IOM-rapporten 1996

Institute of Medicine IOM tillsatte i oktober 1994 kommitté fören
planeringen och genomförandet workshop xenotransplanta-av en om
tion. Syftet med workshopen undersöka den vetenskapliga ochattvar
medicinska bärkraften och utvärdera de etiska frågor policyfrågoroch

kunde väckas kliniska försök med xenotransplantation.som av nya
Kommittén Committee Xenograft Transplantation bestodon av

i rad olika discipliner, frånalltexperter transplantationskirurgi ochen
immunologi till juridik och medicinsk filosofi.

Workshopen pågick i dagar och hölls i juni På1995. grundvaltre av
workshopen och efter ytterligare överväganden kommittén iavgav
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PublicXenotransplantation. Ethics andScience,juli 1996 rapport,en
rekommendationer.Policy innehöll vissaIOM-rapporten som

Kommittén rekommenderade riktlinjer för kliniska försökatt
frågormänniska tar omupp

tillvägagångssätt för ursprungsdjur gäller infektiösa mikro-detnäratt testa
fårorganismer fram patogenfria djur,och huröverväga man

livslång uppföljning patienter och periodisk uppföljning dennes näraav av
sjukvårdspersonalkontakter anhöriga, och andra

från såvälarkiv för lagringetablerandet vävnader och blodprovav av
patienter ursprungsdjur samtsom

åtgärderinförandet nationella patientregister4. och lokala och de kanav som
vidtas för koordinera dessa internationella registermed och databaser.att

Man rekommenderade vidare alla forskare inom xenotransplantationatt
åläggs följa nationella riktlinjer och lokala IRB ochatt att organ som

utomståendeIACUC med hjälp expertis lämpliga instanser förär attav
kontrollera detta krav uppfylls.om

En rekommendation väl utvalda kliniska försök börattannan var
tillåtas den vetenskapliga basen bedöms tillräcklig.när som

I övrigt gick kommitténs rekommendationer i huvudsak ut att
ytterligare måsteöverväganden till frågeställ-det gäller etiskanär
ningar, varvid särskilt nämndes informerat samtycke i relation till livs-
lång uppföljning och rättvisa vid allokering psykologi-samtav organ,
ska och sociala frågeställningar den inverkan erhållandett.ex.som av

djurorgan har patienter, anhöriga och andra medborgare.ett

Förslag till federala riktlinjer 1996

Inom Department of Health fråganand Human Services DHHS har
xenotransplantation mångfacetteradalltför och komplexsettsom som

för handhas myndighet. Man har därför bildat myndighets-att av en en
kommitté, DHHS Committee Xenotransplantation,gemensam on som

har till uppgift medverka till skapa enig myndighetsinställningatt att en
och rekommendationer till Secretary of Health det gällernärge xeno-
transplantation. I kommittén ingår företrädare från myndigheterna inom
hälsoområdet Public Health Service PHS Agencies dvs. National
Institutes of Health NIH, the Food and Drug Administration FDA,
Centers for Disease Control and Prevention CDC och the Health
Resources and Services Administration HRSA.

I september 1996 publicerades resultat myndighetssam-ettsom av
arbetet förslag till federala riktlinjer gällande infektionsrisker iett sam-
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band med xenotransplantation DraftThe PHS Guideline Infectiouson
Disease Issues in Xenotransplantation.

Riktlinjerna består i förslagantal till rekommendationerett ärsom
avsedda lägga fast baskrav det gäller dels tagande, testning ochnäratt
användande xenotransplantat, vårddels och behandling samtav upp-
följning patienter genomgått xenotransplantation. Syftet medav som
riktlinjerna minimera riskernaär för xenotransplantation skallatt att
leda till spridande smittsamma sjukdomar.av

tvåDe kärnpunktema i riktlinjerna kan testningsägas vara noggrann
screening ursprungsdjuren före transplantationen och övervakningav
och uppföljning patienterna efter ingreppet. Som led i den efter-av ett
följande övervakningen rekommenderas systematisk hälsodataregi-en
strering och lagring vissa biologiska från såvälvävnaderav ursprungs-
djuret patienten för kunna användas i händelse folkhälso-attsom av en
undersökning.

I riktlinjerna trycker på det kliniska skall ha bredatt teametman en
sammansättning med frånexpertis rad olika discipliner, klini-atten
kerna skall ha samarbete med ackrediterat licensieratett mikrobio-ett
logiskt laboratorium med expertis i identifiering kända ochav nya

såväl humant animaltpatogener det finnsav över-attsom ursprung,
vägda och dokumenterade hälsouppföljningsprogram och detatt
utarbetas rutiner för smittskyddsarbetet sjukhusen reducerar ris-som
ken för överföring mikroorganismer.av

I riktlinjerna beskrivs också de olika nivåerna prövning och till-av
stånd krävs innan kliniskt försök inleds; vilket inkluderar bådeettsom
prövning institutionsnivå IRB, IBC och IACUC och federal
nivå FDA.

riktlinjernaI rekommenderas de handlingar informeratatt rörsom
samtycke och information till patienten särskilt vissaannan tar upp
specifika punkter gäller allmänna hälsorisker i samband medsom xeno-
transplantation. De punkter ärsom avses

patienten skall informationatt och upplysningar metoder för attom
minimera risken för kontakternära infekterasatt

blanketten dokumenteraratt det informerade samtycket innehållaskallsom
information den mottagitatt xenotransplantat inte skall doneraom ettsom
blod, andra vävnader eller kroppsvätskor.organ,

vid inhämtandeatt det informerade samtycketprocessen skall lägga fastav
behovet för patienten medverka långsiktigi och livslångatt eventuelltav en
uppföljning och rutinmässigt medverka tillatt hälsoundersökningar och
tagande vävnader och för arkivering.av serum
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påpekasSlutligen i riktlinjerna det allmänna hälsoskyddet upprätt-att
hålls xenotransplan-bäst skapandet nationellt, databaseratgenom av en
tationsregister.

Revidering förslaget till riktlinjerav

föremål rernissbehandling. MedFörslaget till riktlinjer har varit för
vetenskapligabeaktande de synpunkter har kommit in och denav som

utvecklingen har det offentligt tillkännagetts riktlinjerna kommeratt att
åtminstonerevideras i följande hänseenden.

frågorEtt tydligare erkännande vikten gäller djurens välfärd.av av som
Ett konstaterande kliniska försök med xenotransplantation i USAattav

ståskall under FDA:s tillsyn.
Ett klarläggande och förstärkning kraven för smittskydd gällerdetnären av
testning och övervakning/uppföljning.

4. Ett klarläggande förstärkningoch för inhämtandeen av processen av
informerat samtycke.
Ett5. klarläggande och förstärkning innehållet i och omfattningen deen av av
råd och upplysningar i syfte minimera riskerna för smittoöverföringatt

såvälskall lämnas till patienten själv till hans kontakter ochnärasom som
till berörd hälso- sjukvårdspersonal.och
Ett klarläggande vilken hur omfattandeoch preklinisk forskningav som
måste utföras innan kliniska fårförsök inledas.
En beskrivning pilotprojektet med nationellt register förett xenotrans-av
plantation.
En betoning detstörre behov finns arkivera biologiskaattav som prover.
En vikt läggs vid betydelsenstörre det finns offentliga fora förattav
diskussion och debatt frågor har betydelse för folkhälsan "Publicom som
Health.

Enligt planerna skall reviderat förslag till riktlinjer publiceras underett
hösten 1999 se vidare i bilaga 3.

11.1.4 Andra inslag i utvecklandet amerikanskav en
policy för xenotransplantation

Inledning

Den slutförda revideringen de federala riktlinjernasnart och den till-av
myndighetsgemensamma kommittén ledsatta i utvecklandetär av en
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amerikansk policy det gäller xenotransplantation. Andra inslag inär
denna policyutveckling författningsöversyn, pilotprojekt medär etten

nationellt register för patienter genomgått xenotransplantation,ett som
skapandet centralt arkiv för biologiska serie offentligaettav prover, en
konferenser där olika aspekter xenotransplantation diskuteras ochav
debatteras övervägande det skall inrättas rådgivandesamt om en
kommitté för xenotransplantation för främja allmänhetens kunskapatt

insiktoch i de möjligheter och risker kan förknippade medsom vara
xenotransplantation.

författningsöversynEn

Tre initiativ det gällernär gällande regelverk planerasöversynen av
inom den framtiden.närmaste

Det gäller för förstadet förslag till författningsregleringett som
specifikt xenotransplantation. Författningsförslaget,mera avser som

innebär alla former xenotransplantat behandlas biologisktatt av som
material, kommer publiceras under 1998 och föremålsedan bliatt för
remissbehandling. förslagetI kommer också särskilda krav det gäl-när
ler vissa områden specificeras, vilket inkluderar särskilda IND-kravatt

det gäller villkor förnär anskaffande och testning ursprungsdjur,av
övervakning och uppföljning patienterna efter transplantationen,av
arkivering biologiska och medverkan i nationellt patient-av ettprover
register.

Vidare planeras vägledning till industrinen xenotrans-som avser
plantation. Avsikten vägledningenär skall komplettera de federalaatt
riktlinjerna innehålla tillräckligt detaljeradatt och aktuellgenom en
vägledning för främst frågori screeningrörsponsorema, som av xeno-
transplantat och klinisk säkerhet.

Slutligen planerar lägga fram förslag offentlighet iatt ettman om
samband med kliniska försök gäller xenotransplantation ellersom gen-
terapi. Tanken offentliggörandetär vissaatt data i alla IND-typerav av
ärenden pågående kliniska studier inom dessa områden"nya" skall
främja offentlig debatt frågoretiska frågoroch med anknytningen om
till allmänhetens hälsa.

Syftet med förslaget offentlighet främst möjliggöraär offent-om att
lig insyn i den prekliniska och kliniska forskningen och skapa meka-en
nism för medborgerlig ävenmedverkan stimulera till fortsattattmen
forskning och utveckling de kliniska försöken och sörja för informa-av
tion till databaser National Xenotransplantation Registry, vilketsom

bedömer nödvändigt för lång siktman utvärdera dessaattsom nya
teknologiers inverkan folkhälsan.
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National Xenotransplantation Registry

Som i arbetetled med utveckla amerikansk policy förett att en xeno-
transplantation har IS-månaders pilotprojekt skallstartat ettman som
leda fram till skapandet nationellt register för xenotransplanta-ettav
tion "National Xenotransplantation Registry". Tanken det tillär att
registret frånskall samlas data alla kliniska försökdär medcentra

pågårxenotransplantation frånoch alla biomedicinska inrättningar där
föder djur och producerar xenotransplantat för klinisk använd-man upp

ning.
Det främsta syftet med registret naturligtvis det kan användasär att

för tidigt upptäcka eller biverkningarandra kanatt patogenernya som
ha samband med xenotransplantationsverksamhet och dessutomsom

fåkan konsekvenser för folkhälsan. De huvudsakliga funktionerna med
registret därigenom långsiktigaär kan värdera denattannars man
effekten xenotransplantation, identifiera epidemiologiskt intressantaav
faktorer för patienterna, bestämmaär frekvensensom gemensamma av
och sambandet mellan olika hälsofaktorer nationell nivå och värdera
resultatutfallet för patienterna.

Under pilotprojektet kommer samla in i huvudsak fyra kate-attman
gorier information. Relevant information finns registrerad påav som
olika kliniska patientuppgifter och biomedicinska djuranlägg-centra
ningar uppgifter djuren och det xenotransplantatet,uttagnaom upp-
gifter uppläggningen och genomförandetrör kliniska försök,som av
uppgifter biverkningar "adverse events" kan bero påom som xeno-
transplantation uppgifter det kliniska utfallet för patienterna.samt om

Registret skall kompatibelt med ansökningsrutinema förvara en
IND-ansökan till FDA, håller läggas elektroniskt.attsom upp

Om biverkningar inträffar kommer registret kunna användas föratt
att

identifiera och meddela patienter fått liknandeett xenotrans-som
plantat,
identifiera2. patientens kontakter,nära

b lokalisera arkiverat eller andra frånvävnader patienten ellerserum.
det individuella ursprungsdjuret för laboratorieanalyser,
fastställa dödsorsaker hos patienter och.
lokalisera hälsouppgifter ursprungsdjuret och dess besättning.om.
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Ett arkiv for biologiska en biobankprover

För kunna retrospektivagöra laboratorieanalyseratt i samband med
biverkningar krävs det det finnsrapporter biologiskaattom prover

arkiverade. förslagetI till federala riktlinjer föreskrevs arkivenatt
skulle finnas hos utfallet remissomgången görsponsorema, attmen av

det skall finnas centralt arkiv finansierasattman numera ettanser som
federala medel.av
I arkivet skall lagras biologiska från patienter, från utsattprover

hälso- och sjukvårdspersonal frånoch ursprungsdjuret självt. Man
biologiskaöverväger frånäven patientens kontakter skallnäraom prov

samlas in och arkiveras.
Tanken skallär lagras för bestämdatt tidsperiod. Ettproverna en

förslag diskuteras år.femtioärsom

Öppna konferenser- forum for offentligett debatt

Myndigheterna inom hälsoområdet antal öppnagemensamt ettsponsrar
konferenser eller workshops led i policyutvecklingen. Denettsom
första konferensen hölls den 21-22 juli 1997 "Cross-species infectivity
and pathogenesis" och den andra den 21-22 januari 1998 "Developing
U.S. Health Policy in Xenotransplantation", båda i Bethesda utanför
Washington D.C.. En tredje konferens ingår i planeringen och den
skulle såi fall fokusera implementering de reviderade riktlinjernaav
och dessas förhållande till det framväxande regelverket i övrigt.

Ett nationellt rådgivande för xenotransplantationorgan

För uppnå allmänatt och legitimitet för åtgärderdeen acceptans som
vidtas inom xenotransplantation arbetar myndigheterna inom hälso-
och sjukvårdsområdet med utformningen och tillsättandet ettav
nationellt rådgivande SACX "The Secretary‘s Advisoryorgan,
Committee Xenotransplantation". Avsikten sådanton är skallett organ
i offentligt forum diskuteraett de vetenskapliga, sociala, rättsliga och
etiska frågeställningar xenotransplantation väcker, hasom ävenmen
till uppgift granska ochatt enskildapröva ansökningar kliniskaom
försök rekommendationersamt att till hälsoministem i frågorge som
berör xenotransplantation.
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11.1.5 Avslutande synpunkter

Som framgåtthar har i USA har valt hanteraatt xenotrans-man man
plantation i pågåendeständigt där inkluderar raden process man en
olika intressenter myndigheter, forskare, industrin, patientorgani-som
sationer och allmänheten i Regelverket med andra framväxer 0rdstort.
successivt och efter hand utvecklingen kräver det.som

Man har också tillåtit vissa kliniska försök. Den allmänna inställ-
ningen hos myndigheter FDA kan kliniska försöksägas ärattsom vara
tillåtna vissa villkor uppfylls, har metoder för spårat.ex.om att attman
porcina endogena retrovirus.

1 1.2 Storbritannien

11.2.1 Gällande ordning

Det finns ingen lagstiftning specifikt xenotransplanta-som mera avser
tion.

The Human Tissue Act 1961, tagande och vävnadsom avser organ
från avlidna, och the Human Organ Transplantation Act 1989 avser
båda enbart allotranssplantation.

The Medicines Act 1968 och EU:s direktiv läkemedelsornrådet,
införlivade med engelsk therätt Medicines for Human Usegenom
Regulations 1984, enligt sin ordalydelse "medicinal products",avser
vilka i sig kan innefatta substanser animalt där detav ursprung, men
har och vävnaderansetts avseddaatt för xenotransplantationorgan tro-
ligen inte omfattas se Kennedy-rapporten 133 ff.s.

EU:s direktiv gäller medicintekniska produkter 93/42 gällersom
uttryckligen inte biologiskt aktiva vävnader och cellerorgan, som
härrör från djur.

I Storbritannien finns i likhet med Sverige ingen lagstiftning eller
andra författningar reglerar förutsättningarna för och genomföran-som
det kliniska försök på människa. Enligt riktlinjerav utfärdade av
Department of Health Health Service Guidelines 915 föreskrivs vis-
serligen alla sjukvårdsdistriktatt skall ha lokal forskningsetisk kom-en
mitté LREC, det finns ingen lagstadgad skyldighetmen sättaatt upp
någon kommitté eller någon formell skyldighet underställa protokol-att
len någon etisk prövning innan kliniskt försök genomförs.ett Däremot
finns indirekt krav på etiskett prövning Medicinal Researchattgenom
Council kräver det skett etiskatt prövning LREC fören attav ge
anslag, det för forskningsprojektattgenom omfattar patienter isom
den allmänna hälsovården eller där använder lokaler eller andraman
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etiskskettdet harställs kravtillhör dennafaciliteter att ensom
sådanofta krävertidskriftervetenskapligaprövning och att engenom

materialet.för publiceragjortsprövning har att
för forsk-djuranvändandeuppfödning ochBestämmelser avom

1986.Procedures ActScientificningsändamål i the Animalsfinns
underi fallxenotransplantation,omfattarBestämmelserna även vart

forskningsfasen.den inledande
forskningsprojektfas ivarjebestämmelserna krävsEnligt ettatt

projektetsåväl beträffarvadi djur godkännsinnebär ingrepp somsom
inomarbetarochbeträffandesådant project license en somsom var

i före-54 lagenSärskilt börpersonal license.detta nämnas att sect.
de troligakräverdjurförsökgodkännandeskriver attettatt ett av

bestående skadaellerbiverkningarna för djuret smärta, stress upp-som
inne-kommerföreslagna försökettroliga detden attvägs nytta somav

bära för människor.
i cell-tillförsel DNAkrävas det gällerGodkännande torde när av

tagandeegenskaper,djur med särskildakedjan, framavlande avav
från ellerdjuret insättandeeller vävnader vävna-samt av organorgan

certifiering ochfinns bestämmelserder i djur. Dessutomett annat om
ligger hosförsöksdjur. Beslutsfattandetlicensiering inrättningar förav
inspekto-hörande beredning antalinrikesdepartementet efter och ettav

fall,hand tillsynen och, i vissahos Office harHome som ettomrer
prima-rådgivande Committeethe Animals Procedures t.ex. omorgan,

bestäm-xenotransplantation blir erkänd terapi kananvänds. Omter en
Protection of Animals blimelser i djurskydd the Actsandra lagar om

tillämpliga.
EU-bestämmelser genmodifierade organismerDessutom finns om

djur, inte tillämpligagäller för levande ärtransgenasom men som
borttagna eller vävnader.organ

pågåendel1.2.2 Reformförslag reformarbeteoch

Nuffield-rapporten 1996

Det privata forskningsinstitutet Nuffield Council Bioethics tillsatte ion
januari 1995 arbetsgrupp bestående olika och den iexperteren gavav
uppdrag nuvarande framtidaoch tillämpningaröverväga xenotrans-av
plantation och de etiska frågor de kan upphov till.ge

Arbetsgruppens resultat presenterades för institutet, efter över-som
vägande ställde sig bakom arbetsgruppens rekommendationer. Resulta-

lades fram i Animal-to-Human ransplants,T publi-tet rapport,en som
cerades i 1996.mars
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De huvudsakliga slutsatsen i är xenotransplantationrapporten att
har potential väsentligt bidra till täcka bristen påatten att organ men

svåra frågor etik och svåraatt säkerhetsproblem behöver lösas. Där-om
för finns det omedelbart behov tillsätta rådgivandeett att ettav organ
"Advis0ry Committee". Organet föreslås ha till uppgift värderaatt
potentiella hälsorisker i samband med överföring mikroorganismer,av
lägga fast de preventiva åtgärder behöver vidtas före det klini-som att
ska försök kan inledas och skydda intressena för de patienter harsom
genomgått xenotransplantation.en

I konstateras vidare detrapporten etiskt försvarbartär födaatt att
grisar för transplantation och det finns starka skäl förupp att att

använda grisar och inte primater. När alla säkerhetsåtgärder har vid-
tagits kan xenotransplantation enligt erbjudas till lämpligarapporten
patienter. Strikta etiska krav för måstesamtycke emellertid följas och
patienter ovilliga genomgåär xenotransplantation fåratt inte påsom en
något diskrimineras.sätt Om xenotransplantation blir klinisk terapien
bör dess inverkan på patienterna också bli föremål för särskild forsk-
ning.

Kennedy-rapporten 1996/97

Den engelska regeringen tillsatte i slutet 1995 utredning, Theav en
Advisory Group the Ethics of Xenotransplantation. I direktivenon

utredningen i belysningattanges nuvarande och kommande utveck-av
ling överväga och etiska för tillåtaacceptans xenotransplanta-attramar
tion lämna rekommendationer.samt

Utredningens betänkande, Animal T issue into Humans, daterat iär
augusti 1996 publicerades först i januari 1997. I betänkandetmen görs

genomgång bakgrundsmaterialeten noggrann det gäller forsk-närav
ningsläget och den nuvarande vetenskapliga basen, alternativa lös-
ningar, etiska frågeställningar och rättslig reglering. Mot bakgrund av
detta överväger sedan utredningen vägande och ris-ettgenom nyttaav
ker, xenotransplantation skall tillåtas och vilkaom etiska krav i såsom
fall måste ställas upp.

Den huvudsakliga slutsatsen i betänkandet är xenotransplantationatt
i princip kan tillåtas och den etiskär acceptabelatt under förutsättning

vissa villkor uppfyllsatt främst det gäller:när

graden genetisk modifiering0 av
effekterna på funktion,0 mottagarna avstötning och smittorisker och
djurens välfärd.o
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kunskaps-förföreliggernärvarandedet förfannUtredningen storaatt
ochavstötningsmekanismerfunktion,tillhänsynluckor med organens

Utredningenkliniska försök.inledavirus förspridanderisk för attav
råd Standingnationelltockså tillsättsdetrekommenderar ettatt

xenotransplantationsområdetutvecklingenföljaCommittee för att
kliniskagenomföraansökningareventuellabehandlaoch för attatt om

försök.
pri-användaacceptabeltetisktintedetUtredningen är attattmenar

i mentalstår människanursprungsdjur, eftersom de näramater som
lidande. Detåsamkas förfår alltbedömasdärförkapacitet och stortett

alternativaomfattning ochbegränsadi mycket närdock etisktär att
ellerprimater vävna-användametoder saknas mottagare organavsom

forskning.medfrån i sambandder andra arter
grisanvändaacceptabeltetisktutredningen det däremotEnligt är att

modifiera dem.utsträckning genetisktvissursprungsdjur och iattsom
kun-föreligger förframgått utredningen detSom har storaattmenar

avstötning ochfunktion, risken fördet gällerskapsluckor när organens
för närvarandemotiveravirus förrisken för spridande att att manav

områ-på dessaövergår Ytterligare forskning krävstill kliniska försök.
etiskt acceptabeltdock fram till detden. kommerMan är attatt

potentiella riskerna harundersökning devidare fullnär genom-aven
hålla förutsät-sig sig inom rimliga Dettaförts och riskerna visar ramar.

existerande fördet finnsdock enligt utredningen attett systemattter
någon ovanligövervaka följa den eventuella uppkomstenoch upp av

någonupptäckten rnikroorganism. Isjukdom eller den eventuella av ny
åtgärderockså vikt vid Smittskydd ochbetänkandet läggs förstor

övervakning/uppföljning patienter.monitoring av

UK Xenotransplantation Authority UKXIRAInterim Regulatory

anledning i Kennedy-rapportenI rekommendationerna och förslagenav
tillsatte den brittiska regeringen år 1997 speciellti början ett organ,av

AuthorityUnited Kingdom RegulatoryXenotransplantation Interim
med uppdrag till infrastrukturUKXIRA, utforma och förslagatt ge en

för Xenotransplantation.och kunna hanteraett system att
HalbgoodUKXIRA leds den förre ärkebiskopen York, Lordav av

of Calverton, i lekmanna-och övrigt olikaär experter,sammansatt av
delegater patientorganisationer. Organisatorisktoch förrepresentanter

ministe-ligger UKXIRA under hälsorninisteriet och administreras av
riets för transplantationsfrågor.grupp

rådUKXIRA har till huvudsakliga uppgift den regleringatt ge om
behövs det gäller Xenotransplantation och de vill-när övervägaattsom
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kor krävs det gällernär säkerhet och effektivitet kringsom forskning
området vilkenöverväga ytterligaresamt att forskning behövs.som
UKXIRA skall också och granskapröva individuella ansökningar om

få bedriva kliniska försökatt och sedan råd och rekommendationerge
till ministern. Det bör UKXIRA såledesnoteras rådgivandeatt är ett

inte någonhar beslutskompetens.organ Dennasom tillkommer iegen
stället i formellt hänseende hälsoministem själv.

En ansökan genomföra klinisktatt försök skall iett det interimi-om
stiska sändas till UKXIRA.systemet Ansökningen sänds därefter för
granskning till olika sakkunniga "assessors". Deras bedömningarsex

ansökningen för UKXIRA iav desspresenteras helhet sedan eftersom
övervägande dessa råd till hälsoministem vilketav beslutger hanom
skall fatta. Om hälsoministem sitt godkännande till ansökningenger
skall denna sedan självständigt behandlas andra berördaav
myndigheter, Medicines Controlt.ex. Agency eller Medical Devices
Agency, och slutligen i denprövas lokala forskningsetiska kommittén.
Om hälsoministem avslår ansökningen sker naturligtvis ingen ytterli-

prövning.gare
UKXIRA i juli 1998 vägledande dokument,utgav ett Guidance on

making proposals conduct Xenotransplantationto Human Subjects,on
där ansökningsproceduren och beslutsgången presenteras.

Inom UKXIRA har också nyligen utarbetats dels medrapporten
förslag avseende uppföljning och kontroll, Draft Report of the Infection
Surveillance Steering Group of the UKXIRA, dels medrapporten
förslag avseende biosäkerhet och xenotransplantation, Draft Guidance
Notes Biosecurity considerations relationon in Xenotrans-to
plantation. Förslagen i förärrapporterna närvarande föremål för
remissbehandling och beredning.

Det brittiska inrikesdepartementets djurenhet har i september 1999
utarbetat förslag tillett standard för djurhållning ursprungsdjur,av
Code of Practice for the housing and of Pigs intended forcare use as
Xenotransplantat Source Animals.

11.2.3 Avslutande synpunkter

Den brittiska hållningen till xenotransplantation kan någotsägas vara
annorlunda i USA.än I Storbritannien har först haft djupgåendeman en
diskussion och utredningsarbete kringett de etiska frågeställningarna,
vilket i Kennedy-rapporten.presenterats Först därefter har man genom
arbetet i UKXIRA gått vidare till huröveratt skall byggase man upp
organisationen och det rättsliga ramverket.
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Frankrike1.31

Inledning11.3.1

genomförtsår harunderdetländer därdeFrankrike är senareett av
decemberiemellertidhälsoministeriet harfranskaDetförsök.kliniska

"c0mpassionatefullfölja programmetavslagit begäran1997 attomen
medochsrnittoöverföringförriskerföljd röntilluse" omnyaav

enligtpatienternaförförhållandevis ringadenbeaktande nytta somav
förutses.kanministern

sambandiskandalerdrabbatsFrankrikeår har storaUnder avsenare
tillBlandblodtransfusioner.vid annatHIV-virusöverföringmed av

vuxithälsoskyddslagstiftningheltskandaler hardessaföljd nyenav
kontroll.centralinslagmedfram större av

reformarbetepågåendeochordningGällande11.3.2

första lagarnaantagit deår 1998börjaniparlamentetFrankrike harI av
finnsförfattningsreformenhälsoskyddsområdet. I ettreformi storen

xenotransplantation.uttalandesärskilt om
vävnaderceller,användningterapeutiskallskalluttalandetEnligt av

kli-forskning. Allbiomedicinskreglerna förfrån djur följaeller organ
hörandeefterhälsoministemgodkännasmåste därförprövningnisk av

Etablissementtransplantationsmyndigheten,statligabåde denav
samband medhälsoskyddsmyndighet. IGreffes, ochFrancais des en ny

överföringförriskernapotentielladeuttrycksuttalande överdetta oro
lång-förfinnsdetTillstånd dockkan systemvirussmitta. ettges omav

riktlinjersärskildaföljeruppföljning ochepidemiologisksiktig manom
ochmodifieringtagande, förvaring,gäller transportdet xeno-när av

utarbetande.undertransplantat, ärsom
år 1995sedanfinnstransplantationsmyndighetenfranskadenInom

xenotransplantationsfrågor. Inomförharexpertgrupp ansvarsomen
produk-förriktlinjerframpågått medarbetehararbetsgruppen att ta

uppföljningepidemologisklångvarig,förSPF-grisar ochtionen avav
denanalyseramedarbetarpatienter. Inom attexpertgruppen numan

xenotransplantation.medriskernapotentiellaoch depotentiella nyttan
franskadetxenotransplantation övervägsaspekternaetiskaDe avav

rådet.medicinsk-etiska
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Övriga1 1.4 länder

11.4.1 Canada

Enligt gällande reglering the Food and Drug Act xenotransplantses
"therapeutics" biologisktsom av sätt blod,ursprung samma som

blodprodukter och vacciner. Den kanadensiska hälsomyndigheten,
Health Canada, har därför behörighet regleraatt xenotransplantation

teknologi.som en ny
Inom Health Canada och med hjälp pågårexternaav expertgrupper

för närvarande arbete medett utarbeta nationellaatt standarder för
säkerhet detnär gäller olika och vävnader för transplantationorgan och

där till knutetett regelverk för hantering risker. I det arbetet över-av
frågorvägs även xenotransplantation. Tankenom är standardemaatt

sedan skall godkännas Standards Council of Canadaav och därefter
kunna refereras till i relevant lagstiftning, vilket gör standardemaatt
får lagstatus ändå kan ändras efterhandsom men utvecklingensom
kräver detta.

När det gäller xenotransplantation går arbetet främst påut att
utarbeta standarder för kliniska försök. Health Canada har också på
inrådan den undergruppav sysslarexperter med dettaav isom
november 1997 i Ottawa hållit nationellt forumett för xenotransplanta-
tion. Vid forumet diskuterades alla aspekter xenotransplantationav av

på olika områden,experter företrädare för olika intressegwpper och
allmänheten.

Det första utkastet till standard för xenotransplantaten har nyligen, i
september 1999, påsänts remiss. Iut utkastet, Proposed Canadian
Standard for Xenotransplantation, diskuteras motiven för övervägaatt
xenotransplantation behandlingsmetod och vilkasom etiska principer

bör beaktas. Vidare finnssom förslag till olika eller standarderprogram
för djurskydd och uppfödning ursprungsdjur, förav ochtransport
uttagande xenotransplantatetav för kliniskasamt försök med
xenotransplantation. Det finns också förslag till åtgärder vid incidenter
och misstänkt smittöverföring.

11.4.2 Schweiz

En federal reglering förny transplantationer bl.a. behandlarsom
xenotransplantation är under utarbetande och föremål för debatt. Lagen
har antagits parlamentet i första omgångav och skall blien föremål för
folkomröstning innan den kan utfärdas. Den kan träda i kraft tidigast år
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iregionala planetdetxenotransplantationreglerasTills dess2002.
enskilda kantonema.de

dispens-tillåtas efterxenotransplantation kanmedförsökKliniska
federalsärskiltxenotransplantationregleraFörslagprövning. attom

parlamentet.avvisatshittillsmoratorium harinföranivå eller avettatt
gjortsdet hartillemellertid lettharförslagdessa attkring enDebatten

Thexenotransplantation,utvärderingundersökning ochsärskild av
seXenotransplantationProjectTechnology AssessmentSwiss on

avsnitt 13.2.1 l.

Nederländerna11.4.3

Gezondheids-Socialstyrelsen,tillmotsvarighetennederländskaDen
belysaregeringenuppdrag1996 i veten-fick i december attraad, av

Förxenotransplantation.aspekterjuridiska attochetiskaskapliga, av
Commissie Xeno-kommission,särskildtillsattesutföra uppdraget en

transplantations-bl.a.inomolikabeståendetransplantatie, experterav
arbetetResultatetjuridik.biologi, etik ochVirologi,kirurgi, presen-av

1998.i januaripresenteradesterades i rapport somen
intekunskapsluckorgrundkommissionen,Enligt storaavsom

möjligheter,framtidaterapinsnågon slutsatstillkomma framkunde om
fåmöjlighetergodafinnstillåtas förrän detinte attkliniska försökbör

nivåtillreduceratsavstötningsproblemen harnågon effekt och somen
srnittoöverföringförRiskenallotransplantation.medjämförbarär

finnernivå. Kommissionenacceptabelockså tillmåste reduceratsha en
mänskligabådegodtagbaretiskxenotransplantation i sigdock äratt ur

aspekter.djurskyddsmässigaoch
läkemedelförregelverketnuvarandekommissionen detEnligt är

medkvalitetssäkringsfrågor sambandiför hanterainte tillräckligt att
lagstiftningföreslår därförxenotransplantat ochhantering att nyav

bestårnågon deltillmedicinska produktersikte avtar somsom
proviso-utarbetas. Som"biologics"materiallevande biologiskt ett

läkemedel.xenotransplantatrium bör ses som
människorforskningbiomedicinsk ärlagstiftningEn omny

nationellaendast denkommissionen börEnligtutarbetande.under
lagendentillskapaskommittén, CeCO,forskningsetiska genomsom

försök medkliniskaockså protokollbehörig rörprövaatt somvara
xenotransplantation.

regeringenhälsoområdet intenuvarande lagstiftningenDen ger
xenotransplan-tillämpningklinisknågon eventuellkontroll över aven

enligt kom-teknologier kanmedicinskatation. planerad lagEn om nya
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missionen användas för införa moratorium eller för krävaattatt ett
obligatoriskt godkännande lämpligt beslutsorgan.ettav

under beredning i hälsoministeriet.Rapporten är

1.4.4 Spanienl

juni tillsattesI 1997 expertkommitté med uppgift bl.a. granskaatten
forskningsprojektoch utvärdera inom xenotransplantation inne-som

fattar försök människa eller övervaka utvecklingenapa, xeno-
transplantationsornrådet, ansökningar kliniska försökpröva samtom
utveckla och handha register för xenotransplantat.ett mottagare av

Expertkomrnittén i juni 1998 spanska riktlinjer förut xenotrans-gav
plantation. Enligt riktlinjerna krävs det i prekliniska studier visasatt att
xenotransplantatet kan överleva och fungera månaderi innan klini-sex

försökska med människa får utföras och det under tid inteatt samma
någrauppkommer tecken överföring sådansmittämnen. Omav en

överföring någonuppkommer krävs infektion till följd över-att av
föringen inte uppkommer inom månader.12 Enligt riktlinjerna krävs
vidare informerat samtycke inte bara patienten också hansutanav av
eller hennes anhöriga och kontakter. rekommenderasDet vidarenära

uppföljningen de första patienterna livslång.att ärav

l 1.4.5 Tyskland

Det tyska medicinska forskningsrådet, Bundesärtzekammer, har tillsatt
intern kommitté med uppgift arbeta fram riktlinjer fören att

xenotransplantation för det medicinska området. För närvarande skulle
kliniska försök med xenotransplantation endast behöva prövas av
lokala etiska kommittéer.

11.5 Internationella organisationer

1.5.1l Europeiska unionen EU

pågårFör närvarande inget arbete direkt syftar till regleraattsom mera
xenotransplantation övergripande plan. De etiska aspekternaett
skall emellertid diskuteras den relativt nyligen tillsatta Europeanav
Group Ethics in Science and New Technologies, själv-är etton som

rådgivandeständigt, beståendeEU-organ tolv medlemmar.av

8 19-1989
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EU:s kompetens xenotransplantationsornrådet något oklar.är
Enligt artikel i129 Amsterdamfördraget blir rådetdet möjligt för att
fatta beslut minimiåtgärder inom folkhälsoornrådetom gemensamma

nåför hög säkerhet vad och mänskligtatt ämnenen avser organ av
blod och blodderivat. Detta hindrar dock inte medlemssta-ursprung,

från ha längre gående bestämmelser för skydda folkhälsan.terna att att
Kompetensen såledesgäller bara allotransplantat, fråganmen om xeno-
transplantation kan därigenom indirekt påkommasättett upp agen-
dan.

Dessutom bör det det finnsnämnas förslag till direktivatt ett
COM/97/O369 final kliniska försök för läkemedelsom avser
medicinal products där definitionen läkemedel vid och därförärav
kan tolkas vissa celluläraäven xenotransplantat omfattas. Denattsom
grundläggande definitionen finns rådetsi direktiv 65/65/EG. Direktivet
tillkom årmed andra ord 1965 det knappast aktuelltnär över-attvar

regleringväga xenotransplantation.av
Enligt EU-kommissionen bör vissa cellterapier med användning

djurceller läkemedel, cellerna industrielltäranses som om processe-
rade jfr EU-kommissionens meddelande gemenskapsförfarande förom
godkännande för försäljning läkemedel 98/C 229/03 angåendeav
räckvidden Rådets förordning EEG 2309/93. Om det dessutomav nr

sig bioteknologisktrör utvecklad produkt skulle sådet i fall krä-om en
gemenskapsgodkännande och därmed obligatorisk användningvas av
centraliserat förfarande listaett A-produkter. Något auktoritativt

avgörande från EG-domstolen föreligger inte.

1 1.5.2 Europarådet

Europarådet har sedan länge arbetat frågormed transplantationom av
mänskliga och vävnader. Flera Europarådets rekommenda-organ av
tioner inom detta område har sedermera lett till nationell lagstiftning
hos medlemsstaterna. För närvarande arbetar arbetsgrupp, theen
Working Party Organ Transplantation, under the Steeringon
Committee Bioethics CDBI med bindande protokollon ett om organ-
transplantation.

Europarådet har också den 19 november 1996 antagit konventionen
mänskliga rättigheter och biomedicin ETS 164/96,om bl.a. inne-som

håller principer och föreskrifter rörande information och samtycke.
tagande och användning biologiskt frånmaterial människorav samt
forskning innefattande försök människor.

Europarådet har behandlatäven xenotransplantation. Ministerkom-
mittén har i rekommendation No. R 97 15 uttalat medlemssta-en att
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följandeoch regleraregistreraförbör etablera system attetttema
xenotransplantation.aspekter av

Grundforskning och kliniska försök,
xenotransplantation,föruppfödningen djurochursprunget av

xenotransplantationsprogram samt
ochpatientlångsiktig granskninguppföljning och mottagareav

ursprungsdjur.

tillfrågatsWGOT harOrgan TransplantationWorking GroupThe on
moratoriumfråganuppfattning det gällerCDBI sin när ettomav om

1998kliniska försök. WGOT har i anledning därav den 3för mars
CDBI-CO-rekommendation avseende xenotransplantationlärrmat en

GT1 98 11.
inledningsvis inte lämpligt inklu-WGOT konstaterar det äratt att

xenotransplantation i organtransplantation.dera protokollsamma som
Enligt något införas. stället detarbetsgruppen bör moratorium inte I är

såxenotransplantationsområdetvikt forskningen inom fortsätterattav
möjligheter risker.kan värdera dess ochatt man

Frågan föremål förxenotransplantation har därefter varitom
Europarådetsdiskussion och debatt i parlamentariska församling. Den

paralmentariska församlingen kom till slutsats WGOT ochänen annan
rekommenderade den 29 januari rninisterkomrnittén rekom-1999
mendation 1399/1999:

förarbeta rättsligt bindande moratorium avseende kliniskaatt att ett
xenotransplantationer införs i medlemsstaterna och detöverväga om

föreslåsbör andra protokoll till konventionen biomedicin ochett om
mänskliga rättigheter ETS 164/96 särskilt xenotrans-som avser
plantation,

åtgärdervidta sådantför moratorium blir världsomspän-att ett en
nande och rättsligt bindande överenskommelse samt att

rådetsöverlämna till3. kommittéer för folkhälsofrågor och bioetik iatt
samarbete med WHO fram strategi för etiska,vägata atten samman
medicinska, vetenskapliga, rättsliga, sociala och folkhälsorelaterade
aspekter xenotransplantation, innan några kliniska försökav

fåmänniska skall utföras.

Ministerkommittén har behandlat den parlamentariska kommitténs
rekommendation och reaktion denna tillsatt expertsom en ny
kommitté särskilt skall arbeta frågormed xenotransplanta-rörsom som
tion och med uppgift rekommendationer till rninisterkomrnitténatt ge
inom detta område.
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11.5.3 WHO

Inom pågårWHO arbete går vägledning främjaochett ut attsom ge
internationellt samarbete det gäller xenotransplantation,när främst
avseende smittskyddsfrågor och etiska frågor i globalt perspektiv.ett

En inom WHO har biståndmed arbetatgrupp externa experterav
fram Xenotransplantation: Guidance Infectiousrapport, Diseaseen on
Prevention and Management WHO/EMC/ZOO/98.1, gällersom
smittskyddsfrågor. I pekas rad faktorer åtgärderochrapporten en

nödvändiga förär minimera riskerna för folkhälsan. Det gällerattsom
bl.a. valet och uppfödningen ursprungsdjur, utformningenav av av
övervaknings/uppföljningsprogram och testning efter okända pato-

Dessutom frågor skyddet patiententar ochgener. man upp om av om
utvärdering vidtagna smittskyddsåtgärder.av

Slutsatsen i det nödvändigtär är med internationellrapporten att en
på hur och riskernaväger med xenotransplantation.samsyn nyttanman

måsteMan därför internationellt åtgärdervilka kan vidtasenas om som
för minska smittoriskema innan problematt uppkommer. Annars kan
bedömningen bli riskerna med xenotransplantationatt överväger nyt-
tan.

WHO höll också konsultationskonferens xenotransplantationen om
i Geneve den 28-30 oktober 1997. Vid konferensen deltog rad olikaen

från hela världen. Resultatet frånexperter konferensen har publicerats i
Report of WHO Consultationrapport, Xenotransplantationen on

WHO/EMC/ZOO/98.2. I rad rekommendationergörsrapporten en
dels till medlemsstaterna, dels till WHO.

Medlemsstaterna bör enligt inkludera följande irapporten moment
sin hållning till xenotransplantation.

Ett ramverk för upptäckt, prevention och hantering xenozoonoti-av
ska sjukdomar, vilket bl.a. inkluderar stöd till grundforskning och kli-
nisk forskning sådana sjukdomar, åtgärder för kvalitetssäkringom av
celler, vävnader och hälsoskyddsåtgärder för ursprungsdjuren,organ,
uppföljning/övervakning patienter och deras kontakter, infor-näraav
mation rådoch till patienter och deras kontakternära upprättandesamt

register och arkiv. Vidare rekommendationergörsav medlems-attom
länderna bör främja etiska ställningstaganden, rättvis till-garantera en
delning information och till det finns utbildadav attresurser, se perso-
nal och lämpliga faciliteter, tillförsäkra djurens välfärd inte åsido-att

och etablerasätts särskilda "review boards" för xenotransplantation.
Dessutom betonas vikten internationellt samarbete.av

WHO rekommenderas bl.a. vägledning, främja inter-att attge
nationellt samarbete, främja offentlig debattatt i etiska frågor, att
biträda med experthjälp det gällernär upprättande register och arkivav
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internationellt för notifiering sjukdomarupprättasamt att ett system av
har anknytning till xenotransplantation och etableraatt systemettsom

för internationellt utbyte information.av
WHO driver sedan i juni 1999 tillsammans med OECD öppenen

elektronisk diskussionsgrupp olikadär aspekter xenotransplantationav
diskuteras.

1l.5.4 OECD

OECD i 1998 tillsammans med YorkNew Academy ofvar mars
Sciences värd för internationell konferens och workshopen om
xenotransplantation New York Workshop1998 "Internationalon

transplantation biotechnologyissues includingin the of non-humanuse
cells, and Påorgans.tissues konferensen deltog internationella

och nationella företrädare för rad olika medlemsländer.experter en
Konferensen visade det fanns olika uppfattningaratt om

xenotransplantation hos medlemsländerna och det fanns behovatt ett
vidare dialog och internationellt samarbete, särskilt inom förav ramen

WHO. I anledning konferensen har OECD-rapport, Xenotrans-av en
plantation. International Policy Issues, utarbetats.

En särskild arbetsgrupp inom OECD arbetar tillsammans mednu
påWHO utarbeta riktlinjer för uppföljning och kontroll. OECD haratt

också hemsida där bl.a. diskussionerna i WHO:s elektroniskaen
diskussionsgrupp arkiveras.
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12 Risker allmän bakgrunden-

12. l Inledning

I detta avsnitt behandlas hur på,allmänt skall värdera ochman mera se
hantera risker i samhället i samband med olika policybeslut. Tonvikten
läggs vid de faktorer påverkar människors upplevelse ochvetsom man

för risker faroroch vid hur bör hantera risker detnärsamtoro man
finns luckor i det kunskapsunderlag ligger till grund för risk-som
bestämningen.

Något12.2 terminologinom

Begreppet risk kan ha olika betydelser. kanDet användas som
till mj1ighet, dvs. förväntat förvärde viss ickemotsats ettsom en

önskad konsekvens. "Risk" ocksåkan användas i den värdemässigt
neutrala betydelsen sannolikhet ståeller för utfallet eller konsekven-

dvs. det enligt sannolikhetskalkylen sannolikt respektiveärserna, som
osannolikt.

Hur hög risken beror i sin hur sannoliktär det ickedenärtur att
önskvärda konsekvensen inträffar. Oftast talar risk tordenär man om
emellertid det icke önskade utfallet någoni mån sannoliktvara
plausibelt, åtminstone "riskbedömarens" synpunkt. Det viktigtärur

medveten redan användningen ordet riskatt normaltattvara om av
innefattar värdering konsekvenserna blir eller kan bliatten om nega-
tiva.

Det kan på sin plats någothär förklara också några andraattvara
relaterade till hur påär risker itermer samband fat-medsom man ser

tandet olika policybeslut.av
Med riskanalys normalt bedörrming/beräkningavses en av

sannolikheten för viss identifierad risk förverkligas byggeratt en som
på objektivt mått eller grundat någonett formärsom expert-av
bedömning. Ofta leder detta fram till förväntat värde, risk-ett ett
värde". Risk kan vetenskapligt förstås produkten sannolikhetensom av
för viss icke önskad konsekvens och konsekvensens värde. Männi-en
skor har emellertid ofta mångfacetterad och komplexen mer syn
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risk företeelse där förandra faktorer har betydelseävensom
riskbedörrmingen. När vetenskapligt människor iundersöker hurman
allmänhet och värderar risker ofta riskpercep-används termenser
tion". I denna promemoria riskbeszämninganvänds som en samman-
fattande beteckning för alla riskbedömningar.typer av

Riskkaraktarisering kan kvalitativ bedömningsägas vara en mer
vilka olika komponenter eller dimensioner karaktäriserarav som en

viss risk, risken frivillig eller ofrivillig, dess förverk-ärt.ex. om om
ligande innebär eller liten skada eller bedömningen riskenstor om av
till följd kunskapsluckor behäftad måttmed eller mindreär störreav av
osäkerhet.

"Riskhantering" olika åtgärder för avvärja eller minimeraär deatt
icke önskade konsekvenser förluster, skador förverkligandeettsom

risken skulle medföra.av
Riskkommunikation handlar i sin hur informerartur om man om

risker och vilka faktorer påverkar värdering ochmottagamassom upp-
levelse riskerna.av

12.3 Allmänt riskbestämningarom

Risker och risktagande del livet. måsteViär ständigt våri vardagen av
olika risker i beaktande och vårata handlingar utifrån hur vianpassa

uppfattar situationen. Vi med andra ordgör ständigt olika former av
riskbestämningar, i del fall någragörutan närmareatt över-en
väganden.

Riskbegreppet i sig naturligtvis teoretiskär konstruktion. Manen
kan inte uppfatta eller uppleva risk fysiskasätten samma som
fenomen vinden eller trafiken. I del undersökningart.ex. har detsom en
hävdats vad människor sig för t.ex. olikaatt farokällor inte såäroroar

korrelerat tillnära deras riskbestämningar. Oron alltidnästanavser
konsekvens, medan dettypen spelar mindre roll hur sannolikt detav är

konsekvensen förverkligas.att Här kan tvåanlägga synsätt.man
Antingen denna oro frånväsensskild människors risk-ser man som
bestämningar eller så människors riskbestärrmingarser man som annor-
lunda riskanalyserän utförs kvalitativa fak-experter attsom av genom

konsekvensens karaktär fårtorer avgörande betydelse för utfal-som ett
let. Oberoende vilket anläggersynsätt denna fråga detärav man
nämligen klart visat konsekvensens karaktäratt de viktigasteär en av
faktorerna för bedöma hur människor kommeratt upplevaatt
risken/farokällan.

Många risker har ingentyper personlig erfarenhet Viav egen av.
får i stället information dem massmedia eller olikaom genom genom
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ocksådet viktigtinformation. det sammanhangetmyndigheters I är att
svårigheter kommunicera informationenligger iobservera de attsom

information riskerrisker. gäller det dra denHär nyttaatt om somavom
ierhålla deltagande olika intressenterkan brettett avman genom

riskanalysarbetet.
påverkar risk-vilka faktorerBörjar undersökanärmare somman

påverkabestärrmingar, hälsorisk kan policybeslutt.ex. etten som om
mångaframskymtarteknologi xenotransplantation,en ny som en

mångfacetteradgånger bild.och komplicerad
framhållasTill början riskbestämningarbör alla äratten samman-

påverkasi den meningen de rad olika faktorer. medDe ärsatta att av en
Även påståsandra ord multifaktoriella. riskanalyser bygga s.k.som

riskmått påverkasobjektiva användsvilken urvalsmetodt.ex. av som
påver-och hur material beaktas. Subjektiva värderingarstort som som

såledeskar urvalsmetoder och materialinsamling kan ha betydelse även
för riskanalyser framställs objektiva.som som

Många sådanarisker dessutom till sin intede kanär natur att
riskmått.bestämmas med objektiva svårtDet saknas eller hittaär att

några referensgrupper utifråndet möjligt relativa frekven-gör attsom
och med hjälp statistiska metoder beräkna riskvärde. Iettser av

dessa fall grundar sig ofta bestärnningen risken i stället ellerav en
flera antaganden. Dessa antaganden sker, vilket naturligt,ärexperters
utifrån personliga erfarenhet och kunskap. Det ärexperternas egen
därför ofrånkomligt det finns subjektiva inslag i antagandena ävenatt

efter så objektiv och neutral möjligt.strävar attom man vara som
Många risker inte heller frånenkla i den meningenär de härröratt
eller fåtal riskkällor. Risker inte mångfacetteradehar sällan ochetten

komplexa försvårarorsaker objektiv bestämning. ställetIsom en mera
måste påbygga intuitiv helhetsbedömning där radman en mera en

fårolika faktorer betydelse. Iden bedömningar det givetärtypen attav
etiska överväganden och värderingar spelar framträdande roll.en

En ytterligare omständighet försvårar riskbestänmingar denärsom
osäkerhet råderofta grund kunskapsluckor. Det sällan viärsom av
har och ibland inte möjligt få någon säker kunskap alla deattens om
förhållanden kan upphov till påverkarrisker och utfalletsom ge som av

riskfylld situation. Dessa kunskapsluckor och den bristande robust-en
het de för sigmed för själva riskbestämningen i tillsig upphovsom ger

form risker kan kallas kunskapsrisker.en av som
Samma komponenter hur allvarlig risken och hur sannolik detär är
den realiseras återfinns förvisso såväli s.k. objektiva riskanalyseratt

och riskbedömningar i allmänhetens riskuppfattningar.experternas som
Men det finns också betydande olikheter. För de flesta riskanalytiker
betyder "hög risk detsamma hög sannolikhet för viss negativsom en
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konsekvens, dödlighet eller sjuklighet. Forskning har emellertidt.ex.
visat människor vid riskbedömningar många gångeratt lägger större
vikt vid konsekvensens karaktär, förverkligande riskent.ex. ettom av
innebär katastrofala följder eller konsekvenserna upplevs sär-om som
skilt otäcka, vid den relativaän risken beräknad efter objektivt för-ett

värdemått.väntat Människor tenderar också integrera bedömningenatt
riskens i själva riskbestärrmingen.acceptansav
Vad har pekar faktorer påverkarsagts människorsattsom nu som

uppfattning olika risker bör tillmätas betydelse policybeslutnärom om
och kanske riskfyllda teknologier skall fattas. Om beslutsunder-nya

laget vad gäller risker endast bygger s.k. objektiva riskmått eller
expertanalyser kommer det nämligen upplevas otillräckligtatt som av
allmänheten.

Människors riskbedörrmingar uppvisar visserligen individuellastora
variationer. En del lägger vikt vidstörre sannolikheten för vissatt en
konsekvens skall inträffa, medan andra lägger vikt vidstörre typen av

Ävenkonsekvens eller dess omfattning. med beaktande detta för-av
hållande har det emellertid visat sig del faktorer påverkaratt en upp-
fattningama hos allanästan människor.

12.4 Faktorer påverkarallmänt männi-som

skors riskbedömningar
Sedan 1970-talets början har det bedrivits ganska omfattandeen
psykologisk och sociologisk forskning kring hur människor upplever
risker. Intresset till början inriktad studeravar hurmesten att
människor upplever teknik. Kämkraften, då förhållande-ny som var en
vis Åtminstoneenergikälla, stod i fokus för intresset.ny till börjanen

tanken försöka hitta riskmåttattvar kundeett alternativutgöra ettsom
till "riskvärde därexperternas bättre hänsyn till hur lekmäntogman
upplever risker i samhället.

Tidigare forskning visade riskkällor kanatt delas in tvåigrovt sett
sådana där den riskfyllda aktivitetengrupper; frivillig sådanaär och där

den påtvingad. Sådanaär fall där den riskfyllda aktiviteten var
påtvingad upplevdes enligt forskningsresultaten människorav som mer
riskfyllda denäven relativa risken uttryckt i förväntatom värdes-ett
mått inte skiljde sig mellan tvåde olika riskkälloma.

I års forskning har också pekat påsenare rad andra faktorerman en
påverkar riskuppfattningama hossom allanästan människor. De kan,

även integränserna skarpa,är delas in i fyra huvudgrupper.om
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l2.4.1 Faktorer har med riskensgöraattsom
och uppkomstmekanismerursprung

viktig faktorEn har med riskens och uppkomst-göraattsom ursprung
betingelser riskkällan känd sedan tidigare eller det sigär är rörom om

och okändkanske riskkälla där vi bristfällighar kunskapom en ny om
uppstår.hur risken eller riskerna Som exempel kan nämnas att

biltrafiken bevisligen år,skördar hundratals livaccepterar som per
medan i utsträckning för kemikalier ännustörre oroar oss nya som
inte visat någrahar sig ha konsekvenser för människors liv eller hälsa.
Andra exempel kan kämkraftsteknologin i jämförelse med kol-vara
kraft.

ocksåDet har betydelse vilka olika uppkomstscenarier kanstor
föreställa viss risk har. risk mångaEn kan uppkommaattoss en som
olika upplevs människor allvarligaresätt risk baraänav som en som
kan påuppkomma sätt.ett

Vilken erfarenhet har riskkälla också faktorärman av en en som
påverkar hur vi upplever risker härrör från denna. Personligsom
erfarenhet viss riskkälla ileder allmänhet till denna upplevsattav en

mindre farlig, något kanske till del kan förklara för-detsom som en
hållandet människor normalt högre risker för frivilligaatt änaccepterar
för påtvingade aktiviteter.

erfarenhetMer och högre kunskap viss riskkälla innebär inteom en
heller bara riskupplevelsen minskar sigatt ävenutan att man anpassar
till risken och därför den välbekant, vilket i sin medförturser som mer

den mindre farlig.att anses som
Ökad erfarenhet och bättre kunskap riskkälla kan naturligtvisom en

leda tilläven Mer information fördelar, nackdelar ochmotsatsen. om
möjligheterna bemästra eventuella problem kan fårmedföraatt att man

ökad riskupplevelse. Cancerriskema solstrålningmed kanen ses som
exempel där ökade insikter bör leda till riskerna upplevsett att som mer

påtagliga.
Vilka effekter erfarenhet har upplevelsesom mer en persons av

risker har också visat sig bero på vilken utgångsuppfattning som
har själva riskkällan. För den utgångslägetipersonen om som ser en

teknologi riskfylld leder olika tillbud till ökad riskupplevelse,som en
medan den har utgångsuppfattning kan det bevismotsattsom en se som

de problem uppkommer kan bemästras.att som
Riskbedömningar påverkas dessutom vad faktiskt harav som

inträffat. Det svårt frånkomma iär den efterkl0khetseflek-att typen av
ter. Om risken faktiskt har realiserats någotvid tillfälle framstår den
ofta närliggande och allvarligare den relativa riskensom trots attmera
egentligen inte har ökat. Kämkraftsolyckor den i Tjernobyl görsom
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många människor efter det inträffade upplevde kärnkraftent.ex. att som
betydligt riskfylld.mera

Undersökningar vårhar visat uppfattning den relativa riskenatt om
från olika företeelser återspeglar hur mycket uppmärksamhet företeel-

får massmedia. Riskeni drabbas brott utmärktärattserna ettav exem-
påpel detta. Uppmärksamhet i massmedia ocksåhar visat sig ha stor

betydelse för vilka risker människor sig för vilka riskersom oroar som
aktuella, i övrigtär tycks massmedia inte påverka människorsmen

riskuppfattningar sådana.som
Risker orsakade människor,är någondär hållaskansom av som

ansvarig, upplevs och värderas annorlunda risker orsakasän som av
naturhändelser. En studie har visat människor ovilligaärt.ex. att att
låta sina barn vaccineras vaccineringen i sig innebär risker för all-om
varliga biverkningar dödsfall, det mycketäven ärsom om mer
sannolikt själva sjukdomen leder till döden RitovBaron,att 1990,
Cit. efter Brun, 1995.

vilkenI utsträckning riskkälla avsedd medföra skadaär attsom en
levandepå harorganismer betydelse för hur allvarlig den upplevs av

allmänheten. Ofta används den engelska beteckningen harmful
intentionality. Däremot har det visat sig statistiska jämförelsetalatt

antal dödsfall år inte har betydelse för riskpercep-som per samma
tionen. Skadebringande bieffekter, inte medvetna ellersom ses som
kalkylerade, inte riskupplevelsengör blir högre.att

12.4.2 Faktorer har med riskensgöraatt artsom

En faktor har viss betydelse för hur människor olika risker isom ser
samhället antaletär eller kan tänkas bliär exponeradepersoner som

för risken. Det förefaller det ibland lättareärsom att acceptera en
relativt högre risk antaletsett i "riskzonen få.mycket Iärom personer
vissa undersökningar har också antalet förpersoner som exponeras
risken exponeringsfaktom särskild variabel huvud-ansetts vara en
faktor vid sidan otäckhetsfaktom och okunnighetsfaktom seav meraÅnedan. andra sidan har det också visats många människor haratt ett
individualistiskt perspektiv denär risker och därför inteser tar

hänsyn till antalet riskexponeradesamma vid bedömningenpersoner av
riskens omfattning.

En betydelsefull faktor riskenärmer och okänd ellerom ses som ny
gammal och välkänd. Människors uppfattningsom i detta avseende

präglar också hur tolkar faktiska olycksfall orsakade riskkällan.man av
Om mindre olycksfall inträffarett till följd teknologi inteav en ny som

såär välbekant och känd t.ex. genteknik eller kärnkraft det oftases
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allvarligareteknologin farlig kan orsakasignal ochärattomsom en
olycksfall inomisberget, medan mindreolycksfall toppen merav

teknologier ofta naturliga variationer.välbekanta ses som
möjlig-detoch otäcka händelser verkar detFör ärnya som

för riskens förverk-heten/potentialen och inte graden sannolikhetav
uppfattar ris-ligande spelar roll för hur allvarlig människorstörstsom

ken.

Faktorer har med riskens konse-12.4.3 göraattsom
kvenser

konsekvenser människor föreställa sigDe kan riskkälla kanattsom en
orsaka ofta påverkanscenario har deras risk-värstaett storsom
bestärrming. Riskkällor kan leda till omfattande och katastrofalasom
konsekvenser katastrofpotentialen bedöms alltidnästan som mer
riskfyllda andra. Som flygning mångaexempel kanän nämnas att
gånger bedöms riskfyllt bilkörning. Ofta dennaänsom mer anses
faktor ha med vad kallas "otäckhetsfaktom" dreadgöraatt som
factor. Som tidigare har tenderar människor integreranämnts att
själva bestämningen risken sådan och bedörrmingen hurav som av
acceptabel den i sina riskbedönmingar. Alla dödsfall/olycksfallär
värderas inte lika i riskbedömning den relativa risken hosävenen om
två olika riskkällor skulle jämförbar. Om konsekvenserna kanvara
drabba särskilt barn, bedöms risken inte sällanutsatta t.ex.grupper,

allvarligare.som
En faktor betydelse konsekvens svårighetsgradt. Omärannan av

risken förverkligas hur säkert/sannolikt dådet detta leder tillär att
ödesdigra, livshotande konsekvenser

idsavståndetT till dess konsekvensen inträffar ytterligareäratt en
faktor påverkakan hur upplever risker. I allmänhetsom ser
mindre allvarligt risker konsekvenser ligger framlängre tiden,vars

risker kan leda till fördröjda oåterkalleligaoch negativamen som
effekter för kommande generationer ändåupplevs särskilt farliga.som

Stor osäkerhet rörande vilka konsekvenser viss risk kansom en
medföra ocksåleder till risken allvarligare. Det gäller sär-att ses som
skilt vid risker för samhället i risker för miljön eller folk-stort, t.ex.
hälsan. En riskhöjande faktor för människor konsekven-är närannan

framstår oförutsägbara.serna som
Andra konsekvenser, de vinster riskkällan medför, hart.ex. som

naturligtvis också betydelse för riskbestämningen. Rättvisa fördel-i
positivaningen och negativa konsekvenser betydelsefull faktorärav en

främst för bedömningen risk acceptabel. Om denärav om en som
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för de eventuella konsekvenserna ocksåutsätts har riskkällannytta av
blir risken acceptabel i människors Dessutom har det vidögon.mer
samhällsrisker betydelse riskexponeringen drabbar befolkningenom

uppfattas rättvist.sätt Omedelbara fördelar för själv ochett som som en
har mångaemellertid gångernärmaste betydelse negativastörre änens

konsekvenser för främlingar. Man brukar tala den s.k. NIMBY-om
effekten not in backyard. Effekten ha särskild betydelsemy anses

fördelarna omedelbara och deär negativa konsekvenserna inträderom
först vid tidpunkt.en senare

T konsekvens påverkar liv, hälsa, ekonomi etc ärypen av en annan
betydelsefull faktor. Givetvis fara för liv och hälsa normaltses som
allvarligare finansiella risker.än

Ytterligare faktor beakta vilken personlig erfarenhetäratten som
riskbedömaren har riskens konsekvenser. Ett exempel ärav att en

har anhörig dö inära viss sjukdom kan hasettperson som en en en
benägenhet övervärdera risken drabbas just den sjukdomen.att att av

12.4.4 Faktorer har med riskens kon-göraattsom
trollerbarhet

vilkenI utsträckning vi kunna kontrollera riskkällan ochtror oss mot-
verka olyckor graden kontroll viktig faktorär det gällernärav en
riskbestämning. Det har visat sig föraren upplever bilfärdt.ex. att en

mindre riskfylld hansän Eftersom saknar möjlig-som passagerare.
heter till personlig kontroll många riskkälloröver i samhället för-är
troendet för de kontrollera och tillse ocksådemsatta attpersoner som

betydelse för människors riskbedömningar.storav
En närliggande faktor graden frivillighetär för sig förutsättaattav

risken. Som tidigare har månganämnts gånger högreaccepteras en
risknivå de för den har frivilligt inlåtit sig denom som exponeras
riskfyllda aktiviteten.

En relevant faktor i detta sammanhang graden kunskapärannan av
risken finns både hos dem för den och hosom utsättssom som

expertisen.

12.5 Modeller för riskjämförelser
Inom riskforskningen har också undersökt hur de olika nämndaman
faktorerna, ofta kallade riskdimensioner eller karaktärsfaktorer, är
korrelerade till varandra i syfte kunna jämföra olika risker.att typer av
Man har därvid laborerat två-dimensionellamed modeller byggersom
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två huvud-huvudsakliga variablerkan föras in underfaktorernaatt
otäckhets-påverkar våra riskperceptioner, här kalladefaktorer som

factor.factor okändhetsfaktom unknownfaktorn dread och
otäckhetsfaktom brukarsådana förhöjerkomponenterTill mansom

svårkontrollerad, leda till allvar-den kanhänföra risken är attt.ex. att
konsekvenserpåtvingad och den kan innebäradenliga skador, är attatt

förhöjer okänd-generationer. Som komponenterför kommande som
risken inte observerbar,brukar räknahetsfaktom är attt.ex. attman

förverkli-effekternarisken okänd för denär ettattsom exponeras, av
förpå lång risken och okändrisken siktgande ärsamt attses nyav

På otäckhetsfaktom riskenmotsvarande sänksvetenskapen. ärsätt om
medföra katastrofala följder ikontrollerbar, den inte kan ens ettom

risktagandet frivilligt. Okändhetsfaktomscenario och ärvärsta om
risken risken kändsänks kan observeras den är ärutsatt, omom av som

till effekter.och förverkligande den leder omedelbaraettom av

12.6 Risk och kunskapsluckor

Vad hittills har behandlat olika aspekter har medär göraattsom
förrisker icke-önskvärda utfallsrisker.konsekvenser eller utfall En

risker ofta minst lika betydelsefulla riskerdeär ärtypannan av som
har vår såmed kunskap teknologi inte sällangöraatt attsom om en ny

vilar alltför Vårbräckligt underlag. kunskapsbas inte tillräck-ärett
ligt robust, eftersom saknar tillräcklig kunskap vad tekno-om en ny
logi möjligen kan föra sig formmed i icke önskade konsekvenser.av
Kunskapsluckoma, de vita fläckarna kartan, medför form risken av
i sig, kunskapsrisk. Vi lite vad framför alltvet vet, veten om men
inte vad inte vet.

Med andra ord kräver omsorgsfull riskbestämning inte bara atten
identifierar, ocksåoch värderar utfallsriskema. Det krävsmäter att
bedömer rådandeoch värderar den kunskapsosäkerheten. Kunskaps-
risker kan Någraha rad olika orsaker. faktorer påverkar ochen som

sådanaskapar risker i det följande Sahlin,se Okunnighetensnämns
risker l998s. 16 ff.

forskningsprocessenHur till. riskvärderinggår En kräver att man
kritiskt analyserar de vetenskapliga ocksåresultaten bedö-attmen man

och värderar den vilken dessa härstammar. Resultatensmer process ur
kvalitet påberor hur väl den dynamiska forskningsprocessen har funge-

Om den undersökning har lett fram till resultaten välrat. ärsom
genomförd och har belyst alla olika aspekter fästakan tilltro tillman
dem, för dess framtagande behäftad med brister iärmen om processen
något dessa hänseenden kan resultaten helt sakna värde. förAttav
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mycket till resultaten innebär frånbortser eventuellaattse man
kunskapsrisker.

Expertens kunskaper och kompetens. Ett särskilt problem i risksam-
manhang vad skulle kunnaär kalla "den okunnige dvs.experten,man

i ljusetnär sin ställning områdeinom uttalar sigetten person av som
frågori vilka han eller hon saknar eller har bristfälliga kun-expert om

skaper. Riskproblemen ofta komplexa till sinär därförDet ärnatur.
viktigt dem multidisciplinära problem där det krävsatt man ser som
medverkan många olika kompetenser i problemlösningen. Onödigaav
kunskapsrisker kan således undvikas hänsyn till det oftatar attom man
finns behov olika kompetens.av

Det cyklopiska perspektivet. Den psykologiska forskningen visar att
vi människor har utpräglad önskan i första få vårahandatten
gissningar och hypoteser bekräftade, medan vi ovilliga sökaär att
information vederlägger dem. Med andra ord angriper oftasom ett
problem med cyklopiskt våraperspektiv där antagandenett ochegna
trosföreställningar, ibland omedvetet, vårtför kun-sätter gränsernaupp
skapsinhämtande. Det har gäller naturligtvis ävensagtssom nu
forskare.

Svårigheter genomföra forskningen. En faktor påver-att annan som
kar kunskapsrisken det praktiskaär och moraliska skäl ibland kanatt av

svårt genomföra kontrollerande experiment.attvara
Att människor förutsätta vissa medicinska experimenttyper ärav

oetiskt. När skulle fastställa gränsvärdet för dioxiner användeman man
råttor och inte människor, sådan djurmodell i sig kun-trots att ären
skapsbegränsande. Etiken försätter tillämpningengräns denen av
vetenskapliga metoden. fårMan sådanai sammanhang avstå från den
direkta kunskapen ioch stället nöja sig med indirekt kunskap t.ex.som
epidemiologiska studier och djurförsök. Därigenom får ocksåman

högre kunskapsrisk.acceptera en
Den vetenskapliga metoden har dessutom i sig själv inbyggda

begränsningar. Det kan praktiskt omöjligt genomföra kontrolle-attvara
rade experiment statistiskt tillförlitliga resultat. Som exempelsom ger
kan effekternanämnas låga doser radioaktivitet endast innebärav som

marginell höjning bakgrundsstrålningen. Det skulleen här krävasav att
genomför "experiment" medett mycketman population, såstoren stor

ogenomförbart. Ävendet i praktikenatt är i detta fall får såledesman
lita till den indirekt informationtyp kan få ifrån olikaav som typerman

jämförande epidemiologiska studierav och olyckshändelser
oavsiktliga experiment den i Tjernobyl.som

Valet eller modell.teori Ytterligare faktor kan ledaav tillen som en
ökad kunskapsrisk valetär de modeller eller teorier ligger tillav som
grund för analysen utfallsriskema. Som exempel kan fastställan-av tas
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för dioxin i fisk. tillämpadedet gränsvärden I Norden man enav
itröskelmodell för sambandet mellan dos och medanrespons, man

sådantvalde linjär modell för detta samband. Följden valUSA etten av
småi ofarligt fisk medblir det de nordiska länderna ätaattatt anses

små, för-mängder dioxin, medan det i USA finns vissa, riskeränom
sådanknippade konsumtion. förmed Valet modell t.ex. atten av

beskriva sambandet mellan dos eller mindreoch byggerrespons mer
välgrundade antaganden dåligtantaganden, de för under-ärsom om-
byggda, leder till hög kunskapsrisk.en

idsfaktorn.T lågEn viktig faktor tidsfaktom. En kunskaps-ärannan
risk kräver kunskapsunderlaget bygger väl genomtänkt ochatt en
kvalificerad sådanforskning. Ibland kan forskning relativtgörasen
kort tid, ibland krävs experiment långlöper mycket tid. Ettmen som
exempel skogsforskning. fallstudium någraI har visats deär ett att av
problem skogsnäringen i dag brottas några fåmed resultatetärsom av
snabbt genomförda plantexperiment i början 1970-talet, leddeav som
till det utfärdades allmänna rekommendationer mycketatt ett
instabilt kunskapsunderlag.

Problemet med kunskapsrisker och bristande kunskapsunderlag kan
beskrivas karta där vissa punkter eller enskilda föremål harsom en en
förbluffande detaljupplösning samtidigt områdena omkring ärruntsom

vita outforskade fläckar. Dioxinproblemet exempel detta.stora är ett
Vi har kunskapen fastställa småmycket halter giftet iatt naturenav
samtidigt kunskaperna hur giftet påverkar mänskligadensom om
organismen inte heltäckande.är

Det viktigt i risksammanhang någotär kunskapskartanssägaatt om
vita fläckar". För det första bör naturligtvis informera deattman om
finns. Men bör också utifrån undersökta, områdenangränsandeman
försöka något vad kan förväntasäga sig finna ochattom man
därigenom skapa sig viss uppfattning det inte vet.en om som man

Som har framgått kan också missta stabiliteten i denoss om
kunskap vi ha, dvs. hur välritad kartan egentligen Det gällertror är.oss

ha underlag beslutsproblemet ochatt ett att noggrantsom passar man
skaffar sig information vilken kvalitet underlagets samtliga delarom

Ökadhar. detaljkunskap leder inte alltid till stabilare beslutsfattande.
Riskbestärrming liksom beslutsfattande handlar mycketannat attom

beskriva och värdera information, redogöra för den kunskapsosäkerhet
finns och hur denna eventuellt leder till kunskapsrisker. Försom att

påparafrasera Sokrates i dennesförsvarstal Den inte sigtror vetasom
vad han inte hanterar sin okunnighet förnuftigt sätt".vet ett mer

Hur hanterar då kunskapsrisker Det krävs framför alltärman som
ingående strukturering besluts- eller riskproblemet ochen attav man

allsidigt analyserar de begrepp använder. sådanEn analysmodell-man
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visa påkan de allvarligaste kunskapsluckoma finns därigenomochvar
minimera kunskapsriskema.

12.7 Riskhantering

Hur skall hantera risker i samhället naturligtvis minst likaärman en
frågaviktig bestämningen risker. Inom forskningen harsom av man

tvåpekat grundläggande dimensioner hur främst myndig-styrsom
heter hanterar risker, graden kunskap gradenoch samförstånd.av av
Olika kombinationer dessa olika lösningsstrategier.av ger

Om bådedet föreligger hög kunskap och samförståndhögtetten
hanteras risken tekniskt problem. Som exempel kan nämnasett ettsom
problematiken med asbestanvändning. Om det i stället föreligger hög

lågtkunskap samförstånd leder det till öka samför-strävan attmen en
ståndet olika upplysningskampanjer. Riskerna med sol-t.ex.genom
strålning kan sådanexempel riskhantering.ettses som en

När det däremot föreligger låg kunskap högt samförstånd ledermen
det till riskerna hanteras majoritetsbeslut. Det sista typfallet,att genom
låg kunskap lågtoch samförstånd, bör leda till debatt och demokratisk
diskussion. Olika risker för miljön kan hänföras till sist-dentyper av
nämnda kategorin.

All riskhantering beroende insikter hur deär befinner sigav om som
i riskzonen uppfattar och riskinformation påoch dereagerar
åtgärder vidtas för avvärja eller minimera riskerna. Enattsom

frågaavgörande blir därvid vilka faktorer påverkar människorssom
inställning till vad acceptabel risk. framgåttSom harsom anses vara en

vad tidigare anförts olika rättvisefaktorer"är betydelseav som storav
i detta sammanhang. Följande frågeställningar kan ligga till grund för
diskussionen jfr Sundström-Frisk 1995 s.97.

Hur risken spridd bland befolkningen.är
Om risken eller upplevsär rättvist fördelad.som
Vem förespråkar den aktivitet upphov till risken.som som ger
Vem får bära hälsokostnadema.som
Vem hem vinsterna.tarsom

Hantering risker innebär dessutom inte sällan intressekonflikterav
mellan olika aktörer. Man kan ha olika strategier för hur skall lösaman
dessa konflikter. Självklart har den berörd t.ex.är exponerad försom

viss risk fårätt detta och få kunskapatt vilkaveta ävenen attom om
åtgärder kommer eller bör vidtas för hantera risken.att Detsom attsom
finns med andra ord krav på riskinformation. Många gångerett krävs
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nödvändigoftaInformation riskeremellertiddet är menenommer.
intressenteråtgärd. andra aktörerberörda ellersällan tillräcklig De

tillfrågade redan under den beslutsprocessblikan ha behovett attav
föregår riskhanteringsåtgärdema, vilket ställer kravfaktiskadesom

själva delta iriskkommunikation behovellerdialog attrent ett avav
intressekon-situationer kanI andrabeslutsprocessen participation.

gäller deförhandlingar. sistnämndafliktema lösas Det närgenom
få skä-främst syftar till bli rättvist behandlade ochberördas intresse att

åtgärder vidtas.lig ersättning för de som
framgått vilka saknarupplever människor risker deSom har över

från aktiviteter. Eftersomde härrör frivilligakontroll värre änsom som
individen själv hari samhälle sällan den enskildedet dagens är som

frågan trovärdighet förkontroll de risker han för bliröver utsätts om
riskhanteraresdem har det central betydelse. En t.ex. ensom av

myndighet trovärdighet legitimitet därför viktig detoch mycketär när
riskhanteringsåtgärder.gäller skapa förtroende för olika formeratt av

Misstag tillleder bristande förtroende och minskad trovärdighetsom
ofta visathar sig ödesdigra för myndighets riskhanterings-vara en

arbete. En öppenhet, möjligheter till insyn i "riskarbetet" ochstor en
pågåendeständigt dialog olika oftast de bästamed berörda aktörer är

metoderna för motverka misstag och främja trovärdigheten.att

12.8 Riskkommunikation

Inom riskkommunikation gårhar det det urskilja fyraansetts att att
förhållandenolika skapar problem Brehmer 1995.som

För det första det problem myndigheter eller andra harär ett att som
till uppgift åhantera risker sidan åoch allmänheten andra sidanatt ena

olikalaborerar med riskbegrepp. framgåttSom har riskär ett
mångtydigtkomplext och begrepp. Den riskbedömning hosgörssom

olika myndigheter har till uppgift hantera risker vilar i huvud-attsom
sak vetenskapligt sådan riskbedömningEn brukar indelassynsätt.ett
i olika faser.tre

fastställandeEtt orsakssamband mellan ochett ett0 av agens en
hälsoeffekt konsekvens.
En bedömning hur starkt sambandet fastställande riskensär0 av av
storlek.
Ett fastställande "tröskelvärde bedömning måstenärett0 av av man

åtgärder.vidta
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För människor i allmänhet riskbedömningar, eller egentligen bedöm-är
ning olika faror och hot, primära mänskliga bedömningar syftarav som
till vårtunderlag för handlande. Det gäller såhandlaatt attge att man
undviker faran eller hotet. fastställandeEtt olika "tröskelvärden"av

behöver vidta skyddsåtgärdernär därför oftastärsom anger man av
betydelse för människorstörre i allmänhet den relativa riskenän som

sådan. Som framgåtthar tenderar människor integrera bedömningenatt
risknär acceptabel i självaär riskbestämningen.av en

Det föreligger också olikhet perspektiv mellani myndigheter ochen
enskilda individer. Myndigheter kan ofta lita de stora talens lag,

antalet dödadeöver i trafiken,t.ex. vilar statistisktprognoser som
material, för peka risker motiverar olika formeratt som av
preventiva åtgärder. På individnivå föreligger emellertid ingen risk i
den meningen, eftersom det för individen omöjligt förutse justär att om
han eller hon kommer drabbas trafikolycka. På individplanetatt av en

det i ställetär risktagande bryter etablerade socialamotsom normer
har möjligheterstörst medföra flertalet människor undvikerattsom att

visst riskabelt handlande. Här kanett pekas skillnaden mellant.ex.
riskbrotten rattfylleri socialt förkastligt och hastighetsöverträdelse
mera socialt accepterat.

Ett problem kan också riskdebattenannat förs för uppnåatt attvara
andra syften de föranledsän riskerna sådana. Man villsom av som
kanske uppnå samhällsförändringar svårthar få starkt stödattsom man
för ideologiska skäl, påtalandedärrent risker kan leda tillav ettmen av

det vidtas eller i fall detatt vart acceptabelt vidtaatt anses attvara mer
åtgärder leder just till dessa förändringar. Det harsom ansetts att
debatten genteknologins risker exempel påär detta har skettom ett när
se den Daele, W "Risiko-Kommunikation: Gentechnologie"van i
Jungermann, Rorhmann Wiedemann Red Risikokontroversen,
Berlin 1991. Cit. efter Brehmer 1995.

Människors för olika former risker och deras uppfattningoro av av
risker beroendeär allmänna trosföreställningar, vilka i sin har sinav tur
bakgrund i kunskapsmässiga och kulturella faktorer. Ett problem är
därför människors förståelseatt riskinfonnation exempel-av som avser
vis teknologi i hög grad beroendeär derasen bakgrundskunskapny av

teknologi och vetenskap i allmänhet.om
De anförda problemen pekar bättre riskkommunikationnu att och

bättreäven riskhantering skulle kunna åstadkommas utnyttjaattgenom
insikterna myndigheter och allmänhetatt använder sigom olikaav
riskbegrepp och ofta har helt olika perspektiv bedömernär risker,man

klarlägga vilka syftenatt egentligengenom ligger bakom visssom en
riskdebatt och höjning folkbildningsnivångenom avseendeen av
teknologi och vetenskap.
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All kommunikation, och därmed kommunikation risker,även av
brukar teoretiskt delas i fyra grundelement. Sändare, budskap,upp

och kanal. Dessutom tillkommer tidsaspekten i blandmottagare som
kan vital betydelse i sammanhanget.vara av

Kommunikation beskrivs i dag idealt dialog där sändare ochsom en
ständigt byter plats, lär varandra och slutligen uppnårmottagare ettav

visst mått värdegemenskap communicare betyder göraattav gemen-
sam. lyssnaAtt blir lika viktig del höras.atten av processen som
Insikten bestämmer budskapet har vidgat perspektiven. Iatt mottagaren
den ideala kommunikationsprocessen informationen såledesär mer
behovs- efterfrågestyrdoch sändarstyrd.än

När det gäller sändaren inf0rmatörenär allmän trovärdighet, i
intresse informationen åsikts- och värdegemenskap medvems ges,

förekomsten konkurrerande sändare de viktigastemottagarna samt av
faktorerna påverkar den planerade kommunikationen nåskallsom om

mål.sitt
Vad gäller budskapet brukar skilja källan, innehållet,man

utformningen och språket. Den effektiva källan har samma
karakteristika den effektiva sändaren, dvs. i princip trovärdighet,som
värdegemenskap med och auktoritet. riskbudskapEtt skallmottagaren
under ideala förhållanden innehålla fyra kunskap Sundström-typer av
Frisk 1995.

Beskrivning risken kvalitativa eller kvantitativa riskbedöm-0 av -
ningar inkl. sannolikheter och eventuella tröskelvärden för olika
skadetyper och riskgrupper. En redovisning eventuella olikaav
ståndpunkter skall Risktal skall uttryckas flera alternativages.
sätt.
Osäkerheten i befintliga data osäkerhetsintervall antaganden0 samt-
och modeller bedömningama vilar skallsom anges.
Möjliga handlingsalternativ för minska risken alternativens0 att -
effektivitet och kostnader skall redovisas.
Ansvariga uppgifter ansvarig för hanteringenär0 om vem som av-
risken.

Utformningen skall lättillgänglig, lokalt överskådlig,anpassad,vara
begriplig, anpassad till och skapa handlingsalternativ.mottagaren Vad
gäller den språkliga utformningen bör tänka valet ordatt närman av
det gäller beskriva riskert.ex. kan fåatt risk verka ellerstörreatten
mindre. Som exempel kan nämnas uttrycket dubbelt så riskatt stor ger

upplevelse riskstörre antalet fallän har ökat frånen 1 tillatt 2av på
10 000 exponerade.
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såvälriskbudskapet bör beaktaVad gäller mottagaren av man
riskvärdering behov.dennes som

riskuppfattningInformationen bör baseras den mottagarensom
befintliga erfarenheter och förvänt-redan har. Mottagamas kunskaper,

till sig och integrerarningar bestämmer hur de uppmärksammar, tar
information. effekt olika individer.Samma budskap har olika

måste ocksåInformationen effektiv tillför hänsynatt ta mot-vara
något riskfylltbehov. Att bara sprida budskap ärtagamas ett ett attom

samtidigt risken i konflikthur skall hantera kommerutan att ange man
med behovet kontroll. visats hellre artiklarDet har bl.a. läserattav

hur kan minska riskerna artiklar imed änom man cancer om cancer
allmänhet.största

fåslutligen vilken kanal väljer för informa-Vad gäller att utman
tionen det i dagens viktigare vilken förpackningsamhälle alltär som
budskapet har och väljer medium för dess Deträttatt transport.man

emotionella budskap går bilderlättast fram i rörligat.ex. attanses
medan intellektuellt betonad information sig bättre i skriftliggörmera
form.

detNär gäller tidpunkten för informationen skall rekommen-när ges
deras vanligtvis öppenhet och tidig information denäven ärom-
osäker i stället för fördröjning och tystnad.-



SOU Undersökningar till xenotransplantation 2471999: 120 inställningom

tillUndersökningar inställning13 om

xenotransplantation

13. Inledning1

direktiven för utredningen ingårI . .skaffa sig vilkakännedomatt om.
attityder människor kan tänkas ha till överföring från djur tillav organ
människa huroch enskilda individer transplanterats medsom organ
från djur kan tänkas reagera". Kommittén har tagit del av
attitydundersökningar genomförts i olika länder. I detta kapitelsom
sammanfattas undersökningar Australien,genomförda i USA,
Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Sverige undersökningsamt en
genomförd i EU:s regi. årenDe publicerade under 1993-1999. I deär
flesta fall det enskilda forskare genomfört undersökningarna.är Isom
vissa fall det patientföreningar, står bakomär undersökningarnasom
och de har ibland tagit institut till hjälp för det praktiskastora
genomförandet. Målgruppema består allmänhet, sjukvårdspersonalav
och patienter. Storleken undersökningsgruppen frånvarierar 8 till

16 000över I vissa studier frågorna inställningen tillärpersoner. om
xenotransplantation del frågeställningarandra inom transplanta-en av
tionsområdet.

Man undersöker inställningen till transplantation frånmed organ
djur för och anhörigas del. Man ocksåundersöker inställningen tillegen
uppfödning och genmodifiering djur för ändamål,detta djurart, fort-av

forskning inom området huruvida fått informationsatt samt man om
xenotransplantation. Undersökningarna utförda personliga inter-är som
vjuer eller enkäter.

Inställningen till xenotransplantation varierar mellan de undersökta
Det kan tänkas bl.a. det kulturella påver-sammanhangetattgrupperna.

inställningen.kar

l För kunna bedöma i attitydundersökningatt trovärdiga, bör for-ärom svaren en
mulering frågor, svarskategorier fördelningoch framgå. Vidare börav av svar
urval och svarsfrekvens redovisas för skall kunna bedöma denatt externaman
validiteten resultaten Nilstun, Melltorp, Herrnerén 1999. förhållandenDessaav
kommenteras därför i anslutning till redovisning undersökningarna.av
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13.2 Internationella undersökningar

13.2.1 The Partnership for donation, USAorgan

The partnership for Organ Donation publicerade 1993 Gallup-en
undersökning avseende den amerikanska allmänhetens inställning till
organdonation och transplantation. Totalt genomfördes 6 telefon-127
intervjuer frånmed urval befolkningen år uppåt.18 och Manett av

två frågorställde hade med xenotransplantation Dessagöra.attsom
var:

"Accepterar transplantation frånDu med djurorgan gris eller babian,t.ex.
till människa frånpassande människa inte tillgängligtnär förär trans-organ
plantation2

Om Du behövde transplantat för återvinna Din hälsa, skulle Duett att
från djur frånpassande människa inteacceptera ett ett ettorgan om organ

tillgängligt3var

Undersökama redovisar följande angående första frågan: Stödet för
djurorgan alternativ till från människa mindre uttalatett ärsom organ

stödet för organdonationän generellt. 50 % procedurenaccepterar
xenotransplantation. Kvinnor mindre benägnaär godkännaän män att
transplantation med djurorgan från människanär inte finns till-organ
gängligt 44 % jämfört med 56 %. Personer med högre utbildningsnivå

benägnaär transplantation med djurorgan high-att accepteramer
school eller lägre 42 %, viss collegeutbildning 57 % college-samt

64 %. En mycket lägre "icke-vita" vita posi-än ärexamen procent av
tiva till denna procedur. inledningenI till kommenterasrapporten att
den demografiska analysen visar systematiska skillnader mellan
raser/etniska speciellt avseende utbildning.grupper

Beträffande fråganandra framkommer följande: Ungefär hälften av
amerikanerna skulle transplantation med djurorganacceptera ett om
inte Ävenpassande från människa fannsett till hands 51 %. iorgan
detta fall kvinnor mindreär benägna än djurorganmän att acceptera ett
44 % 59 %. Icke vita mindre benägnamot är vita svarandeän att

djurorgan.acceptera ett

2 "Do of transplanting animal from pigs baboons, foryou approve organs or
example, into humans when suitable human available fornot trans-organs are
plant
3 "If You Needed Organ Transplant Regain Your Health, Would Youtoan
Accept Organ Transplant From An Animal Suitable Human Organan Wasa
Not Available"
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svarsalternativen fördelningenoch framgår inte tydligtav svaren av
sammanställningen. frågadenI gäller inställningen till xenotrans-som
plantation generellt, bådeexempel gris och Dettaanger man som apa.
kan tänkas påverka den negativt inställdärt.ex.svaren, om som svarar
till ursprungsdjur positiv frågatill gris. tvåI därapa som men man
efterfrågar inställningen själv skulle behöva ettom man organ anges

någoninte specifik djurart. Man frågorna.dock likartat Det ärsvarar
också oklart huruvida de 6127 redovisade genomförda intervjuerna

det totala Någonurvalet. bortfallsredovisning intemotsvarar har gjorts.

13.2.2 Transplanterade patienter i Australien

En studie med syftet dels värdera livskvaliteten hos transplanteradeatt
patienter, dels påreda deras angåendetankar etiska frågoratt ta
relaterade till transplantation genomfördes i Australien 1992 Okada-
Tagaki, Williams 1993. Studien omfattar två undersökningsgrupper.
Den första rekryterades från uppföljningsmottagning under femen

Övermånader mottagningsgruppen. 60 % de patienter trans-av som
planterades för år sedan detän aktuella sjukhuset tillfrågadesettmer
och samtliga ville deltaga. Denna mottagningsgrupp bestod 63av
patienter med fungerande transplantat. Intervjuerna gjordes i samband
med mottagningsbesök. Den andra valdes slumpmässigt blandgruppen,
de tävlande i "Australian Transplant Games" och bestod 56 patien-av

tävlingsgruppen. De utgjordeter 30 % de tävlande och inter-ca av
vjuades i Ävensamband med sitt deltagande i tävlingarna. i detta fall
deltog alla tillfrågats och tiden med fungerande transplantatsom var
minst år. Intervjuerna bådavarade i fallenett i 15 minuter och man
använde strukturerat frågeformulärett med fasta svarsalternativ.
Majoriteten bådaimän ca 83 % i mottagningsgruppenvar grupperna
och 70 % i tävlingsgruppen. I mottagningsgruppen 45 % i inter-var ca
vallet år51-60 och 14% 61-70. Patienterna i tävlingsgruppen var

57 % under år.40 I mottagningsgruppen hadeyngre, samtligavar
genomgått transplantation med hjärta och lungor. I tävlingsgruppen
fanns lever-även och njurtransplanterade den sistnämnda gruppen
utgjorde drygt hälften dessa patienter.av

frågaDen handlade xenotransplantation kunde besvarassom om
med eller nej och hade följande lydelse:

"Ett förslag djurär skall tillhandahållaannat att transplantationsorgan. I
USA transplanterades babianlever till människa i juni 1992, och ien en
Australien försöker forskare åstadkomma genetiskt modifierade grisar som
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människor.mindre risk bortlöper stötasatt av
"reservdelskirurgi"4Är förförsvarbart föda djurdet moraliskt att upp

61 iFrågan i mottagningsgruppen och %besvarades med 78 %av
nej ochförstnämnda svarade 20 % 2 %tävlingsgruppen. I den gruppen

från siffror för tävlingsgruppen"Motsvarandeavstod att varsvara.
negativt inställda emotionella skäl36 och 3 %.% De angavsom var

föl-positivt inställdaoch personlig etisk övertygelse. De som var angav
jande motiv:

Människan bäst och har högre värde djurär änett
i"Djur dödas för tjäna föda, i experiment och Omatt sporter.som

någon nej, det hyckleri".säger är
påNär människor konfronteras med döden, kan inte tänka moral.man

djuren inte"Om led dödas, kunde människan använda deras organ".attav
också någonMänniskan försöksdjur för transplantation. Djurär sorts

såväl människor skall bidra till medicinens utveckling.som

Avseende denna studie det oklart hur urvalet skett i den s.k.är mottag-
bådaningsgnippen. Majoriteten i och har imän mängrupperna var en

del undersökningar visat sig positiva i högre utsträckning kvin-änvara
Det andel positiva i mottagningsgruppen. Dessastörrenor. var en

patienter transplanterats hjärtamed och lungor har rimligen intesom
någonhaft alternativ behandling därföroch har erfarenhet attav vara

för hot till livet. denI andra drygt hälftenstörreutsatta ett gruppen var
njurtransplanterade och bör ha haft dialys behandlingsmöjlighet isom

på transplantation.väntan

13.2.3 Akutsjuksköterskors inställning, Australien

Mohacsi i Australien, redovisar i Letter i sjuk-Nature 1995et ett
sköterskors inställning till xenotransplantation. l 728 sjuksköterskor
verksamma inom akutsjukvården 59 offentliga tillfrågadessjukhus

sin inställning till organdonation. De fick med hjälp sju-om av en
gradig s.k. Likertskala från instämmer inte alls till instämmer i hög

4 Another suggestion that animals should provide transplant In Unitedorgans.
States, baboon liver transplanted human June 1992, and Australiatoa was
scientists trying make genetically engineered pigs which have lower chancetoare
of being rejected by human patients. morally justifiable raise animals forto

surgery"spare-part
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utsträckning", "strongly disagree gradera sin inställningstrongly agree-
till följande två frågor xenotransplantation:om

"Jag skulle från besläktad med människanacceptera näraett artorgan en
schimpans"5t.ex. babian eller

"Jag skulle från avlägsen människan grisacceptera ett t.ex.artorgan en
får°eller

Svaren båda frågorna likvärdiga, 66% instämde inte ivar ca
påståendena, 19 % instämde och 15 % osäkra. Det totala bort-ca ca var
fallet inte antal påsvarande första frågan 6631 ochanges men var

fråganandra 1 651.var
Det har genomförts fårelativt studier sjukvårdspersonalensav

inställning till xenotransplantation. Denna undersökning diskuteras
också i översiktsartikel i Annals of Transplantation Mohacsien et
1998. Där testade hypotesenattanges attman acceptansen av xeno-
transplantation fenomen skulle bland demstörre hadesom vara som en
bättre förståelse för de praktiska aspekterna och problemen relaterade
till organdonation. Något sådant samband kunde emellertid inte stati-
stiskt säkerställas. Rapporten medger inte bedömning kanom man
generalisera till sjukvårdspersonal eller sjuksköterskor verk-annan

inom andra områden eller i andra länder. Här kansamma kulturella
skillnader ha betydelse.

13.2.4 National Kidney Foundation, USA

Patientföreningama har varit aktiva det gällernär undersökningar om
inställning till xenotransplantation. National Kidney Foundation
NKF, patientorganisation för njurtransplanterade patienter ien USA,
genomförde undersökning 2 000 transplanterade och ickeen av trans-
planterade patienter. Denna undersökning beskrivs i Dialysis and
Transplantation 1995 efter undersökningen hade refereratsatt av
patientföreningen vid nationelltett möte transplantationspolicy.om
65 % sade sig forskningen på området.acceptera Enligt uppgift detvar
små skillnader mellan de båda Den huvudsakligagruppemas svar. oron
hade områdetsmedgöra experimentellaatt mycket återstårnatur: att att
lära och tidiga lyckade försök haratt varit begränsade. Man uttryckte

5 "I would from species closelyaccept related e.g. baboonan organ toa man or
chimpanzee
6 I would from species distantaccept e.g. pigan sheep"organ toa man or
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väl iangående fungeraockså möjligheterna för djurorgan attett enoro
Bland demänniska, och risken för infektion artgränsema.över trans-

xenotransplantatplanterade 74 % de skulle acceptera ettatt omangav
från människa fannsbehövde transplantat och ingetde ett nytt organ

någon roll.inte speladetill hands. dessa svarade 85 % djurartAv att
och uppgif-redovisad i korthetDenna undersökning dock endastär

frågans svarsför-formulering, svarsalternativ ochsaknas exaktater om
framgår inte inte heller eventuellt bort-delning. Urvalsproceduren och

får orienteringbetraktasfall, varför de resultat presenteras som ensom
inställningen.om

13.2.5 Elever i Storbritannien

Storbritannien genomförts människorsI har studie avseendeen unga
inställning till xenotransplantation. Studien delprojekt inomär ett
BIOTECH Kulturella och sociala invändningar bio-programmet: mot
teknologi: analys med speciell referens till männi-argumentav unga
skors Undersökningen omnämnd i Nuffield-rapportensyn. är som

i frånutkom 1996. Elever olika skolor i Storbritannien erhölltremars
bakgrundsmaterial xenotransplantation och fick därefter besvaraett om
frågeformulär. åldern238 eleverna i år.De 11-18 uttryckteManett var

angående ändamål.användandet djur för detta ansåg55 % attoro av
forskning frånför utveckla grisar för transplantation skulleatt organ
fortsätta och 45 % det.emotvar

Studien med i denna redovisning, eftersom den såtas tar upp pass
människors xenotransplantation.unga syn

13.2.6 Eurobarometer

Inom EU utfördes under oktober och november 1996 s.k.en
Eurobarometer-undersökning för studera den europeiska inställ-att
ningen till Målgruppenbioteknik. samtliga medlemsländer i EUvar
och totalt genomfördes 16 246 intervjuer i hemmet de intervjuades

språk. För Sveriges räkning deltog 1008 slumpmässigteget utvalda
individer från år15 uppåt.och Ett områdena attitydergällde tillav
vissa användningsområden inom biotekniken. frågornaEn därav
behandlade inställningen till införandet mänskliga i djur förav gener

producera för transplantation till människa.att organ
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Frågorna konstruerade enligt följande:var

påståendenär angåendeett olika tillämpningsområden förpar modern
bioteknologi

I vilken detta7utsträckning instämmer Du eller inte till användnings-att
område...

tilla förär samhälletnytta
b involverar risker för samhället
c moraliskt försvarbartär
d skall uppmuntras

Svarsaltemativen "instämmer definitivt, tenderar instämma,var att
tenderar inte instämma, "instämmeratt definitivt inte vet ej".samt

Man hade bl.a. också fråga angående vilken 14 uppräknadeen av
organisationer hade förtroende för detsom gäller informationnärman

modern bioteknologi.om
Bland EU:s medlemsländer det två användningsområden förvar

modern bioteknologi ansågs minst användbara. Detsom gällde dels
användandet genteknik inom livsmedelsproduktion,av dels introduk-
tionen mänskliga i djur förav producera förgener att transplan-organ
tation till människa. Det också dessa två områden ansågsvar som

denutgöra riskenstörsta för samhället. Endast minoritet ansåg deten
moraliskt acceptabelt genmodifiera djuratt för framställa föratt organ
transplantation till människa.

Svarsfördelningen i % avseende "nytta", risk, moraliskt försvar-
bart och bör uppmuntras i Sverige jämfört med EU framgår av
tabell 1 positiv inställning.

Sverige EU
Inställning Instämmer Instämmer

definitivt/tenderar definitivt/tenderar
instämmaatt instämmaatt

Till nytta 48 54
Innebär risk 57 61
Moraliskt försvarbart 41 36
Skall uppmuntras 39 39

Den informationskälla hade förtroendestörst förman inom detta
område i Sverige den medicinska professionen,var 36 % dettaangav

7 Införandet mänskliga i djur för framställaav gener föratt transplantationorgan
till människa, såsom till gris för mänskliga hjärttransplantat.

..
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förtroendeingethadeMan45 %.sifframotsvarandeEUInom varsvar.
sammanhang.politiker i dettaföralls

ställen. IflerapubliceratsharresultatendelarellerResultatet av
och Framsteg,Forskning attiundersökningenförredogörelse angesen

hurbedömningintervjuadesmellan desambandnågotfanns avintedet
vidaredessvillmån deoch i vadtillämpning uppmuntrariskabel ären

moralisktuppfattningarmänniskorsdetIställetutveckling. omvar
inställ-övergripandedenmedhängermestacceptans sammansom

också ärframhölls mänmån Deti viss attliksomningen, mernytta.
ocksåansågkvinnor. Männen attbioteknikmoderna änpositiva till

däremotacceptabla,moralisktnyttigare ochtillämpningama är mer
OlssonFjmstad,könenmellanriskbedömningamainteskiljde sig

1997.
delarframhålls1997finns i Nature att storaredovisningI den som

mycketambivalentadjupti Europa gentemotallmänheten avvarav
bioteknik.modern

kartläggningomfattandeEurobarometerundersökningen är aven
interedovisas dockbortfallEventuelltbioteknik.tankareuropéers om

alternativen.allasigfördelaruppgift hur överinte helleroch svarenom
tekniskställda ixenotransplantationtill ärFrågorna relaterar ettsom

frågor ställdatroligtfrågor.många Detandrabland ärsammanhang att
denhosanklangväckerobjektivadetta sätt annanenmera

utifrån hypotetiskt behovfrågan ställssvarande trans-än ett av enom
möjlighet.från djur kanplantation där vara enorgan

lokalaefterfastänfrågeformulär,hjälpMed anpassatav samma
telefonEurobarometerstudiegenomfördesomständigheter, somen

decemberijuni 1997, Japanfebruari tillZeelandintervju Nya
1996. Mannovemberoktober tillCanada1997 och i1996 till april
vissa inter-medZeelandNyastudienresultatenrapporterar avom

framgår intervjuernaDetjämförelser Macer 1997.nationella att
telefon-blandslumpurvali baseradesZeeland och JapanNZNya
ioch 44 % JapanN508NZ25 %Svarfrekvensen varnummer.

samhälletförriskerinstämde iPå flerdet405. NZN: somvar
färredetBåde och NZioch Japan70 % i EU Japan.än somvar

respektive 31 %,i 24 %EU,ansåg moraliskt acceptabeltekniken än
skulleverksamheteniinstämdei 48 %det fler Japan attsomvarmen

för-mindreriskdet siginom visadePrecis EU attuppmuntras. varsom
skulleansåg tekniken änhuruvidaknippat med uppmuntrasattman

moralisk acceptans.
studier ochsistnämndabortfall i dessaförefallerDet ett stortvara

och lik-skillnaderdesvårt uttala sig relevansendärfördet är att avom
undersökningarna.mellanheter noterarsom man
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13.2.7 Patienter i Australien

Den tredje undersökningen utfördes i Australien redovisas kort isom
Lancet Mohacsi 1997. Den undersöktaet bestod njur-gruppen av
sjuka patienter potentiella eller aktuella transplantationskandi-som var
dater, sammanlagt 113 patienter. 58 patienterna hade hemodialys, 31av
hade peritoneal dialys och 24 transplanterade. Intervjun skeddevar
med hjälp enkät med olika frågor relaterade tillav transplantation,en

rörde sigtre xenotransplantation ochvarav kunde besvarasom med
instämmer inte, neutral respektive instämmer. Frågorna formule-var

sålunda:rade

"Jag skulle frånacceptera ett besläktadnära med människaartorgan en
t.ex. babian eller schimpans

"Jag skulle frånacceptera ett avlägsen människan t.ex.art grisorgan en
eller får

"Det lämpligtär föda djur föratt tillhandahålla förattupp organ
transplantation

45 % skulle inte från djuracceptera besläktatett nära medorgan män-
niskan, 42 % skulle det och 12 %acceptera neutrala. Om djurartenvar

avlägsen människan sigvar 44 %, 42motsatte % skulle ochacceptera
13 % neutrala. Uppfödning djur förvar organförsörjning bejakadesav

48 %, 34 % accepterade inte dettaav och 18 % neutrala. Detvar var
inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Man kunde förvänta sig patienterna skulleatt frånacceptera organ
djur i högre utsträckning vadän framkommer här. Undersöknings-som

dockär ganska liten ochgruppen urvalsprocedur respektive bortfall
framgår inte.

13.2.8 Dialyspatienter i Storbritannien

Även i Storbritannien råder aktivitet hos patientföreningama. The
British Kidney Association" genomförde enkät till överen postper
850 dialyspatienter kända föreningen. Undersökningensom var av
redovisas i Lancet Ward 1997.

Bland de 850 dialyspatienter svarade 78 % villigasom attvar accep-
njure fråntera gris, 17 %en ovilliga erhållaen att transplantatvar ett

från gris ochtransgen 5 % osäkra.en De flesta demvar av motsom var
användande från gris uttryckteav organ över djur skulle födasattoro

8 It appropriate breed animalsto provide forto transplantationorgans
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Återsto-donationsändamål.förtillhandahållaenbart för att organupp
skäl.religiösaåberopadesvarade nej,dem,den somav

formulering,frågans exaktauppgifterstudie saknasdennaI om
heller hurframgår intebortfall. Detochurvalsprocedursvarsalternativ,

transplanta-potentiellaeventuelltpatientermånga dessa varsomav
tionskandidater.

AustralieniVäntelistepatienter13.2.9

inställ-AustralienigenomfördenkätundersökningfjärdeEn är om
1997. GruppenKenzieArundell, Mcxenotransplantationningen till

itransplantationår, väntadefrån 18patienterbestod 277 somav
Hälften dem68 %.SvarsfrekvensenAustralien Victoria. somavvar

hjärtaväntadeallanjurtransplantation 207, ochväntade som
och isvarade 137förstaenkäten. I70 fickhjärta-lungaeller gruppen

xenotransplanta-frågorna handlade 122751. Av deandra omgruppen
löfte kon-brev medförklarandeBakgrundsinformation ochtion. ett om

med enkäten.distribuerades tillsammansfidentialitet
xenotransplantat,På frågan: WouldSkulle Du acceptera ett you

osäkra.nej och 42 %ja, 10 %svarade 48 %xenograft varaccept a
xenotransplanta-skullefrågan huruvidagälldeNär acceptera enman

nej och 35 %ja, %svarade 45 % 17för familjemedlemtion varen
64lämpligt föda och %ansågosäkra. 69 % det attattatt gen-uppvar
På fråganmänniska.tillför använda derasmodifiera djur att omorgan

svarade 55 % när ingetansåg acceptabeltxenotransplantationnär man
medtransplantationfrån tillgängligt", % "närmänniska finns 13organ
medefter misslyckandefrån människa misslyckats och 9 %organ

alternativ".handssvarade förstakonventionell medicin". 4 % "som
patienterinställningen blandMan ingen direkt jämförelse mellangör

på njure respektive hjärta och lungor.väntarsom
skulleFörfattarna ungefär 50 demedan % attnoterar att anger

så åtminstonedet 77 %xenotransplantation, äracceptera en
frågan utifrån55+13+9, vilkadet acceptabelt ställssom anser om

villkor skulle xenotransplantation. Sannolikt haraccepteraman enen
del frågeställningenosäker den förstasvarat accepteratsom xeno-

stårtransplantation det klart behandling saknas.när att annan
ansåg57 % det finns förknippade medspeciella risker attatt trans-

frånplantera djur till människa.organ
27 % menade grisen acceptabel ursprungsdjur, 13%att var som

ansåg ansåg24 % alla djur övriga sig andramedan fördeladeapan,
alternativ. Eftersom i kategorin in grisalla 24 % kan räknaävenman
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författarna 50 % kan tänka sig grisänattmenar ursprungs-mer som
djur.

Författarna huruvida dede 40 % osäkraattanser om ca som var
informationaccepterade xenotransplantat och ville ha ochett mera

såytterligare tid fundera ja,detta i sista hand skulleöveratt svara
skulle minimum hälften dem väntelistan till 90 %,ett av av upp max

xenotransplantation Man det intäkt för sank-acceptera tar attsom
tionera ytterligare arbete med xenotransplantation. Detta resonemang
bygger de patienter besvarat enkäten representativa föräratt som

framgårurvalet. Detta dock inte. hade hälften patien-Man valt ut av
på väntelista för njurtransplantation.att i studiendelta och deterna

framgår inte hur detta urval gjorts. Däremot har redovisat svarsfre-man
kvensen.

13.2.1O National Kidney foundation, USA 1997

National Kidney Foundation NKF genomförde i slutet 1997 ännu
studie. fickMan hjälp Southeastern Institute of Research, Inc.en av

Syftet påreda den amerikanska befolkningens inställning tillatt tavar
xenotransplantation. Studien omnämnd i Januarinumretär Natureav
1998 under avdelningen "News" Butier 1998. Flera olika gruppers
inställning efterfrågades och här redovisas endast data avseende all-
mänhetens inställning. Studien genomfördes telefonintervjusom en
under 15 minuter till 1 200 slumpmässigt valda i USA.ca personer

Resultaten hämtade huvudsakligen frånär NKFs preliminära sam-
manfattning. Enligt frånuppgift NKF resultaten likartade för deär
andra undersökt transplantationskirurger, transplan-grupper, som man
terade patienter, distriktsläkare och potentiella organ. Demottagare av
flesta bland allmänheten sitt stöd för organtransplantation. Nästangav
alla sade de hört talas xenotransplantation förut ochatt om en av sex
hade hört mycket transplantation eller frånvävnader djur.om av organ

fåDet uttrycker stark reservation xenotransplantation,var motsom en
indikerade de sig fortsatt forskning. Knappt hälftenatt motsatteav sex

ansåg forskningen definitivt ska fortsätta.att Nästan 75% deattangav
skulle överväga xenotransplantation för anhörig elleren en om organ

frånvävnad människa inte fanns tillgängligt. Detta inkluderar en .fjärdedel dem starkt fortsattär forskning och hälftenemotav som av
dem inte hört talas denna transplantationer före studien.som typom av

Det finns dock vissa ansåg de svarande. Det vanligasteorosmoment
huruvida djurorgan skulle fungera i människan och framgången vidvar

denna transplantationer. Särskilt detyp inte ville doneraav som organ
efter sin död, och de hörde talas xenotransplantation för förstasom om

9 19-1989
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gången tyckte det sjukdoms-onaturligt. Andraatt orosmomentvar var
överföring och djurens välfärd.

Enligt spörsmål påverkaundersökama kan vissa den allmänna
opinionen, Infor-den potentiella risken för överföring smitta.t.ex. av

påverkamation skulle kunna i förallmänheten riktning xenotrans-som
påplantation bristen transplantation dödsfallför leder tillär att organ

information svårigheternaoch tillgångenöka föratt trans-om organ
Åplantation. andra sidan skulle stödet för verksamheten kunna minska

fick ytterligare information friska djur dör för män-attom man om som
niskor skall kunna leva, grisar används ursprungsdjur ochatt attsom
resultatet vid fråntransplantation med och vävnaderär sämre än organ
människa. De svarande föredrar babianer och schimpanser som
ursprungsdjur jämfört grisar.med

femEn sade deras fåskulle kunna demprästatt att accepteraav
xenotransplantation det i överensstämmelse medsäga äratt attgenom

åskådningen.den religiösa
Man ville den federala regeringen finansierar forskningen inomatt

området, föredrog läkarna eller tillsatt nämnd reglerarattmen man en
den federaladen regeringen. flesta sågän De läkaren densnarare som
pålitligaste informationskällan det gäller xenotransplanation.när

De rekommendationer utfärdar basen denna studie iärman av
korthet till utbildade inom transplantationsområdet,präster äratt attse

läkare bör involveras i utbildningsinsatser, söka finansiering frånatt att
regeringen för ytterligare forskning xenotransplantation regleradom av
läkare, till allmänheten blir fullt informerad läkaresamt att attse av
flera nyckelpunkter relaterade till transplantation i allmänhet och xeno-
transplantation i synnerhet.

Studien har inte i sin helhetännu råderoch därför otill-presenterats
räcklig information frågornas exakta formulering, svarsalternativenom
och svarsfördelningen. När alla resultat publicerats bör detta vara
intressanta data, eftersom kan jämföra olika målgrupper och stu-man
dien verkar täcka många intressanta frågeställningar.

13.2. 11 The Swiss Technology Assessment Project
Xenotransplantationon

Avsikten med det s.k. TA projektet studera möjligheter och ris-attvar
ker med xenotransplantation med hjälp aktörer och berördaav
Bellucci 1998. Man analyseraret etik och existerandeacceptans,
lagstiftning. Gällande syftet karakterisera denacceptansen attvar nuva-
rande diskussionen i Schweiz och visa vilka för ochatt argument emot

framträdande. Avsiktenmest kvalitativsom göra bedöm-var attvar en
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ändamål genomfördes djupintervjuer medning. detta 18För experter
från patientorganisationer och sociala/kriti-industri, medicin, juridik,

frågeformulär skickades tillorganisationer. omfattande skriftligtska Ett
inom etik, filosofi och teologi. Slutligen begärdefem experter man

åsikter frånskriftliga organisationer, institut, företag ochkorta 147
vilkaindivider för kunde relevant. Resultatet baserasämnet vara

ståndpunktervärderingen de fram.32 komav som
ståndpunkter inteAlla relaterade till transplantation ochav organ

till eftersom flesta inte möjlighetenceller de medvetna attvar om
från ansågtransplantera celler djur till människa. svarandeDe att

frågoretiska, sociala, legala och ekonomiska tillkopplade xeno-var
Åsiktematransplantation och behövde diskuteras och tydliggöras.

från avståndstagande.sträckte sig tydligt bifall till strikt Bifallet var
faktorerberoende vissa nämligen kunde minimera riskenattav av man

för infektioner, lösa rejektionsproblematiken, individens vär-garantera
dighet personlighet och hälsa, djurskyddet och definieragarantera

inom vilken xenotransplantation skulle ägaramen rum.
De baserade oftast sina invändningar detalje-emotsom var mera

rade och differentierade aspekter de för. Förutom deän som var ovan
angivna framförde andra uttryck förargumenten t.ex.man som reserv-
delstänkande, ökat användande djur, inte förenligt med "djurensav
dignitet", inte förenligt med efter human rättvis medicin,strävan mot-

till prevention, förenat med höga kostnader, minskad vilja tillsatt
organdonation, inte socialt och behöver diskuteras ytterli-accepterat

och alternativ existerar.gare,
framhållsDet ståndpunkterna för och baserades på begrän-att emot

sad kunskap. När penetrerades djupareämnet hade tendens attman en
ifrågasätta sin bedömning eller modifiera den.

13.2.12 Transplanterade patienter i USA

Denna studie genomfördes vid St. Vincent Medical Center i Kalifor-
nien 1993, dock inte publicerad förränär 1998 Coffman etmen
1998. Man undersökte 100 transplanterade patienters inställning till
användandet djur för transplantation till människa. Patienterna iav var
åldern år17-74 och 65 Femtio dessa patientermän. hadevar av genom-
gått levertransplantation.

Patienterna fick i samband med kontrollbesök och Stödgrupper svara
frågeformulär innehållande fem frågor med flervalssvar.ett Man

fick dessutom vilket/vilka djur kunde respektive inte kundeange man
ursprungsdjur.acceptera som
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Majoriteten 80 % patienterna liv i faraderasattav angav om var
skulle de xenograft försök rädda livet. Tioacceptera ett ett attsom
patienter svarade de inte någraskulle xenograft underatt acceptera ett
omständigheter. Enligt författarna föredrog från människa iman organ
96 från%, 44 %, mekaniskt från43 %, gris 42 % ellerapa organ organ
från hund 34 %.

Ungefär fjärdedelar ansågpatienterna inte xenografttre att ettav
skulle ändra dem något sätt.

Skuldkänslor fömekades 75 de fickoavsett ett trans-av personer om
plantat från människa eller djur och 20 trodde djur harattpersoner en
själ. Av de undersökta patienterna ansåg 90 forskning medattpersoner
användande djur har fört den medicinska vetenskapen framåt.av

Urval och eventuellt bortfall framgår inte artikeln ärav som en
"Brief report. Det anmärkningsvärt så mångaär kan tänka sig hundatt

ursprungsdjur. En orsakerna kan årdet sedanärsom attav vara sex
undersökningen genomfördes och fokuseringen gris som ursprungs-
djur har aktualiserats under år.senare

13.2.13 sjukvårdspersonal och studerande i Frankrike

februarinumretI 1999 Lancet redovisas i form research letterav av
enkätundersökning avseende inställningen till xenotransplantationen

hos läkare n9l, sjuksköterskor n128, tekniker n85 och stude-
rande n321 Julvez 1999. Undersökningen genomfördeset för
den franska transplantationsbyråns räkning French Transplant
Agency. Frågorna handlade inställningen till forskning,om xeno-
transplantation i sig och den intervjuades eventuella samtycke till att
själv transplantat från djur.ta Bakgrundsinformationemot ett innefat-
tade teoretiska infektionsrisker och information djurart efter-om gavs
hand. Undersökningen genomfördes 1998 och Svarsfrekvensen var ca
97 %.

läkareAv och sjuksköterskor 73 % respektive 74 sitt% godkän-gav
nande till xenotransplantation. Motsvarande siffror för tekniker och
studerande 68 % respektive 80 %. Könsfördelningen ivar ärgrupperna
ojämn med majoriteten kvinnor i alla läkargruppen.utomgrupper
Medelåldern högst iär läkargruppen, år.42 Mellan 34 % och 55 %
accepterade xenotransplantation för del under alla förhållanden.egen

fråganOm ställdes utifrån situation "liv och död, mellanen var
60 % och drygt 70 intresserade.% Efter ha beaktat infektionsriskenatt
för den transplanterades anhöriga accepterade mellan 23 % stude-
rande och 42 % läkarna xenotransplantation för del.egen
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Efter fåttha ytterligare information teoretiska infektionsris-att om
ker accepterade mellan 72 % och 85 % vävnad och celler frånorgan,

frågan,djur. Om bakgrund infektionsrisk, utifrånställdes vita-mot av
lindikation siffrorna likartade gångdenna med studerande-var men

intresserad 88 % jämfört fråganmed förra då läk-mestgruppen som
intresserade. Mellan 57 % och 71 % föredrog transplan-mestarna var

fråntation människa.
Majoriteten i alla 87 %-94 % önskade forskningenattgrupperna

skulle fortsätta.
Av dem accepterade xenotransplantation alternativ,ettsom som

önskade 90 % sjukvårdspersonalenöver och 88 % de studerandeav av
verksamheten frånmed människa skulle fortsätta.att organ
Efter fåttha information valet grisatt ursprungsdjurom av som gav

mellan 75 % och 88 sitt% stöd för xenotransplantation.
Författarna fåttsig ha positivt framhållsDetettanser attgensvar.

bakgrundsinfonnation, möjlighet till genomtänkt ochettsom ger mer
informerat högre samtyckesfrekvens till skillnad från desvar, ger en
undersökningar där inställningen till xenotransplantation kartläggs med

fråga bakgrundsinfonnation.utanen
Frågornas exakta formulering framgår inte, inte heller svarskatego-

riema och fördelningen de positiva. framgårän Detärannat attsom
39 %-47 % sjukvårdspersonalen involverade iär transplantations-av
verksamhet, får inte hur deltagarna valtsvetamen man ut.

Författarna framhåller efter ytterligare information infek-att om
tionsriskema, till nivåerde nåddessteg innanacceptansen som man

något någonnämnt infektionsrisk. Författarna drar slutsatsenom att
deras undersökning visar informerad den intervjuadeatt är,mer
desto troligt det hanär eller hon stödjer xenotransplantation.attmer
Det förefaller tveksamt denna slutsats kan dras på basen detom av som
redovisats studien. Vilken information har naturligtvisav som ges en
avgörande betydelse. Undersökningen dock intressantär eftersom
frågorna ställs utifrån olika förutsättningar.

13.3 Sverige

Sanner redovisar i artikel i Läkartidningen 1997 40 % upplän-en att av
ningarna mellan 18 och år70 kan tänka sig frånatt ta emot ett organ
djur. Undersökningen omfattade 1 500 slumpmässigt utvalda personer
och 1059 71 % besvarade enkäten. Undersökningen omfattar flera
frågor gällande organdonation och transplantation och har följts upp
med djupintervjuer bevekelsegrunder för de individuella ställnings-om
tagandena se kapitel 15. Gällande inställningen till xenotransplanta-
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transplanta-tion framkommer knappt hälften dem accepteraratt somav
från Kvinnor mindredjur.tion kan tänka sig äratt ta emot ettorgan

benägna djurorgan än män.att acceptera
innehåller fråga xenotransplantationUndersökningen rörandeen

inställningenskalloch ställd i sammanhang därär ävenett angeman
från inställningen tillavliden givaretill levande och ettsamtorgan

från anhörig,konstgjort förstaI hand ville ta emot organ enorgan. man
från tredje intres-i andra hand avliden människa, i handen var man

från djur. allaserad artificiella och i sista hand Nästanav organ organ
ocksåaccepterade djurorgan accepterade de andraett typernasom av

författaren, indikerar rationell attitydDetta, gentemotorgan. menar en
byta människokroppen ambitiondelar och/eller starkatt ut attav en

överleva Sanner 1998.
Göteborgs universitet ideltar EU-projekt xenotransplanta-ett om

tion. En uppgifterna kartlägga inställningen till xenotransplan-är attav
tation i internationellt perspektiv Persson 1998. kartläggerManett
alla attitydundersökningar relationenoch till befintliga regel-typer av
verk.

I samarbete mellan Huddinge pågår angåendeoch Lund projektett
inställningen hos de patienter blivit transplanterade med insulin-som
producerande grisceller Huddinge sjukhus i början 90-talet.
Resultatet har redovisats dels i Forskning framstegoch Lundin, Tibell
1998 dels i Ethnos Lundin 1999. Iden förstnämnda skriften redogörs
för intervjuundersökning åttamed de tio patienterna. villeManen av

hur dessa patienter tänker i dag sina personliga erfaren-veta om egna
heter och biomedicin i allmänhet. Vilka känslor överfördadeom gav
artfrämmande cellerna upphov till Patientemas xenotransplan-syn
tation och positiv. prioriteradeDe överlevnadtransgena organ var
framför eventuella etiska eller existentiella risker. patienternaMen
hade olika tankar biomedicin och för vad naturligtgränserna ärom som
och onaturligt varierade. Man bejakade forskning xenotransplanta-om
tion. Transplantation celler såtillvidaoch väckte olika känslorav organ

uppfattas något konkret och cellerna svårare fåatt attorgan som som
flestaDe patienterna kunde tänka sig igenomattgrepp om. en xeno-

transplantation igen.
Detta den enda artikel fokuserarär inställningen till trans-som

plantation celler och de intervjuade har personlig erfarenhetav av
xenotransplantation.

Kommittén har utfört undersökning vilken inställningen egen om
människor har till transplantation vävnad och celler. Under-av organ,
sökningen sammanfattas i kapitel 14 och redovisas utförligt i bilaga 4-
11.
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13.4 Avslutande aspekter olika gruppers-
inställning

Eftersom målgruppemas frågomassammansättning och formulering
varierar mellan olika undersökningar det omöjligt direktär göraatt en
jämförelse inställningen till xenotransplantation. blirDetav en grov
skattning med reservation för inkompletta data.

Den undersökning förefaller den heltäckande ochmestsom vara
målgruppenhar den vidaste utförd National Kidney Founda-ärsom av

tion i USA 1997.

l 3.4. 1 Allmänheten

Studierna avseende allmänhetens inställning tabell 2 olika frå-tar upp
inom ärrmesområdet. I Gallupundersökningen från framgick1993gor

ungefär 50 % de tillfrågade såvälaccepterade konceptetatt av xeno-
transplantation transplantation med djurorgan för del, närsom en egen

passande inte tillgängligt. Den svenska undersökningenett organ var
genomförd Sanner hade det lägsta antalet positiva 40 % tillav att ta

från djur bland de undersökningar redovisatsemot härorgan som
angående allmänhetens inställning.

I NKF studien från 1997 75 % de skullenästan övervägaattangav
xenotransplantation för anhörig fråneller vävnad männi-en om organ
ska inte fanns tillgängligt. Det framkom negativ tillatt man var mera
grisar givardjur vilket skiljer sig frånän andra studier ochsom apor,

framgårdet inte hur informationen dessa ursprungsdjur givits.om
hälftenKnappt i NKF studien ansåg forskningen definitivt fåskulleatt

fortsätta. I elevgruppen ansåg 55 %, forskning åstadkommaföratt att
från grisar för transplantation fåskulle fortsätta. Detta kanorgan

jämföras med de studerande i Frankrike där 90.5 % önskade fortsatt
forskning. Både i NKF-studien och i Eurobarometerstudien framgick

den medicinska professionen åtnjuter förtroendeatt gällande informa-
tion och forskning inom området. Genmodifiering för framställaatt

för transplantation till människa fick stöd bland EU:sorgan ett svagt
medlemsländer.

Sjukvårdspersonalens inställning redovisades tvåi artiklar. 66 % av
akutsjuksköterskoma skulle inte från djuracceptera näraorgan
besläktat med människan fråneller djur avlägset människan. I den
franska studien mellan 75 % och 88 % läkare, sjuksköterskor,gav av
tekniker och studerande sitt stöd för xenotransplantation efter fåtthaatt
information valet gris ursprungsdjur. Efter fördjupadom av som
information den teoretiska infektionsrisken accepterade mellanom
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72 % och 85 från% och celler djur. Mellan 87 % ochvävnadorgan,
94 % önskade forskningen fortsätta.skulleatt

13.4.2 Patienterna

Tabell 3 visar sammanställning undersökningar,de redo-överen som
visats angåendehär patienternas fråninställning. studien 1995I NKF
accepterade 74 % de transplanterade xenotransplantat, deettav om
behövde transplantat frånoch inget fannsmänniska till-ett nytt organ
gängligt. 85 % dessa någon74 % menade djurart inte spelar roll.attav
Bland Storbritanniens dialyspatienter 78 % villiga att accepteravar
njure från gris. frånUndersökningen St. Vincent Medical Centeren
visade 80% accepterade xenograft deras liv i fara. Dessaatt ett om vara
siffror högre i två undersökningar genomförda iän Australien. Ivar
den patientstudien från 1997 svarade 42 % de skulleatt accepteraena

djurorgan sig djuret besläktat med eller avlägsetett näravare var
människan. I den andra patientundersökningen från år svaradesamma
48 % de skulle xenograft. Siffran dock till 77 %att acceptera ett steg

frågan utifrånställs vilka villkorpå skulle acceptera ettom man xeno-
graft.

frågaEn för uppfödning djur för xenotransplan-acceptansenom av
tation ställdes i de australiensiska patientundersökningama. I dentre

studien svarade 78 % respektive 61% ja, i den andra studienena
instämde 48 % i detta riktigt och i den tredje 69 %.att var

Majoriteten patienterna i NKF-studien ansåg forskningenav att
skulle fortsätta.

Bland de svenska diabetiker, genomgått transplantation medsom
insulinproducerande grisceller prioriterades överlevnad framför even-
tuella etiska och existentiella risker.
Både allmänheten och patienterna oroade sig för resultat och smittrisk
vid xenotransplantation. Det förekom också för djurens välfärd, föroro

djurorgan skulle fungera i människan och för djur skulle födasom att
enbart för tillhandahålla för transplantationsändamål.attupp organ
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angående allmänhetens inställning tillUndersökningarTabell 2 xeno-
transplantation

Årtal SammanhangFörfattare Metod NLand
OrgandonationTelefon- 61271993 USA The partner-

transplanta-ochship for intervjuorgan
donation/ tion
Gallup

Fråge- OrgandonationMohacsi 17281995 Australien et
formulär
Fråge- Inställning1996 England BIOTECH/ 238

Nuffield formulär till xt
16Intervju 246 Inställning till1997 EU EU

bioteknik
Fråge-1997 Sverige Sanner 1059 Kroppsliga dona-
formulär tionerlallmänhe-

attitydertens
1998 USA NKF/SIR InställningTelefon- 1200

intervju till xt
1998 Schweiz Belluci Djupinter-al. 18 Inställninget

vju till xt
Fråge- 5
formulär 147

1999 Fråge-Frankrike Julvez 625 Inställninget
formulär till xt

Årtal publikationsår; N antal svarande; xenotransplantationxt
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Tabell 3 Undersökningar angående inställning tillpatienters xeno-
transplantation

Årtal Land Författare Metod N Sammanhang

1993 Australien M. Okada Intervju 63 Värdering livs-av
Tagaki, 15 min i kvalitet och tankar
T. Williams smb med frågoretiskaom

56m0tt-besök/
tävling

1995 USA NKF Framgår inte 2 000 Troligen endast
frågor xtom

1997 Australien Mohacsi Frågeformu- Frågor113 allo-et om
lär respektive xt

1997 Storbritan- Ward Frågeformu- 850 Inställning till xt
nien lär

1997 Australien Arundell/Mc Frågefonnu- 188 Inställning till xt
Kenzie lär

1998 USA Coffman Frågeformu- 100 Inställning tillet xt
lär

1998 Sverige Lundin/Tibell Intervju 8 Personliga erf av
xt/inställning till
biomedicin

Årtal publikationsår; N antal svarande; xenotransplantationxt
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undersökning:Kommitténs Trans-14

från människatillplantation djur -

respektiveallmänhetinställning hos
svårt patienternjursjuka

14. Inledningl

På utfört föreliggandekommitténs uppdrag har Marie Orrmell Persson
Nils Göran Hermerénundersökning i samarbete med H Persson och

folkhälsovetenskap meduniversitetslektor iJonas Ranstam,samt
inriktning epidemiologiska metoder vid Malmö högskola.mot

Syftet inställningenmed undersökningen den allmännaär utrönaatt
till överföring frånlevande biologiskt material djur för transplanta-av
tion till människa inställningen skiljer sig mellan all-prövasamt att om
mänheten svårpatienter med njursjukdom.och

Här sammanfattning undersökningen och utförligges en av en
version i bilaga 4-1presenteras

14.2 Undersöknings grupper

För kunna dra generella valdeslutsatser undersökaatt att
inställningen hos slumpmässigt urval omfattande 1 000ett personer ur

årallmänheten mellan och 75 Människor iallmänheten. allmänhet18
ha svårtkan dock sig in i hur det kroniskt sjuk ochsätta är attatt vara

behöva livsuppehållande svårtbehandling och därmed ställningatt ta
framtidatill hypotetisk situation, innebär transplantationen som av

fråneller vävnad djur. Patienter njurtransplanta-väntarorgan som
tion i detta sammanhang homogen dels erfarenhetharär en grupp, som

livshotande sjukdom livsuppehållandebehov behandling,medenav av
dels befinner i situationensig de för transplantation.väntaratt organ

förvänta sigMan kan har insikt erfarenhetde och detgöratt en som
lättare för dem tänka sig in i situationen elleratt att ta emot organ

frånvävnader djur. Därför också svårthar vi till alla njursjukavänt oss
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i Sverige mellan 18 och år75 gamla och påväntade njurtransplan-som
vårentation 1998, totalt 460 patienter väntelistegruppen.

Studien genomfördes med hjälp skriftlig enkät med struk-av en
turerade svarsalternativ. Enkäten och informationsbrev skickadesett

och besvarades Svarsfrekvensenpost 60 % bland all-per anonymt. är
mänheten och 87 i% väntelistegruppen. Vi bedömer de svarande vara
representativa för respektive undersökningsgrupp.

14.3 Resultat

14.3.1 Inget massivt motstånd

Denna undersökning visar det inte finns något massivt motståndatt att
levande biologisktta material frånemot djur för transplantation, under

förutsättning resultat och smittrisker desammaatt är vid transplan-som
tation från människa. Detta gäller även alla inteantar attom man som

på enkäten negativtsvarat inställda. Bland allmänheten 60 %vore är
positiva till transplantation njure från djur och i vänteliste-av en

66 % positiva.är Motsvarande siffrorgruppen gällande inställningen
till transplantation hjärta från djur 60 %är respektive 70 %.av

14.3.2 Väntelistegruppen positiv i högre utsträck-

ning allmänhetenän

Patienter njurtransplantationväntar i högresom är utsträckning
positivt inställda till levande biologisktatt ta material frånemot djur
för transplantationsändamål allmänheten.än Skillnaden mellan grup-

dock inteär alltid så Den tydligasteperna skillnadenstor. framstår gäl-
lande inställning till hjärttransplantation då från människa heltorgan
saknas, där andelen positiva bland allmänheten 61 % jämförtär med
väntelistegruppen där andelen positiva 73 %.är

l4.3.3 Inställningen till transplantation från djur
påverkas endast i liten omfattning livs-av en
hotande situation

Allmänheten inte påtagligtär benägen att xenotransplan-mer acceptera
tation i livshotande lägeett vidän allvarlig njursjukdom då det finns
behandlingsaltemativ i form dialys. Hos väntelistegruppen finns där-av

klar tendens tillemot störreen i livshotandeacceptans läge.ett
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transplanta-tillpositivt inställdaandelensigkan förväntaMan att
behandlings-det saknasbetydligtfrån skulletion djur större omvara

såförhåller sig jämfördefå detalternativ. För ettatt omsvar
tvåirespektive hjärtamed njurebli transplanteradtillinställningen att

möjligt alter-fannsdå hjärttransplantationdet införsituationer, dels ett
saknades.då alternativfrån dels dettafå hjärta människa,nativ ettatt

så framträ-så och inte hellerdock intefannskillnaderDe storavar
frågan förväntat.den sistnänmdadande som

xenotransplanta-negativa tilldeförklaring kanEn ärattvara som
intresseradeomständigheter blirunder pressadetion inte avmerens

svårtockså såfrån hardjur. kantransplantation Det attatt manvara
uttryck fördetsig in i situationen. Kanskeöverhuvudtaget tänka är ett

förknippat medför själen ochsymbolvärdehjärtats smärtasätesom
njurtransplantationblivit annorlundakärlek och resultatetoch att om

levertransplantation.livsnödvändigställts mot t.ex. en
kanske förklarasbeträffande väntelistegruppen kanResultatet attav

problematiken. hjärt- ochidentifiera sig Omhar lättare medde att
tillfrågats kanske skillnaderna hade blivit tyd-leversjuka hade ännu

njursjuka.ligare, eftersom dessa patienter i praktiken änär utsattamera

14.3.4 Osäkerhet föder osäkerhet och negativ inställ-

ning

Om ställs inför osäkerhet gällande resultat och srnittriskstörreman en
vid från fråntransplantation djur vid transplantation människa,än

bådeändras inställningen hos allmänheten och väntelistegnippen ett
markant bådeDet gäller för njurtransplantation för hjärttrans-ochsätt.
plantation ändringen bådaoch likartad i de positivaDenär gruppema.

bådainställningen minskar drastiskt till 16 % i och igrupperna synner-
bådahet antalet negativa antalet osäkra ökar i Detävenmen grupperna.

inte förvånansvärt frånför transplantation djur min-är att acceptansen
finns påtagligskar det risk för smittspridning eller sämreom en resu-

ltat. Grupperna följs väl i sin reaktion frågeställ-den ändrade

ningen.

14.3.5 för celler, vävnad och forsk-Hög acceptans
ning

Både allmänheten väntelistegruppenoch i högre utsträckning posi-är
tivt fråninställda till celler och vävnad djur helaäntaatt emot organ

allmänhetennjure och hjärta. Bland 76% respektive 73 %ärsom
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positivt inställda till transplantation celler vid diabetes respektiveav
Parkinsons sjukdom. Motsvarande siffror för väntelistegruppen är över
80 %. Ett enstakaär celler och vävnad och kan kanskestörre änorgan

Åupplevas "intrång" i kropp.större andra sidan detett ärsom ens
"väldefinierat" och exakt det sitter, vilket skulle kunnavetman var
skapa viss trygghet. Ett antal celler kan upplevas diffusten som mera
och odefinierbart å andra sidan mindre. Liknande tankegångarärmen
framkommer hos de patienter transplanterats Huddinge sjukhussom
med fråncellöar grisfoster. vårI undersökning visar det sig äratt man
lika positivt inställd till transplantation levande celler till trans-av som
plantation hjärtklaffar. Det etablerad behandlingär därav senare en
materialet innehållerinte levande celler.

Alternativ med osäkerhetstörre resultat och srnittrisk har inteom
tagits vid celltransplantation såsom frågornavid njure ochupp om
hjärta. Tendensen i densammasvarsmönstret gällande inställningenär
till frånceller djur vid diabetes och Parkinsons sjukdom vid hjärt-som
klaffar. fråganI hjärtklaffar framhåller sedan längeattom man

hjärtklaffar från gris,använt och de svarande kan därför eventuellt ha
dragit slutsatsen problemen lösta. Detta talar möjligen föräratt att man
skulle ha besvarat frågan celler och utifrånvävnad riskerna inteattom

Åfinns. andra sidan har dels i medföljande informationsbrev,ettman
dels i andra frågor konfronterats med osäkerhet resultat och smitt-om
risker och har alltså haft möjlighet det på frå-väga näratt svaratman

Dessutom kommer frågan hjärtklaffar efter de båda frågornagan. om
celltransplantation.om

Inställningen till fortsatt forskning kring xenotransplantion posi-är
tiv bådai undersökningsgruppema. Bland allmänheten 80 % positivaär
och i väntelistegruppen 90 %. Detta talar för det finns indi-att en grupp
vider ställer sig negativa eller osäkra till själva biolo-som att ta emot
giskt material för transplantation från djur ändå positivtärmen
inställda till forskning bedrivs område.dettaatt
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kulturellaochsocialaPsykologiska,15

aspekter

existentiellmånga frågor medställerTransplantationsverksarnheten
vadbetyder,definierar död, vad dödenhurbäring sin spets, t.ex.
ochmellan individeridentitet,mänskligkarakteriserar gränsernasom

biomedi-vilket slagsoch kultur,skillnaden mellanmellan naturarter,
Därmed blir denvårt samhälle bör utveckla.cinsk vetenskap ettsom

känslorområde positiva negativaväcker elleremotionellt laddat som
inte minst ambivalens.och

visar sig villighetenattitydundersökningar detI att ta emotatt organ
85från Sverige %andra donera Iär större än att organ. anger caegna
räddavilja detta skulleallmänheten de skulleatt ta emot organ omav

åter-60-70 kan tänka sig efter döden. Dettalivet, medan % att ge organ
vårt förhållningssätt till har stark livs-väl döden:speglar mycket en

försvårarvill undvika döden och samtidigtdrift gör att somsom
ändå till slut kommer dö och därmed kanföreställningen att attom

På fokuseratgrund organbristen har intressetdonera organ. mestav
donera och i lägrebakgrunden till människors attityder till att organ

grad inställningen finns emel-till och vävnad. Detatt ta emot organ
lertid uppgifter transplanterade patienters fantasier inlemmaattom om
personlighetsdrag mångahos donatom och patienter ärorganetgenom

få ålder givaren, vilket antyderkön och hosangelägna attatt vetaom
inte för populär-betydelselöst Iär mottagaren.organets ursprung

ocksåförekommer spekulationer fantasier vadkulturen och somom
kan framgårhända med transplanterade patienter. litteratur-Som av
genomgången i kapitel finns tveksamhet13 större emotatt taen

fråndjurorgan människa. till detta har inteOrsakernaän penetre-organ
någradjupare i de refererade studierna, i fall har etiska ellerrats men

religiösa angåendeskäl uppgivits och i vissa fall betänkligheter funk-
tionen.

deI svenska studier refereras till nedan har försökt attsom man
inträngande belysa människors föreställningar reaktionerochmera

inför frånbl.a. djur. intervjustudierI enkät- ochatt ta emot organ av
Sanner människors attityder till transplantat olikaatt ta emotom av

framgick allmänheten frånhelst villeatt ta emotursprung organ
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anhöriga, i andra hand från avlidna människor, i tredje hand konst-
gjorda och i sista hand djurorgan Sanner 1998. Det visade sigorgan
dock de först varit negativa eller tveksammaatt tillsom att ta emot
vissa oftast ändrade inställning, sedan de funderattyper av organ mera
ingående på den situation skulle föreligga transplantationsom om en
blev aktuell Sanner 1999. Man kommenterade det viktigasteatt var

få överleva. Det framgår studienatt det finns mångfald reak-attav en
tioner mycket varierande slag inför "nya" i krop-av att ta emot organ

och sju typiska reaktionsmönster identifierades. I dessa ingårpen även
reaktioner organdonation, eftersom det finnsmot kongruens iegen en
motiv och reaktioner i samband med ochatt ta emot attorgan ge.

Fyra dessa reaktionsmönster omfattades kundeav av personer som
tänka sig från både djuratt och människor,ta emot medanorgan tre

karakteriserademönster dem avstånd från transplantation medtogsom
djurorgan och i viss mån mänskligaäven organ.

Ett reaktionsmönstren betecknades blandade känslorav mot attav ta
från djur och människoremot denäven slutliga inställningenorgan om

positiv till transplantation. Olustkänsloma inte påfallandevar var
starka hade ofta karaktären initialreaktionerutan medan funde-av man
rade igenom saken. Det fanns således viss ambivalens beroendeen

samtidig vilja leva vidare och känslaatten personlighet,atten vag av
beteende eller utseende påverkasskulle oförutsebartett sätt trans-av
plantatet. Helst ville få från sina närmaste det skulle bliman organ om
aktuellt. Det kunde också finnas känsla äckel ha någonatten av annans
"intima ägodelar" någoteller förknippat med inuti sin kropp. Sådanmat
avsmak kunde inbegripa associationer till kannibalism det gälldenär
mänskliga dåoch föredrogs djurorgan. I dennaorgan kundegrupp man
tänka sig doneraatt föredrog det tillgöraegna organ att näramen
anhöriga. De svårast tänka sig hjärtat,organ attsom var att ta emot var

upplevdes laddat medsom personlighet.mestsom
Ett reaktionsmönster fokuseradeannat kroppsbilden och hur för-

ändringar själva kroppen skulle upplevas fleraav byttes utom organ
och kanske från bådeersattes människor och djur ochav organ även
artificiella Skulle känna igen sig själv Skulleorgan. det påverkaman

uppfattning var Betoningenens här ligger påom störningvem man av
välbalanserad helhet och känslaen varje modifieringatt dennaen av av

skulle kräva arbete för anpassning till kroppssammansättning.en ny
Det fanns också rädsla för människor skulle bliatt oigenkännligaen i

alltmer science-fictionliknandeen värld. Denna positiv tillgrupp attvar
donera egna organ.

Mot dessa reaktionsmönster kontrasterade det innebarsom accep-
allatans transplantat.typer Kroppenav uppfattadesav maskinsom en

där delarna vid behov lätt kunde bytas Det enda bekymretut. gällde
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eller jagetpersonlighetenSjälen,smittrisker.eventuellafunktionen och
dyliktnjure, lever ochhjärta,ansågs inte knutna till utanorgan som

fann detuppfattningmed dennaMänniskortill hjärnan. natur-snarare
dettamaterial ochrad olikamedkundeligt kroppen attatt repareras en

några helsthellerhade intepåverkade individen i grunden. Deinte som
förfogandesin tillsjälva ställa kroppbetänkligheter attatt genom

efter döden.både i livstiden ochvävnadochdonera organ
vadgrupperingenovannämndavilja i denSamma emotatt tasom

reaktions-ytterligarelivet karakteriseradeför räddaerbjöds ettattsom
dessa reak-medemellertidskillnad härEnmönster. att personervar

från kroppen,någonting denkunde tänka sig donerationer inte att egna
dödsångest omöjliggjorde ingreppuppenbarligen grund stark somav

beredda bytaskulleefter döden. just dessai kroppen Att attvara
pådå inställdalogiskt deså inte fungeradekroppsdelar fort dessa är var

till varje pris.överlevaatt
avståndstagandereaktionsmönstren innebar totaltföljandeDe tre

frånfrån falldjur och idet gällde ävennär extremaatt ta emot organ
första dessareagerade enligt detmänniskor. De mön-personer som av

ansåg och Guds lagar. Atttransplantationer strider mot naturensster att
skulle skapahelt oacceptabelt ochbryta uppfattadesartgränser som

skulle resultera ivarelser varken djur eller människor. Dettasom vore
reaktion illustrerarkaos och katastrof, dvs. hämnd. Denna attnaturens

vetenskapliga experiment uppfattas farliga, vilketkunskap och ärsom
i mytologin, Prometheus,välkänt i Adam och Eva,t.ex. myterna om

ocksådoktor Frankenstein. Följdriktigt dennaFaust och tog grupp
avstånd från donera sinaatt egna organ.

förviss-I den andra principiellt negativa grupperingen hade man en
fårpåverkasning identitet givaren,att mottagarens ettom av om man

från frånmänniska eller i högre grad djur. Personlig-ännu ettorgan en
såledeshet, beteende eller utseende skulle kunna förändras och inte

längre tidigare karakteristika. uppfattadesDettamotsvara mottagarens
alltför riskabelt sig för. donera deAttutsättaattsom organenegna

skulle innebära risk bli del individ. Jämförtattsamma en av en annan
med förra påverkanden betonas här på identi-den personligagruppen

och vilka förändringar detta skulle innebära för speciell indi-teten en
vid, förramedan den fokuserar i vid mening.naturengruppen

Slutligen utkristalliserades reaktionsmönster hos vissaett personer
avstånd från transplantation inte principiella skältog utansom av

egentligen praktiska. De hänvisade till transplantation onödigtärattav
eftersom de uppfattade reinkamationen realitet. deras versionIsom en

reinkamation döden inte slutet endast gränsutan mot ett nyttav var en
liv i denna värld, dit återfödasskulle högst konkret. Organdona-man
tion accepterades inte, eftersom varje måstemolekyl i kroppen finnas
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med i existens. Dennanästa livsåskådning inte medöverensstämmer
någon etablerad religion eller världssyn blandning olikaärutan en av
element inkluderar både önsketänkande och kvasivetenskapligasom
idéer. En tolkning detta reaktionsmönster skulle det finnsav attvara
andra djupliggande bevekelsegrunder bakom denna manifesta uppfatt-
ning, sannolikt försvar dödsångest.mot

Om dessa sju reaktionsmönster uttömmande ellerär det finnsom
ytterligare sådana går inte bestämma utifrån denna studie, inte helleratt
hur dessa sju fördelar sig befolkningen.över De reaktionsmönstertre

redovisades sist torde emellertid minoritet.som representeras av en
Sammanfattningsvis kan huvuddragen i reaktionsmönstren sägas

baserade på identitetsuppfattningar, livsåskådningsinriktningar,vara
rädsla för kaos dödsångest. Flertalet dem kan ocksåsamt aktiveras iav
samband med andra medicinska behandlingar.

I studien visade det sig de hade föreställningaratt personer som om
kunna bli påverkadeatt transplantatet hade mycket oklara idéerav om

hur detta skulle till. Det något inte reflekterade övervar man utan
självklarhet så kundetog ske. Sannolikt haratt dessa föreställ-som en

ningar flera orsaker. En faktor tycks den vardagliga iakttagelsenvara
blandning vanligtvisatt ämnen visar spår alla beståndsdelar,en av av

och eller viktigarestörre substansen destoär inflytande harstörre
den på resultatet blandningen. Detta tycks orsak till justav attvara en
hjärtat betraktas så speciellt i transplantationssammanhang, bådesom
därför det symbolisktär laddatatt med känslor och personlighet och
därför det upplevs det livsavgörandeatt organet. Denna faktorsom

analogitänkanderepresenterar ett utgör grundläggande drag iettsom
vårt vardagsresonemang och rationelltär tänka,ett sätt ävenatt om
analogiema ibland visar sig falska. Tankegångama här innebär implicit

delar kroppen uppfattasatt utsnitt helheten och alltsåav ocksåsom av
uttrycker varelsen i sin helhet.

En alternativ eller ytterligare förklaringsfaktor kan magisktvara
tänkande. Drag magiskt tänkande vanligt våriär högteknologi-ävenav
ska kultur och existerar eller mindre under vårtmer ytan av
"vetenskapliga" tänkande och resonerande. Vidskepelse är exempel.ett
Vi i allmänhetär inte medvetna detta, och det kan till och medom
kontrastera våra uttalademot uppfattningar ändå påverka vårtmen
beteende. När det gäller organtransplantation konkret fonnärsom en

inkorporering, associationenär tillav oral inkorporering närlig-mat
gande.Tron "man vadäratt äter" i betydelsen övertarman att man
den intagna födans karakteristika, inteär ovanlig. Detta har samma
intuitiva appeal i analogitänkandet beskrivetsom Men det kanovan.
också exempel på magisktett tänkandevara och "lagen smitta".om
Denna lag innebär saker gångatt haft kontakt med varandrasom en
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egenskaperöverföringvarandrapåverkaihop kanhörteller avgenom
fysi-denkvarstår efter detSådan besmittelse"essens".särskildvia en

kontakt".ialltidgång kontakt,iRegeln "enupphört.kontakten ärska
iellerÖverförd i sittantingeneffekterförmedlakan ursprungessens

fråninkorporeratankenförståeligtDetsin attär att organmottagare.
associa-ochreaktionerväckadjur kanellermänniska ett sammaen

Även uppfattas delarnatänkandemagiskai dettationer. represen-som
helheten.tativa för

kroppsuppfatt-iförändringarreageradeinforrnanterDe som
identitetsförändringarockså till annathänvisade ettningen men

denidentitetsutvecklingvårförbasen attplan. Kroppen är genom
samtidigtfrån omgivningen,människor ochfrån andraavgränsar oss

omvärlden.medkontaktochberöringutgångspunkt förden ärsom
identitetsupp-människorsigrundläggandeKroppsuppfattningen är

skermentalt. Dettabearbetaskroppenvarje förändringochlevelse av
medvetandegöregentligenlivsloppet ochunderfortlöpande utan att

pubertet,periodertillfällen ellervissa kritiskaviddet änannat som
skada ellermed sjukdom,sambandklimakterium. Igraviditet och

ansträngningaravsevärdaförändringar krävakroppsligastympning kan
kroppsbild,ochjaguppfattningindividsiför inlemmas somatt en

detta.i linje medliggermodifieras.därvid Att ta emot nya organ
inte självamänniskorbeskriver reaktioner hosstudierSanners som

deaktualiseras. Itransplantationdärinför situationställts den
svårtallmänheten ochgjortkommitténenkätundersökningar avsom

står väntelistatransplantation ochnjursjuka patienter accepteratsom
dessainställningen hosåtgärd, jämförahar vi kunnatför denna grup-
något högreipatientgruppenvisar sigbilaga 4-11. Detperingar se att

i livs-djurorganpositiv tillallmänhetengrad är ettemotän att ta
få. Både all-något mänskligtinte finnshotande läge det attorganom

tveksamhet,transplantationskandidater visademänhet och större om
djurtransplantatresultat medsmitta ochrisk fördet sämrestörre ettvar

transplantationskandidatemahärmed mänskligt, ävenän ett varmen
imänniskor hamnarkan tolkasoftare positiva. Detta att enomsom

till tids-bundenhetmedsådan livssituation kronisk sjukdom extrem-
så viljanstärksminskad livskvalitetbehandlingkrävande att tasamt -

förbättra livet.möjligtvissa risker för att om
tagitfaktisktockså något patienterSlutligen emotvet somom

patienterTiostudier Lundin 1999.från Lundinsvävnad djur genom
från intervjuadesgrisfått cellerinsulinproducerandemed diabetes som

inteUrsprungsdjurendetta.sina upplevelser transgena, menvaravom
patienternagenetik berördes. Ingenfrågor genmodifiering och avom

transplan-dehade informeratstransplantat. Dehade fungerande attom
innebarsvårt vad dettahade hadecellernaterade stötts att vetaav, men
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och det fortfarande fanns något "grisaktigt" kvar i deras kroppom och i
så fall detta fanns. Att cellerna inte kunde och därmedavgränsasvar
inte heller kontrolleras kunde upplevas osäkerhet. Avgränsadesom en

transplanterad njure uppfattades säkrareorgan som en attsom genom
konkret samtidigt så ocksåvara upplevdesmera ett stortsom organ som

intrång istörre kroppen.ett Dessa patienter hade dock i den mån de-
transplanterade njure från människa. I kommitténsvar studieen var-

både patient- och allmänhetsgruppen oftare positiv till celleratt ta emot
frånän djur. Detta kan tolkas i "blandningsanalogin"organ termer av

diskuterats dvs. det uppfattassom litetattovan, som trossom vara
mindre betydelsefullt och därför få mindre effekt resultatet bland-av
ningen. Bland de celltransplanterade patienterna korn emellertid en
osäkerhetsdimension in baserades inte visste cel-attsom man om
lerna fortfarande kunde påverka kroppen eller inte. Känslan gris-attav
cellerna kunde utlösa okända sjukdomar bäddade för otrygghet infören
själva kroppen och vad doldes i denna.som

Många de reaktioner allmänheten beskrev iav Sanners studiesom
återfinns i dessa patienters kommentarer. I det antropologiska perspek-
tiv, tolkningsram för Lundins studie, fokuseradessom var frågan om

och kulturnatur gränsområdet och Övergångensamt däremellan, dvs.
förskjutningar mellan vad naturligt respektive onaturligt.som ses som
Patienterna i denna studie såg den genetiska likheten mellan gris och
människa styrka detnär gällde transplantationersom en och ansåg
också genmodifiering ytterligareatt bidrog till sammanföra detatt av

närliggande. Samtidigtnaturen väcktes obehag tanken alltförav stor
likhet med det djur utnyttjar för människans överlevnad. Fårman man
avliva djur har blivitett "nästan mänskligt",som genetiskt sett En
mångfacetterad ambivalens i relation till de risker och möjligheter som

förknippadeär med genteknologi präglade patienternas förhållnings-
sätt.

Lundin drar slutsatsen patienter haratt genomgåttsom xenotrans-
plantation förändrar sitt perspektiv. Från ha djurorganatt ochsett
genmodifierade organismer något onaturligt tolkar de tillsom slut
dessa något eftersträvansvärtsom leder till hälsa och till "naturligtsom
liv", varvid döden blir något onödigt och närmast onaturligt. Denna för-
måga till nytolkningar är kännetecknenett i vår kultur. I dagensav bio-
samhälle krävs speciell flexibilitet, där till fasta gränser mellansynes -människor, mellan flyttas ellerarter suddas fortgåendeut genom-
kulturella överenskommelser vad "en äktaär ochom naturligsom
människa". Vissa informanter i Sanners studie visade också medve-en
tenhet attityder förändrasatt ochom behandlingsmetoder,att tidi-som

betecknats onaturliga,gare blir vedertagensom behandling. De hän-
visade till företeelsenäratt blev "vanlig" elleren allmänt accepterad



kulturella aspekter 277ochPsykologiska, socialaSOU 1201999:

de justtill detta,siginställningskulle deras även nuomanpassaegen
xenotransplantation.inför fenomenettveksamhetkände
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utgångspunkterKommitténs

utgångspunkter16 Allmänna

vårt16.1 Avgränsning uppdragav

Vårt uppdrag innebär skall bedöma etiska, medicinska, rättsliga ochatt
djurskyddsmässiga aspekter överföring vävnader och cellerav av organ,
från djur till människa, varvid inkluderar s.k. extra-corporealäven
perfusion.

sådanEn bedömning kan sikte på bedöma xenotransplantationta att
medicinsk teknologi. Men den kan också bedömningar ärsom avse som

beroende på vilken fas i utvecklingen teknologin aktuell. Vi harärav som
i betänkandet valt benämna dessa faser den prekliniska forsknings-att
fasen, den kliniska forskningsfasen och behandlingsfasen.

prekliniskaDen forskningsfasen inkluderar djurförsök innebärsom
överföring frånxenotransplantat djurart till från grist.ex.av en en annan,
till primat. kliniskaDen forskningsfasen innebär forskning inkluderarsom
försök människor. Behandlingsfasen den fas inträffar ellerär som om

xenotransplantation i framtidennär kan användas behandlings-som en
metod bland andra och inte primärt innefattar forskning utansom
kvalitetsförbättringar och utvecklingsarbete.annat

Bedömningarna kan skilja sig i olikade faserna eftersom delvis olika
principer och överväganden aktuella. Skilda applikationerär xenotrans-av
plantation kan befinna sig i olika faser. Som illustration kan nämnas atten
kliniska försök med cellterapi pågår redan hållvissa i världen medan
transplantation hela alltjämt befinner sig i den prekliniska forsk-av organ
ningsfasen.

Mot bakgrund xenotransplantation teknologi där kun-ärattav en ny
mångaskapsunderlaget i delar fortfarande bristfälligt där denär men

vetenskapliga gårutvecklingen mycket fort främst vårahar inriktat
överväganden och förslag vad bör ske vilka åtgärderoch börsom som
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vidtas i den kliniska forskningsfasen. erhållsKunskaper i den fasensom
har betydelse för hur skallstor värdera xenotransplantationman som
behandlingsmetod.

Endast undantagsvis har därför problem ochövervägt lagt fram för-
slag sikte på behandlingsfasen, dvs. vilka åtgärdertar särskildasom som
kan behövas xenotransplantation i framtiden blir etablerad formom en av
behandling i kliniken. Vi har inte någonheller i nämnvärd omfattning

och lagt framövervägt förslag vad bör ske och vilka åtgärderom som som
bör vidtas i den prekliniska forskningsfasen.

Våra förslag bör i ljuset denna grundläggande inriktning. Kort-ses av
fattat skall vi nedan belysa vilka olika principer och överväganden som

sig gällande i degör olika faserna.
Inledningsvis bör emellertid framhållas vissa våra frågoratt ärav

fasober0ende. Förutom det etiska ställningstagandet till teknologin som
sådan gäller det frågor skyddet djurenst.ex. välfärd. djurensUrom av
perspektiv det egaltär djurförsök innebärett vävnaderom attsom organ,
eller celler från djuret led itas är preklinisk forskning, iett klinisktett
försök eller i ordinär behandling. Samma för skyddaen attnormer
ursprungsdjurens välfärd skall gälla oberoende vilken fas det gäller.av

16.2 Allmänt forskning och utvecklingom av

behandlingsformernya

På övergripande plan kanett vad gäller framtagningenmer ochman
utvecklingen medicinska behandlingsformer terapierav xenotrans-som
plantation skilja mellan å sidan forskningsstadium därett idéer tillena

terapier föds och åoch andra sidannya testas behandlingsstadium därett
terapin etableradär behandling där det bör ske kontinuerligtettmen
kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete för terapin sågöra effektivatt

möjligt.som
Både den prekliniska forskningsfasen och den kliniska forskningsfasen
huvudsakligenär olika faser i forskningsprocess. Idéer och tankaren om

eventuella behandlingsmetoder ochnya prövas utvärderas i laboratorier, i
djurförsök och i kliniska studier innefattar försök människor.som
Syftet med försöken och utvärderingama primärtär vinna så mycketatt
kunskap möjligt. Kunskapen skall idealtsom komma till bådesett nytta
för berörda patienter ställer försökspersoner ochsom för framtidaupp som
patientgrupper och samhället i stort.

Behandlingsfasen däremot åtminstoneär, primärt, inte del dennaen av
forskningsprocess. I denna fas behandlingsmetoden kliniskses som en
realitet och därförär föremål för rutinmässig användning utifrån den
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handi förstaSyftet med verksamhetenenskilde patientens behov. är att
skall komma dedirektasjukdom. Denoch lindra patientensbota nyttan

erhålls behandlingentill Kunskapenberörda patienterna godo. genomsom
indirektoch därmedbehandlingsmetodenför förbättrakan användas att
förinompatienterför framtidakomma till ettt.ex. ramennytta

endast de aktuelladetkvalitetsförbättringsarbete. Menutvecklings- och är
hälsotillstånd behandlings-börochpatienternas behov avgöra närsom

i Patienten harElisabeth Rynninganvändas jfr bl.a.metoden skall rätt,
f..1997:154, bilaga 2 327SOU s.

två huvudsakliga perspektiv,skiljaövergripande planMan kan ett ut
och medpatientperspektivet, olikakunskapsperspektivet och sättsom

vårapåverkar förfaserna ochskiftande tyngd i de olika sätter ramarna
xenotransplantation.förslag det gälleröverväganden och när

Forsk-kunskapen iKunskapsperspektivet innebär sätts centrum.att
mål för vi bättre skallövergripande vinna kunskapningens är attatt ny

förstå möjligt förändra den till det bättreden värld vi lever i och för att om
1999:4, 23. Dettai betänkandet God sed i forskningen, SOUse t.ex. s.

kunskapsmål prekliniska forskningsfasenforskningens tydligast i denär
kunskapsperspektivet dominerande, medan det mindredär heltär är av

måste underordnatbetydelse i behandlingsfasen där det ochär vara
kliniska forsk-patientperspektivet. emellertid i denDet väger äventungt

våra förslagningsfasen, vilket sin prägel överväganden och närsätter
kringdet gäller beslutsprocessen och i diskussionen urvalett.ex. av

patientgrupper till de inledande kliniska försöken.
ocksåfinns å sidan principenDet parallell koppling mellanen ena om

åforskningens frihet sidan kunskapsperspektivet och patientper-och andra
spektivet. kunskapsperspektivet normaltJu desto vägerstyr tyngremer

sådanaprincipen forskningens frihet. omständigheterUnder börom sam-
avstå frånhället ha god insyn bör reglering och kontroll-normalten men

åtgärder. åinnebär andra sidan patientperspektivet sigDet göratt mer
någotgällande desto kan allmänintresset bör ledastörre sägas vara, som

till starkare reglering frånoch kontroll samhällets sida. Vad sagtssom nu
påverkar våra utgångspunkter det utformningen regelverket.gällernär av

16.3 prekliniska forskningsfasenDen

Den prekliniska forskningsfasen, dvs. den forskning bedrivs innansom
några kliniska försök blir aktuella, sådankan form grund-sägas vara en av
forskning där samhället inte mycket vägande skäl bör före-utan tungt ge
skrifter forskningen. Här gäller principen forskningens frihetstyrsom om
sådan framgården 1 kap. 6 § högskolelagen 1992:1434. bestäm-Avav
melsen följer, allmänna principer för forskningen, forskningspro-attsom
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fårblem fritt väljas, forskningsmetoder får fritt forsk-utvecklas ochatt att
fårningsresultaten fritt våra ocksåpubliceras. direktiv markeras denI att

skiljelinjen gär åmellan grundforskning djurför-sidan inklusivestora ena
prekliniskasök den forskningsfasen å påoch andra sidan försök män-

niska den kliniska forskningsfasen.
Vår utgångspunkt inte någrabör lägga fram förslagär utöveratt som

vad redan gäller begränsar forskningens frihet i den prekliniska forsk-som
ningsfasen. Samhällets möjligheter till insyn sker bl.a. den etiskagenom
prövningen i de djurförsöksetiska nämnderna. Det regelverk syftar tillsom

skydda djurens välfärd gäller i den prekliniska forskningsfasen.ävenatt

16.4 kliniskaDen forskningsfasen

Under den kliniska forskningsfasen bådehar kunskapsperspektivet och
patientperspektivet betydelse. Fortfarande frågadet dock forskningär om
där det huvudsakliga syftet med verksamheten vinna kunskap förär att
framtida patienter och samhället i Patientperspektivet har betydelsestort.

det normalt ställs krav kliniska försök patienter ocksåatt attgenom
förväntas någon för de enskilda patienterna deltar i studien.nyttage som
Om riskscenariot minimalt och försökenär har kunskapspoten-storom en
tial kan emellertid icke-teurapeutiska kliniska studier förekomma.

Det finns också skäl för samhället till det finns regelverkatt att ettse
säkerställer tillräckligt skydd för de patienter berörs och förettsom som

tredje Samhället bör också tydligare under densätt änettman.
prekliniska forskningsfasen desätta för verksamheten.yttreupp ramarna
Beslutsprocessen bådebör främja god samhällelig insyn och möjlig-en ge
heter till uppföljning och kontroll.

Som framgått har vi vårdet huvuduppgift förut-sett attsom ange
sättningarna och villkoren för utformningen regelsystem förettav xeno-
transplantation under den kliniska forskningsfasen. gårDet dock inte att
alltför strikt utforma regelsystemet under denna fas eftersom regel-ens

i månviss måste till desystemet resultat forskningen successivtanpassas
leder till. Våra överväganden och förslag bör i ljuset vadses av som nu
anförts.

16.5 Behandlingsfasen

Xenotransplantation i dagär oprövad behandlingsmetod. Det finnssom
fortfarande många kunskapsluckor måste fyllas innan gårdet göraattsom

säker bedömning teknologins möjligheter. Med andraen mera ord ärav
såledesdet fortfarande osäkert Xenotransplantation i framtiden kom-om
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bli etablerad behandlingsmetod. Det sig därför alltför hypo-att termer en
tetiskt åtgärdervilka sånärmare iöverväga fall skulleatt behövasom
vidtas och vilka förslag såi fall skulle behöva läggas fram.som

Under behandlingsfasen det patientperspektivetär det dornine-ärsom
rande. Samhället bör under denna fas ha möjligheter finan-stora att genom

Åtgär-siella åtgärdereller andra påverka och verksamhetens mål.styra
derna bör vila författningsreglerat regelverk så långt detett möj-ärsom
ligt inte utformat särskiltär med tanke xenotransplantation, utan som
helst bör hälso- sjukvårdoch i allmänhet. Det bör vidare eftersträvasavse

beslutsprocessen knyts till befintliga beslutsaktöreratt inom hälso- och
sjukvårdsornrådet.

Vi har huvudprincip valt inte lägga fram några förslagattsom som
specifikt sikte behandlingsfasen. Så mycket kan docktarmera sägas att

xenotransplantation i denna fårfas många behandlingsmeto-ses som en av
der och därför blir underkastad de principer för prioritering allmäntsom
gäller inom hälso- och sjukvården.

Vissa frågor emellertid sådanär karaktär de, de i realite-att trotsav att
behandlingsfasen långadetten perspektivet, kan påverka våraavser

överväganden under den kliniska forskningsfasen det korta perspektivet.
Ett exempel, dessutom särskilt pekats vårai direktiv, frågansom ut är om
fördelning allotransplantat och xenotransplantat. Ett exempelav annat som

i direktivenornnärrms uppbyggnadenär kontrollsystem för uppnåett attav
erforderlig säkerhet och kvalitet de vävnader och cellerorgan, som
används till xenotransplantation.

16.6 Forskning kunskap behandling- -

Allt forsknings- och utvecklingsarbete syftar tillytterst att ett systema-
tiskt öka kunskapen,sätt utnyttja kunskapen inom befintliga och nya
användningsområden skapa eller förbättradesamt produkter ellernya
metoder.

Som beskrivning FoU-processen inom hälso- och sjukvårdenen kanav
tala hörnstenar; forskning, kunskaptre och behandling.man om Forsk-

ningen kunskaper i sin leder till bättre behandling.ger nya tur Detsom
sker också återkoppling på så uppföljningensätt behandlingenen att iav
sin leder till ökad kunskaptur behandlingseffekter och problem, vilketom
kan leda till forskning och bättre behandlingsmetoder.t.ex.ny om nya
Hömstenama med andraär ord ömsesidigt beroende varandra.av

Vad detgör generellt svårtsagts att är drasom nu gränser mellan deatt
olika faserna i FoU-processen hälso- och sjukvårdens område, eftersom
grundforskning, kliniskt tillämpad forskning, metodutveckling, produkt-
kontroll och uppföljning verksamheterär går iannan varandra ochsom
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arbetetstarkt integrerade i det praktiska sedessutom är t.ex. resone-som
utvecklings-kliniskt forsknings- ochi Landstingens förmangen ansvar

Xenotransplantationarbete, SOU 1994:132, 23 f.. tvärveten-är ettsoms.
forskningsområde detta. Problemenskapligt bra exempel är trans-ett

såväl tillämpadsin grundforskningdisciplinära till och krävernatur som
forskning utvecklingsarbete.och

alltså så förefaller kräva.Gränserna inte skarpaär som resonemangen
gråzoner kliniska forskningsfasenDet finns betydande mellan dent.ex.

behandlingsfasen. i vi emellertidoch Med denna brasklapp minne har
våra utifrån tidi-det nödvändigt överväganden denstruktureraansett att

beskrivna indelningen i olika faser.gare
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17 Etiska principer

Kommitténs bedömning: Kunskapskravet och försiktighetsprinci-
bör läggas till grund för ställningstagandet till xenotransplanta-pen

tion. Andra principer, självbestämmande- integritets- ocht.ex.som
rättviseprincipen, får emellertid betydelse i frågor.särskilda

17.1 Inledning
Som framgått inriktar sig kommittén främst överväganden och ställ-
ningstaganden gällande den kliniska forskningsfasen. utgångs-Med

frånpunkt den kunskap forskningen bör långsik-detsom genereras av
tiga målet bedriva sjukvård baseradatt de principer,vara som

lagfästs i HSL. Den etiska plattformen människ0värdesprinci-numera
behovs-solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen,pen, samt

innebär enligt förarbetena förstärkning och fördjupning denen av
svenska hälso- och sjukvårdens grundtema nämligen vårdgoden
lika villkor för hela befolkningen. Principema ansluter tillnära vär-
deringar och förhållanden idag gäller inom hälso- sjukvården.ochsom

Det finns och behov många olikanytta slag ekonomisk, politisk,av
Ävensocial, och medicinsk. begränsar sig till medicinskom man nytta

och hälsorelaterade behov för patienter, kan tillgodoseendet denav
behov denöver andres. Detta gällerutenes patienternasäven om
och behov endast inytta förbättradmäts hälsa uttryckt minskadsom

mortalitet, minskad sjuklighet, förbättrad livskvalitet någoneller kom-
bination därav.

I det sammanhanget det naturligtär föra in begrepp själv-att som
bestämmande, integritet, rättvisa och eventuella andra rättigheter lik-

principen inte skada, dvs. de principerattsom ofta i dentassom upp
medicinetiska litteraturen. Det handlar hur riskerstoraom man som
forskare, läkare eller politiker bör fåreller andra förutsätta i syfte att
tillgodose vissa individers eller behov.gruppers

En enskild etisk teori täcker inte frågeställningar.alla Därför har vi
valt använda olika etiskaatt principer, kompletterar varandra bero-som
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aktuell. Dessafrågeställning konflikt,på eller etiskende vilken ärsom
teorier.utifrån olika etiskai sin motiverasprinciper kan tur

börprinciperdels vilkakommande avsnitt redovisarI anser
xenotransplantation, delsställningstagandet tilltill grund förligga

ställningstagandet itill grund förvi bör liggavilka principer som anser
uppkomma.etiska konflikter kansärskilda situationer därvissa

fram-för djurskyddslagenligger till grundetiska principerDe som
går kapitel och 10.7av

för ställ-principer grund17.2 Etiska som

ningstagandet

.2. 1 Kunskapskravet17

systematiskbiomedicinsk forskning söker dels kunskapI omman ny
celler, markörer för sjukdomar dels kunskapetc.,t.ex. somgener,

direkt eller indirekt kan hjälpa till förbättra individers elleratt gruppers
forskningsrådetshälsa. medicinska forskningsetisk policyI rapport om

framhålls framoch organisation i Sverige det berättigade kravet att ta
sådan kunskap. kallas kunskapskravet. Man kunskaps-Det attny menar
kravet kan motiveras med hänvisning till de allmänna kraven göraatt

och inte skada 2 1996.MFR-rapportgott

17.2.2 Göra gott

principerna vårdEn de grundläggande i värdering forskning ochav av
och skall förebygga ellerefter ochär sträva göraatt att gottvar en

förhindra skada. Detta innebär måste för deriskernavägaatt man som
deltar i försöket vinsterna välfärd.relaterade till hälsa ellermot

Vinstema ocksåkan relateras till själva kunskapsinhämtandet. Den
forskning bedrivs såbör mycket kunskap möjligt. Mansom ge som
skiljer ibland mellan icke-terapeutisk och terapeutisk forskning.
"Icke-terapeutisk" forskning utförs försökspersoner eller patienter

inte själva någonhar behandlingsmetoden och där resulta-nyttasom av
kan förväntas komma andra patienter till godo. Vid "terapeutisk"ten

forskning förväntas patienterna få någondeltar själva åtminstonesom
forskningen Helsingforsdeklarationen 1964, reviderad 1996.nytta av

Man kan också skilja mellan teoretisk och praktisk nytta ettav
forskningsprojekt. Teoretisk består bl.a. i utvecklingnytta meto-av nya
der, forskningens frontlinjer framåtflyttas och/eller medi-att att ny
cinsk kunskap Den praktiska innebärnyttan t.ex. attgenereras.
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vårddiagnostik, behandling, och uppföljning blir bättre MFR-rapport
1996.2

Xenotransplantationsverksamheten skulle i framtiden kunna till-
fredsställa vitalt behov det möjligt skadadgöra ersättaett att attgenom

mångavävnad hos patienter med livshotande och kroniska sjukdomar.
Därmed skulle tekniken längre sikt kunna tillfredställa behov och
åstadkomma för prioriterade patientgrupper. förarbetena tillInytta
prioriteringsbestämmelsema i HSL används ordet behov i betydelsen
hälsorelaterat livskvalitetsrelateratoch behov, i sin kopplatärtursom
till för den enskilde individen. Vi har valt precisera principennytta att

bör tillgodose kunskapskrav relateratgöraatt gott att ettom man som
sådanatill behov.

sålunda:Fonnuleringen blir här

börMan utveckla områden där finnsdet potential kun-vinnastor att ny
skap det möjligt på sikt tillgodose starka hälsorelateradegör attsom
behov.

Vi denna princip eftersom kunskapen harvägeratt tungtmenar ett
värde i sig och grund styrkan i behoven hos de patienter ärav som

Mångaberörda. dessa patienter skulle kunna få bot och lindringav om
xenotransplantation utvecklades till effektiv behandlingsmetod. Deen
tillhör dessutom prioriterad enligt HSL. Xenotransplantationen grupp

också möjligheter tillöppnar och bättre behandlingar kanävennya som
till för andra de står väntelistan förän transplanta-nyttavara som nu

tion. Möjligheten vinna kunskap och tillgodose måstebehov dockatt
ställas i relation till åstadkommarisken skada.att

l7.2.3 skadaInte

En grundläggande princip i forskning och vård principenärannan att
inte andra för skada.utsätta Respekten för försökspersonemas eller
patienternas värderingar måste utgångspunkten. Den riskerarvara som

drabbas skadan också den fåär böratt värdera den.ytterstav som
De berörs risken bli skadade i första hand patienterna,ärattsom av

också närstående, sjukvårdspersonal och allmänhet. kanDe allamen
löpa risk för överföringutsättas smittämnen.att en av

Vilken risk beredd berorär hur värderar skadan.att taman man
Bedöms den riskerade skadan lägger sig på hög säkerhets-stor, man en
nivå för uppnå viss fördel/nytta. Bedömsatt den riskerade skadanen

liten, kan lägga sig lägre såkerhetsnivå för få vissavara man atten
fördelar/uppnå viss Det har också betydelse skadannytta. drabbarom

10 19-1989
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vinsten tredje liksomden skördar eller den drabbar part, omsom om
många påverkas givet-drabbas skadan liten. Resonemangetäven ärom

ocksåvis det finns kunskapsluckor bedömningengörav om som av
skadan eller mindre osäker.mer

tillämpning principen iakttarEn inte skada innebär attattav man
försiktighet och förebygger risker för kommitténskada. Här attanser

försiktighetsprincipen åberopasden s.k. kan principanvändas. Denna
också i Nuffield-rapporten.

Försiktighetsprincipen årbeskrivs sedan drygt 20 i konventioner
och andra internationella dokument miljöområdetinom jfr betänkan-
det Miljöbalken skärpt håll-En och samordnad nriljölagstiftning för en
bar utveckling, 1996:103,SOU 239. Försiktighetsprincipen kans.
definieras olika beroende i vilket sammanhang den används.sätt

Dessa tankar ocksåkommer till uttryck i Genteknikberedningens
betänkande Genteknik utmaning, SOU 1992:82. talas därDeten om-
naturvårdsdoktrinen. Enligt denna bör förhindra allvarliga ochman
irreversibla rubbningar i de naturliga ekosystemens grundläggande
funktioner jfr betänkandet 101.s.

MiljöbalksutredningenI det syftetattmenar man gemensamma
torde förebygga skador och olägenheter. Försiktighetsprincipenattvara
tillämpad i rniljösammanhang handlar då inte bara skador ochom
olägenheter risker för skador och olägenheteräven skallutan attom
uppstå. Utredningen anför följande:

"Det finns emellertid fall där vetenskapen inte så långthar kommitännu att
sambandet åtgärdmellan eller verksamhet och olägenheter eller skadoren
på människors hälsa och miljö kan bevisas, även orsakssamband kanettom

föreligga. Den försiktige i dessa fall såävenantas risken förattagerar
skada eller olägenhet förebyggs eller i fall begränsasvart

Slutligen framhålls också bristen bevis för orsakssambandatt ett
inte befriar frånutövaren vidta åtgärder "som skäligen kan krävas".att

l7.2.4 Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen kan formuleras och preciseras flera sätt.
Valet formulering kan få olika konsekvenser, åtgärderbl.a. för deav

bör vidtas i forskningsfasen och kraven på kontroll och uppfölj-som
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utgå frånning försökspersoner patienter.och Kommittén har valt attav
följande formuleringar:

bör för förMan någon minimal risk skada.inte utsätta änmer

bör minimai ochMan risk skadligainte irrever-änta att startamer en
sibla processer.

så någonDet kan tyckas självklart inte för skada det inteutsättaatt att
skall behöva någonOm talar inte för risk försägas. utsättaattman om

såskada, har skärpt svårt,ytterligare. Men det för inteärtonen attman
omöjligt, riskfrihettotal utvecklingensäga att garantera utan att avstan-

många områden.inom finns situationerDet där eftersträvar attnar man
någoninte för minimal risk för skada.utsätta änmer

Om fråganvi i rniljöperspektiv i förstället personperspek-ett ettser
tiv, dessa månperspektiv i viss såäven sammanfaller, kanom man
diskutera i inte skadliga irreversiblaochtermer att startaav processer

epidemier, eller riskerainte skadliga och irreversiblat.ex. att att starta
Man kan tillämpa och därförprocesser. samma resonemang som ovan,

väljer uttrycka det inte bör minimal riskatt änatt tasom man mer en
skadliga irreversiblaochatt starta processer.
innebär ocksåDetta vidtar åtgärder för förebygga risk föratt attman

påskada och uppkomst skadliga irreversiblaochperson av processer.
Begreppet minimal risk kan definieras flera Det kansätt. vara

lämpligt utgå från vad det gäller forskning på barn,att närsagtssom
eftersom de ofta företräds någon det gäller informeratnärav annan
samtycke och därmed fårmed vad deär för.utsättasextraman varsam
Nicholson ed hänvisar i sin bok "Medical Research with Children"
1986 104, bl.a. till amerikansk definition ursprungligen kom-s. en som

från Research involving children av US Nationalrapportmer en
Comission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and
Behavioral Research. dennaI amerikanska definieras begrep-rapport

minimal sålunda:riskpet

"sannolikheten och storleken fysisk eller psykisk skada normaltav som
i det dagliga livet,möter eller i den rutinmässiga medicinska eller psyko-en

barn‘logiska undersökningen friskaav

ln the probability and magnitude of physical psychological harm thator
normally encountered the daily lives, the routine medical pshycologicalor or
examination of healthy children
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I redovisar tvåytterligare kategorier risk, vilka fram-rapporten man av
går tabellen nedan Nicholson 1986, 119.av s.

Amerikansk definition pårisk gällande forskning barnav

Minimal risk Mindre ökning mindreStörre än
minimal risk ökningöver mini-över

mal risk

Risk för död mindre l till 100än l 100större änper per per
million million million

Risk för allvarlig mindre lO 10 till 1000än 1000större änper per per
komplikationz million million million
Risk för lindrig mindre l tillän 1 100 lOOstörre änper per per
k0mplikati0n3 tusen tusen tusen

Tabellen uppfattas tankemodell det problematisktärsom atten som
tillämpa i praktiken. Kommittén framöver i betänkandet förslagger om
hur riskerna kan minimeras. Kommittén vill framhålla målet äratt att
hålla sig inom minimal risk för andra dvs. förpatienten,än nära
kontakter och allmänheten. Beträffande patienten måste man vara
beredd risk med hänsynstörre tillatt grundsjukdomen.acceptera en
Man godtar försiktighetsnivå, eftersom patienten denären annan som

fåkan xenotransplantation och bereds möjlighetnytta sittav att ge
informerade samtycke.

17.3 Etiska principer för särskilda situationer

l7.3.l Självbestämmande informeratoch samtycke

Principen självbestämmande relevant vad gällerär xenotransplanta-om
tion i den kliniska forskningsfasen, frågordär informerat samtyckeom
aktualiseras.

2 Risk of major complication
3 -19Risk of - complication- ° nminor
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En huvudidé i autonomiprincipen Hermerén 1996 143:är s.

"Var och berörs konsekvenserna beslut bör självetten som av av vara
påverkamed och detta beslut; och A den ende berörs beslu-ärom som av

fåbör A det"avgöratet, ensam

Respekt för självbestämmandet innebär för patienten avstårätt atten
från ingå i visst forskningsprojekt, eller avbryta sitt del-att ett att
tagande Helsingforsdeklarationen. Upplysningar denna rättighetom
föregår det informerade samtycket. har framförtsDet rättenatt att
avbryta deltagandet i forskningsprojekt måste ändras det gällernär
xenotransplantation och uppföljning måsteoch restriktioner bliatt
legalt och formellt bindande Welin 1999. Federala riktlinjer i USA
från 1996 f.n. under omarbetning indikerar också uppföljning ochatt
provtagning patienten livslång.bör Skälet till dessa förslag ärav vara
den eventuella risken för överföring smitta till tredje De smitt-av man.

kan aktuella iämnen sammanhanget kan ligga latenta mångaisom vara
år, och det finns således behov långvarig uppföljning och kon-ett av
troll patienten.av

Det kan med andra ord bli problem tillämpa den i Helsing-ett att
forsdeklarationen uttalade avbryta sitträtten deltagande i forsk-att ett
ningsprojekt. Därför blir till självbestämmanderätten relevant i denna
diskussion.

Det finns ytterligare skäl till principen självbestämmande bliratt om
relevant i detta sammanhang. Det kan nämligen diskuteras huruvida ett
informerat samtycke skall lämnas andra berördaäven patientenänav

närstående. Samtycket kan delst.ex. xenotransplantationenav avse som
sådan, dels eventuell uppföljning för del. Om närstående medegen
utgångspunkt från självbestämmandesitt sig uppföljning,motsätter

självbestämmande då patientensväger eller närståen-denvems tyngst,
des

17.3.2 Integritet uppföljning och kontrollsamt

Vämandet integritet innebär skydd dennes tillom ett rätten persons av
privatliv till respekt för åsikter,rätt sinasamt önskningar och vär-
deringar. På så blir integritetsprincipensätt relevant inte baraattgenom
de deltar i forskning xenotransplantation ocksåsom när-utanom
stående, sjukvårdspersonal och personal hand djuren kan fåtarsom om
sin personliga integritet kränkt. Det kan ske det.ex. attgenom
skall/bör/anmodas/förväntas delta i olika former uppföljning ochav
kontroll, där det kan bli aktuellt lämna blodprov eller känsligaatt t.ex.
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personuppgifter, arki-behöver i olika register ellerdokumenterassom
veras.

Integritetsprincipen kan också psykiskagälla den kroppsliga eller
integriteten. såOm vissakroppen helhet, kan män-ärattman menar en
niskor uppfattakanske det integritetkränkning kroppenssom en av
helhet fråntransplantera celler djur ivävnad eller elleratt ettorgan,

vidare perspektiv kanske kränkning människanännu art.en av som
Kränkningen patientens psykiska integritet dåskulle exempelvisav

beståkunna i de för nedsättande kommentarer grundutsättsatt attav
de har fråneller vävnad djur i sin kropp.organ

17.3.3 Rättvisa och patienturval

I eventuell behandlingsfas kan rättviseprincipen bli relevant i etten
samhällsperspektiv avseende fördelning sjukvårdsresurser. Princi-av

ocksåsig gällandegör avseende den enskilde patienten och ställ-pen
ningstagandet till huruvida denna patient skall erbjudas allo- eller
xenotransplantation.

l7.3.4 Avslutande synpunkter

Kommittén har kommit fram till etisk plattform med stöd bl.en av a.
nationella och internationella dokument. Kommittén bådeattanser
kunskapskravet relaterat till behovsprincipen och principen inteatt
skada, tillämpad försiktighetsprincip, bör läggas till grund försom en
våra fortsatta överväganden och ställningstaganden till xenotransplan-
tation.

De principer har diskuterats behöver kompletteras medsom ytter-
ligare principer för täcka vissa särskilda situationer kan med-att som
föra etiska konflikter. Dessa principerna självbestämmande,är t.ex. om
integritet och rättvisa. Dessa principer bl.a. relevanta det kom-är när

till överväganden och ställningstaganden avseende informeratmer sam-
tycke, uppföljning, kontroll, registrering och arkivering patient-samt
urval.

En måstesammanvägning där med utgångspunktgöras från ettman
redovisatöppet kunskapsunderlag och värdeprernisser helhets-gör en

bedömning och ställning till vilket alternativtar totalt ärsett attsom
föredra. Härvid spelar risk/nyttabedömningen grundad på de tidigare
angivna principerna central roll.en

Det kan bli konflikt mellan kravet tolkadgöraen att gott ettsom
krav fram kunskaper ochatt ta kravet inte skada kun-nya att om nya-
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skaper inte kan fram patienter försöksdeltagareoch andratas utan att
måsteriskerar skada. Principema då rangordnas eller avvägning skeen

mellan intressen i konflikt med varandra.





betydelse...faktorer har 297bedömningKommitténsSOU 1999: 120l av som

bedömning faktorer18 Kommitténs av

för ställnings-har betydelsesom

tagandet

Behov,18.1 möjligheter och alternativ

18.l.l Bristen och humanbiologisktannatorgan
material

Kommitténs bedömning: bristenDen nuvarande ochorgan
biologiskt material för transplantation innebär hosbehovannat att

prioriterade patientgiupper svåramed livshotande och kroniska
sjukdomar inte kan tillgodoses. åtgärderYtterligare bör vidtas för att

Ävenöka antalet donatorer. alla tillgängliga donatorer tilltasom
kommer inte hela behovet vävnader och celler attvara av organ,

kunna täckas.

framgårSom redogörelsen för den nuvarande transplantationsverk-av
samheten transplantation framgångsriki dag behandlings-utgör en
metod för livet pårädda förbättraoch livskvalitén för patienter medatt
bristande organfunktion avseende hjärta, njure, lever och lunga set.ex.
avsnitt 4.1. Det problemet i dagens situation den bristandeärstora
tillgången och biologiskt material för transplantation.annatorgan
Denna brist mångamedför patienter inte får den behandling deatt som

i behov vilket i sin lederär till patienter avlider i väntantur attav,
lämplig donator eller tvingas leva med väsentligt livskvalitetsämreen
vad hade varit fallet deän hade kunnat transplanteras. Gapetsom om

mellan antalet tillgängliga donatorer och antalet patienter väntelistan
för transplantation ocksåhar ökat år,under trots att storasenare
ansträngningar har gjorts och kontinuerligt för få fler dona-görs att

förbättrade rutiner, inforrnationskampanjer ochtorer, t.ex. störregenom
benägenhet godta äldre donatorer. Nya behandlingsmetoderatt som

celltransplantation folksjukdomar diabetest.ex. ellermot motsom
neurodegenerativa sjukdomar Parkinsons sjukdom har till följdsom av
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den nuvarande bristsituationen inte heller kunnat utvecklas i den
utsträckning torde ha varit möjligt.som annars

Det i det sammanhangetär olika alternativa vägar mötaattsom
måstebehoven Xenotransplantation alternativ.prövas. Dessutomär ett

måste möjligheterna undanröja orsakerna till eller fördröja den sjuk-att
domsprocess leder till bristande organfunktion preventivsom genom
medicin och andra behandlingsmetoder transplantationän övervägas.
Andra alternativ relevans ocksåoch potential måste bedömas ivars
relation till xenotransplantation åtgärderolika för Ökaär antaletatt
donatorer, användning konstgjorda och odling ochav organ av organ

frånvävnad embryonala stamceller "tissue engineering".

18. l Xenotransplantation behandlingsalterna-som
tiv och komplement

Kommitténs bedömning: Om xenotransplantation kan etableras
kompletterande behandlingsform till allotransplantation,som en

det föreliggerutan acceptabla smittrisker,att än skulle dettaannat
innebära ökade möjligheter komma till med denrätta nuvarandeatt
bristsituationen. Det skulle dessutom kunna innebära möjlig-större
heter utveckla behandlingsmetoder föratt patientgrupper. Dettanya
talar såi fall för möjligheterna med xenotransplantationatt tilltas

och den potentiellaatt de hindervägs och riskernyttanvara mot
kan förutses.som

Xenotransplantation framgåttär medicinsk teknologisom en ny som
befinner sig påännu forskningsstadiet. Fortfarande kvarstår många

frågetecken kring såväl immunologiska och fysiologiska hinder som
risker för smittöverföring. Det ocksåär verksamhet väckeren som
komplexa frågor vårt förhållande till djuren våroch uppfattningom om

själva människor. En bedömningoss xenotransplantation kansom av
med andra ord inte inskränkas till gälla medicinska faktorer.att rent
Etiska, psykologiska, sociala och kulturella implikationer måste också
beaktas vid vårt ställningstagande. Med reservation för vad bedöm-
ningen dessa skilda faktorer kan leda till liggerav potentialen i en
utveckling xenotransplantation just i det förutsättningarav att attger
lösa den nuvarande bristen på och biologiskt material förannatorgan
transplantationsändamål. En utvecklad verksamhet kan nämligen ge
förutsättningar för ökad eller kanske tillräcklig tillgång tillen t.o.m.
transplantat för de behov finns, eftersom uppfödningensom av
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tillgångökadtill behov finns. Enursprungsdjur kan de somanpassas
transplantation förkortaför skulletill och vävnad avsevärtorgan annan

många fungerandeför patienter. Enväntetidema xeno-
möjligheter till i förvägtransplantationsverksamhet vidgadeävenger

utvecklingen behand-främjar den vidareplanerade ingrepp och nyaav
celltrans-tidigare medlingsmetoder nämnda metodernadet.ex.som

cellerdiabetes eller dopaminproducerandeplantation ö-celler motav av
Parkinsons sjukdom.mot

överskådligt grundtid torde xenotransplantation kvar-Under av
stående svårigheter och intebiologiska komplement tillett envara
ersättning för allotransplantation. För dagens och morgondagens

såledespatienter fortsatta ansträngningar för öka antalet donato-är att
teknologin potentialvikt. Men komplement harstörsta ettrer av som en

deni bästa fall kan avhjälpa eller i fall förbättraavsevärtvartsom
bristsituationen.nuvarande

fördjupar iInnan bedömning vilka hinder och riskeross en av som
förknippadekan med xenotransplantation finns det anledning attvara

vilka andra alternativ har diskuterats förnärmare överväga attsom
avhjälpa bristsituationen.

18.1.3 Andra alternativ xenotransplantationän

Kommitténs bedömning: Flera andra alternativ kan bidra till att
minska den nuvarande bristsituationen, olika skäl bedöms demen av
varken för sig eller tillsammans helt kunna avhjälpa denna inomvar
överskådlig tid.

Preventiv åtgärdermedicin och andra för undanröja för-elleratt
dröja orsakerna till bristande organfunktion

Det väletablerat faktum vissa sjukdomarär leder tillett attnumera som
bristande organfunktion påverkas olika livsstilsfaktorer. Tobaksrök-av
ning, alkohol i dåligamängder, övervikt, kostvanorstörre ochstress,
för lite motion de framträdande.är Men andra faktorerävenmest som
brist på sociala nätverk har visat sig ha viss betydelse. Allmänna för-
bättringar folkhälsan förändring människors livsstil iav genom av
dessa hänseenden skulle därför indirekt kunna leda till färre patien-att

behöver transplanteras. Samtidigt det allmänt känt vilka svårig-ter är
heter förknippade med påverkaär människors leva.sättattsom att
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Resultaten dessutom först lång sikt. Stora satsningar riskerar attses
endast påverkanmarginell påbehovet transplantation sikt,kortge av

ändådet viktigtäven de vidtas i syfte höja det allmännaär att attom
hälsoläget i längre perspektiv.ett

Utvecklingen inom sjukvården har lett till i ökad utsträck-att man
ning olika åtgärder kan hindra eller i fall fördröjatypergenom vartav
sjukdomsprocesser leder till bristande organfunktion. T.ex. kansom

kontroll blodtrycknämnas och kolesterolhalten vid hjärt- och kärl-av
sjukdom kontinuerliga och kontroller blodsockerhaltentäta församt av

undvika komplikationer vid diabetes. Samtidigt haratt emellertid för-
finade medicinska metoder lett till i mångadag räddar livet påman
patienter livshotandemed tillstånd, där följdoönskadmen man som en
får funktionsförluster i andra En rimlig bedömning därförär attorgan.
preventiv medicin och de åtgärderandra berört inte inomsom nu en
överskådlig framtid kommer föra med sig behovet behandlingatt att av
med transplantation upphör eller radikalt minskas. Vissa sjukdomar

kan påkalla påverkastransplantation dessutom inte livsstilsfak-som av
relaterade till infektionerär ellertorer, ärftliga faktorer.utan mer

Förfinad gendiagnostik och genterapi kan i framtiden innebära bot
för vissa ärftliga sjukdomar, kommer knappast i någon nämnvärdmen

påverkautsträckning behovet behandling huvuddelen demotav av
sjukdomar leder till bristande organfunktion.som

åtgärderOlika för tillgångenöka påatt och biologisktannatorgan
frånmaterial människor

Som kommittén tidigare har anfört åtgärderolikaär för öka antaletatt
donatorer, informationskampanjert.ex. och bättre organisation,genom
något kontinuerligt bör och kommer vidtas alldeles oberoendesom att

vilka möjligheter xenotransplantation skulle kunna innebäraav försom
komma till med denatt rätta nuvarande bristsituationen. frågaDen som

måste bedömas sådana åtgärderär kan förväntas tillgodose detom
nuvarande behovet och biologiskt material förannatav organ trans-
plantationsändamål.

Med resursförstärkningar kan troligen identifiera ytterligareman
potentiella donatorer vid sjukhusen. En förbättrad och utbyggd
information där utnyttjar TV kan troligen inställningent.ex. göraman
till organdonation hos allmänheten positiv. sådanEn positivmer mer
inställning skulle säkert kunna medföra fler donatorer. I dagsläget får

nämligen avstå från drygt tredjedelman medicinskt lämpligaen av
donatorer på grund det saknas vederbörligt tillstånd.attav
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närstående fram-vid organdonation harersättning tillFörslag attom ge
oacceptabeltfinner detta etisktförts i debatten. de flesta bedömareMen

donationsviljan.för ökadet kan knappastoch väg att attvara en
dåfår blireffekt eftersom detfinns det risk detSnarare att motsatten

Mångafråga något donation. finna det motbjudandeskulleänannatom
ersättning i samband med organdonation och kanske intetalaatt om

tillåta närståendesavliden och vävnader används förlängre att organen
transplantation.

långvariga föregickUnder den debatt ikraftträdandet densom av
år mångatransplantationslagen 1996 fördebattörer uttrycknya gav gav

förändringarna. framstårtveksamhet inför Det därför inte hellerstoren
realistiskt i dagsläget förändringar i de legala förut-övervägaattsom

sättningarna för användning humanbiologiskt material för transplan-av
tationsändamål i riktning anammandet.ex. mot ett ett presumeratav
samtycke.

bristsituationen sådanDen nuvarande dessutomär ävenatt om man
skulle kunna utnyttja samtliga medicinskt lämpade donatorer bland
avlidna patienter skulle det enligt rådade flesta bedömare brist

såvälför hjärttransplantation njurtransplantation.organ som
Nya behandlingsmetoder med celltransplantation diabetes ochmot

Parkinsons sjukdom har behandlingspotential. Om skullestoren man
uppnå framgångarkliniska i nivå med vad förgäller organtrans-som
plantation kommer dock efterfrågan mångfaldigt tillgångenöverstiga

humana celler.
Bristen på för njurtransplantation skulle till del kunnaorgan en

lösas ökat utnyttjande levande donatorer, då skulleettgenom av men
behöva söka donatorer i vidare krets bland patientensän när-man en

stående. Att levande donatorer krav relationnäraacceptera utan en
mellan donator och patient innebär ökade risker för oacceptabla ekono-
miska ersättningar. Dessutom innebär användning levande donatorerav

stympande ingrepp frisk vilket medicinsk-etiskaett en person, av
skäl talar för restriktivitet. återspeglarDetta är synsättstor etten som
sig bl.a. i det restriktiva såvälpräglar förarbetena tillsynsätt som
transplantationslagen den Europakonventionen biomedicinsom nya om
och mänskliga rättigheter. Sverige har dessutom redan i inter-dag en
nationellt mycket hög andel levande donatorer. Mot bakgrundsett

framstårhärav det inte varken lämpligt eller troligt ytterligareattsom
användning levande donatorer någoni nämnvärd utsträckning skulleav
kunna avhjälpa bristen för njurtransplantation. Detsammaorgan
gäller naturligtvis avseende för lever- och bukspottkörtel-även organ
transplantation där användning levande donatorer dessutom innebärav

risker för donatom.större
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En möjlighet diskuteras alltmer använda s.k.är attannan som nu
"non-heart beating donors" NHBD för lung-, njur-, lever-, pancreas-
och Ö-cellstransplantationer. För finnsnärvarande organisation att
omhänderta frånnjurar NHBD vissa sjukhus i Nederländerna,
Storbritannien, Spanien och USA. NHBD innebär svåra etiska över-
väganden, eftersom nuvarande teknik innebär närstående måste till-att
frågas inom mycket kort tidsperiod ca 20 minuter efter kanskeen ett
mycket plötsligt dödsfall till följd hjärtstillestånd. Fråganav om man

fåbör använda NHBD för transplantation i Sverige har diskuterats i
SMER, ansågSMER tills vidare borde avstå från metodenattmen man
på grund de etiska problemen. Man har emellertid ställt sig positivav
till verksamhet i Lund med NHBD för lungtransplantation dären man

mindre ingrepp bestående i insprutningett kall ivätska lung-genom av
säcken kan bevara organfunktionen under längre tid såoch sätten

närstående längre betänkandetid.ge
Om fler människor skulle registrera sig positiva till organdona-som

tion i donationsregistret kan det innebära lättnader och mindre etiska
svårigheter i kontakten närståendemed avseende organdonation, trots

tiden står till förfogande kort. sådanaatt Underär förhållandensom
kan NHBD innebära vissa möjligheter minska bristenäven njur-,att
lever- och pancreastransplantat vid särskilda specialenheter.

I dagsläget torde det krävas organisation med speciell kom-storen
samtidigt såvitt kan bedömas,petens NHBD endast marginelltsom,
påverkaskulle den nuvarande bristsituationen. De tidigare nämnda

etiska problemen i kontakterna med den avlidnes närstående skulle
också kvarstå.

Utveckling för hjärtmassage kanapparat leda tillyttre flerav en att
patienter med akut hjärtstillestånd kan räddas till livet attgenom
blodcirkulationen hållaskan gångi maskinellt till sjukhuset.väg Det
innebär fler patienter kommeratt levande till sjukhuset. En del dessaav
kan räddas med konventionell behandling; för andra kommer det att
krävas hjärttransplantation. Metoden leder således tillen ökaden
efterfrågan Åpå transplantat för hjärttransplantation. andra sidan skulle
de patienter inte kan räddas till livet konventionell behand-som genom
ling eller transplantation kunna bli donatorer för lever-,genom njur-,

eller celltransplantationer.pancreas-
Ett ökat internationellt samarbete inte någotär alternativ i samman-

hanget, eftersom varje land med utbyggd transplantationsverksarnheten
har motsvarande brist på donatorer.
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Konstgjorda organ

siktetagitframför alltharkonstgjorda attUtvecklingen organav
redogjorttidigare harSom vikonstgjort hjärta.åstadkommaförsöka ett

användsvilketHeart-mate®,hjärtstöd,mekanisktfinns detför ettnu
kanomedelbartintehjärtsviktpatienterförtillfällig lösning somsom

två år iHeart-mate® harallotransplantat. överanväntserbjudas ett
visarerfarenheternapatienter,transplantation för vissaväntan men

transplantationsresultatet.försämraranvändningtidslängreatt en
batteritillsatsochkompressorHeart-mate® kräver externextern enen

teknikframtidaomöjligtinteMen detfästas kroppen.kan är attsom
konstgjort hjärta. Detimplanterakan heltinnebärakan ettatt man

överskådlig framtidunderkonstgjorda hjärtanförtalar dock attmesta
livsuppehållande behandling i avvaktananvänds att trans-ensom en

någonmedföratekniken inteDärmed skullekan genomföras.plantation
bristsituationen.förbättring av

dialysbehandling dennjurfunktionupphävdpatienter medFör är
stårlivsuppehållande tills buds i avvaktanbehandling att ettsom

fri-Bloddialys kräverbli tillgängligt.njurtransplantat kan storen
Njurtransplantationvattengenomströmning.stående med ärapparat

både livs-dialysbehandling vadbehandlingsform överlägsen avsersom
Någonkostnader.samhälletspatienten och vad gällerkvalitet för

konstgjordkonstrueraför det skulleutveckling talar attatt ensom
på njurtransplan-kan in i kroppennjure sättsättas ettsamma somsom

finns inte.tat
konstgjordanågon utveckling talar förfinns inte hellerDet attsom

pågår hartidigareleverimplantat kan konstrueras. Här nämnts ensom
fristående därbioartificiell lever i formutveckling apparatav enav en

får grisceller.kolonn med levande Dettablodet ärströmma engenom
xenotransplan-extra-corporeal perfusion börtyp som anses somen av

enligt skulle fungeratation kommitténs ochsynsätt sortssom ensom
levertransplantat blir till-leverdialysbehandling i avvaktan att ett

gängligt.

utgångspunkt från embryonala stamcellerVävnadsodling med
från människa

året forsknings-Under det har det gjorts rad banbrytandesenaste en
insatser avseende kontrollerad utveckling och vävnadsodling med
utgångspunkt från embryonala stamceller. Stamceller har överlevt och

fåförökat sig. har därför allvar börjat diskutera kanMan om man
stamcellema tillutveckla sig specialiserade celler och kanske tillatt
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och med till hela s.k. "tissue engineering". Sådana ellerorgan organ
vävnader skulle sedan kunna användas för transplantation.

Utgångspunkten har varit befruktade doneratsägg som av par som
genomgått in vitro-fertilisering. Alternativt kan testikelceller från abor-
terade pojkfoster användas. Stamcellstekniken innebär omprogramme-
ring livets minsta byggstenar och väcker därför rad ochav en nya
mycket komplexa frågor såväl etisk legal svårig-radEnnatur.av som

måsteheter dessutom överbryggas innan gårdet bedöma teknikensatt
möjligheter. En eventuell klinisk tillämpning vad helaavser organ
bedöms ligga mycket längre fram i framtiden xenotransplantation.än
Den snabbaste utvecklingen sker inom celltransplantationsområdet.
Samhället måste dock först och ställning tillöverväga radta en nya
etiska och rättsliga frågor innan stamcellstekniken eventuellt kan
användas.

Avslutande synpunkter

Sammanfattningsvis kan således konstateras det finns flera alter-att
nativ på olika kan bidra tillsätt förbättra den nuvarande brist-som att
situationen, de olika skäl redovisat kan de inte bedömasmen av som
tillräckliga för avhjälpa denna inom överskådlig tid.att

18.2 Problem människans perspektivur

l8.2.l Inledning

Vi har i föregående avsnitt kommit fram till xenotransplantation kanatt
alternativ för förbättra tillgångenett attvara vävnader ochorgan,

celler. Ett ställningstagande till xenotransplantation måste emellertid
också inbegripa bedömning rad olikartade och komplexaen av en pro-
blem.

Problemen människans perspektiv kan gälla medicinska risk-ur
faktorer immunologiskarör avstötningsreaktioner, fysiologisksom
funktion och överföring smitta. Men det kan också gälla psykologi-av
ska, sociala och kulturella faktorer överskridandenrör artgrän-som av

genetisk modifiering och människans förhållande till djuren.ser,
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18.2.2 Immunologiska och fysiologiska hinder

Kommitténs bedömning: De medicinska problemen med xeno-
transplantation knutna till immunreaktionen kan kommaär attsom

inombemästras inte alltför avlägsen framtid. vissaFör typeren av
ocksåxenotransplantat kan sig tillfredsställande fysio-väntaman en

logisk funktion.

Immunologiska hinder

framgåttharSom kallas den första fasen i avstötningsprocessen, som
någraförstörs inom timmar efter transplantationen,gör att xenoorgan

för hyperakut avstötning. Utvecklingen har under gått snabbtsenare
fådet gäller fram metoder för förebygganär den hyperakutaatt att

avstötningen. framgåttSom kräver denna form avstötning vanligenav
komponenter; upplevs främmande antigen,ämnetre ett som som

antikroppar komplement.och De förebyggande metoderna har inriktat
på påsig påverkaolika dessa komponenter.sättatt
Det finns konventionella, metoder,än temporära, t.ex.om

avlägsnande naturliga antikroppar immunabsorption ellerav genom
plasmaferes eller avlägsnande eller hämning komplementetav genom
plasmaferes och medikamentell behandling.

Den metod för närvarande lovande och vidmestsom anses som
djurexperimentella försök med mottagardjur har godagettapor som
resultat använda från genetisktär modifierade grisar. Dessaatt organ
grisar uttrycker mänskligt äggviteämne hämmar uppkomstenett som av
hyperakut avstötning t.ex. det humana komplementreglerande ämnet

frånDAF. Resultat apförsök det sannolikt de immunologiskagör att
problemen med hyperakut gåravstötning förebygga också hosatt
människor, några kliniska försökäven människor inte harännuom
genomförts.

Huvuddelen de antikroppar medverkar i den hyperakutaav som
avstötningen riktade sockermolekylenär Gala. En metod,mot annan

för närvarande föremål för intresse inomär forskningen, går därförsom
på söka eller fram ursprungsdjur inte har Galaut att sinata som

cellytor. Organen dåskulle upplevas mindre "främmande"som av
patientens immunförsvar och metoden skulle dessutom eventuellt
kunna mildra de faserna i avstötningsprocessen. Det skall docksenare
påpekas tekniken uppnå detta förenat med betydande svårig-att äratt
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heter. Tekniken har hittills endast lyckats och inte kunnatmöss
på någraappliceras djur.större

Sammantaget leder det sagda till utifrånvi dagens kunskapslägeatt -
bedömningen dengör hyperakuta avstötningen sannolikt kommeratt-

kunna bemästras med hjälp någon någraelleratt de nämndaav av
metoderna. Den hyperakuta avstötningen framstår med andra 0rd inte
längre något absolut immunologiskt hinder för genomförandetsom av

xenotransplantation.en
Ett immunologiskt problem hur skall förebyggaannat denär man

akut vaskulära avstötningen "delayed xenograft rejection", som upp-
kommer något dygn efter transplantation. Behandling med immun-en
försvarshämmande mediciner i kombination med användning trans-av

uttrycker humana komplementreglerande hargena organ ämnensom
vid djurförsök med mottagardjur visat påverkasig dessaävenapor som

skeden i avstötningsprocessen. Det harsenare vidrapporterats att organ
sådana försök har överlevt till månader vilket tyder dentre attupp
fördröjda avstötningen kan förebyggas också hos människor. Arbete
pågår också med fram läkemedelskombinationeratt ta med mindrenya
biverkningar.

Andra metoder innefattar

hämning endotelcellsaktivering med hjälp0 av attgenom av gen-
teknik öka uttrycket aktiveringshämmande signalproteiner ellerav

introduktion s.k. skyddande motverkar såvälgenom akti-av gener som
vering celldöd samtsom

biologisk hämning immunreaktionen lokalt i0 transplantatetav
detta med hjälp genteknik fåsatt uttrycka vissa igenom kroppenattav

naturligt förekommande immunhämmande ämnen, det T-t.ex.
cellshämmande Fas-ligand.ämnet

Det finns dessutom andra metoder emellertid inte såännu ärsom
utvecklade det går någonatt göra bedömningatt närmare derasav
potential i det här avseendet.

Vår samlade bedömning forskningsläget det finnasärav att synes
förutsättningar för också problemenatt med fördröjd avstötning
kommer kunna hanteras inom någorlundaatt förutsebar framtid.en

Den hyperakuta och fördröjda avstötningen utspelas huvudsakligen
i transplantatets blodkärl. Eftersom det vid transplantation enstakaav
celler inte överförs några blodkärl modifieras dessa immunologiska
reaktioner vid cellulära xenotransplantationer. Nya resultat visar att
komplementet påverkar celltransplantat,även den immunologiskamen
reaktionen inte likaär omfattande. Vissa celltransplantat har visats
kunna överleva till dagar någonett särskild behandlingupp utanpar av



betydelse...har 307faktorerbedömningKommitténsSOU 1999: 120 somav

vid cellulärareaktionenimmunologiskapatienten. Den xenotrans-
immun-huvudsakligenmedieras i ställetplantationer mottagarensav

enstaka fallceller iimmunosuppression harkonventionellMedceller.
pågår frammånader. medArbeteöverleva i flerakunnavisats att ta nya

sannolikteffektermed selektivaläkemedelskombinationer sommer
härkanförbättra dessa resultat. Dessutomytterligare kommer att man
förriskernaoch minskametoder för förebyggaanvända sig andra attav

inkapslingförbehandling cellerna,gälleravstötning. Det t.ex. avav
lågreaktivatill immunologisktoch implantationcelltransplantatet

såsom kommerhjärnan eller ryggmärgskanalen. Dessutomplatser
cellulära xenotransplan-sannolikt användas viddjur ävenatttransgena

läkemedel och dessa metoderkombinationtationer. En gör attav nya
framstår vid celluläratroligt avstötningsprocessendet att xeno-som

överskådliginom fram-transplantationer kommer kunna hanterasatt en
tid.

den hyperakuta och den fördröjdaOm kan överbrygga avstöt-man
några avstötningsreak-uppkommer efter dagar cellmedieradningen en

bildatstion. Samtidigt angrips transplantatet anti-kropparav nya som
transplantationen.del det immunologiska självasvaretsom en av

något väsentligt avseendeomdiskuterat denna fas iDet är om mera
frånskiljer sig motsvarande reaktion vid allotransplantation. Om inte,

torde den kunna förebyggas dvs. behandling medsätt,samma genom
immunförsvarshämmande behandling.

Senare i förloppet torde del liksom vid allotrans-transplantat,en
plantation, kunna drabbas kronisk avstötning. kroniskas.k. Denav
avstötningen vid allotransplantation inte immuno-enbart beroanses
logiska faktorer på metabola faktorer blodfettshalthögävenutan som

Ävenpåoch högt ålderblodtryck. andra faktorer hos donatomhögsom
lång ischemitidoch kall vid transplantationen kan ha betydelse. Ur

denna skullesynpunkt xenotransplantation kunna till för-snarast vara
del. närvarande effektivFör saknas terapi kronisk avstötningmoten

vid allotransplantation.även
Vid samlad framstårbedömning det troligt ytterligareatten som

forskning sådanakommer kunskaper kommer kunnaatt att attge man
bemästra problemen med avstötning grund immunreaktionen såiav

hög grad inte framstårde längre något absolut hinder förattpass som
xenotransplantation.

Fysiologiska hinder

Hur vävnader och frånceller djur kommer fungeraattorgan,
fysiologiskt i människor har, delvis naturliga skäl, inte varit föremålav
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för uppmärksamhet i forskningen de immunologiskasamma som pro-
Såblemen. länge inte har kommit de immunologiska barriä-överman

med hyperakut avstötning och fördröjd avstötning har inte hellerrema
funnits några direkta möjligheter studera transplantatensnärmareatt
fysiologiska funktion.

Det sagda gäller delvis med undantag för celltransplantationernu
där inte problem med avstötning föreligger vid helasamma som organ
och där celltransplantat i vissa fall har överlevt under längre tid, vil-en
ket möjligheter studera den fysiologiskagett även funktionen. Hit-att
tills har dock ingen patient kunnat botas. De begränsade kliniska
erfarenheterna i kombination såvälmed experimentella teoretiskasom
överväganden talar dock redan i dag för det finns fysiologiskaatt
förutsättningar uppnå terapeutisk effekt detatt gällernärt.ex.en
insulinproducerande celler diabetes och dopaminproducerandemot cel-
ler Parkinsons sjukdom.mot

När det däremot gäller hela återstår många studier innanorgan
konsekvenserna xenotransplantation kan utvärderas i fysiologisktav en
hänseende, eftersom det krävs organfunktionen bibehålls längreatt en
tid så kan och funktionstesteratt utföras. Nyligentas har emel-prover
lertid primatförsök medrapporterats där transplan-transgenaom organ

har fungerat i månader.flerataten såEn lång tid möjligheterpass ger
systematiskt ingåendeochatt studera fysiologiskamera funk-organens

tion. Någon säker kunskap de fysiologiska problemen vid över-om
föring hela till människa torde dock inte erhållas förränav xenoorgan
kliniska försök har genomförts. Varje och kombination mellanart arter

nämligenär unik.
Så mycket kan emellertid konstateras den tillgängliga kunskaps-att

basen inte stöd för det skulle finnas några absolutaatt hinder iger
fysiologiskt hänseende xenotransplantation medmot att njure och
hjärta skulle fungera.kunna Det kan emellertid komma krävasatt
behandling med mediciner och kanske ytterligare genetiska modifie-
ringar ursprungsdjuret för minska vissa fysiologiska skillnader.av att
Vad däremot gäller levern de fysiologiskaär skillnaderna mellan gris
och människa så det enligt kommitténsstora bedömningattpass
framstår i hög grad osäkert de kan överbryggassom inomom
överskådlig tid. Här torde det i stället frågabli lösningartemporäraom
i avvaktan på lever från människaatt blir tillgänglig, de tidigareen t.ex.
nämnda försöken med leverdialys där utnyttjar inkapslade gris-en man
celler eller extra-corporeal perfusion grislever. Vadgenom gällerav en
lunga saknas det kunskapsunderlagännu för någongöra bedömning.att

Sammantaget kan alltså åtminstonesägas för vissaatt typer av xeno-
transplantat kan tillfredsställande funktion möjlig.en vara



har betydelse...bedömning faktorer 309KommitténsSOU 1999: 120 av som

överföring smittaRisken för18.2.3 av

infektionSmittöverföring leder tillKommitténs bedömning: som
måste betraktas fullt tänkbart scenario vid xenotransplanta-ettsom

uppfödning mikro-risk torde kunna hanterastion. Denna genom av
ursprungsdjurbiologiskt definierade djur och testernoggranna av

kontrolloch observationsdjur. Dessutom behövs aven noggrann
åtgärdaidentifieraför tidigt kunna upptäcka, ochattmottagaren en

vidare sprid-eventuell infektion och för hindra eller begränsaatt
någonning. bedömning de medi-Kunskapsluckorna säkergör att av

cinska riskerna för infektion inte främstakan Detännu göras. oros-
endogena retrovirus gris Retrovirus kanhos PERV.ärmomentet

lång gårlatent srnittförande mycket inteunder tid. Det heller attvara
frånbortse risken för överföring hittills okända srnittämnen, attav

smittämnena ändrar karaktär eller de orsakar tidigare inte kändaatt
kliniska syndrom. Diagnostiska sådanakan saknas för smitt-tester

Några säkra slutsatser kan därför inte dras de studierämnen. av som
förhållandetgjorts hittills. Det idag inte har funnit exempelatt man

smittspridning ingen måstegaranti. Infektionsriskema där-utgör
för vårtviktig faktor vid ställningstagande.utgöra en

Allmänt risken för överföring smittaom av

Som beskrivits tidigare finns det hel del medicinska problem för-en
knippade med xenotransplantation har med immunologiskgöraattsom
avstötning transplantatet, risk för överföring smitta och osäkerhetav av
kring den fysiologiska funktionen hos transplantatet. Emellertid detär
problemen har riskernamed för infektion kan leda tillgöraattsom som
problem för tredje och därför potentiellt folkhälso-utgör ettman som
problem, vilket kräver särskilda frånöverväganden utgångs-allmänna
punkter.

Xenotransplantation innebär överför levande biologisktatt man
frånmaterial djur till människa förbigåroch naturliga barriärer mot

främmande smittärrmen. En transplantation skapar lång och intimen
kontakt mellan djurceller och humana celler kan möjliggöra ellersom
underlätta överföring mikroorganismer finns i den transplante-av som
rade vävnaden. Vidare kommer patienten behandlas med immunför-att
svarshämmande mediciner, vilket ökar risken för infektioner och som
dessutom kan möjliggöra överföring srnittämnen inte infekterarav som
människa under naturliga förhållanden. Olika genetiska modifieringar
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ursprungsdjuret, kan nödvändiga för komma förbiattav som vara
immunologiska fysiologiskaoch ocksåhinder, förefaller kunna för-

naturliga försvar infektioner.mottagarens motsvaga
framgårSom vad tidigare har anförts inriktar kommitténav som

sina överväganden och förslag på den kliniska forskningsfasen. Det
ocksågäller i hög våragrad för bedömning smittriskema. Bedöm-av

såledesningen sikte risksituationen det gäller tänkbara klini-närtar
försök påska och hur denna bör hanteras vad gäller riskidentifiering,

riskkarakterisering riskminimering.och
ocksåDet viktigt pekaär den osäkerhet riskerna äratt om som

följden de kunskapsluckor alltjämt föreligger. Denna osäkerhetav som
förtalar samhället gåbör försiktigt framåt småoch medatt steg.

måsteBedömningen också in i globalt perspektiv.sättas ett
Infektioner känner inga Om kliniska försök ändå genomförsgränser.
någonstans, självklartdet fördelär detta sker under kontrolle-en om
rade former med fastlagt regelverk, med möjligheter till relevantett
uppföljning och med demokratisk insyn. Så kallad xenoturism, dvs. att
människor genomgår xenotransplantation i länder regelverk ochutan
med små möjligheter till insyn, måste motverkas.

Hur problembilden utser

Xenoser kan teoretiskt framkallas alla mikroorganismer.typerav av
Man kan således tänka såvälsig virus, bakterier och svampar som
prioner och parasiter smittämnen sådanti sammanhang. Storettsom
samstämmighet torde emellertid råda virus kan ställa tillatt störstom
problem. Risken för överföring bakterier, parasiter, prioner ochav
andra mikroorganismer däremot kunna hanteras använd-anses genom
ning mikrobiologiskt definierade ursprungsdjur,av testernoggranna av
ursprungsdjuret och i förekommande fall celltransplantatet ellerav
olika veterinärmedicinska åtgärder.typer Konsekvensernaav av en
sådan överföring torde också mindre allvarlig, eftersom dessavara
smittämnen sannolikt inte skulle spridas vidare från Vimottagaren.
ansluter till uppfattningen risken för Överföring olikaattoss typerav av
virus den problematiska.är mest

Virus har förmåga snabbt föröka sig och kan bli föremålatt för
genetiska förändringar, rekombination med andra virus.t.ex. Det är
också känt virus kan ändra patogenicitetatt de överskridernär artgrän-

Dessutom saknas i utsträckning effektiva terapeutiskastorser. metoder
för det fall virusinfektion upphov till sjukdom. Ett särskilten ger annat
problem virusinfektionerär inte sällan kännetecknasatt latent fasav en
där inga sjukdomssymptom uppkommer där smittspridning kanmen
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ske. Vid vissa retrovirus kan den latenta fasen sträcka sigtyper av
så lång år.under tidsperiod 30-40 HIV-epidemin detär mestsomen

sådankända exemplet epidemi där smittspridning skett underen en
lång latent fas.

Också för flertalet virustyper emellertid infektionsriskematorde
kunna hanteras. När det gäller de virusinfektioner kan hänföras tillsom

klassiskade dessa i dag väl definierade och det finnsärzoonosema
testmetoder använda. Uppfödning mikrobiologiskt definieradeatt av
ursprungsdjur i anläggningar biosäkerhetsnivåmed hög i föreningen
med användning flera olika för fåranalysmetoder screening virusav av
bedömas minimera risken för flertalet virusinfektioner.

Några återstårvirussorter måste föremålemellertid bli för sär-som
skilda överväganden i riskhänseende.

Det gäller vissa virus visserligen inte har visats kunnatyper av som
föröka sig i humana celler sådanatillhör vidmen som grupper som
genetiska förändringar har påtagligauppvisat förändringar i virulens,
tropism och värddjursspektra. Parvovirus sådanexempelär ett en
virustyp finns hos gris.som

Den främsta potentiella risken dock olika retrovirus.utgör typer av
Retrovirus kan latent smittförande långunder mycket tid, tillvara upp

år.30-40 framgåttSom har delas retrovirus i ochupp exogena
endogena retrovirus.

detNär gäller retrovirus kommer naturligtvis inteexogena organ,
vävnad och celler infekterade med smittämnen dennaär typ attsom av

transplantat. Man haraccepteras emellertid hittills inte kunnatsom
identifiera några sådana virus hos gris.

Vilka infektionsrisker förknippade med endogenaär retrovirussom
gris,hos PERV, har under år föranlett debatt och diskussionsenare

både i vetenskapssamhället och hos policyskapande myndigheter. Det
finns därför anledning PERV särskilt i delavsnitt.att ta ett egetupp

går inteDet heller utesluta upptäcker hittills okändaatt att man nya
Smittämnenavirus. kan dessutom ändra karaktär eller orsaka tidigare

inte kända kliniska syndrom återkom-överskrids. Somnär artgränser
till kan därtill diagnostiska sådanasaknas för smittämnen.testermer

Överhuvudtaget föreligger fortfarande många kunskapsluckor när
det gäller riskerna för infektion. Bristen kunskap i sig riskär en som
måste hanteras, återkommervilket vi till.

Särskilt endogena retrovirusom

Särskilda överväganden krävs frågai endogena retrovirus eftersomom
dessa delär grisens och därför inte kan exkluderasen av arvsmassa
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avel. Det därför med dagens kunskapsläge ofrånkomligtärt.ex.genom
xenotransplantat kommer innehålla eller mindreatt ett störreatt en

mängd PERV. Den frågan blir här i stället vad förekomstenstora av
fårPERV för konsekvenser. Har förmågaPERV infektera humanaatt

celler utanför laboratoriemiljönäven såoch vad har i fall sådanen
infektion för konsekvenser Leder den till sjukdom eller inte

Endogena retrovirusinfektioner patologisk betydelseutananses vara
för den Endogena retrovirus har emellertid i vissa fallarten. kor-egna

artbarriärer dåoch upphov till infektionsat i sin värd. Somgett nya
exempel kan leukernivirusnämnas hos Gibbonapor och katter harsom
visat sig ha sitt sådanai virus hosursprung gnagare.

Åtminstone två olika provirus PERV har visat sig kunna infek-av
humana celler i laboratorieförsök, emellertidtera krävdes särskilda för-

hållanden för infektion skulleatt ägaen rum.
De undersökningar hittills har gjorts patienter har kom-som som

mit i kontakt med levande grisceller vid xenotransplantation har inte
kunnat visa någon förekomst PERV. Antalet undersökta ärav personer
dock för lågt ochännu erfarenheterna uppföljningen inte tillräck-ärav
liga för någonmed säkerhetatt större skall kunna uttala sigman om
riskerna för NågraPERV. säkra slutsatser kan därför inte fråndras de
studier hittills gjorts.som

Metoder för värdering infektionsriskerav

Förekomst srnittärrmen kan påvisas med speciella diagnostiskaav meto-
der, antingen direkt isolering eller indirekt påvisandegenom genom av
specifika antikroppar. Den molekylärbiologiska forskningen har lett till

det under år har utvecklatsatt rad känsliga och specifikasenare en nya
analysmetoder med direktpåvisande smittämnensav arvsmassa.

För säkerställa infektionatt förekommer det viktigt detärom att
mångaanvänds olika och oberoende analysmetoder så olika stadier iatt

infektionsförlopp täcks.ett
Försök med mottagardjur kan användbara i den prekli-apa som vara

niska forskningsfasen för kunna värdera riskerna. Enatt grundförutsätt-
ning för dessa försök skall kunnaatt belysa risken dockär PERVatt
kan infektera apor.

Det finns alltid risk för okända virus uppkommer,atten att nya
smittämnen orsakar tidigare inte kända syndrom eller smittämnenatt
ändrar karaktär och därför inte upptäcks på grund avsaknadenav av
tillgängliga analysmetoder. Användning metoder riktar sigav motsom

virus kan i fall minska riskerna förgrupper detta.vart Somav exempel
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kan metoder syftar tillnämnas upptäcka förekomstenattsom av
specifika transkriptas hos retrovirus.omväntt.ex.enzym,

Kunskapsunderlag för bedömningen de medicinska infektions-av
riskerna

Resonemanget kring riskerna med xenotransplantation vilar
laboratorieförsök med cellodling och tankemodeller olikaom
tänkbara scenarier. Riskerna med PERV för närvarande det främstaär

Fortfarande det emellertid osäkert vilka infektions-ärorosmomentet.
risker förknippade med endogenaär retrovirus hos gris artbar-närsom

Överriären överskrids. huvudtaget finns det fortfarande betydande
kunskapsluckor kräver forskningsinsatser. ocksåDet saknasstorasom
kunskaper infektioners sjukdomsfrarnkallande förmågaom xenogena
och de i så fall kan spridas till omgivningen.om

De flesta det inte torde någonmed säkerhetatt störreattanser
något infektionsriskemasäga med xenotransplantation förrän väl-om

kontrollerade kliniska försök har genomförts och utvärderats. Ett
viktigt vägval blir därför det kunskapsunderlag allt finns itrotsom som

såsig oroande detär bör leda till förbud vidare kliniskaatt ett mot
försök.

För försöka bilda sig uppfattning vilkaatt infektionsriskeren om
förknippadeär med kliniska försök med xenotransplantation harsom

kommittén, förutom studier litteraturen, hearing medarrangeratav en
utländska och nationella se avsnitt 6.4. Företrädare förexperter
kommittén har också aktivt tagit del den internationella debatten iav
frågan deltagande i konferenser och workshopsgenom samt genom
inhämtande dokumentation från andra länder sysselsattaär medav som
utforma policy avseende xenotransplantation. Detta ligger till grunden
för följande bedömning.

Enligt kommitténs mening måste förverkligande deett av
infektionsrisker förknippadeär med xenotransplantation betraktassom

fullt tänkbart scenario. Mot bakgrundett den problembildsom medav
virustyper dagens kunskap framstår direkt kontaktsmittasom ger
utbyte blod eller andra kroppsvätskor den sannolikaav mestsom
smittovägen vid eventuell sjukdom orsakats xenotransplanta-en som av
tion xenos. Riskerna torde kunna hanteras uppfödninggenom av
rnikrobiologiskt definierade djur och ursprungsdjurtesternoggranna av
och observationsdjur. Detta måste kombineras med en noggrann
uppföljning och kontroll syftar till tidigtmottagarenav attsom
upptäcka, identifiera och åtgärda eventuell infektion och fören att
hindra eller begränsa vidare spridning. förhållandetDet idagatt man
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inte funnithar påexempel smittspridning Försik-ingen garanti.utgör
tighetsprincipen talar därför för risken för infektion skall utgöraatt en
viktig vårtfaktor vid ställningstagande.

En bedömning vilka faktorer påverka vårtskall ställnings-av som
tagande kan inte heller begränsas till medicinskade problem visom
hittills måsteVi också beakta vilkaövervägt. psykologiska, sociala och
kulturella aspekter har betydelse vilka etiska och djurskydds-samtsom
mässiga problem för djurens välfärd kan uppkomma.som

18.2.4 Psykologiska, sociala och kulturella faktorer

Kommitténs bedömning: Människors attityd till fortsatt forskning
kring xenotransplantation positiv, det finns vid variationär men en

det gäller inställningen tillnär från djur. Dettaatt ta emot organ
återspeglar den komplexa situationen där medicinskautöver rent
faktorer olika psykologiska,även sociala och kulturella faktorer
spelar in. De tillfrågas deltagande i kliniska måsteförsöksom om
inför sitt ställningstagande till detta få tillräcklig tid för information

psykologiskt stöd bearbeta sina reaktioner införsamt ingreppet.att
Efter transplantationen bör patienterna erbjudas fortlöpande

Ävensamtalsstöd. närstående bör omfattas detta stöd.av

Inställning till xenotransplantationsfdrsiik

Kommitténs undersökning visar positivt fortsattatt man ser
forskning kring xenotransplantation. Av denna framgår vidare detatt
inte finns något massivt motstånd levande biologisktmot att ta emot
material från djur för transplantationsändamål, under förutsättning att
resultat och smittrisker desammaär vid transplantation frånsom
människa. Patienter njurtransplantationväntar i högreärsom
utsträckning positiva allmänheten.än Inställningen till transplantation
från djur påverkas endast i liten omfattning det sigrörav om om en
livshotande situation, ställs inför osäkerhetstörremen om man en
gällande resultat och smittrisk vidän transplantation från människa blir

negativ och osäker. Både allmänhet och patienterman mera väntarsom
njurtransplantation i högreär utsträckning positivt inställda till att ta

celler och frånvävnad djuremot helaän organ.
Som också har framgått bakgrundsavsnittet finns det blandav

människor vid variation uppfattningar transplantationer i all-en av om
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alltifrånmänhet uppfattningen kroppen fungerar maskinatt som en-
med utbytbara delar till får personlighetatt mottagaren en ny genom
påverkan från givaren. Den majoriteten faller sannolikt mellanstora

bådadessa extremer.
patienterDe sannolikt skulle komma frågai för kliniska försöksom

med xenotransplantat har alla transplantation med mänskligaaccepterat
Detta utesluter dock inte del fortfarande kan känna vissattorgan. en

och ambivalens inför transplantationen. Vissa motståndkan kännaoro
avslöja idéer de kanske själva har svårtmot att ochatt accepterasom

kan svåra formulera på begripligtatt sätt.ettsom vara
mångaI gåravseenden det jämföra olika inslag i deatt xenotrans-

planterades situation med dem förgäller allotransplanterade lik-som
patienter med vissaäven andra kroniska sjukdomar. Dettypersom av

tillkommer dock rad ytterligare komponenter måstepatientenen som
förhålla sig till och bearbeta.

Vilka reaktioner väcks inför tanken bryta ellerartgränsemaatt att
ursprungsdjuren eventuellt genmodifieradeär Hur föreställer sig
patienten ovissheten de okända smittriskemarör skulleatt kunnasom
hanteras och hur han/hon ingreppets konsekvenser delvisatt ärser
irreversibla och inte kan ogjordagöras En osäkerhetsfaktorannan
gäller funktionen hos eller cellerna, osäkerhet dockorganet en som
delas mänskliga Ytterligare frågamottagarna hurav ärav organ. en
patienten ställer sig till ursprungsdjurens situation och de etiska frågor

förknippadeär med denna.som
Även transplantat frånredan människa innebär restriktioner iom en

livsföringen med livslång medicinering, provtagning/kontroll och för-
siktighet i vissa situationer tillkommer vid xenotransplantation inslag

troligen ytterligare binder Patientens familj påver-som mottagaren.upp
kas i hög grad, liksom andra kontakter. förhållernära Hur sig dessa och

påfrestningarvilka i relationerna kan förutses Hur kommer rädslat.ex.
för eventuell smitta påverka samlivetatt

Omvärldens reaktioner ytterligareär komponent måste beak-en som
Även vår kultur kännetecknastas. medicinska genombrottom av nya

och tekniska förändringar snabbt kan förändra attitydemasom mot ett
visst fenomen, "pionjärerna"är alltid befinner sig iutsatten grupp som
brännpunkten för mångfald uppfattningar. Medieintresset kringen
xenotransplantationer och denär patient gårstort i klinisktettsom
försök behöver stöd rådoch hur detta skall mötas.
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Konsekvenser resonemangetav

stårDen patient inför ingåvalet i kliniskt försök medatt ettsom xeno-
transplantation såledesbefinner sig i mångakomplex situation dären
olika psykologiska, sociala och kulturella faktorer har betydelse. Med
hänsyn härtill behövs tillräckligt lång förberedelsetid innan patien-en

ställning. lång""Tillräckligt betyder den kan variera mellanten tar att
olika åvilarAnsvaret den med psykologisk kompetenspersoner. person

ingåbör i varje forskarlag.som
Under förberedelsetiden behöver patienten upprepad information

också delvis frånkan variera till måstedär detsom person person men
stå klart patienten uppfattat förståttoch grundvillkoren. Det finnsatt en
risk vissa bagatelliserar eller undviker till sig delatt att tapersoner en
uppgifter för viljan överleva farhågor.alla andra Deöveratt att tar som

"kroppen-som-maskin"-analogin ocksåkan ha benägenhetanammat en
överlåta allt "reparatörema" själva riktigt sig in iatt sättautan att

betydelsen och konsekvenserna försöket. påverkarSjälvfalletav en
transplantation hela inte för egenskaper hosmottagarens attperson,
donatom förs grund upplevelseröver grundsjuk-utan rörav som
domen, de speciella erfarenheterna i samband med transplantationen
och de anpassningar i livsföringen blir nödvändiga och allasom som
bidrar till omformning kroppsbild och identitet.mottagarensen av

När patienten uppfattat förståttoch informationen måste ocksåden
bearbetas så den relateras till patienten själv och dennes situationatt
och patienten möjlighet bedöma sina möjligheteratt mötager att
uppkommande problem. Information och bearbetning sker naturligtvis
inte tvåi efterföljande sammanflätas i fortlöpandesteg utan en process.
De reaktioner väcks informationen måste få formuleras ochsom av
ventileras och information tillföras det behövs. Detta betydernärny att
hjälp och stöd skall både i form fakta och bearbetande samtal.ges av
Även patientens och familj måste få tillgång till detta, dels förpartner

de själva berörs, dels för de kanatt stöd för patienten.utgöraatt ett
Först denna informations-när och bearbetningsprocess färdig kanär

patienten ställning till medverkan i forskningsprojektet,ta dvs. ettge
informerat samtycke eller avböja medverkan. svårigheternaOm för
patienten bedöms bli bör denne aktivt avrådas frånstora delta.att

Tiden sjukhus efter xenotransplantationen, patienten omgi-när är
intresserad och kunnig personal, efterträds konvalescens-ven av av en

medfas viss isolering och intensiv upptagenhet kroppsfunktionema.av
Under denna tid varierar mellan olika patienter, behöver patientensom
fortlöpande bearbeta sina erfarenheter med hjälp utomstående.av en
Även eventuella behöver sådant Sådanastöd.partners samtal kan efter
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hand glesas vid årskontroller bör alltidut bedömningmen en av
patientens psykologiska belägenhet göras.

Om patienten blir svårt sjuk eller smittrisken förverkligasom
behövs naturligtvis intensifierat stöd måste efter varjesom anpassas
patients situation.

18.3 Problem för djurens välfärd

18 .3. l Inledning

En de viktigaste frågorna kommittén harav gälleröverväga hurattsom
xenotransplantation kan påverkatänkas djurens välfärd. Som betonas i
våra direktiv djurskyddsmässigaär aspekter viktiga beståndsdelar i det
underlag bör ligga till grund för vårt ställningstagande.som

Av kommitténs allmänna utgångspunkter framgår fråganatt om
djurens välfärd oberoendeär vilken fas pågår, dvs. den siggörav som
gällande såväli den prekliniska forskningsfasen i den kliniskasom
forskningsfasen och i behandlingsfasen. Vissa djurslag emellertidär
bara aktuella för vissa ändamål. Det gäller den särskilda frågant.ex. om

skall få användas mottagardjur ochapor endast densom som avser pre-
kliniska forskningsfasen. Vi har dock huvudsakligen inriktat vår
bedömning på gris eftersom grisen det djurslagär aktuelltär mestsom

ursprungsdjur.som
Kommitténs bedömning utifrångörs dagens situation och bygger på

vissa antaganden hur djurens välfärd kan tänkas påverkasom deav
olika tekniker och applikationer används eller planeras användassom
inom förhållandevis framtid.nära Mot bakgrunden den snabbaav
vetenskapliga utvecklingen kan förmoda det i framtiden kom-attman

andra tekniker och andra tillämpningarmer deän känner till isom
dag. Bedömningen hur xenotransplantation kan förväntas inverka
djurens välfärd kan då bli en annan.

18.3.2 Etiska aspekter på djurhållning
De etiska aspekterna djurens förhållanden viktiga iär samband med

ställningstagande tillett xenotransplantation.
Det finns i Sverige grundsyn det rimligten ärgemensam attom att

sätta gränser detnär gäller användningen djur för olikaav typer av
försök. Dessa principer framgår djurskyddslagstiftningen. Särskilt iav
19 § djurskyddslagen där det bl.a. framhålls djurförsök endast fåratt
användas i sista hand "endast syftet med cijurförsöket kaninteom
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användningmetodtillfredsställandemed någonuppnås utan avannan
för"intedå minsta möjliga lidande störredjur’Q och med utsätts

absolut nödvändigt".lidande vadän ärsom
djurenmed exploaterabetydelse syftet ärNaturligtvis har det attom

rädda liv.det handlarkosmetiska produkter eller attatt testa omom
detta lättintressenmänniskan önskar tillgodose banalaOm väger mot

djurförsök ävenallmäntvälfärd. emellertiddjurens Det attanses
möjlig-finnsdetvisst lidande försvarbartförenade med närär storaett

minska mänskligt lidande.heter att
bedöm-etiskasådant grunden för dekanEtt synsätt sägas utgöra

prövningViddjurförsöksetiska nämndema.ningar i degörs avensom
skallfrån djurförsökgodkännande etisk synpunktansökan ettavomen

djurskyddsförordningen nämligen hänsynstycketenligt 49 § första tas
å lidandet för"å andra sidantill sidan försökets betydelse ochena

avslåsenligt i bestämmelsedjuret". Ansökan skall andra stycket samma
frånsådan allmän"en användning inte kan angelägen syn-om anses

alltså möjlighetenpunkt". Djurens eventuella lidande skall ställas mot
åstadkomma svårtbota eller lindring för sjuka människor.att

Vid etisk värdering det rimligt jämföra med företeelserär att somen
redan förekommer i Samhället har människan i vissdag. accepterat att

ändamålutsträckning utnyttjar djuren för animalieproduk-egna som
viktigt insetion, biomedicinsk forskning och sällskapsdjur. Det är att

hålls människans inte för djurens skull.alla tamdjur för och Xeno-att
djurtransplantation innebär kommer användas för tillfredsställaatt att

ytterligare mänskligt behov. Om börjar djur föranvändaett ettman
sådant ändamål minimikravdet all tillgänglig kunskapärnytt ett att

åstadkommaoch erfarenhet möjliga förhållandenanvänds för bästaatt
för djuren.

Ursprungsdjuren friska.kommer avlivas fulltde ochnär äratt unga
Om djuren fåhar inte sitt liv ochavkortaträttatt attattman anser
denna har prioritet, leder till xenotransplantation intedeträtt äratt en

Åmöjlig behandlingsmetod. då inte hellerandra sidan skulle man
kunna hålla djur för animalieproduktion.t.ex.

18.3.3 Apor ursprungsdjur och mottagardjursom

Kommitténs bedömning: fåApor skall inte användas som
ursprungsdjur. De kan i begränsad omfattning få användas mot-som
tagardjur under den prekliniska forskningsfasen.
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Förutom grisar den djurart främstär diskuteras i sambandapor som
med xenotransplantation. har förmågaApor till reflexion och medvetna
tankar sig själva individer. Tanken föda förattom attsom upp apor
använda dem ursprungsdjur för transplantation framstår dennasom mot
bakgrund etiskt oacceptabel. Dessutom torde uppfödningsom av apor
med den grad mikrobiologisk kontroll smittskyddsskäl krävsav som av
för xenotransplantation inte möjlig åstadkomma.attvara

Delvis andra överväganden sig gällande det frågangör gällernär om
fåskall användas mottagardjur under den prekliniskaapor som

forskningsfasen. Kommittén väl medvetenär användandetattom av
mottagardjur etiskt komplicerad svårligenär och kan förenasapor som

med den princip djurliv utgår från i bedömningenett gottom som av
ursprungsdjurens välfärd. Sannolikt det såemellertidär vissaatt
immunologiska och fysiologiska reaktioner bara kan studeras hos
människor eller finnsDet brytpunkt under den prekliniskaapor. en
forskningsfasen inte kommernär längre övergå till försökutan attman
med eller kliniska försök på människor. Helsingforsdeklarationenapor
och internationellaandra forskningsetiska riktlinjer kräver sådanai
situationer ändamålsenliga djurförsök, inklusiveatt eventuella försök
på vidtas innan kliniska försök inleds människor. Kommitténapor,
finner det därför befogat i begränsad omfattning skall kunna fåatt apor
användas mottagardjur innan kliniska försök påbörjas. Ensom
förutsättning naturligtvisär antalet användsatt mottagar-apor som som
djur minimeras, djurförsöken begränsadatt är omfattning ochav att

har det så bra möjligt. Utrotningshotadeaporna som arter t.ex.som
schimpanser eller gorillor får självklart inte användas.
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djurliv"18.3.4 Principen "gottettom

grundförutsättningarTre

xenotransplantationKommitténs bedömning: godtaFör att som
från bedömningenteknologi djurskyddsmässiga aspekter bör mynna

sådan"får bedömning kräveri djuren leva djurliv". Enatt ett gottut
åtminstoneenligt kommittén följande grundförutsättningar äratt tre

uppfyllda.

djurskyddslagstiftning,Det skall möjligt följa gällandeatt0 vara
på miljöndjuren skall, oberoende de krav inskränkningar i0 av

srnittskyddsaspekter kan medföra, ha rimlig möjlighet attsom en
sitt naturliga beteende och ha god hälsautöva samten

de genetiska modifieringar ursprungsdjuren kan behövas0 av som
för överkomma immunologiska fysiologiskaoch hinder skallatt
inte effekter medför ytterligare lidande för djuren.ge som

djurskyddslagensI portalparagraf, 2 § djurskyddslagen, djurattanges
skall behandlas väl och skyddas onödigt lidande och sjukdom. Imot

framhållslitteraturen ofta skyddet för djurens välfärd bygger fematt
friheter. frånDessa frihet hunger, och felaktig utfordring,är: törst

frånfrihet frånobehag, frihet skada och sjukdom, frihetsmärta, att
utföra normalt beteende frånfrihet fruktan, lidande ochsamt stress.

Djurens välfärd skall bedömas utifrån djurens behov ochegna
intressen. börMan undvika tillskriva djur mänskliga behov. Kom-att
mittén fångahar försökt bakomtanken bedömning djurens väl-en av
färd formulera övergripande princip djuren skallatt attgenom en om
leva "gott djurliv".ett

Principen "gott djurliv" tillgodoses enligt kommitténsettom
åtminstonemening följande grundförutsättningar kan bedömastreom

bli uppfyllda.

Det möjligt följa gällande djurskyddslagstiftning,är att
djuren skall ha god hälsa och ha möjlighet bete sig naturligt iatt0 en
den miljö där de avlas födsoch samtupp
genmodifiering skall inte i sig leda till lidande förökat djuret.0
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Kan xenotransplantation förenas med gällande djurskyddslagstift-
ning

Kommitténs bedömning: Xenotransplantation torde kunna utföras
inom för gällande djurskyddslagstiftning, svårigheternaramen men
skall inte underskattas. varjeI särskilt fall skall lagensprövas om
krav verkligen kan uppfyllas.

Den nuvarande djurskyddslagstiftningen bygger, nämnts, attsom
djurförsök fåskall användas endast syftet med verksamheten inteom

uppnåskan någonmed tillfredsställande metod. Xenotransplan-annan
tation betrakta djurförsökär i djurskyddslagensatt mening.som

Som kommittén det innebär detta såväl teknologin sådanattser som
varje enskilt försök i forskningsfasema och för den delen varjesom

behandling i eventuell framtida behandlingsfas blir underkastadeen en
prövning inte syftet med verksamheten bot/lindring för patien-av om

eller vinna kunskap för framtidaten patienter kan uppnås medny
någon tillfredsställande metod. Varje alternativ metod kanannan som

"tillfredsställande" blir därmed legalt hinder för tillåtases som ett att
och genomföra xenotransplantation. Kommittén finner sådan ord-en en
ning rimlig och därför djurskyddslagens krav i dettaatt avseendeanser
skall upprätthållas. Bedömningen det finns alternativa metoderav om
till visst konkret djurförsökett utgör xenotransplantation förärsom en
närvarande uppgift för de djurförsöksetiska nämnderna och blir deten
också, vårt förslag blir genomfört, för central beslutsinstans.om en

Vad i konkret fall kanett "tillfredsställandesom ettanses vara
alternativ" får bestämmas i den praktiska tillämpningen. Så mycket kan
dock försägas alternativ metodatt skallatt "tillfredsstäl-en anses som
lande" bör den enligt kommitténs mening vad gäller potential/förväntad
effekt och i riskhänseende någorlunda jämförbar medvara xenotrans-
plantation. Det bör också finnas krav aktualitet. Somett exempel
kan allotransplantationnämnas givetvisatt tillfredsställandeär alter-ett
nativ ofta förhåller det såsig det inte finns någotmen att mänskligt

tillgängligt för patienten inom den kanskeorgan korta tidsperiod som
krävs. Med andra ord skall det finnas konkret och tillämpbar altema-en
tiv metod tillgripa. Alternativenatt bör också någorlunda jämför-vara
bara i livskvalitetshänseende.

De allmänna kraven på djuren skall behandlasatt väl och skyddas
onödigt lidande och sjukdommot uppfyllda, djurförsökanses ettom

har godkänts djurförsöksetisk nämnd se 2 § andra stycketav djur-en
skyddslagen. Kommittén förutsätter ursprungsdjuren kommeratt att

ll 19-1989
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hållas sådant främ-och skötas i god djurmiljö detoch sätt attetten
jar deras hälsa och möjligheter naturligt medbete sig i enlighet deatt

på djurhållningenallmänna kraven djurskyddslagen.i 4 §
djurhållningenEftersom brister i påverka såväl patientens hälsakan

djurens välbefinnande utgår vår fråni bedömning viktigtatt ettsom
tillståndsprövningunderlag för framtida måste vilkaundervara

betingelser ursprungsdjuren och avelsdjuren har föttsavlats,som upp
hållits. djurhållningenoch Brister i får således förutsättas kunna utgöra

grund för avslag ansökningen.en av
Inte heller i övrigt bedömer det finns skäl ändra eller kom-att att

någraplettera bestämmelser i djurskyddslagen. Utgångspunkten bör
med andra ord xenotransplantationsverksamhet skulle kommaattvara

omfattas tillståndsprövning andra djurförsök bådeatt av samma som
vad gäller lämpligheten verksamheten 19se § djurskyddslagenav a
och vad gäller kraven personalens sammansättning och kompetens

20 §se lag.samma
Eftersom gris det djurslag förefallerär aktuell förmestsom xeno-

transplantation i Sverige finns det skäl beröra de krav i djur-att som
skyddsförordningen ställs djurhållningen för gris kapitelse 7.

Grisar används avelsdjur skall möjligt sommartidsom som om ges
tillfälle vistas Srnittskyddsskäl kan emellertid hindra utevistel-att ute.

risken få främmande smittämnen i besättningen. påKravetattser
utevistelser dock inte undantagär "om möjligt" och torde i vissutan
utsträckning kunna kompenseras djurmiljön innanför barriä-attgenom

utformas så den naturliga miljönnära möjligt.ren som
Grisar skall hållas lösgående. Miljön för måsteursprungsdjuren där-

med utformas sådant grisarna kansätt sig fritt.ett röraatt
Grisamas boxar måste också försedda med halm eller annatvara

jämförbart material. svårtHalm helt befria frånär skadliga mikro-att
organismer. Det torde emellertid möjligt syntetisk fram-vägattvara
ställa något strömaterial fritt från smittämnen.ärsom

Den grundläggande bestämmelsen valet djurslag i 2 kap. 1 § iom av
Jordbruksverkets föreskrifter 1998:20 bör gälla inskränkningar.utan
Den torde innebära rättsligaäven grunder uteslutnaatt ärrentapor

ursprungsdjur.som
Sammantaget såledeskan konstateras xenotransplantation tordeatt

kunna utföras inom för gällande djurskyddslagstiftning,ramen attmen
svårigheterde föreligger inte skall underskattas. I varje särskilt fallsom

måste därför prövas xenotransplantation verkligen kan förenas medom
gällande djurskyddslagstiftning. Prövningen skall bl.a. bygga
underlag från inspektionertäta ursprungsdjuren särskiltav genom
utbildad personal. Det i detär sammanhanget viktigt barriär-att

utformas så meningsfull inspektionsystemen möjlig.att ären
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Får djuren rimliga möjligheter bete sig naturligtatt

Kommitténs bedömning: För fåursprungsdjuren skall rimligatt en
möjlighet bete sig naturligt krävs det miljöberikande åtgärderatt att
vidtas för de inskränkningar i den naturligaersätta miljön deatt som
smittskyddsrelaterade kraven på biosäkerhetsnivåhög medför.en
Detsamma gäller avelsdjuren. Skapandet sådan djurmiljö skallav en

förutsättning för tillåta kliniska försök.attvara en

Många åtgärder för stärka biosäkerheten kring ursprungsdjurensatt
avel och uppfödning påverkakan tänkas och i vissa fall inskränka
djurens naturliga beteende, eftersom måstede vistas bakom barriärer.

förutsättningEn för hållandet djur för xenotransplantationsändamålav
därför åtgärderär har vidtagit så långtför det möjligt efter-att ärman

likna djurens naturliga miljö. Detta kan förenat svårigheter.medvara
Eftersom ursprungsdjuren i sig kräver investeringar bör emellertidstora
inte de ekonomiska förutsättningarna hinder i försätta skapandetvägen

sådana miljöberikade uppfödningsanläggningar.av
Vid bedömningen ansökan få genomföraattav en xenotrans-om en

plantation bör uppfödningsanläggningens möjligheter tillgodoseatt
djurens behov naturligt beteende viktig faktor för bedöm-av vara en
ningen.

Vissa åtgärder i samband med avel och uppfödning ocksåkan ge
upphov till griskultingama tidigt kommert.ex. skiljas frånattoro, att
sin I månvad detta kan kompenserasmamma. surrogatmödrargenom
eller motsvarande osäkert.är Däremot bör hållakunna kullsyskonman
tillsammans.

Kommittén finner förutsättning för tillåtandetatt kliniska för-en av
sök förär ursprungsdjuren godtagbaratt djurmiljö kan skapasen gen-

miljöberikande åtgärder.om

Hur påverkar genmodifieringen djurens välbefinnande

Kommitténs bedömning: Genmodifiering ursprungsdjuren ärav
acceptabelt endast under förutsättning den inte medför föränd-att
ringar i djurens beteende eller förändringar leder till obehag,som

eller sjukdom.smärta tillåtandeEtt kliniska försök kräver därförav
tillsynen god ochär djurenatt följs efter genmodifieringen.att upp
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genmodifiering någotEn behöver inte i sig medföra för djuret.lidande
Om den genetiska förändringen påverkar djurens eller fysio-beteende
logi kan dock genmodifieringen innebära försämrad välfärd. Det är
därför såvälmycket viktigt beslutsfattande myndigheteratt som
tillsynsmyndigheter uppmärksamma problemet. Ursprungsdjurär
där genmodifieringen har lett till djurens beteende och fysiologi haratt
ändrats och därför orsakat obehag, eller sjukdom, fåskall intesmärta
användas vid xenotransplantation. kliniskt försök sådanaEtt där djur

avslåsanvänds skall sådanaoch skulle beteende- eller fysiologiska
förändringar hos djuren upptäckas i försök fåttredan harett som
tillstånd måste återkallas.detta kunna En förutsättning för kliniskaatt
försök med xenotransplantation tillåtasskall kunna bör därför attvara
tillsynen god och djurskyddsinspektörerär med erforderligatt
kompetens i grisars beteende fysiologioch följer djuren efterupp
genmodifieringen.

18.4 Identifiering riskfaktorerav

Kommitténs bedömning: En sammanvägning idag kändaav
riskfaktorer leder till bedömningen xenotransplantation helaatt av

sannolikt innefattar fler riskfaktorer celluläraänorgan xenotrans-
Åplantationer och extra-corporeal perfusion t.ex. s.k. leverdialys.

andra sidan kan risk uppfattas acceptabel viden som mer en
livräddande åtgärd. Riskfaktorema skiljer sig beroende vilken

xenotransplantation aktuell, varförtyp individuellärav som en
risk/nyttabedömning varje projekt måstealltid göras.av

18.4.1 Inledning

Även de nuvarande kunskaperna riskerna för överföringom om av
smittämnen vid xenotransplantation inte tillräckliga för kunnaär att

någon säker riskvärderinggöra så går det identifiera och pekaattmera
på vissa riskfaktorer bör vårtbeaktas i slutliga ställningstagande.som
Riskfaktorema får sedan i belysning de psykologiska, socialases av
och kulturella faktorer och de problem för djurens välfärd tidi-som

har berört. får också,De återkommer till i avsnitt 18.5,gare sät-som
in i vidare, allmänt riskperspektiv.tas ett
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18.4.2 Riskfaktorer relaterade till typen av xeno-
transplantation

Xenotransplantation hela innebär behov immunför-störreav organ av
svarshämmande behandling, överföring blodceller och användningav

biologiskt material från djur, vilka samtliga omständig-transgenaav är
heter allmänt förhöjer riskerna. Vid cellulära transplantationersettsom
finns i vissa fall andra möjligheter begränsa riskernaatt t.ex.genom
inkapsling och placering immunologiskt lågreaktiva platser. Vid
extra-corporeala perfusioner t.ex. s.k. leverdialys exponeringstidenär
kortare och särskilda membran kan användas. Om använder "fria"man
celler vid ö-cellstransplantationer överförs färre blodceller frånsom
grisen, mängden immunförsvarshämmande medicin kan lägre ochvara

behöver inte nödvändigtvis använda frånceller djur,man transgena
vilka samtliga omständigheterär sänker riskerna. PERV uttryckssom
emellertid i varje cell och det räcker med virus i cell börjaratt en
föröka sig för infektion skulle kunna uppstå.att en

En sammanvägning idag kända riskfaktorer leder till bedöm-av
ningen xenotransplantation helaatt sannolikt innefattar flerav organ
riskfaktorer celluläraän xenotransplantationer och extra-corporeal per-

Åfusion t.ex. s.k. leverdialys. andra sidan kan risk uppfattasen som
acceptabel vid livräddande åtgärd. Eftersom bedömningenmer en av

infektionsriskema skiljer sig beroende de individuella omständig-
heter föreligger måste det alltid risk/nyttabedömninggörassom fören
varje projekt för sig.

l8.4.3 Riskfaktorer relaterade till patientens behand-

ling

Som redan berört innebär mängden immunförsvarshämmande
medicin riskförhöjande faktor. Risken kan minska medicinernaen om

specifikagörs och huvudsakligen hämmar immunsvaretmer detmot
den vävnad eller de celler har transplanterats.organ, som

Även andra sjukdomar hos patienten kan förhöja riskerna. Det gäller
särskilt patienten har någon form immunbristsjukdom.om av

Testning screening före ingreppet och kontinuerlig och syste-en
matisk uppföljning i efterhand ökar möjligheterna tidigt upptäckaatt
och vidta åtgärder olika incidenter. Därigenommot kan insättaman
förebyggande åtgärder och minska vidare smittspridning.
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ursprungsdjurenRiskfaktorer relaterade tilll8.4.4

råder samstämmighet medförDet allt större att apor ennumera en om
högre smittrisk i jämförelse med grisar.t.ex.

uppfödningbiosäkerhet vad ursprungsdjurensHöga krav gäller
srnittrisker. Anlägg-betydelsefullt för förebygga eventuellaär att

ningama måste barriärsystem.utrustade med olika formert.ex. vara av
också svårt låtaDet kan ursprungsdjuren vistas där de kanatt utevara

komma i främmandekontakt med mikroorganismer luften,genom mar-
ken, foder eller eller människor eller djur.andra De högavatten genom
kraven biosäkerhet kan naturligtvis i djurenskomma konflikt med

till för dem naturlig levnadsrniljö anfört i avsnitteträtt en men som
djurens välfärd går vårdet enligt bedömning vidta olika fomierattom

åtgärder.miljöberikandeav
frånAnvändning transplantat genmodifierade djur kanav vara en

riskfaktor. Människor har naturliga antikroppar grisvävnad. Dessamot
riktade Gala. Retrovirus förökar sig i grisvävnadär mot som

inkorporerar Galet i sitt hölje. innebärDet de naturliga anti-att
kropparna med hjälp komplement kan binda till och förstöra virus.av
Med andra ord kan virusinaktivering ske med mekanismsamma som
den hyperakuta avstötningen.

18.5 Människors uppfattning risker medom

xenotransplantation

Kommitténs bedömning: Xenotransplantation innefattar risk-
Hur konsekvenserna risken förverkligas och hurmoment. utser om

kontrollerbara riskerna framstår avgörande faktorer i risk-ärpass
upplevandet. En beslutsprocess trovärdig öppenhet ochär samtsom

möjligheter till insyn från allmänhetens och offentliga myndig-stora
heters sida förtroendeskapande åtgärderär allmänt kansettsom
främja god kunskapsgrund för människors ställningstagande.en

18.5. 1 Inledning

En bedömning de olika faktorer påverkar vårt ställningstagandeav som
till riskerna med xenotransplantation kan inte bara vila experters
värdering infektionsriskema. måsteHär också beakta faktorerav man
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har med hur människor uppfattargöra risker i sambandmedattsom
och kanske delvis okända teknologier kapitelse 12. Aven dessanya

faktorer måste in i ställningstagandet.vägas

18.5.2 Xenotransplantation i allmänt riskperspek-ett

tiv

Xenotransplantation teknologiär kan förväntasen ny som vara
förhållandevis okänd för det flertalet medborgare. har ocksåDenstora

katastrofpotential det har hävdats den kan upphovatten attgenom ge
till epidemier. Eftersom det i dessa uttalanden främst har talatsnya om
endogena retrovirus påverkar vår vårt DNA kansom arvsmassa man
inte heller utesluta eventuell sjukdom kan påverka kommandeatt en
generationer. råderDet också betydande osäkerhet vilka konsek-en om

srnittöverföring kan leda till. Det finns med andra ordvenser som en en
risk relaterad vårtillär briststor kunskap. De nänmdasom nu

faktorerna påpekar xenotransplantation kan kommaatt upplevasatt
riskfylld. Något den för övrigt delar mångamed andrasom som nya

bioteknologiska metoder genmodifierade livsmedel.t.ex.som
Xenotransplantation innebär emellertid också potentiella möjlig-

heter tillgodose många svårt sjuka patientersatt behov medicin-av nya
ska terapier. Det förhållandet det sigrör teknologiatt om en ny som
kan komma till mångaför patienter leder förmodligennytta till en

gradstörre hos allmänheten. Undersökningaracceptans har visatav att
det finns betydligt större för eventuella risker i sambanden acceptans
med utprovningen läkemedel eller medicinska terapierav nya nya som
ofta ha nyttopotentialstörre detän när gäller tillsatseranses ien t.ex.
livsmedel eller genteknik i allmänhet.

Om människor skall uppfatta riskhanteringen kring xenotransplanta-
tion allvar det viktigttagen är debatten kring de infektions-som att
risker kan förenade med teknologin präglas öppenhet.som Attvara av
det förs offentlig debatt xenotransplantation främjar ocksåen om en
bättre insyn och kontroll i forskningsprocessen inte bara från allmän-
heten och olika offentliga myndigheter från forskareäven inomutan
andra discipliner.

En viktig faktor självaär beslutsprocessenannan att trovärdig.är En
sådan beslutsprocess karakteriseras enligt kommitténs mening attav
många olika aspekter in i bedömningen,vägs beslutsinstansen friatt är
från de aktörer har intressen i utvecklandetstora teknologinsom ochav

beslutsinstansen har mångsidigatt sammansättning.en
En möjlig fara ligger i de kommersiella intressenstora finnssom

inom läkemedels- och bioteknikindustrin, där redan har investeratman
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Risken dettabetydande i xenotransplantation utvecklas. attattsummor
forskningsrön inte kommerkan leda till för företagen "obehagliga"att

måstehärtill allmän kännedom kan visserligen inte uteslutas. Men man
också in betydande sociala samhälleliga implikationer ochde ochväga

fåsådana inteindirekta kostnader döljande resultat skulleettsom av
bara för det enskilda företaget eller industrin i för helaävenstort utan
samhället jfr olyckan Three Mile ledde till betydandeIsland som
indirekta för kämkraftsindustrin förkostnader hela och samhället, trots

ingen till xenotransplanta-kom skada. Mot bakgrundatt attperson av
fårtion bedömas "signalpotential" nämligen räckaha torde detstoren

med det inträffar mindre incident för hela verksamheten skallatt atten
fråga. sådant ifrågasättandei Tyngden i skulle kraftigt förstär-sättas ett

någonkas det skulle visa sig hade försökt dölja incidenten.attom
Sammanfattningsvis kan xenotransplantation i allmäntsägas att ett

fårriskperspektiv bedömas ha betydande inslag kan hänföras tillsom
den s.k. okändhetsfaktom vissaoch inslag kan hänföras till densom
s.k. otäckhetsfaktom. Med andra ord finns det flera faktorer pekarsom
på xenotransplantation kan upplevas riskfylld behandlings-att som en
metod. Eftersom ändåxenotransplantation torde ha stor nytto-anses en
potential mångaden kan bli till för patienter ochatt nyttagenom ge nya
kunskaper kan komma framtida patientgrupper till godo kanstorasom
sannolikt något högre uppfattad risk normalt Vilkaän accepteras.en
konsekvenserna kan bli och vilken beredskap finns för hanteraattsom
dessa har betydelse för hur människor kommer riskernastor att se
med xenotransplantation.

En gedigen beslutsprocess i förening med olika åtgärder detgörsom
möjligt tidigt hanteraupptäcka och incidenter öppenhet ochatt samt
möjligheter fråntill insyn allmänhetens offentligaoch myndigheters
sida förtroendeskapande åtgärderär generellt plan kanettsom
främja god kunskapsgrund för människors ställningstagande.en
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ställningstagande och förslagKommitténs

19 Kommitténs ställningstagande

19.1 Olika vägval

Kommitténs Vårtbedömning: huvudsakliga ställningstagande gäl-
fråganler och under vilka förutsättningar kliniska försökom som

med xenotransplantation tillåtas.skall fråganIden kan i huvud-man
sak välja mellan olika vägar.tre

Kliniska försök förbjuds eller tillfälligt.permanent
Kliniska försök tillåtaskan endast i begränsad omfattning efter

prövning och med tillämpning särskilt regel-en noggrann ettav
verk med krav särskilda försiktighetsåtgärder.
Kliniska försök kan tillåtas efter prövning med tillämpningen av
dagens regelverk.

Kommittén huvudsakliga ställningstagande gäller frågan hur samhället
skall ställa sig till xenotransplantation i den kliniska forskningsfasen,
dvs. och i så fall under vilka förutsättningar kliniska försökom som
skall kunna tillåtas. Enligt kommitténs mening kan frågani den attman
välja mellan olika vägar.tre

Kliniska försök förbjuds eller tillfälligt. Ettpermanent permanent
förbud kliniska försök kan motiveras utifrån principielltmot ett mot-
stånd teknologin sådan, pågrundat övertygelse etiska,mot som av
psykologiska eller socio-kulturella skäl, eller med riskerna redan iatt
dagsläget värderas alltför höga för tillåta vidare forskning. Ettattsom
tillfälligt förbud eller moratorium kan utifrånmotiveras värderingen av
riskerna i relation till de kunskapsluckor finns. Den bakom-som
liggande dåtanken fortsattär preklinisk forskning skall bättreatt ge
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besked vilka och hur riskerna och vad xenotransplantationärstoraom
fåkan för konsekvenser för patienter, allmänhet och djur. Förut-

sättningen för sådan inställning därför det de metoderär atten genom
används i den prekliniska forskningsfasen går få framattsom ett

tillräckligt kunskapsunderlag för riskvärderingen. Ett tillfälligt stopp
kan också motiveras med xenotransplantation så komplexäratt en
teknologi det krävs bredare och djupare samhällsdebatt innanatt en
samhället ställning till kliniska försök kan inledas.tar om

Kliniska försök kan tillåtas endast begränsad omfattning efteri en
och med tillämpningprövning särskilt regelverk medettnoggrann av

försiktighetsåtgärder.krav på särskilda En försiktig intemen
avvisande hållning till xenotransplantation kan motiveras med
hänvisning till hittillsvarande studier och dagens kunskapslägeatt
pekar riskerna med xenotransplantation hanterbaraatt är attmen
kunskapsluckoma bedörrmingengör osäker. Detta till försiktig-manar
het. Samtidigt finns det behandlingspotential bör tillstor tasen som

tillåtandeEtt vissa begränsade och välkontrollerade kliniskavara. av
försök ocksåkan motiveras utifrån bedömning det förstäratten genom
sådana försök det går adekvat värdera vilkasättatt ettsom mer
risker förknippadeär med xenotransplantation. Kunskapsluckomasom
skulle motivera försiktighetsprincipen ligger till grund föratt pröv-
ningen och genomförandet försöken, vilket kräver uppbyggnadav av en
särskild infrastruktur med regelverk, särskild besluts-ett anpassat en
procedur och verktyg säkerställer möjligheterna till tidig upptäcktsom
och adekvat uppföljning incidenter.av

Kliniska försök kan tillåtas efter med tillämpningprövningen av
dagens regelverk. En mindre försiktig hållningannan gentemot
riskerna med xenotransplantation kan motiveras utifrån ståndpunkten

teknologin, kunskapsunderlagetatt även kanske behöverom
kompletteras, inte kan riskfylld eller komplex mångaänanses mer mer
andra medicinska teknologier och det därför inte finns tillräck-nya att
liga skäl särbehandla xenotransplantation.att Prövningen klinisktettav
försök skulle då ske i regionala forskningsetikkommittéer och i djurför-
söksetiska nämnder i enlighet med dagens regelsystem.
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19.2 Kommitténs samlade bedömning och

vägval

Kommitténs ställningstagande: En samlad bedömning leder till att
det inte finns tillräckliga någotskäl för införandet permanentav
eller tillfälligt förbud. Välkontrollerade kliniska försök i begränsad
omfattning tillåtasbör kunna efter prövning meden noggrann
tillämpning försiktighetsprincipen bl.a. förutsätter sär-att ettav som
skilt regelverk införs. sådantEtt vägval förutsätter det i varjeatt
enskilt fall säkerställs principen "gott djurliv" uppfylld.äratt ettom

l9.2.l utgångspunkterAllmänna och etisk plattfonn

framgåttSom har inriktat våra överväganden och förslag kli-den
niska forskningsfasen. Kommitténs ställningstagande har därför endast
bäring frågan vilken hållning samhället bör inta inför före-om
stående kliniska försök innebäroch inget ställningstagande till hur man
bör värdera xenotransplantation inför eventuell framtida övergången
till behandlingsfas.en

Vid ställningstagandet måste särskilt frågabeaktas det äratt om en
forskningsfas där det huvudsakliga syftet vinna kunskap förär att ny
framtida patienter och samhället i Kunskapsperspektivet medärstort.
andra ord dominerande. Vi har därför utgångspunkt våraförsom en
ställningstaganden valt den etiska principen tolkadgöraatt gottom

kunskapskrav. Innebörden kunskapskravetett börärsom attav man
områdenutveckla där det finns potential vinna kunskapstor atten ny

det möjligtgör sikt tillgodose starka hälsorelaterade behov.attsom
Den andra etiska principen har valt utgångspunkt försom som

vårt ställningstagande principen inte skada tillämpadär för-att som en
siktighetsprincip. Den förespråkar införandet teknologisom av en ny
med okända risker eller föreslår regler eller skapar policy försom en
denna, har bevisbördan för den teknologin inte för med sigatt nya
oacceptabla risker. Bevisbördan kan uppfyllas olika Dels kansätt.
det föras bevisning med hjälp vetenskapliga och liknanderapporterav

visar riskerna hanterbara, delsär kan regelsystemet, beslutspro-attsom
och andra inslag i infrastrukturen sådanaomgärdas med skydds-cessen

mekanismer och försiktighetsmått riskerna minimeras.att
En tillämpning försiktighetsprincipen endast sikteav tar attsom

förhindra förändringar kommer konservera rådandeden situationen.att
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Även konsekvenserna bibehålla måste med iatt status tasav quo
bedörrmingen.

Kunskapskravet försiktighetsprincipenoch kan komma i konflikt
fårmed varandra och därför varandra i belysning devägas mot av

faktorer föregåendebedömt i kapitel. Det vägval den avväg-som
ningen leder fram måstetill sedan djuretiskaden och djur-prövas mot
skyddsmässiga principen "gott djurliv" tidigare har redo-ettom som
gjort Påför. grundval den avvägningen och den prövningen görav
sedan kommittén sitt slutliga ställningstagande.

19.2.2 Vägval bakgrund etiska principer ochmot av
andra betydelsefulla faktorer

Den nuvarande situationen med brist och human-annatorgan
biologiskt material för transplantation inte alla patienter inomgör att
prioriterade patientgiupper patienter med livshotande eller kroniska-
sjukdomar fåkan den behandling de har behov Enligt kommitténsav.-
bedömning kan det behovet inte täckas alla tillgängligaäven dona-om

skulle till Med andra ord finns det starkatorer hälsorelateradetas vara.
behov behöver tillgodoses allotransplanta-sätt änannatsom genom
tion.

finnsDet därför berättigade krav olika alternativaatt genom
åtgärder försöka komma till med denrätta nuvarande bristsituationen.
Åtgärderna kan forskning för få fram behandlingsmetoder,attavse nya
där xenotransplantation och "tissue engineering" två exempel.utgör
Men det ocksåkan åtgärdersig beståenderöra i utvecklings- ochom
kvalitetsarbete syftar till förbättra de behandlingsmetoderattsom som
redan finns. Gemensamt dock sökandetär efter kunskap för till-attny
godose starka hälsorelaterade behov.

Kommittén har funnit xenotransplantation i framtiden kan bliatt ett
komplement till allotransplantation, vilket innebär ökade möjligheter

avhjälpa eller i fallatt förbättra denavsevärt nuvarande bristsitua-vart
tionen. De andra alternativ förutom xenotransplantation vi harsom
belyst kan enligt vår bedömning bidra till förbättra situationenatt men

olika skälär inte tillräckliga, åtminstone inte inom överskådligav en
framtid.

Kunskapskravet stöd för fortsatt forskning inomger xenotrans-en
plantation och teknologins behandlingspotentialatt utvärderas i klini-
ska försök. Iden vågskålen ligger värderingen de riskermotsatta ochav
andra problem teknologin kan föra med sig.som

De medicinska problem har samband med immunologiska ochsom
fysiologiska hinder kan visserligen komma bemästras inomatt över-en
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vår överföringskådlig bedömning risken förframtid. enligtMen är av
måste vidarebeaktas. Xenotransplantation kansmitta realitet gesomen

sociala ochanknytning till psykologiska,upphov till problem harsom
åtgärder.särskildafaktorer och kan kräva Dessutomkulturella som

faktorer har medtillkommer psykologiska och sociala göraattsom
risker teknologier.människors uppfattning medav nya

risknivåacceptabel kan skilja sigVad kansom anses vara en
beroende riskbedömningen patienten eller denom avser om avser
andra För patienten kan förväntas ha behand-nyttapersoner. som av

risknivålingen kan högre Riskerna för kontakternäraaccepteras.en
utomstående måste lågaoch andra fördäremot mycket attpersoner vara

risknivå.xenotransplantation skall ha acceptabel tidi-Som vianses en
utgångspunktanfört det kommitténs endast minimala riskerär attgare

får föreligga för kontakter och andra berörda inte själva harnära som
någon direkt behandlingsmetoden.nytta av

svårtförvissoDet siggenerellt infektionsrisk-är att yttramera om
nivån, eftersom skiljerden sig beroende mängd olika faktorer.en
Det krävs därför särskild bedömning varje förprojekt sig. Hären av
kan hänvisas till de riskfaktorer vi tidigare har försökt identifierasom

avsnitt ocksåse 18.4. Kunskapsluckoma någon säker bedöm-gör att
ning riskerna för infektion övergripande inteplan kan göras.ettav
Också vid tillämpning försiktighetsprincipen måste det skeen av en
avvägning utifrån vad vi med beaktande vilka brister detvet men av

i vårafinns kunskaper. Med detta i beaktande måste utifrån dagens
kunskapsläge värdering riskerna dengöra är arten att etten om av
förbud vidare xenotransplantationsförsök behövs.mot

förbudEtt innebär undgår riskerna för infektion medatt man nya
det innebär å andra sidan frånhänder sig möjlig-attxenoser, men man

tillheterna framtida behandling svårt sjuka patienter och därmeden av
tillgodoseende starka hälsorelaterade behov. detI sammanhangetett av

framhållasbör det nationellt förbud inte innebär undgåratt ett att man
riskerna för xenotransplantation utförs i andra länder.xenoser, om

Överföring levande och kanske genetiskt modifierat biologisktav
frånmaterial djur till människa i miljö med nedsatt immunförsvaren

och där naturliga barriärer främmande smittämnenmotman passerar
innebär särskilda risker smittsynpunkt. överföringEn smittämneur av
från djur till människa därför enligt kommitténs meningär fulltett
tänkbart scenario. Med andra ord finns det infektionsrisk ären som
förknippad med xenotransplantation metod. Förekomstensom av en
sådan risk måste därför ligga till grund för de fortsatta övervägandena.

fråganDen avgörande risken kan hanteras eller denär kanom om
bedömas sådan den bör leda till förbud vidareart att ett motvara av en
xenotransplantationsverksamhet.
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Resonemanget kring riskerna vilar laboratorieförsök med cell-
odling och antaganden utifrånolika tänkbara scenarier analogier.om
Riskerna med PERV i dagsläget det främsta Infekte-är orosmomentet.
ring mänskliga celler med PERV har skett i laboratorieförsökav men

förhållandenunder speciella lågverkar tyda förökningstakt.som en
Ännu har inte någon människa visats infekterad med PERV. Detvara
empiriska materialet hittills samlats in, främst undersökningar ochsom
begränsad uppföljning patienter tidigare har genomgåttav som xeno-
transplantation, tyder inte risken den förbud börär arten att ettav
införas. Det problematiskt kunskapsluckomaär fortfarandeär attsom

så De studier harär gjorts också alltför litet patient-stora. ettsom avser
antal för kunna några säkra eller statistiskt säkerställda resultat.att Ige
vilken grad xenotransplantation innebär ökad sannolikhet för
rekombinationer eller virusadaption oklar.är

Kommitténs seminarium smittrisker se avsnitt 6.4eget om
bekräftade den bild angående infektionsrisker vuxit fram under detsom
pågående arbetet bl.a. vetenskapliga artiklar och internationellgenom
debatt. Den bilden framgått vid handen utifråndet dagensattger som
kunskapsläge troligen så infektionsriskenär kan hanterasatt genom
uppfödning rnikrobiologiskt definierade djur,av testernoggranna av
ursprungsdjuret och det biologiska materialet goda rutiner församt
uppföljning och kontroll. Men kunskapsluckoma fortfarande förär

för det skall kunna någonstora säker bedömning.att göraatt
Enligt de flesta bedömare krävs det välkontrollerade kliniska för-att

sök har genomförts och utvärderats innan det med gårsäkerhetstörre
sig vilka infektionsriskeratt yttra förknippade medärom som xeno-

transplantation. Det med andraär ord inte möjligt med enbartatt ytter-
ligare preklinisk forskning frågan infektionsriskerna.ge svar om

En samlad bedömning leder kommittén till det inte i dagslägetatt
finns tillräckliga skäl införa något förbud. Enligt kommitténsatt
mening bör i stället utifrån det hittillsvarande efter-man resonemanget

försiktigsträva inte avvisande hållning till fortsatta kliniskaen men
försök med xenotransplantation.

Om inte osäker vilkaär och hurvet utan riskerna medman storaom
teknologi bör gå försiktigtär fram och till helaen ny man attse man

tiden har möjlighet verksamheten återställaochatt stoppa de oönskade
konsekvenser den kan ha upphov till. Försiktighetsprincipen måstegett
således tillämpningen regelsystemet. De viktigastegenomsyra av
inslagen i det avseendet infrastrukturär väl rustadär hanteraen attsom
de risker och kunskapsluckor finns och tillräcklig handlings-som en
beredskap för bemästra de incidenter kan inträffa.att som

Enligt kommitténs bedömning innebär det nuvarande regelsystemet
inte tillräckliga garantier i det avseendet. Nödvändiga inslag sär-som
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försök, nationellskild expertis vid prövningen klinisktett enav
ändå regelverkbedömningen, fast dynamisktlikforrnighet i ett men

möjligheter fatta formelltsärskilt xenotransplantation, attsom avser
till överprövning saknas. Vi finnerbindande beslut och möjligheter

måstexenotransplantation särbehandlas det intedärför och attatt
prövning i i forskningsetikkommittéerräcker med den dag skersom

djurförsöksetiska nämnder.och
sådan hållningförsiktig kommittén förordarEn genomtänkt, som

nämligen till xenotransplantation omgärdas särskildleder böratt av en
beslutsprocess, särskilt infrastruktur övrigtregelverk och iett en som
främjar möjligheter åtgärdatidigt upptäcka och incidenter.att

förhållande19.2.3 Prövning Vägvalet i till djursav
välbefinnande

måsteSom vi tidigare slagit fast tillåtandekommitténs vägval ett av-
endast välkontrollerade ocksåkliniska försök i begränsad omfattning -

i förhållande påverkantill dess djurs välfärd. ytterligareprövas En
såledesförutsättning principen djurliv uppfylld.är äratt ett gottom

avsnittI 18.3 har vi ställt grundförutsättningar skalltreupp som
uppfyllda för principen djurliv""gott skall till-att ettvara om anses

godosedd. Xenotransplantation skall utföras inom för gällanderamen
djurskyddslagstiftning. ocksåDjuren skall ha rimlig möjlighet atten

sitt naturliga beteende och hautöva god hälsa. De genetiska modi-en
fieringar kan nödvändiga får slutligen någotinte i sig medförasom vara
lidande för djuren.

De försök pågårredan internationellt med xenotransplantationsom
mål innebär ökning antalet försöksdjur. Om kliniska försöksom en av

tillåts kommer detta sannolikt ytterligare intensifiera forskningenatt
också med försöksdjur. kliniskaI den forskningsfasen torde dockman

utgå frånkunna de ursprungsdjur hållsoch avelsdjur användsatt som
godtagbart från djurskyddssynpunkt. viktigtsätt Det djur-ett är att

hållningen dokumenteras i enlighet med de krav allmänt gäller försom
ackreditering och tillsynen regelbunden och utförs kompetentaäratt av
personer.

Enligt kommitténs bedömning förutsätter tillgodoseendeett av
principen djurliv de uppställda grundförutsättningamaett gott att ärom
uppfyllda. Prövningen skall individuellt för varje projekt igöras sam-
band med den särskilda prövningen. För säkerställa sådanatt att en
prövning måste förutsättningarnagörs infogas i själva regelverket.

För det första måste djurskyddslagstiftningen följas för tillståndatt
skall kunna beviljas. Detta primärt fråga för den djurförsöksetiskaär en
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nämnden den efterföljandepröva, prövningen i centralatt men en
beslutsinstans måste också bygga den förutsättningen.

För det andra krävs pådjuren rimligt kan sittsättatt utövaett
naturliga beteende och ha god hälsa. Stränga krav biosäkerhet fåren
inte detta. I denäventyra prövning central beslutsinstans görsom en
skall granskningen hur det föreslagna försöket påverkar djursav
välbefinnande viktigt inslag. ansökan måsteAv framgå hurettvara
ursprungsdjur och avelsdjur har fötts och lever. Vidare måste djur-upp
skyddsinspektörer kontrollera hur djuren beter sig i den miljö där de
hålls. måsteDet också ske kontroll i efterhand, observations-t.ex.en av
djurs beteende och hälsa. En central beslutsinstans föreslås få tilläven
uppgift följa resultatet de försök haratt godkänts. I denupp av som
uppföljningen djurens beteendeutgör och hälsa mycket viktigen
faktor. Negativa följder för djurens beteende och hälsa skall leda till att
tillståndet återkallas och försöket avbryts.att

För det tredje krävs genmodifiering i sig inte leder tillatt ökaten ett
lidande för djuren. En central beslutsinstans bör här haäven särskiltett

för denna grundförutsättning uppfylld.att Det kan skeäransvar genom
prövning dokumentationen i den ursprungliga ansökan. ocksåMenav
här blir djurskyddstillsynen och uppföljningen försöken i efterhand iav
förening med möjligheten återkalla tillståndet, de viktigasteatt insla-
gen.

Under förutsättning det för varje enskilt projektatt gedigengörs en
prövning i enlighet med den beslutsprocess och det regelverk som
skisserats och därvid finner grundförutsättningamaatt attman är
uppfyllda kan kommitténs vägval endast kliniska försök iatt-
begränsad omfattning bör får tillåtas förenlig med principenvara om-

"gott djurliv".ett
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19.3 innebörden kommitténsDen närmare av

vägval

Kommitténs bedömning och ställningstagande: genomförandeEtt
kommitténs vägval innebär särskilt regelverk och andraatt ettav

för implementeringverktyg försiktighetsprincipen skall före-en av
ligga innan de första ansökningarna kliniska försök prövas.om

bestårVerktygen regelverk, central beslutsinstans ochettav en en
därtill knuten beslutsprocess inrättandet xenoregister ochsamt ettav

xenobiobank. En utvärdering och förnyat ställningstagandeetten
skall fårinnan xenotransplantation övergå i behandlingsfas.göras en
I avvaktan remissbehandling våraoch den vidare beredningen av
förslag bör inga kliniska försök genomföras.

19.3.1 Allmänt innebörden kommitténs väg-om av
val

Innebörden kommitténs vägval dagens regelsystem inte inne-är attav
fattar tillräckliga garantier för försiktighetsprincipen får tillräck-att ett
ligt genomslag i tillämpningen. ändamålsenligEn robust och infra-
struktur dessa måstegarantier med andra ord finnas den dagsom ger
den första ansökan kliniskt försök med xenotransplantationett prö-om
vas.

Innehållet sådani infrastruktur består verktyg olikaen av som
ägnade försiktighetsprincipensätt är konkretion. Verk-störreatt ge en

består särskilt regelverk för xenotransplantation,tygen ett sär-av en
skild beslutsprocess för prövning ansökningar kliniska försökav om
med xenotransplantation särskilt xenoregister och särskildsamt ett en
xenobiobank.

19.3.2 Ett särskilt regelverk och andra förutsätt-

ningar

Ett särskilt regelverk

Kommitténs vägval innebär särskilt regelverk för xenotransplan-att ett
tation bör införas. Regelverket gälla under den kliniskaär avsett att
forskningsfasen. Det föreslagna innehållerregelverket de grundläg-nu
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gande bestämmelserna förfarandet och skall så dynamisktom vara upp-
byggt det kan kompletteras med och detaljerade bestäm-att nya mer
melser, framtidaden utvecklingen såoch kunskaper kräver.om nya

Det föreslagna regelverket består särskild lag, xenoprövnings-av en
lagen, reglerar den kompletterande tillståndsprövning skallsom som

förgälla förfaranden xenotransplantation, därtillutgör samtsom en
knuten xenoprövningsförordning. Dessa författningar behandlar i
huvudsak själva beslutsprocessen skall omgärda prövningensom av en
ansökan kliniskt försök, innehåller också vissa grundläggandeom men
bestämmelser informerat samtycke uppföljning och kontroll.samtom
Den centrala beslutsinstansens, xenotransplantationsnämndens, kompe-

och uppgifter regleras också i särskildtens instruktion. Nämndenen
skall kunna utfärdaäven föreskrifter och allmänna råd efter samråd
med Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämn-
den.

Xenoregistret och xenobiobanken skall regleras i särskild lag.en
Det innehålletnärmare i regelverket behandlas allmänt i följande

avsnitt kliniska försök, patientens ställning, uppföljning och kon-om
troll register och biobank. Församt detaljerad redogörelse hän-en mer
visas till författningsförslaget och författningskommentaren.

En central beslutsinstans och särskild beslutsprocessen

För tillse endast välkontrollerade kliniskaatt att xenoförsök genomförs
och det sker i begränsad omfattningatt kommittén det behövsattanser

central beslutsinstans. En särskild nämnd, xenotransplantations-en
nämnden, bör därför tillskapas. Nämnden har viktiga uppgifter i sam-
band med beslutsprocessen slutligt ansökningarpröva klini-attsom om
ska försök med xenotransplantation och medverka till komplet-att
terande föreskrifter och allmänna råd villkor för kliniskasom avser
försök eller ansökningsförfarandet utfärdas. Men nämnden skall också
ha till uppgift följa de försök haratt godkänts i närrmden,upp som

beredningsresursutgöra för regering och riksdag frågori gälleren som
xenotransplantation informera och kontinuerligtsamt bevaka denom
internationella och nationella utvecklingen xenotransplantations-
området.

För redogörelsenärmare nämndens ställning och uppgifteren om
och innehållet i den särskilda beslutsprocessen hänvisas till kapitelom
20.
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xenobiobanksärskildochxenoregistersärskiltEtt en

genomförandetnödvändiga förbedömtTvå verktyg,andra somsom
xenoregister ochsärskiltinrättandetvägval,kommitténs är ett enavav

underlättaskallverktygAvsikten dessaxenobiobank.särskild är att en
kan tydaincidenteråtgärdersnabbaupptäckt och atttidig mot som
smittspåmings-ocksåunderlättarDesmittoöverföring har ägt rum.en

retrospektiva analyser. Ennödvändigagenomförandetarbetet och av
finns ixenobiobankenxenoregistret ochförredogörelsenärmare

kapitel 23.

ställningstagandeförnyatUtvärdering och19.3.3

behandlingsfasinnan

ivad bör gällasigställningstagande har inriktatKommitténs som
godtagit välkontrolle-Vi därvidforskningsfasen. harden kliniska att

genomföras iskall kunnaxenotransplantationkliniska försök medrade
för-för verkställanämnda verktygenbegränsad omfattning, de attom

föreligger.siktighetsprincipen
klini-vinner under denerfarenheter och den kunskapDe mansom

för den värderingligga till grundforskningsfasen skall sedanska av
övergång tillmåste eventuellxenotransplantation ske inför ensom

tillbedrivs syftar bl.a.behandlingsfasen. forskningDen attsom
säkrarefinns. Tankende kunskapsluckoröverbrygga är att ensom

därigenom skall kunnapotential och riskerbedömning teknologinsav
göras.

Vi föreslår får uppgift regeringendärför nämnden till att,att av
utvärdering de kliniska försöktid förflutit, initieravisssedan en aven

blir viktigt under-och den utvärderingen sedangenomförts ettattsom
få användasbedömningen xenotransplantation börlag för somav om

alltsåsjukvården. krävsbehandlingsmetod inom svenskaden Det ett
frånxenotransplantation statsmaktemasställningstagande tillförnyat

dåbedömningen bör alla desida för detta skall kunna ske. Denatt avse
praktiskaaspekter har kunskapsunderlaget och deberört,som men

frånerfarenheterna kliniska försöken innebär beslutsunderlagetde att
får förutsättas ibättre det föreligger dag.änvara som

övergången ocksåinför till behandlingsfas börI övervägandena en
delvis andra bedömningsgrunder principer vad gälleroch styra, t.ex.
allmänna prioriteringar och metoder för resursallokering inom hälso-
och sjukvården. Finansieringsfrågor får tyngd.dessutom en annan
Patientperspektivet i forskningen vägledande kun-detväger äntyngre
skapsperspektivet våra utgångspunkter.jfr kapitel 16 allmännaom
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19.3.4 interimistiskaDen fasen

Under den tid kommitténs arbete pågåtthar har de svenska for-som
skargruppema avståttfrivilligt från till de regionala forskningsetik-att
kommittéma ansöka få bedriva kliniska försök i avvaktanattom
resultatet kommitténs överväganden. Detta har vittnat för-av ettom

fråntroende forskargruppemas sida för det arbete kommitténsom
bedrivit.

Kommitténs förslag kommer skickas remiss och sedanatt utnu
föremålbli för beredning inom regeringen fråganinnan kan under-

ställas riksdagens prövning. Det viktigt den demokratiskaär besluts-att
får gångha sin och alla intressenter får komma till tals iattprocessen

den samhällsdebattöppna xenotransplantation bör följaom som
våra förslag, både inom för rernissförfarandet och andra sätt.ramen
Enligt kommitténs mening bör därför inga kliniska försök genomföras
innan regering riksdagoch därefter har tagit våraställning till förslag.

utgårVi från forskargruppema fortsätter visa den respekt föratt att
den demokratiska beslutsprocessen de tidigare har gjort och deattsom
i avvaktan på riksdagens ställningstagande fortsätter upprätthålla sittatt
frivilliga moratorium. Det torde för övrigt omöjligt under denattvara
interimistiska fasen få tillstånd forskningsetikkommitté attav en
genomföra kliniskt xenoförsök. Några särskilda Övergångsbestäm-ett
melser därför inteär nödvändiga. Ett särskilt regelverk för xenotrans-
plantation och andra verktyg för genomförande försiktighetsprin-ett av
cipen bör kunna föreligga den januaril 2001.
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20 Kliniska försök

20.1 beslutsinstans för prövningEn central

ansökningar kliniska försökav om

20. Allmäntl l xenotransplantationsnämndensom.
uppbyggnad och kompetens

Kommitténs förslag: En central beslutsinstans, xenotransplanta-
tionsnänmden, inrättas med särskild kompetens för ansök-prövaatt
ningar kliniska försök med xenotransplantation.om

våraEnligt våradirektiv främsta uppgifterär avgöraatten av vem som
skall fatta beslut ansökningar framgårkliniska försök. Somom om av
kommitténs ställningstagande vi försiktighetsprincipen kräverattanser

det inrättas central beslutsinstans för dessa ansökningar.att prövaatten
Utgångspunkten endast välkontrollerade försök bör tillåtas.är kunnaatt
Omfattningen försöken ocksåbör begränsas i syfte minimeraattav
riskerna.

En bedömning kliniskt försök med xenotransplantationettav om
skall godkännas kräver kompetens inom olika ämnesområden.raden

framgårDet inte mångfaldden aspekter vi harannatom av av som
försökt belysa tidigare i betänkandet. Vi har framhållitdär att xeno-

måstetransplantation diskuteras utifrån medicinska, etiska, rättsliga
djurskyddsmässigaoch utgångspunkter. Det därför rimligt dettaär att

också återspeglar sig i sammansättningen den instans skallav som
tillåtligheten klinisktpröva försök. Nämnden bör därför haettav en

sådan kompetens den kan förutse och bedöma de medicinska, etiska,att
juridiska och djurskyddsmässiga problem kan uppkomma.som

Medicinsk kompetens kan beroende forskningsprojektdet som-
ansökan krävas såvad gäller skilda fält transplanta-t.ex.avser som-
tion, immunologi, fysiologi, mikrobiologi, infektionssjukdomar och
epidemiologi. Detsamma gäller i princip för den veterinännedicinska
kompetensen.
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krävaskunna bedöma de etiska och rättsliga aspekterna tordeFör att
jurister.medverkan etiker medicinsk etik och djuretik och Ettav

riktigt de djurskyddsmässiga kan dessutombedömande aspekternaav
djurhållning.fysiologi,kräva speciella insikter i bl.a. etologi och För-

vad har kan medverkanuppkomma behov t.ex.utom sagtssom nu avav
psykologer eller andra beteendevetare eftersom uppfattningar rörsom
identitet och kroppsbild har betydelse för bedömningen.

också tidigare framhållitSom har xenotransplantationär en
frågorteknologi väcker rad komplexa behöver diskuterassom en som

och debatteras offentligt. bred folklig förankring tordeEn vara en
förutsättning för xenotransplantation skall kunna tillämpas kliniskt iatt
den utsträckning kan medicinskt uppnåmotiverad. För attsom vara en
sådan förankring det nödvändigt det finns betydande lek-är att ett
mannainslag i nämndens sammansättning. Det finns i övrigtäven ett
betydande allmänintresse få insyn inflytandeoch i beslutsproces-attav

Nämndens sammansättning bör sådan den inger förtroendeattsen. vara
vårhos allmänheten. Enligt bedömning kan detta ske parla-attgenom

mentariskt utsedda ledamöter hälften ledamöterna iutgör änmer av
den särskilda nämnden.

finns ocksåDet intresseorganisationerrad olika sätt ären som
berörda xenotransplantationsverksamheten. vårEnligt uppfattningav
bör emellertid undvika tillsätta särskilda intresseledamöter,attman
något kan leda till alltför polariserad inställning till ansök-som en
ningarna från nämndens sida och dessutom innebär risk för attsom en
besluten inte får auktoritet beroende nämnden inteattsamma upp-
levs tillräckligt självständig förhållandei till olika aktörers intres-som

Den offentliga insynen och debatten i xenotransplantationsfrågansen.
tillgodoses enligt kommitténs bedömning bäst starkt parla-ettgenom
mentariskt inslag i valet ledamöter. Härigenom ocksåmarkeras attav
själva beslutsprocessen vilar starkt allmänintresse och inte kanett

beroende olikasägas särintressen.vara av
Vid utseende expertledamöter i nämnden bör uppmärk-av man vara

den jävsproblematik ligger i forskare själva aktivaärsam attsom
inom xenotransplantation. måste ocksåDet uppmärksammas detatt
finns starka kommersiella intressen med eller mindre anknytningstörre

Åtill forskare. andra sidan forskare inom mångaxenotransplantationär
gånger främstade på området och därför nödvändiga förexperterna att
tillståndsärendet skall kunna bedömas på riktigt Hursätt.ett
avvägningen bör mellan dessa båda tillgöras motstridiga intres-synes

får överlämnas till regeringens bedömande i samband med förord-sen
nandet ledamöter.av

såledesNämnden bör till hälften bestå från radexperterca av en
olika discipliner och till hälften parlamentariskt utsedda lekmän.ca av
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för denneordförande ochfinnasbör det ersättareDessutom somenen
femton leda-antal kanlämpligbåda domstolsjurister. Ettbör varavara

utseddabestå sju parlamentarisktså fall skulle nämndenImöter. av
ordförande ochförutomexpertledamöter,lekmannaledamöter och sex
möjligheterfinnas vissabör detordförande. Dessutomvice att

för särskilda ärenden.andra expertledamöteradjungera

organisationXenotransplantationsnämndens20.1

verksamhetoch

tillsXenotransplantationsnämnden skallKommitténs förslag:
nämndmyndighet. Denvidare organiseras nämn-en egen nyasom

ansökningar klini-dens verksamhet skall, förutom prövning omav
bestå utvärdering kliniskaska försök, bl.a. uppföljning ochav av

försök, kontinuerlig bevakning forskningsläget, utarbetande avav
utfärdande rekommenda-förslag till reformer regelverket samtav av

tioner riktlinjer. xenotransplantation i framtiden bliroch Om eta-en
behandlingsmetod, xenotransplantationsnämnden avveck-blerad bör

las och dess beslutsfunktioner föras till andra beslutsmyndig-över
heter.

fråga måsteNästa hur den centralaavgöras ärsom nya,
beslutsinstansen för xenotransplantation skall organiseras. kanHär man

någratänka sig olika organisationsmodeller. Antingen kan knytaman
nämnden till låta ståredan existerande myndighet och fördennaen
kanslistöd ocksåoch budgetansvar tillskapaMan kan tänka sig attm.m.

förhållanden,helt myndighet under kommittéliknandeen ny mera en
mångas.k. närnndmyndighet. Eftersom det olika myndigheterär ärsom

berörda xenotransplantationsverksamheten kan slutligen tänkaav man
sig modell med myndighetsgemensam nämnd, dvs. flera olikaatten en

stårmyndigheter för kanslistödet och har budgetansvaret. Vid valet
mellan dessa olika modeller bör enligt kommitténs mening följande
omständigheter beaktas.

fårFör säkerställa tillräcklig kompetens i nämnden äratt att man en
viktigtdet ledamöterna och deras har personliga mandatersättareatt

och inte företrädare för viss myndighet. Det bört.ex. som en vara rege-
ringen ledamöterna. Som vi tidigare har skall minstnämntutsersom
hälften dem parlamentariskt utsedda.av vara

Nu nämnda omständigheter talar för nämnden inte knyts tillatt en
befintlig myndighet. såI fall bör nämligen värdmyndigheten normalt
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bestämma för verksamheten och ledamöterna iellerutse vartramarna
fall ha i bestämmande inflytande nämndens verksamhet seöverett
Statskontorets analysmodell i Statens närrmdmyndigheterrapporten
1997:7A Del 611 ff.. fallI särskilt beslutsorgan fattar beslut ietts.

med bindande rättsverkan utanför den organisationeneget namn egna
ocksåden enligt förvaltningsrättsligaär principer betraktaatt som en

myndighet. Vår tanke just den centrala beslutsinstan-är attegen nya,
Ävenfåbeslut sådanskall rättsverkan. denna omständighetsens en

talar för nämnden inte inordnas någonunder befintlig myndighet.att
Dessutom flera olika myndigheter berörda.är Det kan därför vara

svårt inordna nämnden under bara befintlig myndighet. Enatt en
modell med myndighetsgemensam nämnd innebär ocksåemellertiden
problem. Bristande samordning kan lätt skapa situationer där nämnden

fårinte den oberoende och självständiga ställning framstårsom som
nödvändig.

I det sammanhanget kan inte heller bortse från besluts-attman
instanser berör forskningen i betydande utsträckning harsom ansetts

ståböra fria förhållandei till statsmakterna och dess myndigheter, även
den samhälleliga insynen bör god. Inom forskningsornrådetom ärvara

det tradition också så besluten brukar fattas kollektivaattav av
beslutsorgan. Som exempel kan de beslutnämnas fördelningom av
forskningsanslag de olika forskningsråden fattar.som

Den beslutsinstansens huvudsakliga uppgifter innefattarnya pröv-
ning ansökningar få bedriva kliniska försök, uppföljningatt ochav om
utvärdering försöken, bevakning forskningsläget vid behovav samtav
utarbetande förslag till förändringar i de villkor reglerarav som xeno-
transplantationsverksamheten. Det sig såledesrör uppgifter harom som

påverkan på Ävenden forskning kan bedrivasstor området.som om
tanken detär parlamentariska inslaget skallatt betydande skallvara
detta inte möjlighet till politisk styrning justses som en utan som en
möjlighet till insyn från samhällets sida. Vad har talar försagtssom nu

nämnden organiseras självständigatt nämndmyndighet medsom en
kollektiva beslutsfunktioner.

Det dessutom påär det nämnden troligensättet kommeratt att
behövas endast under övergångsperiod. Nämligen i den inledandeen
forskningsfasen teknologinnär dåoch det fortfarandeär föreliggerny
bristande kunskap de konsekvenser kan bli följdenom attsom av
teknologin används. I dagsläget råder det också betydande osäkerheten

hur verksamheten blir, vilket talarstor för inte tillskapaom allt-att en
för fast struktur kring beslutsfunktionema. Vad har talarsagtssom nu
också för nämnden inrättas särskildatt nämndmyndighet.som en

Slutligen det viktigtär utnyttjar hela den befintligaatt kompe-man
inom området. Fleratensen skäl talar därför för nämndatt samma som
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beslutar kliniska försök också tjänstgör utredningsinstans ochom som
förmedlare inom xenotransplantationsforskningen.rönsom en av nya

En liknande organisation har tillskapats i Storbritannien genom
UKXIRA, dock detta i avvaktan lagstöd inte beslutandeatt ärorgan

rådgivande. En nämndmyndighet vårkan enligt mening förenautan
uppgifter beslutande och uppgiftenär utrednings- ochattsom vara en
förslagsinstans.

Om xenotransplantation i framtid blir etablerad formen en mera av
terapi det allotransplantation isätt dag, bör beslutsfunk-ärsom
tionema flyttas till andra myndigheteröver inom sjukvårds-hälso- och
området. I det sammanhanget framhållasbör Socialstyrelsen har till-att

den befintligaöver transplantationsverksamheten och ocksåprövarsyn
medicintekniska produkter medan Läkemedelsverket har tillsynnya
beslutsfunktioneroch det gäller läkemedelnär kliniska läke-samtnya

medelsprövningar och kliniska prövningar medicintekniska produk-av
Det efter överenskommelseter. med Socialstyrelsen. Detsenare en

förefaller därför rimligt beslutsfunktionema i detta skede lämnasatt
någontill eller bådaöver dessa myndigheter. En rimlig utgångspunkt är

xenotransplantationsnämnden avvecklasatt och xenotransplan-närom
tation bedöms etablerad behandlingsforrn.som en

Med hänsyn till de kunskapsluckor finnstagen och med beak-som
tande försiktighetsprincipen bör eftersträva ramverketgöraav attman
och regelsystemet för xenotransplantation så flexibelt möjligt. Detsom
går inte i dag skapa färdigtatt Hela uppbyggnadenett system. av

dess infrastruktur såsystemet, vill, kan behöva ändras ochom man
till forskningsrön och förhållanden med relativtanpassas kortnya nya

varsel. Vi finner det därför lämpligt xenotransplantationsnämndenatt
också får till uppgift föreslå reformer, följa forskningsutvecklingenatt
såväl nationellt internationellt utfärda rekommendationersamt attsom
och riktlinjer det gäller olikanär detaljfrågor, det gäller for-närt.ex.

för ansökningsförfarandet och uppföljningen och kontrollenmerna av
patienterna.

Nämnden bör dessutom bl.a. ha till uppgift följa och utvärderaupp
de kliniska försök genomförs.som
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20.2 Beslutsprocessen

20.2.l Xenotransplantationsnämnden övrigaoch
berörda beslutsinstanser

Kommitténs förslag: En ansökan kliniska försök skall lämnasom
in till och xenotransplantationsnämnden. Som led iprövas ettav
beredningen någotoch innan beslut nivåmeddelas central skall

frånyttrande inhämtas den regionala forskningsetikkommittén och
den djurförsöksetiska Tillståndnämnden. till försöket skall inte
kunna lämnas de sistnämnda beslutsinstansema inte sitt god-om ger
kännande.

föreslåsNämnden få till uppgift klinisktprövaatt ett xenotrans-om
plantationsförsök tillåtasskall eller inte.

Djurförsök i den prekliniska fasen bör inte omfattas xenotrans-av
plantationsnämndens ansvarsområde, bör liksom i dag prövasutan
enbart djurförsöksetisk kommitté och tillståndvad gäller tillav en
verksamheten Jordbruksverket. De djurförsöksetiska kommittéemaav
och Jordbruksverket har emellertid beslutsfunktioner också i den klini-
ska fasen. Användningen ursprungsdjur vid xenotransplantationav
måste nämligen användning djur sådanaför vetenskap-ses som en av
liga och andra ändamål i 19 djurskyddslagen§ avsnittsesom avses
10.5. Med andra ord kommer ursprungsdjuren försöks-att anses som
djur och därmed kommer hanteringen dem omfattas detattav av nuva-
rande regelverket för försöksdjur. Jordbruksverket ocksåhar det över-
gripande för allt djurskydd och för tillsynen kraven iansvaret över att
djurskyddslagen tillgodoses. frågaEn måste därför huravgöras ärsom
beslutsgången bör konstrueras.närmare Vilken instans bör fatta beslut
först

Forskningsetikkommittéema kliniskt försökprövar män-ettom
niska skall godkännas eller avslås. Den forskningsetiska granskningen
sker i princip i fem olika För det första bedömninggörssteg. en av
forskningsprojektets vetenskapliga bärkraft hållbarhet.och Det andra

medför bedömning projektetsteget medför risker för skadaen av om
eller obehag för patienter eller andra försökspersoner. Därefter sker en
uppskattning det förväntade värdet den kunskap projektetav av som
kan tänkas Sedan Vägning riskernagörs för skada eller obehagge. en av

den projektet kan förväntasmot Slutligennytta bedöm-görssom ge. en
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ning vilken information har och samtyckesprocedurengettsav som om
uppfyller de etiska kraven.

Tanken visserligen xenotransplantationsnämnden skallär göraatt
motsvarande prövning i det föreslagna iredan degörssystemet som
olika forskningsetikkommittéerna, villkoren kommer i störreattmen
utsträckning reglerade i författning. Dessutom kommer xenotrans-vara
plantationsnämndens prövning påspecialiserad grundatt vara mer av
den särskilda kompetensen och vila bredare underlag vadänett

i dag möjligt fram hos forskningsetikkommitté. Fråganär att tasom en
uppkommer därför kliniska försök med ocksåxenotransplantationom
skall i forskningsetikkommitté.prövas Kommittén så böratten anser

fallet. Den regionala forskningsetikkommittén bör kunna pröv-vara ge
ningen lokal förankring kan nödvändig för bedömaen att ettsom vara
forskningsprojekts bärkraft. Dessutom bör den forskningsetiska pröv-
ningen ske motsvarande vid andra kliniskasätt typermera som av
försök. Prövningen i forskningsetikkommittén blir med andra ord mera
allmän till sin karaktär. Nämnden har i stället bättre kompetens att
bedöma frågor specifikt xenotransplantation.som mera avser

Vad anförts innebär således ansökan kliniskt för-attsom nu en om
sök med xenotransplantation vårenligt mening såvälbör iprövas xeno-
transplantationsnämnden i de regionala forskningsetikkommit-som
téerna och de djurförsöksetiska nämnderna. Vi bedömer det äratt mest
rationellt frånoch flera utgångspunkter lämpligast ansökningsför-att
farandet inleds hos xenotransplantationsnämnden och denatt ettsom
led i sin beredning ansökningen överlämnar denna för yttrande ochav
prövning till både den tillämpliga forskningsetikkommittén och den
tillämpliga djurförsöksetiska nämnden. sådantMed förfaringssättett
kan uppnå rationell beslutsprocedur och nationell samord-man en en
ning den lokala förankringen går förlorad.utan Samtidigtatt bör det
främja enhetlighet istörre de regionala humanetiska och djuretiskaen
prövningama frågori gäller kliniska försök med xenotransplanta-som
tion.

Det bör förutsättning för vidare prövning hos xenotransplan-vara en
tationsnämnden försöket har godkänts såväl den regionalaatt forsk-av
ningsetikkommittén den djurförsöksetiska närrmden. Med andrasom
ord bör forskningsetikkommittéerna och de djurförsöksetiska nämn-
derna få vad gäller kliniskavetorätt försök med xenotransplantation.
Denna bör ha stöd i författning.vetorätt

Tillståndsplikten enligt den beskrivna beslutsprocessen börnu vara
straffsanktionerad. Dessutom bör det finnas straffsanktioneratett
förbud genomföra xenotransplantation på någotatt inomsätt änannat

för kliniskt försök.ettramen
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målsättning tillståndsprövningen såbör iEn nämnden ärattvara
offentlig möjlig. vissa fall kan dock skyddet patientensIärsom av
integritet till patientsekretessenoch hänsyn hindra full öppenhet.en

fråganVidare kan bli i vissas.k. ekonomisk sekretess aktuellom
vårfall. Enligt bedömning omfattas prövning i det avseendetnämndens

regleringen i 8 kap. § andra 1980:100.12 stycket sekretesslagenav
Enligt den bestämmelsen gäller sekretess i myndighets verksamhet,

består i etisk bedömning biomedicinska projekt innefattandesom av
försök människa, för uppgift enskilds affärs- ochom
driftförhållanden, det kan den enskilde lider skadaantas attom om
uppgiften röjs. såledesBestämmelsen har försetts raktmed ett
skaderekvisit, vilket innebär presumtionen för offentlighet.äratt

20.2.2 utomståendeGranskning experterav

Kommitténs förslag: Prövningen i xenotransplantationsnämnden
skall föregås oberoende granskning utomstående ochtreav en av
oberoende minst skall ha beteendevetenskapligexperter, varav en
eller humanistisk bakgrund. Granskama skall närrmden.utses av

Ansökningsprocessen bör liksom oftast sker med vetenskapligat.ex.
artiklar någragranskas utomstående och oberoende experter,av som
därefter får utlåtande till sådannämnden. En procedur säker-ettge
ställer xenotransplantationsnämnden har beslutsunderlagatt ett gott
och främjar dessutom dess ställning oberoende och självständigsom en
beslutsinstans där problemställningar får sin belysning flera olikaur
aspekter.

Granskningen de oberoende bör inte begränsadexperternaav vara
till medicinsk bedömning projektets hållbarhetvetenskapliga ochen av
dess befarade risker och förväntade börDet skeävennytta. en mera
beteendevetenskaplig eller humanistisk granskning ansökningarna.av
På grund härav bör det ställas krav minst de oberoendeatt en av

har beteendevetenskaplig ellerexperterna humanistisk bakgrund. Ett
lämpligt antal granskare i normalfallet kan stycken. Granskamatrevara
skall nämnden.utses av

A
.
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20.2.3 Frågor överklagandeom m.m.

Kommitténs förslag: Beslut tillstånd eller avslag ansök-om
ningen skall fattas nämnden kollektiv. Ett beslut avslagav som om
skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Det slutliga beslutet kliniskt försök fåskall inledasett eller inte börom
fattas nämnden kollektiv. För beslutförhetenav ställs kravsom att
minst två tredjedelar ledamöterna är närvarande och dessutomav att
minst hälften lekmannaledamötema deltar.av

Beslutet bör bindande och ha rättsverkan klinisktvara att ettsom
försök inte får ansökan avslås.startas Med hänsyn härtill följerom av
allmänna förvaltningsrättsliga principer avslagsbeslut skallatt ett
kunna överklagas den beslutet dvs. sökanden jfrav vadsom avser,

gäller för beslut de djurförsöksetiskasom numera nämnderna.av
Beslutet skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol, i prak-
tiken länsrätten i det län där xenotransplantationsnämnden placerad.är
Prövningstillstånd bör krävas för prövning i kammarrätten.

Det förhållandet närrmden rikstäckande,att är har unik kompe-en
och har betydandetens inslagett parlamentariskt tillsatta ledamöter,av

vilket i sig skulle tala för enbegränsning möjligheterna till Överkla-av
gande, medför överprövningen i praktikenatt oftast kommer att vara av

formell Det normala förfarandetnatur.mer vid avslagsbeslut tordeett
bli detatt görs ansökan tillsenare xenotransplantationsnämnden.en ny

20.3 Reglering villkor och restriktionerav

Kommitténs förslag: I det särskilda regelverket ställs vissa all-upp
villkormänna och restriktioner för genomförandet kliniska för-av

sök. I övrigt bör prövningen i xenotransplantationsnämnden och
nämndens utfärdande detaljerade riktlinjer vilka villkorav mer styra
och restriktioner bör gälla.som

Vilka villkor och restriktioner bör gälla för kliniskt försöksom ett
skiljer sig bl.a. beroende vilken xenotransplantationtyp det ärav
fråga och vilket ursprungsdjur kommerom användas. Dess-attsom

medför utvecklingenutom kunskaper kontinuerligtatt kommernya
fram. Av dessa anledningar framstår det mindre lämpligt i lagsom att
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transplantations-detaljerade kraveller förordning ställa t.ex.upp
och olikaursprungsdjursammansättning, uppfödningenteamets av

villkor ochåtgärder Prövningen vilkaför uppföljning och kontroll. av
främsti ställetför visst försök börrestriktioner skall gälla ettsom

falleti enskilda ochnämndens beslut detavgöras attgenomgenom
detaljerade riktlinjer för vissanämnden kan utfärda typert.ex. avmer

projekt.
bör det särskilda regelverket lägga fast vilkaDäremot yttre ramar

villkor ochför nämndens prövning bör gälla. Vissa allmännasom
därförrestriktioner skall i detta.anges

få för sin prövningFör nämnden skall tillräckligt underlagatt ett
i särskilda föreslås finnasskall det regelverket bestämmelser angersom

innehålla. vårt förslag tillvad ansökan kliniskt försök skall Ien om
påxenoprövningsförordning angivande analys-ställs bl.a. krav av

smittspåming,metoder för för uppföljning och kontroll, vilkenprogram
information närståendelämnats till försökspersonen och samtsom en
redogörelse och dokumentation uppfödningen ursprungsdjur.av av

Vidare vårtgäller enligt förslag till xenoprövningslag allmänen
rambestämmelse för nämndens prövning där hänsyn bl.a. skall tilltas
risker med särskilt iakttagande skyddsåtgärdervilka och försiktig-av
hetsmått vidtas. ocksåkan Enligt rambestämmelsen gäller attsom
nämnden vid sin prövning särskilt försöketskall beakta hur kan väntas
påverka djurs välbefinnande och hälsa.

Dessutom framgår regelverket allmän bestämmelse förord-iav en
ningsform krav uppföljning och kontroll bestämmelsersamtom om
informerat samtycke.

Vårt förslag inrätta särskilt xenoregister och särskildatt ettom en
xenobiobank för också med sig behov reglera befattning medattav per-
sonuppgifter och biologiskt provmaterial har samband härmed. Isom
övrigt finner kommittén nämndens prövning enskilda projekt ochatt av
de övriga inslagen i den särskilda beslutsprocessen säkerställer att
erforderliga villkor och restriktioner för kliniska försök kommer att
ställas Efter viss tid har förflutit och erfarenheter harattupp. nya vun-
nits har nämnden möjligheter utfärda detaljerade riktlinjeratt mer om
vilka villkor och restriktioner bör gälla.som

,

~
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21 Patientens ställning

21.1 Särskilda insatser för inhämtande av

informerat samtycke

Kommitténs bedömning och förslag: Inhämtande informeratav
samtycke till kliniska försök med xenotransplantation kräver sär-
skilda insatser det gäller informationensnär innehåll och det gäl-när
ler hur informationen och samtycke inhämtas.presenteras Informa-
tionen och samtycket skall också dokumenteras skriftligen. Huvud-
dragen de särskilda insatserna skall regleras i författning.av Det
finns inte behov bygga föratt oberoende rådgiv-ettav systemupp
ning eller användande speciella informatörer. Däremot börav en

med psykologisk kompetens knytas tillperson forskarlaget.

21 1 1 Inledning. .

I direktiven framhålls överföringatt vävnader och fråncellerav organ,
djur till människa innebär nya-och svårbedömda risker för patienten,
särskilt i den inledande experimentella fasen den kliniska forsknings-
fasen enligt vår terminologi, och det därföratt särskildär vikt attav
det skapas förutsättningar verkligen möjliggör informeratsom ett sam-
tycke. vårtI uppdrag ingår därför överväga och föreslåatt vilka sär-
skilda insatser krävs för informeratatt samtyckesom ett skall kunna
inhämtas.

21 1 Vilka särskilda insatser kan behövas.

En första fråga behöver diskuteras såledesär vilkasom särskilda insat-
bör krävas detnär gällerser som samtyckesproceduren i jämförelse

med vad krävs vid kliniska försök i allmänhet.som Det förhållandet att
xenotransplantation medicinsk teknologi kan innebärasom ny ochnya
svårbedömda risker naturligtvisär något måste framgå informa-som av
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föruniktknappasttill tilltänkte försökspersonen,tionen den ärmen
sådan.teknologin som

då kanxenotransplantation detomständigheter vid tän-Vilka är som
inhämtandegällersärskilda insatser detmedföra behovkas närett av

någramening finns detEnligt kommitténsinformerat samtyckeav
framhållas.särskilti sammanhanget böromständigheter det detsom

föreligga riskomständigheten det kanViktigast torde den att envara
kontakter.för tredje främst för försökspersonens Men ävennäraman,

överskridandeomständigheten xenotransplantation innebärden ettatt
på männi-och därmed ljuset skillnaderna mellanartgränser sätterav

någotoch djur viktig i det här sammanhanget. Dettaskan andra årär
människorstidigare har belyst i samband med redogörelsen försom

måsteföreställningar transplantationer. beakta hurDessutomom man
allmänheten generellt teknologier den typmera ser nya av som
xenotransplantation

Vi bedömer därför det finns behov särskilda insatser. Föl-att av
jande punkter berörs i det följande.närmare

Informationens innehåll,
hur informationen inhämtas,och samtyckepresenteras
tidpunkten för inhämtande samtycke,av
krav förnyat gång,samtycke under projektets
särskilda formkrav och
behov särskild författningsreglering.av

21 Informationens innehåll.1.3

Det naturligtvis betydelse informationen innehåll.vad har förär storav
När det gäller xenotransplantation finns det anledning särskiltatt
betona det information vad känt och vadäratt ärges om som som
okänt eller osäkert det gäller de risker kan förknippadenär som vara
med Så långtverksamheten. det möjligt innehållabör informationenär
vilka utfallsrisker kan aktuella, risk förtyper över-t.ex.av som vara
föring smittämnen vid direkt kontaktsmitta såoch hur dessa i fallav

åtgärdermed olika kan förebyggas eller minimeras. informationenI bör
också betonas kunskapsunderlaget för närvarande bristfälligt ochäratt

därför finns kunskapsluckor. Informationen skall med andra ordatt
innehålla både vad och inte påriskerna baserat devet vetman om

vetenskapliga på för allmänheten begripligtrönensenaste ettmen
språk.
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innehålla något immunologiska ochdeInformationen bör även om
åtgärderföreligga och vilkakan tänkasfysiologiska problem somsom

dem.krävs för bemästraatt
kringfå information proceduren hurdessutomPatienten bör om

ord bör det lämnas kort-xenotransplantaten tillvaratas. Med andra en
vilkenför ursprungsdjuren föds och lever,fattad redogörelse hur upp

förgenmodifiering eventuellt kan ha vidtagits och hur systemetsom
kvalitetskontroll säkerhet transplantaten uppbyggt.och ärav

innehållaviktig del informationen bör knutet tillEn ärannan som
såför uppföljning och kontroll efter ingreppet. Patienten börsystemet

långt fådet möjligt förutse information vad uppföljningen ochär att om
närstående.kontrollen kommer innebära för del och för hansatt egen

kan sig vilka intervall provtagningar kom-Det medrörat.ex. om som
vilka kommer och vilkaägaatt att testertasmer rum, prover som som

åtgärderutföraskommer vilka kommer vidtas vidatt samt attsom sym-
Överhuvudtagetpå eventuell överföring smitta. inforrna-börtom av

innehållationen vilka restriktioner för patientens framtida livsföring
genomförande xenotransplantationen kan tänkas medföra,ettsom av

skyddsåtgärder vid sexuellt och förbud doneraumgänget.ex. mot att
blod eller vävnader till människor.andra

21. l Proceduren kring hur informationen sente-pre
och samtycke inhämtasras

Enligt MFR:s riktlinjer bör det förfarandetnormala tilltänktaattvara
fårförsöksdeltagare både muntlig och skriftlig information forskom

ningsprojektet innan någotde fattar beslut deltagande. Enligt kom-om
mitténs mening finns det särskild anledning betona viktenatt att ettav
sådant förfaringssätt verkligen följs forskningsprojektvid rörsom
xenotransplantation. Den skriftliga informationen bör självfallet vara
skriven för lekmän begripligt språk och inte lång.alltförett vara
Försökspersonen ocksåbör få information vid flera tillfällen. Här kan

också tänka sig modell där det först övergripandeman en ges en
information och detaljerad och individualiserad inforrna-senare mer
tion.

Som framhållits i avsnitt 18.2.4 det viktigt också fårpatientenär att
hjälp och stöd bearbeta informationen, dvs. relatera den till sinatt egen

och speciella situation. reaktionerDe väcks infonna-person som av
tionen måste få uttryckas och ytterligare information tillföras detnär
behövs. Tillräcklig tid för måstebearbetningen också anslås. En person
med psykologisk kompetens bör knytas till forskarlaget för utgöraatt

stödfunktion och samtalspartner för patienterna och deras när-en

l2 19-1989
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stående. påMed tanke xenotransplantationens komplexa börnatur
patienter få svårigheterbedöms avrådashantera ingreppetstora attsom
från delta.att

Kommittén ocksåvill betona vikten det bedömninggörsav en av
patientens förmåga följa olika rekommendationer compliance.att
Det mycket viktigt patienten förhåll-är motiverad följa deäratt att
ningsregler och riktlinjer rådergäller, eftersom det speciella biolo-som
giska omständigheter vid mångaxenotransplantation och kanpersoner

berörda. förstås ocksåDet viktigtär säkerställa viljanattvara att att
delta försöketi inte bottnar i otillräcklig information eller i patien-att

inte har förstått eller tagit till sig informationen.ten
En särskild fråga informationen eller möjligheter tillär komplet-om

terande information bör lämnas från forskningsgruppen fri-av en
stående informatör. Som framgåtthar det rekommendationergörs om

patienter fåbör möjlighet till information från oberoendeatt källaen
såväl i Kennedy-rapporten i Nufñeld-rapporten.som

Kommittén har för inte någon sådanlärrma rekommenda-stannat att
tion. En uppbyggnad från transplantationsteamet oberoendeettav

för information rådgivningoch innebärsystem ganska stor apparaten
och torde förenat med svårigheter genomföra någor-stora attvara
lunda praktiskt Frågan ocksåsätt. vadär har vinna byggaatt attman

sådant Den bärande måstetankenett infonna-system.upp attvara
tionen därmed både blir eller i utåtfall framstårvart sett tro-som mer
värdig den skulle lämnas någonän någraeller knutna tillärom av som
forskargruppen eller transplantationsteamet. Men enligt kommitténs
mening bygger pådetta väl formalistisk Detett synsätt. avgörande
måste i stället trovärdigheten och innehållet i den informationvara

lämnas och inte faktiskt lämnar den. gårDessutomsom rentvem som
det inte heller bortse från inom forskargruppen återfinnsatt denatt
krets har kunskaper projektetsstörst olika delarav personer som om
och därmed även de risker och möjlighetervet det kanmest om som
innebära.

Däremot bör återkommer till, utforma påregelverketman, som
sådant det säkerställssättett den informationatt länmas till deatt som

tilltänkta försökspersonerna adekvat ochär vederhäftig. I regelverket
bör också klart framgå det personliga den enskilde forska-ansvar som

har i detta hänseende.ren
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informeratför inhämtandeTidpunkten2l.l.5 av

samtycke

Xenotransplantation det diskuteratsmed bl.a. harI samband ett sam-om
sjuk.innan patienten blir allvarligt Dettycke skall lämnas redan är

i kliniskaså patienten samtycker till deltasjälvklart det krävs attatt att
i förvägförsök Xenotransplantation, krävamed attattmen personer

sjuk-allvarligsig, innan de faktiskt har drabbatsbestämmer rent enav
står rim-inför konkret valmöjlighet knappastdom och verkligen ären

framstå både olämpligt, patientorimligt ochligt. Det skulle som om en
frånfråni behov transplantat, redan början skulle avskurenett varaav

sådan genomgå försökmöjligheten i situation med xenotrans-att etten
långt frågan inteplantation, därför patienten i tidigare skede näratt ett

sådanaaktuell har nej till försök.sagtvar

21.l.6 förnyatKrav samtycke

föremålXenotransplantation för för intensiv forskningnärvarandeär
erhållsi världen. kunskaper och erfarenheter kontinuer-Nyarunt om

ligt, fortfarande kunskapsluckorna Det därför viktigtär är attstora.men
påverkakunskaper smittriskema kan tänkas försöks-t.ex.nya om som

beredvillighet medverka i forskningsprojekt rörattpersonemas som
Xenotransplantation kommuniceras vidare till dem för förnyat inforrne-

samtycke. framgåAv regelverket bör sakliga förändringar i kun-rat att
skapsläget kräver förnyat fråninformerat samtycke försökspersonemas
sida. Vad har gäller emellertid enligtredan i dag MFR:ssagtssom nu
riktlinjer.

21.1.7 Särskilda formkrav och behov författ-av
ningsreglering

Mot bakgrund den vikt bör läggas vid informationen ochav som
inhämtande frivilligt samtycke finner kommittén det finns skälattav

föreskriva såväl informationen samtycket bör dokumenterasatt att som
skriftligen. Muntlig information bör i psykologäven närvaroges av en
eller motsvarande. ocksåDet finns behov reglera inforrna-ett attav
tionsplikten och samtyckesproceduren i författning.
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21.2 Information närståendetill och andra
berörda

Kommitténs bedömning förslag:och Information ocksåbör ges
till patientens närstående. De bör däremot inte ha någon vetorätt
eller motsvarande till medbestämmande.rätt Motsvarande bör gälla
för andra berörda Tredje "informerade samtycke" börgrupper. mans
i stället handhas samhället utfominingen regelverketav genom av
och beslutsprocessen.

21 .2. 1 Information till närstående

Som har framgått är omständigheterna xenotransplanta-gören av som
tion speciell medicinsk teknologi det kan föreliggasom ny att poten-
tiella risker för patientens närstående eller andra kontakter, främstnära
vad sexuella kontakter. På grund härav måste ocksåavser överväga
vilken information och vilket "medbestämmande" bör gälla försom
dessa personer.

Närstående blir i hög grad berörda de restriktioner och inskränk-av
ningar i livsföringen patienten kan drabbas följdsom av som en av en
xenotransplantation. De kan också bli berörda den uppföljning ochav
kontroll den registrering kansamt följa, särskilt incidentsom om en
inträffar.

Med beaktande hur berörda närstående således börav är ävenpass
Åtminstonefåde del informationen. bör detta gälla för deav ärsom

allra berörda,närmast makar, registreradet.ex. eller andrapartners per-
varaktigt sammanbor med patientensoner under äktenskapslik-som

nande förhållanden. Informationen bör kunna ske antingen muntligen
eller skriftligen. Den bör anpassad till målgruppen och innehållavara

redogörelse för de risker och möjligheteren xenotransplantationsom
kan innebära, vad uppföljningen kan innebära för deras del inne-samt
fatta redogörelse för patientens levnadsrestriktioneren och hur dessa
kan tänkas påverka närstående. I patientens informerade samtycke till

delta i kliniskt försökatt bör ingåett medgivande närståendeett attav
får del informationen.av

Det förhållandet det föreligger skyldighetatt informeraatt när-en
stående innebär naturligtvis inte de någonharatt eller någonvetorätt

form till "medbestämmande".rätt sådanannan En förav tredjerätt man
principielltär tveksam och mindre lämplig. I stället bör samhället ha ett
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för tillgodose tredje intressen i dessa avseenden. Detattansvar mans
bör ske utformningen regelverket och beslutsprocessen.genom av

21.2.2 Information till andra berörda grupper

Även andra blir berörda xenotransplantationsverksamheten.grupper av
sjukvårdspersonalDet gäller särskilt och de har hand uppföd-som om

ningen Ocksåursprungsdjur. fåde bör del informationav av om even-
tuella smittorisker åtgärderoch vilka bör vidtas för förebyggaattsom
eller minimera dessa. Deras respektive arbetsgivare bör ha föransvaret
informationen och åtgärdervilka för uppföljning och kontroll kansom
bli aktuella.

21.3 Urval patienterav

Kommitténs bedömning: Vilka xenotransplantionsförsöktyper av
kan tillåtas skall avgöras xenotransplantationsnärrmden.som av

Detta urvalet patienter till de inledande försöken.styr av

överväganden21.3.1 i internationella rapporter

Nuffield- rapporten

I betonar mångarapporten medicinska innovationer inteatt ärman
framgångsrikaomedelbart och detta mycket väl kan gälla föratt xeno-

också.transplantation Dessutom framhåller försök medattman nya
behandlingsmetoder i sig innebär okända och oförutsägbara risker. I
samband med behandlingen frågan hur i det läget skall kunnaav man
skydda de första patienternas välfärd uttalas det endast kanatt anses
acceptabelt erbjuda xenotransplantation helaatt till patienterav organ

saknar effektiv, alternativ behandling. I pekas patien-som rapporten
i behov hjärttransplantationter kan komma iav som en grupp som

fråga. En pekas patienter med njursviktär inteutannan grupp som som
längre kan behandlas effektivt med dialys. såledesDet sig "1iv-rör om
räddande försök". Enligt ocksådetär med hänsyn till denrapporten
potentiella folkhälsorisken svårt försvara andra försök på människoratt

sådanaän syftar till rädda liv patienter alternativaattsom utan
behandlingsmetoder.
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Kennedy-rapporten

Vad gäller urvalet patienter till framhållsde inledande försöken attav
eftersom endast terapeutiska försök så måstekan bli aktuella fram-det
stå troligt någonde till för försökspersonernaär samtidigtatt nyttasom

de allmän kunskap. Vilka patientgrupper bör komma isom ger ny, som
fråga kan enligt mycket väl variera beroende vilken terapirapporten

aktuell.ärsom
Kennedygruppen patienter sådöende eller sjukaäratt attanser som

de knappast får någon behandlingen inte bör väljas. Det inteärnytta av
för patienternas bästa delta och det innebär prövningsämreatt en av
teknologin sådan. I framhålls del patienter kom-rapporten attsom en

vilja delta det osannolikt behandlingsmetodenäratt trots att ärattmer
till deras Frågan fåde bör delta först frågaoch främstnytta. ärom en
för professionell, medicinsk bedömning och för den etiska prövningen i
samband med den konkreta ansökningen kliniskt försök.om

Sammanfattningsvis kan således konstateras det i Kennedy-att
betonas ställningstagandet få sårapporten mycket kunskapattmera

möjlig svårigheternapekar förlita sig påattsom attgenom man
döende eller svårtmycket sjuka patienter i de inledande försöken.

21 .3.2 Kommitténs överväganden

Frågeställning och etisk konflikt

Frågan vilka patienter bör komma frågai för de inledandeom som
kliniska försöken etiskt komplicerad.är I viss utsträckning kan härman
tala motsättning mellan ställningstagandet såvinna mycketom en att
kunskap möjligt från varje försöksstudie tonvikten läggs vidsom
maximering studierna bör välkontrolleradenyttan, och för-välav vara
beredda och ställningstagandet endast godta patienter riskeraratt som
sitt liv och saknar alternativ behandling tonvikten läggs vid mini-som
mering skada, endast i dessa situationer kan med beaktandeav man av
försiktighetsprincipen någon risk eftersom patienternas behovta väger
så tungt.

Läggs tonvikten vid kunskapsmaximering talar det för välja för-att
sök med kan påtaglig symtomlindring och livskvalitetshöjningsom ge
t.ex. cellulära xenotransplantationer i syfte bota diabetes eller Par-att
kinsons sjukdom eller njurtransplantationer, medan tonviktenom
läggs vid minimering skada så bör endast försök livräddandemedav
behandling väljas hjärta, "leverdialys" brygga till dess lever-attsom
transplantation med från människa kan genomföras.organ
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måste också Helsingforsdeklarationens bestäm-I det sammanhanget
iEnligt bestämmelse skall patientenmelse i artikel 3 in. dennavägas

behandling. skallforskningsstudie alltid bästa möjliga Hur manen ges
patientgrupper i beaktandedetta krav det gäller valetnär attav avse

åtminstone överskådlig måsteallotransplantation under tid varaanses
främst patienter i behov njur-"bättre behandling Detta gäller aven

eftersom i patientgrupper medtransplantation, de högre grad andraän
pådialys allotransplantation.hjälp kan väntaav en

terapeutiskEftersom det uteslutande kommer signästan röraatt om
så måste också erfa-forskning det finnas vetenskap och beprövaden

lyckas ochrenhet grundad förväntan försöket kommeratt att attom
får någon sjukvårdspersonalpatienten det. Läkaren ochnytta av annan

har skyldighet tillvarata patientens får intebästa och kompro-atten
missa i det för förhänseendet det bättre för forskningen elleräratt
samhället.

vårtUrvalet patienter enligt förslagav

fråganDen avgörande det med beaktande smittriskemaär ärom av
acceptabelt välja patientgrupper har alternativ behandlingatt som en
och därigenom åtgärder.inte i behov livräddande Förutsätt-ärsom av

dåningen xenotransplantation för dessa kanär utgöraatt grupper en
behandlingsmetod påtagligmedför symtomlindring och livskva-som en
litetshöjning. Möjligheter erbjuda dessa patientgrupper delta iatt att
kliniska försök skulle medföra förutsättningar för betydligt väl-mera
kontrollerade och välplanerade studier fårenbart förlita sigän om man

kliniska försök med akuta patienter alternativ "the option ofutan
last resort".

Som tidigare anfört i samband med identifieringen riskfaktorerav
avsnittse 18.4 innefattar troligen xenotransplantation helaav organ

generellt plan fler riskfaktorer cellulära xenotransplantationeränett
Åoch extra-corporeal perfusion. andra sidan kan risk uppfattasen som

acceptabel vid livräddande xenotransplantation. Eftersom risk-mera en
faktorema skiljer sig beroende vilken xenotransplantationtyp av

måsteaktuell, ändå individuell risk/nytta-bedömningär varjesom en av
projekt göras.

måsteDet därför i första hand frågabli för xenotransplantations-en
nämnden vilka xenotransplantationsförsökavgöra kanatt typer av som
tillåtas. Nämndens ställningtaganden i tillståndsfrågan kommer i sin tur

urvalet patienter till de inledande försöken.att styra av
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21.4 Särskilt patientgrupperutsatta

Kommitténs Underårigaförslag: patienter och patienter som
grund psykisk störning förmågasaknar lämna samtycke skallattav
få delta i kliniska försök endast det föreligger synnerliga skälom
med hänsyn till deras behov. Innebörden härav patient-är att utsatta

kommer ingåkunna kliniska xenoförsök enbart i säll-attgrupper
undantagsfall och i fall inte kunna delta i inledandedesynta vart

försöken. fårDeltagandet inte ske underårigesden psykisktellermot
stördes vilja. Samtycke skall lämnas den har företrädarätt attav som

underårigeden eller den psykiskt störde i personliga angelägenheter.

21.4. l Inledning

Enligt direktiven skall särskilt fåbarn bör delta i försököverväga om
med xenotransplantation. Våra ocksåöverväganden bör avse personer

grund psykisk störning förmågasaknar lämna samtycke.som attav
Underåriga och grund psykisk störning saknarpersoner som av

förmåga lämna samtycke till åtgärdermedicinska oftaatt iär utsatten
ställning och i behov särskilda skyddsregler jfr 8 § transplanta-t.ex.av
tionslagen. Det också bör restriktiv medattanses attman vara
använda dem försökspersoner i kliniska försök. Frågan därförärsom

de överhuvudtaget tillfrågasbör deltagande i de inledande klini-om om
ska försöken med xenotransplantation. Samtidigt förhåller sådet sig att
bristen för transplantation till bam svårsärskilt och barnärorgan

har därför mycket vinna xenotransplantationsom attgrupp att
utvecklas till terapi.en ny

21 Frågans.4.2 behandling i internationella rapporter

Nuflield-rapporten. I rekommenderas barn inte ingåbör irapporten att
de inledande försöken. Denna rekommendation skall bakgrundmotses

barn inte bör anlitas försökspersoner,att forskningen medav som om
resultat kan utföras människor. Enligtsamma torderapportenvuxna

nämligen de främsta problemen ha med avstötning, vilkagöraatt är
desamma för barn och Samma rekommendation beträf-görsvuxna.
fande grund psykisk störning saknar förmågapersoner som av att
lämna samtycke.
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Kennedy-rapporten. rekommenderas barn ochI rapporten att perso-
förmågagrund psykisk störning saknar lämnaattner som av sam-

fåtycke inte bör åtminstonedelta i de inledande försöken, inte förrän
någorlundahar kunnat konstatera behandlingsmetoden ärattman

säker och effektiv.

21 .4.3 riktlinjer forskningMFR:s avseende

utsatta grupper

Enligt MFR bör grundprincipen för forskning med utsatta grupper vara
följande. Syftet forskningenmed skall få fram kunskaperattvara som

relevanta för de forskningär hälsobehov; skall inteutsatta gruppemas
påutföras lika kan utföras andragärnautsatta grupper som grupper -

det skall finnas kunskapsvinst inte erhållaskan sätt.annaten som
En önskan inte delta skall självfallet respekteras.att

Som räknas barn, senildementa, utvecklingsstörda,utsatta grupper
psykiskt sjuka, i emotionell kris, med nedsatt med-personer personer
vetandegrad, Omhändertagna samhället,är etc.person som av

21 .4.4 Kommitténs överväganden förslagoch

Vi bedömer de första kliniska försöken med xenotransplantation kanatt
utföras beslutskompetenta och det därförattvuxna, personer nor-
malt saknas särskilda låtaskäl barn och andra delta iatt utsatta grupper
dessa. Regeln bör därför underåriga och grundattvara personer som

psykisk störning förmågasaknar lämna samtycke inte i inled-av att
ningsskedet fåbör delta i kliniska försök xenotransplanta-som avser
tion. Detsamma bör gälla för andra utsatta grupper.

Möjligheten få delta i kliniska försök kan bot lind-elleratt som ge
ring hälsotillstånd emellertid ocksåär rättighet inte börav ens en som

Åtminstoneundanhållas för särskilt patientgrupper. förstadeutsatta om
försöken i visst projekt effektiva så bot eller lindringär del-ett att av
tagande patienters hälsotillstånd kan förväntas det sig oskäligt ochter
orättfärdigt något absolut förbudsätta särskiltatt mot att utsattaupp
patientgrupper får delta. såledesDet sig uteslutanderör situationerom

patientperspektivetnär mycket i den kliniskaväger forsk-äventungt
ningsfasen.

I sällsynta undantagsfall, det föreligger synnerliga skäl med hän-om
till deras behov, föreslår kommittén därför underåriga ochävensyn att

de grund psykisk störning saknar förmåga lämnasom attav sam-
tycke skall kunna få delta i xenoförsök. Deltagandet skall iett vara
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överensstämmelse med deras vilja. Samtycke skall lämnas denav som
har företräda dem i personliga angelägenheter.rätt att
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Uppföljning22 och kontroll

Patienten22. l

Kommitténs förslag: sinXenotransplantationsnämnden har vid
prövning godkänna för den uppföljning tänktäratt attramarna som

vid genomförandet viss studie. Forskargruppen haräga rum av en
det primära det uppkommer misstankeansvaret att rapportera om om

patient har drabbats misstänkt xenorelaterad infektion.att en av en
Som ansvarig för xenoregistret och xenobiobanken skall Smitt-
skyddsinstitutet initiativ till epidemiologiska undersökningar ochta
höra veterinärmedicinskmed expertis detta bedöms erfor-när vara
derligt. Socialstyrelsen skall ha tillsyn verksamheten. Grund-över
läggande bestämmelser uppföljning och kontroll patienterom av

genomgått föreslåsxenotransplantation finnas förordnings-som
nivå. Närmare detaljbestämmelser bör emellertid utformas efter för-
slag xenotransplantationsnämnden rådgivandeeller i form rikt-av av
linjer.

22.1. l Inledning

Ett tillbörligt iakttagande försiktighetsprincipen syftande till attav
minimera eventuella srnittorisker för med sig krav det finnsatt en
tillräckligt robust grundstruktur för uppföljning och kontroll patien-av

efter genomförd xenotransplantation. Viktiga verktyg i det härten en
sammanhanget särskilt xenotransplantationsregisterär ochett sär-en
skild biobank bestående biologiska från patienter ochav prover
ursprungsdjur. Frågor direkt berör registret och biobankensom mera
behandlas i kapitel 23. I detta avsnitt i frågorstället berörtas upp som

åtgärdervilka bör vidtas för uppföljning patienterna det gäl-närsom av
ler efterföljande läkarundersökningar, screeningprogram och provtag-
ningar vilka möjligheter det bör finnas till olika former kon—samt av
trollåtgärder.
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22. Utgångspunkterl för utformningen ettav
för uppföljning och kontrollsystem

Vid utformningen för uppföljning och kontrollett systemav av xeno-
transplantationspatienter målsättningenbör präglasatt systemetvara
såväl flexibilitet robusthet. Flexibilitet behövs för säkerställaattav som

snabbt kan vidta åtgärderlämpliga basen kunskapatt man av ny som
i sin medför förhållanden.ändrade Robusthet behövs för tillsetur att att

tillräckligt hållbargrund så incidenterär alla inträffarsystemets att som
i realiteten uppmärksammas föremåloch blir för analys och värdering

risksynpunkt.ur
utgångspunktEn bör undvika tillskapandet irrever-attannan vara av

sibla företeelser. såDet skall långt det möjligt finnasär utrymme att
för undvika vidare icke-önskvärda följder visststanna för-attupp ettav

farande. Med andra ord bör präglas möjligastörstasystemet av rever-
sibilitet.

En viktig utgångspunkt också patientensär självbestämmandeatt
Åtgärdernaintegritetoch upprätthålls så långt det möjligt. börär bygga

frivillighet utformasoch samrådi med patienten. Det naturligtvisär
så alla patienter genomgått transplantationatt följs tillsom en upp

för dem själva. En kontinuerlig medicinsk behandlingnytta fortsattoch
läkarkontakt efter ingreppet därför naturliga inslagär inom transplanta-
tionsverksamheten redan i dag.

Endast i undantagsfall alla alternativa åtgärdernär uttömda börär- -
det komma frågai åtgärdervidta för uppföljning och kontrollatt ärsom

tvångskaraktär. sådanI situation måste också folkhälsointresset iav en
det konkreta fallet klart patientensväga intresseöver inteeget attav
med åtgärd.viss Det intresse skall tillgodoses åtgär-en som genom
den måste också övergripande plan så vitaltett detmer attanses
berättigar till intrångdet i patientens självbestämmande och integritet

åtgärd samtycke alltid innebär. Enligtutan kommitténs bedöm-som en
ning så falletär upprätthåller den restriktiva tvångs-om man syn
åtgärder den nuvarande smittskyddslagstiftningen och i högresom än
grad Smittskyddskommitténs förslag till reformering denna lagstift-av
ning vilar på. Kommittén har därför utgångspunkt tvångs-deattsom
åtgärder kan i dettaövervägas sammanhang måste ha istöd gäl-som
lande smittskyddslagstiftning.

Tyngdpunkten i bör ligga olika former förebyggandesystemet av
åtgärder åtgärderän vidtas i efterhand. Vadsnarare som som nu

hindrar emellertid intesagts det klarläggs och preciseras vilka åtgär-att
der behöver vidtas, srnittoöverföring faktisktsom ägerom renten rum
se avsnitt 22.4.
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utgångspunkt våranaturligtvis härSom allmän gäller även över-att
väganden sikte forskningsfasen.främst den kliniska Det ärtar
mycket möjligt andra överväganden avseende för uppfölj-systemetatt
ning och kontroll bör under behandlingsfasen.göras

Mot bakgrund den snabba utvecklingen inom xenotransplanta-av
tionsområdet ocksåoch roll kommittén har det sig mindreden tersom
lämpligt utforma detaljregler för vilken uppföljning och kontrollatt av
patienterna bör inom för visst forskningspro-ägarum ettsom ramen
jekt. Huvudansvaretför åviladetta bör i stället Xenotransplantations-
nämnden. Kommitténs överväganden därmed främst vilka författ-avser
ningsbestämmelser och generella riktlinjer bör för uppfölj-gällasom
ningen och kontrollen under den kliniska forskningsfasen hursamt

och organisationen bör uppbyggd under denna fas.ansvaret vara

22. 1 Ansvar och organisation

Åtgärder för uppföljning och frivilliga kontroller patienten efterav
ingreppet ofta integrerad del det kliniska försöket.är visarDeten av
sig i det faktum samtycke delta i försöket normalt omfat-t.ex. att ett att

deltagande i den efterföljandeäven uppföljningen och kontrollen.tar
På grund sin grundsjukdom patienter kan bli föremål förärav som
xenotransplantation ofta inställda på hålla kontakt med sjukvården.att
Alla patienter genomgått transplantation har dessutom behovsom en av

kontinuerlig medicinsk behandling för hindra avstötning.att t.ex.en
Det sagda illustrerar det i normalfallet knappast kommer uppståatt att
några svårigheter följa patienter genomgåttatt xenotrans-upp som en
plantation och vid behov genomföra provtagningar. framgårDäravatt
också huvudansvaret för uppföljningen och kontrollen åvilabör denatt
behandlande läkaren, vilket under den kliniska forskningsfasen torde

den leder forskningsgruppen prövningsledaren.motsvara Verk-som
samhetschefen vid den klinik där ingreppet har har dock detägt rum

för de patienter har behandlats vid klinikenyttersta ansvaret att som
följs riktigt sätt.ettupp

Ett viktigt inslag i uppföljningsarbetet bedöma och analyseraär att
orsaker till olika incidenter adverse events. Naturligtvis detta pri-är

uppgift för forskargruppen bådemärt led i forskningen ochen ettsom
konsekvens för patienternas säkerhet det gälleransvaret närsom en av

olika biverkningar. I likhet med vad gäller för läkemedel finns detsom
emellertid också starkt allmänintresse involverat. Allmänintressetett är
vad gäller läkemedel i huvudsak knutet till Läkemedelsverket haratt

för och hanterar det s.k. biverkningsregistret. Frågan hur dettaäransvar
allmänintresse bör tillgodoses det gällernär xenotransplantation där
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dessutom allmänintresset starkare inte patientenbaraär än attgenom
tredje riskeraräven drabbas.utan attman

föreslårVi framgår kapitel 23 Smittskyddsinstitutetattsom av
SMI skall ha hand xenoregistret och xenobiobanken. faller sigDetom
därför naturligt påSMI nivå fårnationell till uppgift ochatt att ta emot
sammanställa uppgifter från de lokala forskargruppema fråneller andra
lokala aktörer incidenter i samband med xenotransplantation. SMIom

ocksåbör i samråd med smittskyddsläkama och forskargruppema ta
initiativ till epidemiologiska undersökningar inrapporterade inci-om
denter eller andra uppgifter anledning därtill. SMI bör också i före-ger
kommande rådgörafall med veterinärmedicinsk expertis SVA.

De verksamma inomär hälso- sjukvårdenoch ellersom som annars
bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete skyldigaär att
lämna uppgifter till registret. Därigenom kommer forskargruppen och
kliniken omfattas denna skyldighet.att av

Socialstyrelsen har tillsyn såväl hälso- sjukvårdenochöver som
smittskyddsverksamheten. framstårDet därför följdriktigt ävenattsom
tillsynen xenotransplantationsverksamhetenöver åvilar Socialstyrelsen.

En Xenotransplantationsnämndens huvuduppgifter blirav att gran-
ska och ansökningarpröva kliniska försök. Ett mycket viktigt inslagom
i den bedömningen blir tillräckliga åtgärderavgöra föratt mini-attom

smittoriskema kommer vidtas inom för det föreslagnamera att ramen
försöket. Systemet för uppföljning och kontroll i det sammanhangetär

avgörande faktor. mångtI och mycket kommer därför nämndenen att
sin prövning fastställa för vilka konkreta åtgärder förgenom ramarna

uppföljning och kontroll kommer krävas. Nämnden bör emel-attsom
lertid också få till uppgift utfärda rådgivande riktlinjer angåendeatt
basnivåer för uppföljning och kontroll vid olika typer xenotrans-av
plantationer. Som framgår i det följande bör också del övergripandeen
bestämmelser förordningsnivå.ges

22.1.4 Reglering

Xenotransplantation teknologiär upphov till rad kom-en ny som ger en
plexa frågor etisk, rättslig, medicinsk och djurskyddsmässigav natur.
Ett tillåtande kliniskaäven försök i begränsad omfattning förutsätterav

verksamheten omgärdasatt med tillräckligt skyddsnät i formett ettav
klart och tydligt regelverk. I belysning detta finner kommitténav att
åtminstone de grundläggande bestämmelserna uppföljning och kon-om
troll bör författningsregleras. Lämpligen sker detta i förordning. Med
hänsyn till den snabba vetenskapliga utvecklingen bör emellertid de

detaljbestämmelsemanärmare utformas successivt efter förslag från
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också få uppgiftXenotransplantationsnämnden. Denna instans bör till
rådgivande åtgärderfram för för uppföljningriktlinjer vilka ochatt ta

kontroll krävs vid olika tillämpningar.typersom av

22. 1.5 Läkarundersökningar och provtagningar

vi tidigare anförtSom bör nämnden sin verksamhet i bedöm-genom -
ningar individuella ansökningar riktlinjeforrneller i utforma detalj-av -
regleringen. Kommittén inskränker därför sina överväganden till de

grundläggande kraven uppföljning och kontroll.mer
sådantEtt återkommandegrundläggande krav patienten vidär att

genomgårtillfällen läkarundersökningar och provtagningar för att man
någotskall kontrollera sn1ittänme har överförts. En allmän bestäm-om

melse med föreslåsdenna innebörd införas xenoprövningsförord-
ningen.

Normalt bör denna uppföljning kunna inom för deäga rum ramen
återbesökenrutinmässiga hos den behandlande läkaren ordi-och den

eftervården i övrigt alla genomgår.transplantationspatienternära som
Tidsintervallet beroende vilken xenotransplantationär ärtypav av som
aktuell. I omedelbar anslutning till ingreppet torde det normala attvara
läkarundersökningar och provtagningar ske med relativt korta tidsinter-
vall för årefter successivt utgångspunktminska i frekvens. Enatt ettca

mångaför xenotransplantationer kan åtrnin-patiententyper attav vara
tvåvid tillfällen år genomgår såväl läkarundersökningstone per som

provtagningar.
börDet ställas krav de biologiska från patien-att tasprover som

analyseras med adekvata analysmetoder, vilket kan inkluderaterna t.ex.
molekylärbiologiska analysmetoder PCR. insamladeDe och analy-som
serade skall bevaras i xenobiobanken.proverna
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Återkallelse22.2 samtyckeav

Kommitténs bedömning: Det finns inte skäl ifrån principen iatt
Helsingforsdeklarationen patienter eller andra försöksperso-attom

helst har återkallanär sitträtt samtycke och avbryta sinattner som
medverkan i forskningsprojektet inklusive den efterföljande uppfölj-
ningen. sådanEn återkallelse innebär inte automatiskt uppfölj-att

Åtgärderning medicinska skäl avbryts. påkallade srnittskyddetav av
och sker samtycke bör emellertid få vidtas endastutan desom om
har stöd i gällande smittskyddslagstiftning.

I den internationella diskussionen har det ibland framställts ettsom
problem försöksperson enligt Helsingforsdeklarationatt haren rätt att
återkalla sitt samtycke och avbryta fortsatt deltagande i forsknings-ett
projekt. Från del håll har framförts åsiktent.o.m. xenotransplan-en att
tation och andra medicinska teknologier bör medföra Helsing-nya att
forsdeklarationen ändras bl.a. denna punkt. Tanken bakom denna
uppfattning torde den har samtyckt tillatt delta ivara attsom ett
projekt kräver omfattande uppföljning ingåtthar någon formsom av
bindande åtagande ställa på denna.upp

Enligt kommitténs måstemening skilja åmellan sidanman ena upp-
följning del forskningsprojektetär åoch andra sidansom uppfölj-en av
ning betingatär medicinska eller smittskyddsmässigasom skäl. Attav
deltagande i kliniska försöksstudier bygger på frivillighet funda-är en
mental grundförutsättning för den biomedicinska forskningen och en av
de grundläggande forskningsetiska principerna. Kommittén finner det
orimligt inskränkningarövervägaatt i den grundläggandeens typen av
etiska principer i samband med kliniska xenoförsök. Något undantag
från Helsingforsdeklarationen det gällernär till avbrytanderätten bör
därför inte införas.

återkallelseEn samtycket delta i forskningsprojektetatt medförav
emellertid inte automatiskt patienten kan undandra sigatt delta iatt
uppföljning betingatär medicinska för patientenssom bästaav eget
eller smittsskyddsmässiga skäl för skyddet folkhälsan. De flestaav
patienter olika skäl inte längre vill delta i själva forskningspro-som av
jektet ställer säkerligen på sådan uppföljning.upp en

fåtalI de fall där kan befara inte frivilligt kommerattman personer
medverka i uppföljningenatt bör sedvanliga rutiner för smittskydds-

arbete tillämpas. Enligt kommitténs mening det inte befogatär föratt
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frånxenotransplantation undantag eller komplettera den allmännagöra
smittskyddslagstiftningen.

22.3 kontakterNära

Kommitténs förslag och bedömning: Patientens kontakternära
skall inte bli föremål någraför särskilda åtgärderaktiva för uppfölj-
ning och kontroll förebyggande skäl. Först smittoöver-av om en
föring sker bör kontakter omfattas åtgärderolika formernära av av
för uppföljning och kontroll.

Kommittén har tidigare kommit fram till patientens kontakter,nära
anhöriga, inte behöver lämnanära sitt samtycke tillt.ex. xenotrans-en

plantation fåde skall del informationen. Som konsekvensattmen av en
härav intebör heller kontakter generellt förebyggandenära skälsett av

föremålbli för åtgärder för uppföljning och kontroll, provtagning.t.ex.
Utgångspunkten bör därför först i situation där finnsdet skä-attvara en
lig misstanke det har skett srnittöverföring till patienten börattom en

kontakter bli föremål för åtgärdernära olika för uppföljning och kon-
troll.

En sak hälso- sjukvårdspersonalochär sin arbetsgivareattannan av
kan bli ålagda viss uppföljning och kontroll grundat hygieniska skäl
eller arbetsmiljöskäl. Man kan tänka sig arbetsgivaren villt.ex. att att
personal verksamma inomär xenotransplantationsområdet lämnarsom

utgångsblodprov.s.k.
gårDet dock inte bortse från kontakter själva kan hanäraatt att ett

intresse medverka i uppföljningen, lämnaatt t.ex.av att ettgenom
utgångsblodprov. sådantEtt dåbör arkiveras i xenobioban-ävenprov
ken. Några åtgärderaktiva bör emellertid inte frånvidtas samhällets
sida i denna fas.



370 Uppföljning och kontroll 1999:120

Åtgärder22.4 vid Överföring smittaav

Kommitténs bedömning: Om det konstateras smittämneatt ett som
kan ha samband med xenotransplantation har överförts till patienten
eller någon skall sedvanliga åtgärder för bekämpningannan person
och smittspåming vidtas. Xenoregistret och xenobiobanken i detär
sammanhanget viktiga hjälpmedel. Det kan förutses åtgärderatt som
bygger frivillighet räcker i flertalet fall. Jämförelse kan göras
med åtgärderde vidtas olika former blodbunden smitta.motsom av
Tvångsâtgärder kräver stöd i gällande smittskyddslagstiftning.

22.4.1 Inledning

Den för samhället viktigaste riskvärderingen inför ställningstagande till
kliniska studier xenotransplantation fråganär transplantationav om
från djur till människa kan leda till smittsamma infektioner senya
avsnitt 6.3 6.4.och I första hand riskerar transplantatetmottagaren av

förutsättas smitta, iatt andra hand anhöriga ochmottagarens kon-nära
takter. förlängningenI kan inte utesluta risken för virussjuk-man nya
domar sprider sig bland allmänheten.som

I enlighet med försiktighetsprincipen bör klinisk xenotransplanta-
tion bara tillåtas smittrisken hanterbar. I första hand börom anses som

så långt möjligt förebygga risken förman överföringsom srnitt-av
bl.a.ämnen speciella kontroller ursprungsdjuren, någotgenom av som
i andra avsnitttas i betänkandet. Risken påverkasupp också andraav

faktorer, exempelvis vilken vävnadsom transplanterastyp ochav som
vilken behandling krävs för hämmaav immunför-attsom mottagarens

Detta innebärsvaret. tidigare framhållit varjesom att typ av xeno-
transplantation kräver individuell riskbedömning.en

För studie ska kunnaatt godkännas måste forskargmppenen utar-
beta uppföljningsprogramett för upptäcka och utredaatt eventuella
infektioner. Vi det olämpligt här detaljeradeanser att anvisningarge
för uppföljningen de enskilda patienterna. Dessa påverkasav stu-av
diens karaktär och fram för allt den kunskap och de metoder dåav som
finns tillgängliga. Uppföljningsprotokollet kommer därför att vara en
viktig del i den bedömning enligt vårt förslag, skall beträf-görassom,
fande varje enskild studie i samband med prövningen i Xenotransplan-
tationsnämnden.

Detta avsnitt behandlar istället vilken beredskap finns i samhäl-som
let för upptäcka infektioneratt och hindra spridandet dessanya och iav
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tillämpligt vidåtgärdssystemetmån befintligadetvilken är xenotrans-
plantation.

hosSmitta22.4.2 mottagaren

domine-varit dehartransplantatInfektion hos ettettmottagaren avav
Framförallt beror detallotransplantation.vidrande problemen att

patientens försvarbehandlingen sänkerimmunhämmandeden mot
läkemedelimmunhämmandespecifikainfektioner. Tillkomst av mer

behandling medförebyggandeantibiotika ochmedtillsammans nya
Infektion kanproblem.grad reducerat dettaantivirala medel har i hög

med transplantatet,uppstå överföring smittaolika sätt;tre av
smitte-konventionellvirus hos ochreaktivering vilande mottagarenav

xenotransplanta-två skiljer sig inte särskilt vidöverföring. De senare
risken för smitt-allotransplantation. krävertion jämfört med Däremot

vidsärskilda ställningstagandenöverföring med transplantatet xeno-
transplantation.

risk förxenotransplantat informeras i förvägMottagaren ett omav
vikten kontroll för snabbtöverföring smitta och attav om av noggrann

infek-identifiera infektion. Tidig eventuellaeventuell upptäckt aven
för för hindra sprid-tioner viktigt dels för själv, delsär mottagaren att

ning till anhöriga Eftersom infektioner kanoch andra kontakter.nära
viktigtspridas innan patienten utvecklat det denär attsymptom xeno-

livsföring. inforrna-transplanterade patienten följer vissa regler i sin I
ingår smittfarligttionen därför diskussion undvika beteendeatten om

avstå från Patientenoch till exempel krav bli blodgivare.att att
måste också livslångainställd kontroller.vara

enskilde riskenFör den patienten kan risk/nytta-värdering göras;en
frånför infektion möjligheten fri sjukdom.ställs bli Endastmot att

patienter motiverade bådeväl och positiva till kontroller och tillärsom
åtgärder för undvika spridning föreventuell smitta böratt accepterasav
xenotransplantation.

Efter vidmakthållandetransplantationen kräver transplantats-av
funktionen specialistsjukvårdkontakt med därmed naturligaochnära

Äveninfektionskontroller. vid förlust kräver dentransplantatetav
grundsjukdom föranlett fortsatttransplantationen kontakt medsom
sjukvården. Också sådani situation förväntas patienten positiven vara
till identifiering smitta.eventuell Förutom det kan fördelattav vara en
för patienten själv så det förutsättning för snabbt kunna vidtaär atten
åtgärder för hindra smittöverföring till anhöriga och kontakter.näraatt

minimeraFör konsekvenserna smittöverföring det vik-äratt av en
tigt effektivt för upptäcka infektionskomplikationeratt ett systern att
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finns etablerat åtgärderoch vidtas snabbt och enligt i förvägatt upp-
gjorda planer. Misstanke infektion relaterad till xenotransplanta-om
tionen måste såväl till ansvarig smittskyddsläkare tillrapporteras som
nämnden och till SMI för införande i xenoregistret. Via registren kan
patienter genomgått transplantation fåtteller vävnadtypsom samma av
från ursprungsdjur identifieras och kallas till utvidgad uppfölj-samma
ning. I detta läge kan också biologiskt frånmaterial patienter ochsparat
ursprungsdjur användas för utreda infektionens ochatt natur.ursprung
Denna utredning handläggs i samarbete med Smittskyddsinstitutet.
Information eventuell infektion skall också via de inter-om en ges
nationella samarbetssystem under uppbyggnadär initiativsom av
bland WHO. På motsvarande kanannat svenskasätt myndigheter få
snabb information den internationella utvecklingen.om

Ett speciellt problem patienter åkerutgör utomlands försom att
genomgå xenotransplantation. Eftersom god uppföljning inte kan

bör svenska forskargrupper åtminstonegaranteras initialt avstå från att
inkludera patienter inte bosatta i Sverigeär i xenotransplantations-som
studier. Om svensk patient genomgår xenotransplantation i utlandeten
skall han så möjligt remitteras tillsnart svensk medsom en grupp
specialkompetens. Patienten och närstående skall informeras och
patienten erbjudas uppföljning. Uppgifter patienten skall ocksåom
föras i xenotransplantationsregistret och lämpliga arkiveras iprover
xenobiobanken. Det kan också aktuellt diskutera fallet i inter-attvara
nationella samarbetsorgan. Bland WHO har uttalat sig sådanannat mot
s.k. xenoturism då den riskabel smittsynpunkt.anses ur

Om hos mottagaren xenotransplantat identifierarman ett infek-av
tion med hos människa tidigareett okänt smittänme måste patienten

leva sådantacceptera att smittoöverföringsättett undviks.att
Främst gäller detta restriktioner vid intima kontakter. Förhållningsreg-
ler skall diskuteras med ansvarig smittskyddsläkare. Erfarenhet av
srnittskyddsarbete visar god efterlevnad i frivillig form i allra flesta
fall.

För tvångsåtgärder skallatt kunna tillgripas krävs stöd i gällande
smittskyddslag, vilket för med sig den aktuella sjukdomen iatt princip
måste ha tillförts den särskilda listan samhällsfarligaöver sjukdomar

riksdagsbeslut.genom
Enligt 22 § srnittskyddslagen finns viss anmälningsskyldigheten

föräven andra sjukdomar sådanaän har bedömts samhällsfar-som vara
liga eller anmälningspliktiga. Det kräver dock sjukdomen elleratt är
misstänks smittsam och den antingen har fåttvara att anmärknings-en
värd utbredning inom område eller uppträder iett elakartad form.en
Om det förslag till smittskyddslag, föreslagits Srnittskydds-ny som av
kommittén, skulle genomföras utvidgas dock den lagstadgade rapporte-
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ringsskyldigheten till bl.a. omfatta fall smittsam sjukdom sjuk-därav
domen föremål för nationell epidemiologisk uppföljning 16 ise §är
förslaget till smittskyddslag SOU 1999:51 30.ny s.

Smittskyddsläkama sjukvårdsområdeni berörda skall i samarbete
med behandlande läkare ha det operativa för vidta srnitt-ansvaret att
skyddsåtgärder. Den lokala organisationen sjukhusen kommer stor
utsträckning användas i det praktiska smittskyddsarbetet vidatt en
eventuell incident. De olika forskargruppema/klinikema skall därvid
följa de riktlinjer för uppföljning och kontroll Xenotransplanta-som
tionsnämnden förutsätts utfärda.

22.4.3 Smitta hos kontakternäramottagarens

Vid misstanke xenotransplantat infekteratsatt mottagare ettom en av
med hos människa tidigare okänt smittämne blir det nödvändigtett att
kalla kontakter till provtagning.även nära Detta gäller naturligtvis även

smitta skulle kunna ha överförts via xenotransplantat pri-om ettsom
konstateras hos anhörig. dåmärt Det sig angeläget äventer atten

närståendeundersöka till andra patienter genomgått xenotrans-som
plantation. I synnerhet gäller detta för patienter fått sitt transplan-som

Åtgärderfrån besättning ursprungsdjur. och restriktionertat samma av
utarbetas ansvarig smittskyddsläkare i samarbete med Smittskydds-av
institutet också ställning till behovet utvidgad epidemio-tarsom av en
logisk utredning. Vid spridning smitta till andra än mottagareav av
xenotransplantat skall ocksårapportering ske i enlighet med vad som
tidigare angivits för xenotransplanterade patienter.

Inför xenotransplantation skall närstående informerasävenen om
srnittrisken och de levnadsrestriktioner framtidaoch kontroller som

kan behöva genomgå. Närstående ocksåmottagaren skall informeras
de vid skälig misstanke smittöverföringatt själva kan kallas tillom om

kontroll. Vid misstanke infektion torde provtagning för identifie-om
ring smitta också i närståendesden intresse, någravarförav vara
tvångsåtgärder sannolikt inte behöver tillgripas.

I kontakter ingår ocksånära den sjukvårdspersonalgruppen som
deltar i patientens behandling. ingårHär såväl personalkategorier som
har direktkontakt med patienten den laboratoriepersonal han-som som

blod- och vävnadsprover.terar I ansökan xenotransplantationen om
till Xenotransplantationsnämnden skall åtgärder för informeraatt per-
sonalen och identifiera eventuell smittöverföring beskrivas.att I det
praktiska arbetet kring patienten torde de rutiner skapats för vårdsom

blodsmittade patienter lämpliga vid xenotransplantation.ävenav vara
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22.4.4 Smitta hos allmänheten

Den allvarligaste konsekvensen xenotransplantation uppträdan-av vore
det infektion sprids bland allmänheten. Om detta skulleav en ny som
ske uppföljning de transplanterade patienterna kantrots noggrann av
det finnas behov vidgade isoleringsåtgärder. Förhållningsregler ochav
åtgärder påberor vilka egenskaper smittämnet har. Det framföralltsom
diskuteras gäller överföring på någoteller förändrade virus.sättav nya
Sannolikt kommer i så fall smitta överföras med kroppsvätska vidatt

kontakter eller tillnära exempel vid blodtransfusion. dåDet ligger nära
till hands jämförelser med kändagöra blodbuma smittor.att

Smittskyddet i Sverige liksom i västvärlden i övrigt förlitar sig i stor
utsträckning den enskilde medborgaren sitt solidariskaatt tar ansvar
för begränsa spridningen smittsamma sjukdomar iatt samhället. Vidav
smittfarligt beteende ställs till förfogande för åstad-stora attresurser
komma förändring. Först sista tillgrips olika formerutvägen som en av
tvångsåtgärder.

Dagens snabba kommunikationer och frekventa resande underlättar
spridningen infektionssjukdomar. En infektion överförd vidav xeno-
transplantation i land skulle naturligtvis kunna få konsekven-ett annat

i Sverige. Det därföräven angelägetär xenotransplantationsstu-ser att
dier endast genomförs i länder med adekvata regelsystem och god spe-
cialkompetens. På motsvarande det angelägetsätt är eventuellaatt
infektionskomplikationer snabbt kända internationelltgörs och erfa-att
renheter och kompetens ställs till förfogande utanför det lan-även egna
dets gränser.

Sverige bör fortsatt del i det internationellata samarbetet med
information kring och rekommendationer för xenotransplantation,
inklusive i diskussionen internationellt xenotransplantationsregi-ettom
ster.

,.
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biobankRegister och23

utgångspunkterallmännaBehov och23.1

behovställningstagandeframgått kommitténsfinnsDet ett avavsom
xenobio-särskildoch inrättasärskilt xenoregistertillskapa ettatt en

tidig upptäcktunderlättarviktiga verktygkanbank utgöra ensomsom
underlättaråtgärder olika former incidenter. Deoch snabba mot avav

analyserockså smittspåming nödvändiga retrospektivaoch av prov-
materialet.

ifinns det detframgått i bakgrundsavsnittetredogörelsenSom av
rättslig och etiskfrågeställningar främsthel delläget natur avse-aven

måste och lösas.ende register och biobanker övervägassom
mån hän-frågeställningarna etisk kan i vissNär det gäller naturav

stå i motsatsställ-kommatill integritet och självbestämmande attsyn
försiktighetsåtgärder principengrundadening till säkerhets- och att

Frågeställningama medrättslig harinte skada. göranatur attav mer
lagteknisk lösning börtillämpliga, vilkenvilka regelsystem är somsom

råda det gälleri rättsläget förefallerväljas och den oklarhet närsom
frånsamling biologiskabiobanker den typ xeno-en proverav som

patienter ursprungsdjur skulleoch utgöra.
måsteockså frågor praktisk viDet finns överväga,natur somav mer

förfrågor skall personuppgiftsansvarig ettt.ex. xeno-om vem som vara
xenobiobanken, hurregister respektive skall ha hand ettvem som om

administrerasbiobank praktiken ochregister eller i skall byggas uppen
uppgiftsskyldighetenvilka uppgifter skall registreras och hursamt som

utformas.bör
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23.2 Ett särskilt xenoregister

Kommitténs förslag: Ett särskilt register för xenotransplantation
skall inrättas på nationell nivå xenoregistret. Registret skall regle-

i särskild lag. Smittskyddsinstitutet SMI skallras en vara person-
uppgiftsansvarigt för registret. I registret fåskall registreras uppgif-

patienter genomgåttter xenotransplantation olikaom som samt upp-
gifter ursprungsdjuret och dess härkomst. Uppgifter patien-om om

kontakter skallnära registrerastens endast det föreligger sär-om
skilda omständigheter.

23.2.1 Behovet tillåtlighetenoch särskiltettav
nationellt register

För på nationell nivå kunna följaatt och kontrollera patienter efterupp
xenotransplantation finns det behov samla ochen lagra vissaattav

uppgifter patientjoumalema i särskilt register. Förekomstenettur ettav
sådant xenoregister dessutomär viktigt redskap i smittskyddsarbe-ett

Härigenom säkerställertet. gårdet snabbt komma iatt kontaktattman
med samtliga berörda patienter, incident inträffar tyderom en som

srnittoöverföring haratt skett. Vi bedömer därför finnsen behov attav
inrätta särskilt register nationellett nivå xenotransplanta-som avser
tion.

sådanEn lagring och insamling identifierbara patientuppgifterav
krävs för xenoregisterettsom är behandlingatt anse som av person-

uppgifter och omfattas således regleringen i PUL, oberoendeav av om
det sker automatiserad eller manuell behandling.genom Det framstår
emellertid uppenbart registeruppgiftema bör lagrasatt isom databasen
och vår utgångspunkt därför detär kommer sigröra automatise-att om
rad behandling personuppgifter.av

De uppgifter bör samlas och lagras gäller uppgiftersom om
patientens vård och behandling. Eftersom såledesdet sigrör om upp-
gifter hälsa de betraktaär känsligaattom personuppgifter enligtsom
13 § PUL. Ett sådan behandling känsliga personuppgifter emeller-ärav
tid tillåten enligt 18 § lag, det nödvändigtär för vårdensamma ochom
behandlingen.

Vi finner sådan behandlingatt nödvändigär fören samhälletatt
godtagbart skallett kunnasätt bygga för uppföljningett ochsystemupp

kontroll de patienter har genomgåttav xenotransplantation. Regis-som
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främst påkallat srnittskyddsskäl, börär naturligtvistret, omgär-som av
das med sedvanligt skydd för den integriteten.personliga

Ett register det slag torde dessutom uppfylla kravenav som avser
på hälsodataregister enligt lagen hälsodataregister, förutsattett attom
det förs central förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjuk-av en
vårdsområdet. Ett hälsodataregister får såvälanvändas för bl.a. uppfölj-
ning hälso- och sjukvård för forskning och epidemiologiskaav som
undersökningar.

Vi bedömer med hänsyn till det bådesagda det föreligger förut-att
sättningar för och behov inrätta särskilt xenoregisterett att ettav

nivå.central
Uppgifter den enskilde patienten måste också något sättom vara

länkat till uppgifter det individuella ursprungsdjuret och den djur-om
besättning djuret tidigare ingick Detta bör enligt kommitténssom
uppfattning ske det i registret också in vissa uppgifteratt tasgenom om
det individuella ursprungsdjuret och den besättning djuret härrörsom
från.

23.2.2 Författningsteknisk lösning

Lagen hälsodataregister kommer visserligen tillämpligom att vara
xenoregistret. Därigenom finns det i och för sig generella bestämmelser

kan fyllas med detaljerade bestämmelser.ut Eftersom detsom rörmer
sig register med integritetskänsligaett nytt uppgifter områdeom ett

allmänt intresse kommittén emellertid riksdagen iav lag böranser att
godkänna inrättandet registret. Registret ocksåär kopplat tillnäraav
xenobiobanken andra måsteskäl regleras i lagform. Xenoregis-som av

bör därför lämpligentret regleras i särskild lag medgemensamten
regleringen xenobiobanken.av

23.2.3 Personuppgiftsansvarig
Som vi redan har inrättas registret främst srnittskyddsskäl.angett av
Det sig därför naturligt SMI iter första handatt övervägs som person-
uppgiftsansvarigt för detta. SMI också sådanär central förvaltnings-en
myndighet inom hälso- och sjukvårdsområdet i lagensom anges om
hälsodataregister. Dessutom förs redan i dag det s.k. epidemiregistret
hos myndigheten, vilket delvis i sin uppbyggnad bör kunna jämföras
med xenoregistret, detnär gäller bevakningt.ex. incidenterav
adverse events och epidemiologiska undersökningar misstänktaav
samband mellan incidenter och xenotransplantation. De andra myndig-
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Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.heter kan övervägas ärsom
iSocialstyrelsen tillsynsansvaret verksamheten denhar emellertid över

fristående.mån sjukvårdden hälso- bör därföroch ochutgör vara
Läkemedelsverket har visserligen vissa erfarenheter det gällernär
biverkningsregistret och uppföljningen kliniska försök med läke-av
medel, ändåverkets mandat begränsat till läkemedel och läke-ärmen
medelsnära produkter. Sammantaget det peka SMImesta attsynes
bör till personuppgiftsansvarigt Kommitténs förslag där-ärutses organ.

fårför SMI denna uppgift.att

innehåll23.2.4 Registrets

I registret skall föras uppgifter patienten och ursprungsdjuret.om om
Vad gäller patienten bör detta kunna ske selektivt urval deettgenom av
uppgifter finns antecknade i patientjoumalen. När det gällersom
ursprungsdjuren skall det specifika xenotransplantatet kunna utläsas
liksom uppgifter det individuella ursprungsdjuret och dess här-om
komst uppfödningsanläggning, besättning etc..

Uppgifter patientens kontakter bör normalt inte registreras.näraom
Endast det föreligger särskilda sådanaomständigheter bör uppgifterom
föras i registret. sådanEn särskild omständighet kan attvara en
patient har drabbats något oförklarligt kan tydasymtomav som
smitta och dennes kontakter ocksådärför kan drabbade.nära Iatt vara

sådan situation bör uppgifter kontakteräven kannäraen t.ex.om som
ha framkommit i samband smittspåmingsarbetemed kunna föras in.

registretI bör också finnas kortfattade uppgifter den klinik därom
ingreppet utförts och den läkare ansvarig för studienär pröv-om som
ningsledaren.

23.3 En särskild xenobiobank

Kommitténs förslag: En särskild xenobiobank skall inrättas för att
kunna användas vid eventuella retrospektiva srnittspår-analyser och
ningar. Biobanken skall länkad till xenoregistret. Biobankenvara
skall drivas i offentlig regi SMI:s försorg.genom
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23.3.1 Biobankens ändamål och uppbyggnad
denI särskilda biobanken skall samlas biologiska har tagitsprover som

från patienter och ursprungsdjur. Provmaterialet skall kunna användas
vid eventuella retrospektiva Ändamåletanalyser och smittspåmingar.
bör därför uppföljning hälso- och sjukvårdanges som smitt-av samt
skydd. Proverna bör däremot normalt inte lämnas för forskning.ut
Materialet i biobanken bör form försäkring i eventuellses som en av en
situation xenorelateradnär smittspridning kan befaras ha inträffat.

Biobanken bör byggas i anslutning till xenoregistret ochupp vara
länkad till detta. Uppgifter bevarat provmaterial och dettaom ärvar
arkiverat bör därför framgå registret.av

23.3.2 Vern skall ansvarig för biobankenVara

Xenobiobanken måste bestå långunder tid. Det kräver biobankenatt
handhas stabil organisation. Inrättandetav biobanken sker förav en att
tillgodose allmänhetens intresse eventuella risker kanatt minimerasav
och incidenter upptäckas tidigt stadium. Mot dennaett bakgrund är
det viktigt biobanken haratt trovärdig uppbyggnad. Det sagda med-en
för biobanken bör drivasatt i offentlig regi och handhas offentligav en
myndighet.

Det finns starka skäl den ansvarigatt är för xenoregistret ocksåsom
bör ha hand biobanken. SMI, dessutomom är expertmyndighetsom
inom smittskyddsområdet och med bevarastor och hand-attvana av
skas med biologiskt material, bör därför bli ansvarig föräven xenobio-
banken.

23.3.3 Skyldighet lämna biologiskaatt prover

I biobanken skall biologiska från patienter och ursprungsdjurprover
samlas och arkiveras för eventuellt i framtidenatt kunna användas för
retrospektiva analyser. Den genomför kliniska försök medsom xeno-
transplantation eller, eventuellt i framtiden, behandling med xenotrans-
plantation skall åläggas skyldighet lämna biologiskaen att frånprover
patienterna och ursprungsdjuret till biobanken. Denna skyldighet bör
regleras i författning. sådanEn reglering kan också behövas för att
utländska företag eller myndigheter skall ställa på läm-attupp prover

vidare.nas
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biobankenFinansiering23.3.4 av

långbevaras undermed sannolikt skallbiobank därEn storproverna
framstårförhållandevis därför rimligt dennakostsam.tid Detär attsom

förstaavgifter. Biobanken emellertid idel finansierastill ärgenomen
räkning. börform försäkring för samhällets Denhand att se som en av

Avgiftsnivånockså allmänna medel.därför till del finansieras meden
läkemedelsprövningar kunna skiljai likhet gäller vidbör med vad som

frågafråga akademisk forskning ellerdetsig beroende är omom
bioteknik-kommersiell forskning läkemedels- ellermed stödom av

industrin.

23.3 Författningsteknisk reglering

framgårSom redogörelsen i bakgrundsavsnittet rättsläget detär närav
gäller biobanker för förnärvarande mycket oklart. Det sagda talar att
inrättandet biobank bör regleras i särskild lag. Lämpligen skerav en en
detta regleringenmed xenoregistret.gemensamt av
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Övriga24 frågor i direk-tassom upp
tiven

24.1 Fördelning biologiskt frånmaterialav

djur respektive människa

Kommitténs bedömning: Under den kliniska forskningsfasen bör
patienter för både allo- ochaccepterassom xenotransplantation även

aktuella för allotransplantation fram tillsvara dess eventuellatt en
xenotransplantation genomförs.

24. l Inledning

I direktiven framhålls under rubriken fördelning av organ:

Under den experimentella fasen, denäven dag transplantationmen av
djurorgan vävnad eller celler eventuellt skulle vedertagen behand-vara en
lingsmetod, blir det grannlaga uppgift vilkenavgöra patienten att skallsom
få från människaett och vilkenorgan skall få vävnad ellerettsom organ
celler från djur".

Utredningen skall föreslå riktlinjer för hur det skall avgöras vem som
skall få från människa och skall fåorgan från djurvem som organ om
användning från djur blir realitet.av organ en

råderDet olika förutsättningar för fördelning biologiskt materialav
från djur respektive människa i den fas i direktiven kallas densom
experimentella, och utredningen valt benämna densom kliniskaatt
forskningsfasen, och i behandlingsfasen. Den kliniska forskningsfasen
präglas osäkerhet beträffande resultaten.av en Fördelning iav organ
behandlingsfasen beroendeär vad framkommer i kliniska för-av som
sök.

Fördelning kan också påverkasav organ eventuell resursbristav
både vad gäller allo- och xenotransplantat. Detta beroendeär priori-av
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ekonomi-fördelningtillperspektiv med hänsyni vidareteringar avett
Dåisamhällsinsatsersjukvården och förhela stort.inomska resurser

prio-förPrincipemagälla.resursknapphetprinciper vidsedvanligabör
riktlinjer föri deochframgår § i HSL2sammanhangiritering detta av

proposi-Seförarbeten.bestämmelsensframgårprioritering avsom
prop.1996/97:60, ochsjukvården,ochinom hälso-Prioriteringartionen

sjukvården,hälso- ochPrioriteringar inombetänkandeSocialutskottets
186:96/97. Serskr.sig bakom, ävenställtriksdagenSoU14:96/97, som

1995:5.svåra val, SOUVårdensbetänkandeprioriteringsutredningens
kliniskfördelningsprinciper ifördjuparviInnan resonemanget om

fastslå två fakto-kommitténbehandlingsfas, villrespektiveforsknings-
relateradaspektbåda nämligenför faserna,är engemensammasomrer

rättviseaspekt.handlingsalternativ ochtill en

forsknings-för kliniskFaktorer24.1.2 gemensamma
behandlingsfasrespektive

Handlingsalternativ

från djurifråga transplantationförpatienter kan kommaFör de som
kantvå handlingsalternativ. Antingenfrån människa finns detoch
frånfrån ochmänniskavävnader eller cellertransplantation av organ,
fråntransplantationså enbartfinns fördjur eller acceptansaccepteras

framgått, rad skillnaderfinns,endera djur eller människa. Det som en
frånfrån djur. Engenomgå transplantation människa ochmellan att en

patientskillnader handlar väntetid. Dendessa accepterar attsomomav
undergenomgå endastxenotransplantation torde behöva vänta en
föreliggerovissabegränsad planeringstid jämfört med den väntan som

frånfrån avliden människa.vid transplantation med organ en

En rättviseaspekt

väljerråder patienterviktigt rättvisa deDet är trans-gentemotatt som
transplan-från patienter väljerplantation djur lika väl demot somsom

från inte skall särbe-tation människa. Vi med rättvisa att manmenar
Patienterpositiv negativ bemärkelse.handlas varken i eller som

transplantationen miss-genomgått från djur därtransplantation och
frånfå för människa. Dessalyckats bör inte förtur listan organ

då få patienter,patienter skulle fördel andra väntargentemot somen
Åfrån sidan skall patien-transplantation med människa. andraorgan
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inte behöva längreterna vänta de fåttredan chans i formattp.g.a. en
transplantation från djur.av

24.1.3 Fördelning i klinisk forskningsfas

Njurtransplantation

Patienter njurtransplantationväntar har alternativsom en
livsuppehållande behandling i form dialys, dock inte erbjuderav som

livskvalitet transplantation. Patienten stårsamma därmed intesom
under de patientgrupper, saknar varaktigsamma altema-press som som
tiv behandling. Detta talar för kan längrevänta tidatt man trans-en
plantation från människa. Det dettaär sannolikt såtrots det finnsatt
patienter kan intresserade transplantation med njure frånsom vara av
djur. Man dåkan låta patienten stå kvar listan för transplantation
från människa intill den dag transplantation från djur kan erbjudas.

Patienter genomgått transplantation från djur inte aktuellasom är
för allotransplantation så länge det förstnämnda transplantatetsom
fungerar. Vid förlust transplantatsfunktionen kan allotransplantationav
åter komma ifråga. Om transplantatet från djur inte fungerat eller
endast fungerat under kort tid, kan det rimligt patienternaen attvara
skall få tillgodoräkna sig den eventuella väntetid de haft på allo-som
transplantationslistan före genomförd xenotransplantation. Däremot är
det inte rimligt förlustatt xenotransplantat leder tillett särskild för-av

för allotransplantation.tur

För- och nackdelar för patienterna

Xenotransplantation ökar antalet alternativ för den njursjuka patienten.
Detta kan ha positiva effekter även upplevas stressituation.men som en
Det mångaär faktorer hänsyn till, både föratt ta del och föregen
närståendes del. Patientens möjlighet informeratatt samtycke börettge
dock relativt god, eftersom det kan skevara tidspress. Det finnsutan
tillfälle upprepad muntligatt och skriftlig informationge och att svara
på frågor från patienten.

Ur den enskilde patientens perspektiv kan det innebära fördelar att
stå kvar väntelista för allotransplantation i väntan xenotransplan-
tation. Den känslomässigastörsta vinsten för patienten kan attvara

inte känner sig lika pressad fattaman beslutatt transplantationett om
från djur. Ur rättviseperspektivett har hela tiden möjligheten fåman att

njure från människa under den tiden förberedelser vidtas för transplan-
tation från djur. Man blir således inte åsidosatt medan väntarman
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tillgäng-då njuredet,bör ärsäkerställa dettafrån djur. Förnjure att en
vilkakäntintefördelningssituationeniallotransplantation,förlig vara

respektive vilkafrån människafå transplantatenbart kanpatienter som
finnaskan detfrån djur. Annarstransplantatockså aktuella förärsom

frånnjureharinvolverad,personal närrisk den är enmanatt somen
patientenaktuellevälja denpåverkasomedvetet intemänniska, att

transplanterad. Rätt-ändå blikanvederbörandeeftersom vet attman
inteförmån patienterfördå tillspel accepte-viseaspekten sätts somur

medlösakanproblemxenotransplantation. Detta t.ex.manrar
respektivevid allo-resultatenförväntadelistor. Deavidentifierade

imåste medochbetydelsenaturligtvisxenotransplantation har tasstor
avvägningen.

från för allotrans-listanskall avföraspatientenkräverOm attman
xenotransplantationförförberedelserstundplantation i somsamma

blirbeslutssituationeni självaför njursjukepåbörjas, denkan pressen
från människanjurepassandevisa sigdet skulleOmstörre. att enen

aktuellt föralternativ aldrigblir dettaväntetidenfinns tillgänglig under
patienten.

till,också kategorier hänsynandrafinns emellertid näm-Det taatt
fördel, dendetpatienter. För dessa,övriga väntandeligen omvore en

från väntandefrån bort listannjure djur övertasaccepterarsom en
den bristvarafrån Då minskar konkurrensenmänniska.njure somom

uppkommersituationallotransplantat Den ärutgör. attannars omsom
från väntetidentransplantation djur undertillnjursjuk sagtsomen

från så njurenjure människa, har dennamedblir transplanterad en
altema-kunde ha tänkt sigtill patienttransplanterats ett annatsomen

t1v.

Parallell till donation från närstående

allotransplantationslis-ståparallell kvarMan kan dra mellan atten
uppstårsituationoch xenotransplantation och den närväntatan som

fråntransplantationslistan för njurenjursjuk patient har tillanmältsen
närstående villdet finnsavliden och det sedan uppdagas att somenen

donatomden tilltänktedonera njure. Den utredning görs taren som
månader. praktikenlång variera och tolv Iolika tid, kan mellan tremen

står eller helanjursjuke ofta väntelistan under delden kvar en av
närståendeutredningstiden. dock till det finnsMan hänsyntar att en

praktiska utforrn-eventuellt kommer njure. Dendoneraatt ensom
blir njurdonation.ningen varierar med sannolikheten för detatt en

framtidMotivet för denna hänsyn just den njursjuke inom näraär att en
möjlighet tillsannolikhet kommer bli transplanterad medmed stor att
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bättre resultat. Ur patientens synvinkelett detta föredra framförär att
osäker transplantation med njure från avliden donator. Tillen mera en

detta kommer den närståendes psykologiska reaktion den sjuke fårom
avliden njure mitt under slutfasen den utredning för-en persons av som

hoppningsvis skall leda till den närstående kan bidra till bättreatt livett
för den sjuke. Njurdonation ofta också donatomsär synvinkelur en
positiv händelse. Det berättigatär hänsyn till det finnsatt ta att ett
potentiellt alternativ för den njursjuke patienten också andra patien-ur

synvinkel, nämligen övrigaters patienter på väntelistan inte harsom
möjlighet få frånnjure närstående.att en en

Det finns således viss likhet vad gäller transplantation frånen när-
stående och xenotransplantation, vad gäller möjligheten planeraatt
ingreppet. Det så,dockär resultaten transplantationenatt bättreärav
vid donation från närstående jämfört med fått njure frånom man en en
avliden Vid xenotransplantation förväntas resultaten iställetperson. att
åtminstone initialt vidsämre allotransplantationän frånvara en
avliden.

Slutsats

Kommittén den njursjuke patientenatt vill blianser transplanteradsom
med från djur skall ha möjlighet stå kvar påorgan allotransplanta-att
tionsväntelista ända fram tills dess xenotransplantationatt genomförs.
Skälen för det minskadär i beslutssituationen och rättvise-press en
aspekt den enskildagentemot patienten. Detta väger äntyngremenar
hänsynen till de andra patienterna. Ovanstående kan innebärasynsätt

planering föratt xenotransplantation genomförs inklusive organ-
anskaffning och förbehandling patienten, patienten ändåav attmen
genomgår allotransplantation lämplig njure från människa blirom en
tillgänglig. Stora kan därvid ha behövt till ingenresurser satsas nytta.
Ett alternativt synsätt patientenär avförs frånatt allotransplantations-
listan planeringnär för xenotransplantation går in i slutskedet. Det
sistnämnda innebär slags bromssträcka, för undvikaen att att
ursprungsdjur och dyrbara går till spillo. Det i så fallärresurser
forskargruppernas bedöma och lämna förslagatt inklusiveansvar kost-
nadsberäkning på-lämpligt tidsintervall för denna s.k. bromssträcka.

13 19-1989
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Hjärttransplantation

utgångspunkt njursjuka.de Detpatientgrupp harDenna änannanen
behandling erbjuda ivaraktig alternativfinns ingen väntanatt

ändåprincip kan tillämpatransplantation. I samma resonemangman
tillägganjursjuka. bör dockanförts gällande Man att pressenovansom

från för hjärtsjukatransplantation djurfatta beslut för är störreatt
därmed vetskapenavsaknaden behandling ochpatienter, just avp.g.a.

så ifår avlider Därför finns dethjärta i tidinte ettatt man.om man
stålåtafråga patienten kvarhjärtsjuka skälännu tyngre attom

från människa.väntelista för hjärta
samtycke kanför patienten informeratMöjligheten ettatt varage

dålig.patienten blivit mycketmindre tills Dettagod väntarom man
också det faktumberor dels medicinska skäl attrent men

fåsig pressad med utsikten intepatienten kan känna oerhört att ett
svårthjärta i tid. det kan förutse sjukdomensEtt problem är att attvara

lång återståtid förväntas tills patienten blirprogresstakt, dvs. hur som
kritiskt avlider inte erbjudas relativtsjuk och transplantat kanettom

förhållande råderomedelbart. särskilt för patienter behandlasEtt som
med Heart-mate®: mekaniskt hjärtstöd itemporärt väntanett

måstetransplantation. Komplikationsrisken patientenökar väntaom
länge transplantation.

fråganviktigt i tidDet xenotransplantation god förär att ta upp om
möjlighet till upprepad information. minskaDet är sättatt ett attge

och skapa förutsättningar för informerat samtycke.ettpressen

Transplantation bukspottkörtel/ö-cellerav

För diabetiker alternativen fortsatt insulinbehandling,utgörs av
transplantation hela bukspottkörteln eller transplantation enbartav av
de insulinproducerande cellerna s.k. ö-celler.

Idag utförs bukspottkörtel- och ö-cellstransplantation endast till
patienter somocksåutvecklat diabetisk njurskada och behöver ettsom
njurtransplantat. måsteDe läkemedel för immun-hämmaattsom ges
försvaret efter transplantation medför risk för allvarliga biverk-en
ningar. måsteDessa patienter ändå behandlas med immunförsvarshäm-
mande läkemedel för sitt njurtransplantat. Först bättre metoder förnär

hämma avstötningsreaktionen utvecklas det rimligt behandlaäratt att
diabetes med transplantation hos patienter. Diabetesstörre ären grupp

vanlig sjukdom dåoch behovet kommer vida överstiga den till-atten
frångängliga vävnaden mänskliga donatorer. Xenotransplantation ö-av
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celler från gris kan möjlighet transplantera alla därför lämpadeattge
patienter.

Under den kliniska forskningsfasen förefaller det rimligt attvara
patienten också kan ifrågakomma för allotransplantation. Man skulle
kunna tänka sig ytterligare alternativ nämligen till ochett att man en

patient celler från både människa och djur. Sådana forsk-samma ger
ningsplaner finns för pånärvarande Huddinge sjukhus kapitelse 8.

Angående informerat samtycke situationen jämförbar förhål-är med
landena för njursjuka patienter.

24.1.4 Fördelning i behandlingsfas

Det för tidigt iär nuvarande situation, innanatt vetman mer om
resultaten klinisk forskning, ställning till vilka fördelnings-taav
principer skall gälla xenotransplantation blir vedertagensom om en
behandling. Med den kunskap har idag förefaller det rimligtmest att
patienten, transplantation blirnär aktuell, i samråd med sin läkare fattar
beslut vilken transplantation kan dentyp bästa för justom av som vara
den enskilde individen. Prioriterings- och resursfördelning får sedan
ske enligt sedvanliga principer inom hälso-och sjukvård.

24.2 Riktlinjer för kvalitetskontroll och
säkerhet

Kommitténs bedömning: Kontrollen xenotransplantatens säker-av
het och kvalitet under den kliniska forskningsfasen genomförs
huvudsakligen de kvalitetssäkringsrutiner dengenom som som
bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med xenotransplantation
förutsätts utarbeta. Kvalitetssäkringsrutinema kommer granskasatt
och bedömas Xenotransplantationsnämnden i samband med till-av
ståndsprövningen och uppföljningen studien. de fallI det biologi-av
ska materialet importeratär kommer detta också gälla för utländ-att
ska kvalitetssäkringsrutiner. Vägledande riktlinjer bör utformas av
nämnden. Tillsynsmyndighetemas utvärderingar och inspektioner av
verksamheten viktig faktorär för säkerställa kraven på kva-en att att
litetskontroll och säkerhet uppfyllda.är
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Inledning24.2.1

föreslådirektiven särskilt riktlinjer för hurI har tagits skallattupp
kvalitet säkerhet skall till. Kommittén har endastkontrollen ochav

frågan med inriktning bör gälla under klinisk forsk-berört vad som
ningsfas. skall gälla i detta avseende xenotransplantationVad som om

måstekan bli etablerad behandlingsform baseras de kunskaperen
erhållits klinisk forskningsfas.undersom

24.2.2 för kvalitets- och säkerhetskontrollenAnsvar

Under den kliniska forskningsfasen kommer den huvudsakliga kontrol-
len xenotransplantatens kvalitet och säkerhet ske tillämp-attav genom
ningen de kvalitetssäkringsrutiner standard Operating procedures,av
SOP den bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbetesom som
med fårxenotransplantation förutsättas utforma. kvalitetssäk-Dessa
ringsrutiner får sedan granskas Xenotransplantationsnämnden iav sam-

tillståndsprövningenband med och uppföljningen enskilda projekt.av
Mot denna bakgrund kommittén det huvudsakligen bör över-attanser
lämnas till nämnden utfärda vägledande riktlinjer för hur kontrollenatt

säkerhet och kvalitet xenotransplantaten bör bedrivas. Vi vill där-av av
för bara några kortfattade kommentarer allmänt slag.ge av

måsteForskargruppema ha kvalitetssäkringsrutiner för hur de
kliniska försöken skall genomföras och utvärderas i olika stadier. Inom

för dessa rutiner skall sedvanliga principer för kliniskgod sedramen
och god laboratoriesed med krav dokumentation och användning av
ackrediterade laboratorier följas. En mycket viktig delannan av
kvalitetssäkringsarbetet tillse det finns tillräckligaär kunskaperatt att
och kompetens hos forskargruppens personal det gällernär t.ex.egen
frågor srnittskydd och biosäkerhet. I rutinerna förutsätts ingådärförom

för utbildning och kompetenshöjning personalen. Detett program av
ocksåbör finnas utarbetade rutiner för kontroller och provtagningar av

personalen skall följas, incident skulle inträffa. börDetsom om en
också finnas möjligheter för personal så önskar lämnaatt ettsom
utgångsblodprov.

Några allmänna reflektioner kan beträffande de olikagöras sta-
diema.

Den bedriver avel och uppfödning djur avsedda försom av xeno-
måstetransplantation ha för kontinuerlig kartläggning ochett program

kontroll djuren. sådantEtt skall innefatta dokumentationav program av
vilka rutiner påanvänds uppfödningsanläggningen och allasom av
incidenter inträffar. måsteI också åter-ställas kravprogrammetsom
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kommande provtagningar och kliniska undersökningar djurenav
utförda veterinär. Det skall vidare krävasav en analyserasatt proverna
på ackrediterat mikrobiologisktett laboratorium. Djurens beteende
skall regelbundet bedömas etolog eller någon medav en av motsva-
rande kompetens.

Transporter från uppfödningsanläggningen till platsen för uttags-
operationen måste kunna genomföras på från både djurskydds-ett och
biosäkerhetssynpunkt acceptabelt och enligtsätt i förväg fastställda
rutiner.

Rutinema för uttagsoperationen måste medge högt ställda kravatt
säkerhet kan uppfyllas samtidigt djurskyddslagstiftningens kravsom
minsta möjliga lidande för djuren tillgodoses. Här kan särskilt pekas
rutiner för undvikande kontarnination och användandeav av

moderna metoder för fullgod bedövning.
Rutinema för genomförande själva ingreppet måste också byggaav

på i förväg fastställtett kvalitetssäkringssystem. I detta skallsystem
dokumentera och säkerställaman teamets sammansättning och kompe-
klinikens facilitetertens, och utrustning rutiner för hygiensamt och

sterilisering och rutiner för genomförande mikrobiologiska analyser.av
I samband med ingreppet måste också från bådetas patientenprover
och själva transplantatet för förvaring i xenobiobanken.

Ett för uppföljning ochprogram kontroll xenotransplantateradeav
patienter skall utformas och granskas nämnden i samband med till-av
ståndsprövningen. Programmet skall upplagt och genomföras påvara

sådant sätt allaett incidenteratt inträffar kan analyseras åtgär-som och
das på så tidigt stadiumett möjligt. Det skall också möjliggörasom
insamlandet uppgifter till xenoregistretav och biologisktav provmate-
rial till xenobiobanken incidentrapporteringsamt till nämnden. Vad
gäller närstående och andra berörda skall det finnas hand-personer en
lingsplan på vilka åtgärder skall vidtas för uppföljningsom och
kontroll i den situationen incident inträffar.att en

Det skall naturligtvis finnasäven rutiner för uppföljning och kon-
troll ursprungsdjurens och observationsdjurensav hälsa och välbefin-
nande. Dessa rutiner kommer dock i huvudsak utformas denav sombedriver avel och uppfödning djur avsedda förav xenotransplantation.

Det viktigtär endast ackrediteradeatt och välrenommerade labora-
torier används. Den WHO utformade kriterielistanav för uteslutande

olika smittämnen vidav xenotransplantation kan därvid vara enutgångspunkt för bedömningen vilka analyser kan behövaav som
genomföras se WHO-rapporten Xenotransplantation: Guidance onInfectious Disease Prevention and Management,
WHO/EMC/ZOO/98. 1.annex
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blikommerkvalitetssäkringsrutiner attinternaForskargruppemas
tillstånds-samband medbåde ivärderinggranskning ochföremål för

utvärderingen.ochuppföljningenefterföljandeioch denprövningen
till-kvalitetochsäkerhet ärkontrollförprojektensAtt avavprogram

riskvärderingled i denviktigtstandardräckligt hög utgör somett
prövningenvidföretaskallXenotransplantationsnämnden om enav

ocksåmåste iNämndeninte.bifallas ellerskallenskild ansökan sam-
och deprojektenuppföljningenmed rapporterband genomav

hurfå informationtillsynsmyndighetema görinspektioner omsom
fungerar.efterföljs ochrutinerna

vidkvalitetochsäkerhetKontrollen24.2.3 av
materialbiologisktimporterat

biomedicinskliksomxenotransplantationinomForskningen annan
hurfråga blir därförviktiginternationell. Engradi högstaforskning är

materia-biologiskatill detkvalitet skallochkontroll säkerhet närav
tillimporteratsxenoförsök harianvändaslet är ettattavsettsom

Sverige.
utgångspunktutformade medKvalitetssäkringsrutinema bör vara
ursprungsdjuruppfödningAvel ochstandarder.från internationella av

måsteuttagsoperationengenomförandetkringomständigheternaoch av
från vilket landoberoendepå likartatdärför dokumenteras sättett av

utländskainnebärmaterialet härrör. Detbiologiska ävendet att pro-
xenotransplantationavsedda föruppfödning djurför avel och avgram

blikunnakommerxenotransplantatuttaganderutiner föroch attav
motsvarandeprövningföremål Xenotransplantationsnämndensför

framgår regelverketkvalitetssäkringsrutiner. Sominhemskasätt avsom
information och dokumen-erforderligåligger tillsedet sökanden attatt

avslåskan dennaansökanavseenden bifogastation i dessa annars
denna grund.enbart

uppföljning studierprövning ochXenotransplantationsnämndens av
material läggabiologisktimporteratdärför vadkommer även attavser

bedrivas.kvalitetoch börkontrollen säkerhetfast för hur avramarna

rollTillsynsmyndigheternas24.2.4

Social-tillsynsmyndighetemaolikaroll innehas deviktigEn avannan
innefat-Framför alltJordbruksverket.Läkemedelsverket ochstyrelsen,

stickprovs-inspektioner ochutvärderingar,möjligheter tilldennatar
kvalitetssäkringsruti-informationsin kankontroller i tur omgesom
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följs och de faktiskt fungerar eller de behöver för-rentnema om om
ändras i något någraeller avseenden. Tillsynsverksamheten där-utgör
för viktig faktor för säkerställa erforderliga krav kontrollatten att
och säkerhet uppfylls.

åliggerDet Socialstyrelsen bl.a. utvärderingar ochatt genom
inspektioner tillsyn denutöva verksamhetöver bedrivs inomsom

för hälso- och sjukvården. Enligt 6 kap. 3 § lagen 1998:531ramen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall tillsynen
främst syfta till förebygga skador och eliminera riskeratt i hälso- och
sjukvården.

I den mån viss cellterapi med djurceller börtyp betraktasen som
läkemedel tillsynenutövas i stället Läkemedelsverket enligt 23 ochav
24 §§ läkemedelslagen 1992:859.

I djurskyddslagstiftningen föreskrivs regelbundna inspektioneratt
skall djurskyddsinspektörergöras för kontrollera försöksdjurensav att
förhållanden. Som vi tidigare har framhållit det viktigtär djurensatt
beteende och fysiologiska egenskaper och mikrobiologiska följsstatus

och kontrolleras kontinuerligt. Den centrala tillsynenupp efterlev-över
naden djurskyddslagen och andra föreskrifter på djurskyddsorrlrådetav

enligt 24 §utövas djurskyddslagen 1988:534 Jordbruksverket.av
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direktivGenerella25

direktiv till samtligabeakta regeringenshaftKommittén har att
åtagandenoffentligautredarekommittéer och särskilda prövaattom

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisadir. 1994:23, attom
dir.redovisa regionalpolitiska konsekvenserdir. 1994:124, attom

brottsförebyg-för brottsligheten och det1992:50 konsekvensersamt
januaridendir. 1996:49. direktiv upphävdes 1gande arbetet Dessa

kommittéförordningen 1998:1474.15 §1999 och ersattes av
i betänkande harbestämmelse förslagenI denna sägs att ettom
konsekvenserna i detbetydelse för den kommunala självstyrelsen, skall

förslag hari betänkandet. Detsamma gälleravseendet när ettanges
brottsförebyggande arbetet, förbetydelsen för brottsligheten och det

småförsysselsättning och offentlig service i olika delar landet,av
konkurrensförmågaarbetsförutsättningar, villkor i övrigt iföretags eller

förhållande till företags, för jämställdheten mellan kvinnor ochstörre
eller för nå målen.möjligheterna de integrationspolitiskamän att

Kommittén det endast finns skäl kommentera förslagetsatt attanser
förbetydelse förbrottsligheten och det brottsförebyggande arbetet samt

jämställdheten mellan kvinnor och Kostnadskonsekvensermän. tas upp
kapitel 26.i

Som framhållittidigare förekommer det veterinärer och skö-att
försöksdjur hotas och för skadegörelse vissa djurrätts-utsättstare av av

vårtaktivister. Eftersom förslag kan innebära utökat användandeett av
försöksdjur, finns det risk för förslaget bidra tillkan ökadatt snarast en
brottslighet svårtbeskrivet slag. därför hävda detDet är att attav ovan
bidrar till det brottsförebyggande framhållasarbetet. bör dockDet att
kommittén har haft grundkrav djurskyddslagstiftningen skallattsom
upprätthållas fullt i syfte inte riskera djurens välbefinnande.ut att
Svenska myndigheter har dessutom nyligen tagit initiativ för stävjaatt
brottslighet, riktad försöksdjursverksamhet.är motsom

vårdI HSL skall lika villkor för hela befolkningen.attanges ges
Kommittén har huvudsakligen uttalat sig kliniskaden forsk-om
ningsfasen och inte behandlingsfasen, påpekasdet förtjänar att attmen

såvälkvinnor skall ha möjlighet delta i kliniska försök imän attsom
utsträckning. Vid tillsättningen ledamöter i Xenotransplanta-samma av

tionsnämnden skall jämställdhetsaspekter beaktas. Sammanfattningsvis
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kommittén några negativa effekter för jämställdheten inteattanser
följer vårt förslag.av

Kommittén inte det framlagda förslaget fåri övrigt någonattanser
sådan inverkan på de nämnda områdena någon särskild redovisningatt

konsekvenserna motiverad.ärav
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Kostnadskonsekvenser26

26. 1 Uppdraget

ocksåKommittén ställning tillskall de ekonomiska konsekvensernata
sina förslag. Eftersom betänkandets förslag har begränsats till attav

gälla kliniska forskningsfasenden xenotransplantation begränsasav
också värderingen ekonomiska konsekvenser för till dennastatenav
fas.

26.2 Forskning och utveckling

Finansiering forskningsprojekt inom xenotransplantation skerav
anslag söks i konkurrens med andra forskningsprojekt.genom som

Anslagsgivare offentliga och privata fonder universitetär ochsamt
högskolor. Utvecklingen xenotransplantation ocksåhar ett stortav
kommersiellt intresse och redan idag inom läke-satsas stora resurser
medelsindustrin på forskning förväntas leda till framtida ekono-som
miska vinster måni den xenotransplantation blir etablerad klinisken
behandlingsmetod.

Kommitténs förslag tillåta klinisk forskning inomatt xenotrans-om
plantation under speciella betingelser innebär forskningsmedel iatt
sedvanlig konkurrens kommer tilldelas projekt med inriktningatt
xenotransplantation. Också forskningsmedel från läkemedelsföretag
och medicinsk industri kan riktas till forskargrupper inom Sverige. Lik-

vid probleminriktad forskning kan förvänta sig ävensom attannan man
forskning inom xenotransplantation leder till allmän kompetenshöjning
och forskningsresultat betydelse också för andra verksamheter.av

Utgångspunkten fortsatt forskning inomär xenotransplantationatt
finansieras inom för tillgängliga forskningsmedel.ramen
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26.3 Central beslutsinstans

Endast ungefärlig värdering kan avseende kostnadernagöras för denen
centrala beslutsinstansen. Med sammansättning i enlighet meden
kommitténs förslag kan årligaden kostnaden beräknas uppgå till cirka
400 000 kr.

Till grund för beräkningen ligger bedömning årligendet skallatten
komma högst åtta ansökningar vardera skall bedömas tresom av
granskare och beslutsinstansen sammanträder fyra gångeratt år.per
Kommittén har antagit utgårarvode till ordf. med 3 000 kr/mån,att till

ordf. med l 500 kr/mån, till granskare med 3 000 kr/ärende och tillv.
ledamötema med 1 100 kr/sammanträde. Varje sammanträde beräknas
medföra resekostnader 40 000 kr och dessutom bör finnas ett rese-
anslag på 60 000 kr.

Beräkningarna förutsätter ordinarie arbetsgivare betalar fullatt lön
enligt den tradition dågäller offentligt anställda medverkar isom
kommittéer och sammanträden för centrala myndigheter. Detta kan
innebära svårigheter rekrytera med tillräckligatt kompetens.personer
Ett särskilt problem den förändringutgör skett inom universitetsom
och högskolor och innebär professorer och andra forskare iattsom stor
utsträckning förväntas finansiera sin verksamhet med forskningsmedel

söks i konkurrens.öppen Fokusering densom och institu-egna
tionens forskning därvid bättre konkurrenslägeett änger att expertsom
medverka i kommittéer och arbete för centrala myndigheter.annat

Finansiering den centrala beslutsinstansen kan antingen skeav via
avgift för varje ansökan eller med offentliga medel eller med en
kombination dessa båda alternativ. Vid avgiftsfinansieringav skulleen
ovanstående beräkning leda till kostnad 50 000 kr ansökan.en per
Eftersom sådan avgiftsnivå kan ha hämmandeen verkan särskilten
universitetsbaserade forskningsprojekt inblandning kommer-utan av
siella intressen har kommittén föreslagit beslutsinstansen huvudsak-att
ligen skall finansieras allmänna medel. I inledningsfas antaletav ären
ansökningar också mycket oviss faktor, något i hög påver-graden som
kar finansieringen. Dessutom bör kompletterande avgift påen
25 000 kr för varje ansökan.tas ut För universitetsprojektrena utan
kommersiella intressen kan avgiftsreduktion medges.
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26.4 Register och biobank

föreslår för uppföljningKommittén särskilt register inrättasatt ett av
genomgått Till register knytspatienter xenotransplantation. dettasom

långtidsförvaring andra Vävnads-biobank för blodprover ochen av
föreslås ingå Smittskyddsinstitutet.Register och biobank i Deprover.

kr/årkostnader därmed beräknas till högst 500 000extra som genereras
för forskarutbildning anställslokaler och En medapparatur. person
halvtid för skötsel och administration till beräknad kostnaden av

kr/år.260 Tjänsteinnehavaren förväntas också fungera sekre-000 som
för beslutsinstansen halvtidstjänst.den centrala inom sinterare

framgåttKommittén har bakgrund registeransett, attmotsom av
och biobank har allmänintresse, delvisfinansiering bör skeett stort att
med allmänna medel och delvis med avgifter. kostnadsberäkningenI
utgår frånemellertid kommittén all finansiering sker med allmännaatt
medel.

26.5 Kostnadskonsekvens för staten

ovanståendeMed beräkningar och förslag innebär etablerandet ettav
särskilt regelverk och särskild beslutsprocess för klinisk forskningen
inom årligxenotransplantation kostnadsökning för högststatenen

0001601 kr. Kostnadsökningen således förhållandevis marginellär ur
statsfinansiell synpunkt samtidigt samhället därigenom fårsom en
infrastruktur kan hantera fortsatt forskning inom xenotransplanta-som

påtion trovärdigt och säkert Kostnadsökningen bör därförsätt.ett
finansieraskunna tillägg till statsbudgeten, främst höjninggenom en av

tillanslaget Smittskyddsinstitutet. måsteDenna bedömning i belys-ses
ning vilka kostnadskonsekvenser kan bli följden attav som av xeno-
transplantation blir etablerad behandling, varigenom hälsorelaterade
behov bättre kan tillgodoses.

26.6 Kostnadskonsekvens xenotransplan-om

tation blir etablerad behandling

Om klinisk forskning leder till xenotransplantation blir etableradatt
klinisk behandling kommer de ekonomiska effekterna sannolikt bliatt
mycket På områdenvissa kan xenotransplantationstora. tänkas förbil-
liga sjukvården. Inom områdenandra kan xenotransplantation tänkas
medföra påtaglig ökning sjukvårdskostnadema, särskilten av om



398 Kostnadskonsekvenser SOU 1999: 120

behandlingen åtgärderleder till livräddande för patientgrupperstora
skulle avlidit. måste dåha Kostnaden i vidareettsom annars ses per-

spektiv. fårVid resursbrist prioritering ske i enlighet med bestämmel-
i HSL.serna

Idag erbjuds alla patienter med njursvikt livsuppehållande dialys-
behandling ålderoberoende eller komplicerande sjukdom. Medi-av
cinskt lämpade patienter erbjuds njurtransplantation sådanoch kanom
genomföras innebär det besparing sjukvårdenför i genomsnitten
2Tmiljoner kronor för varje transplantation.

Kostnaderna vid klinisk xenotransplantation blir helt beroende av
vilka resultat uppnåkan med behandlingen och hur alternativman
behandling påverkas.därmed SBU, Statens beredning för medicinsk
utvärdering, konstaterar i sitt SBU-Alertdokument Xenotransplantation

med exempel från njurtransplantation det idag gårinte utifrånatt att-
kliniska data beräkna de ekonomiska konsekvenserna xenotransplan-av
tation för hälso- sjukvårdenoch och andra samhällssektorer.

Med hjälp modeller baserade på vissa antaganden har SBU ändåav
försökt skatta konsekvensernade framtida ekonomiskaatt av
xenotransplantation behandlingsaltemativ vid. kronisk njur-ettsom
svikt. Under förutsättning resultatet detsamma vidär allotrans-att som
plantation, läkemedelskostnaden densamma och indikationenatt är att

oförändrad skulleär xenotransplantation medföra besparing jämförten
med dagens kostnader. Ytterligare förutsättningar är att ett ursprungs-
djur enbart kostar 50 000 kr och det inte föreliggger någon risk föratt
smittspridning. Om indikationema för transplantation vidgas ökar
besparingen färre patienter skulle kräva dialys. påpekarManattgenom

högre kostnad för ursprungsdjuratt respektive krav långvariga kon-
troller på grund infektionsrisk istället skulle kunna medföra kost-av en
nadsökning. Kommittén bedömer detta scenarioatt ärsenare mera
sannolikt.

Inför det xenotransplantation eventuellt blir etableradatt behandling
skall prövning och dennagöras skall inkludera ekonomisk värderingny
i vidare sjukvårdsperspektiv. Denett kliniska forskningsfasen dåkan

ha medförtväntas helt och bättre underlag för beräkningarna.ett annat
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Författningskommentar27

till xenoprövningslagFörslaget27.1

1§

åtgärdxenotransplantation medicinskMed i denna lag sommenas en
frånmaterial djur till människa.innefattar överföring levande biologisktav

förfarande innebär blod ellerDärmed likställs medicinsktett att annansom
från sådanti material utanförkroppsvätska människa kommer kontakt med

återförs tillkroppen och sedan denna.
Med biologiskt material vävnad, celler eller delar däravavses organ,

ändamål.för transplantation eller jämförbart medicinsktär avsett annatsom

paragrafenI den grundläggande definitionen xenotransplanta-ges av
tion. Genom hänvisningar i andra författningar kommer den gällaatt
för hela det särskilda regelverket.

Enligt första stycket med xenotransplantation i första handmenas
medicinska åtgärder innefattar överföring levande biologisktsom av
material från djur till människa. viabeltDet skall sig biologisktröra om
material, innehållerdvs. material levande celler. Den grund-som
läggande tanken med xenotransplantation överföra biologisktär att
material kan fungera fysiologiskt i kropp.mottagarenssom

Enligt andra likställs härmed s.k. extra-corporealmeningen per-
fusion innebär patients blod eller kroppsvätska utanför krop-attsom en

kommer i kontakt frånmed levande biologiskt material djur ochpen
där blodet eller återförskroppsvätskan sedan till patienten. Som exem-
pel kan s.k. leverdialys bioartificiell lever där levande cel-nämnas

frånler gris används i medicinteknisk produkt. Andra exempel ären
patientens blodbana kopplas med hela djurorgan med hjälpnär samman

dialyspump tvådet skedde grisnjuremed i desättav en som en
experimentella försöken i Göteborg avsnitt1994-95 se 8.3.

Med medicinska åtgärder åtgärderdetsamma utgöravses som som
sjukvårdhälso- och åtgärderenligt § HSL, förl dvs. förebygga,att

utreda och behandla sjukdomar och skador. Definitionen i HSL vid-är
sträckt och omfattar bl.a. transplantation, olika former indi-ävenmen
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vidinriktad och rniljöinriktad förebyggande vård epidemiologiskat.ex.
undersökningar innefattas. Avgränsningen ofta sågörs sätt att
hälso- sjukvårdenoch omfatta sådan verksamhet kräveranses som
medverkan medicinskt utbildad personal.av

andraI stycket finns definition biologiskt material. Meden av
sådant material vävnad, celler eller delar därav äravses organ, som

för transplantation eller jämförbart ändamål.avsett Att delarävenannat
celler har beror den snabba utvecklingen inom mole-angetts attav

kylärbiologi och biomedicin kan innebära endast vissa vitala delaratt
cell kommer Såanvändas. länge det fråga viabeltatt ärav en om

material animalt förär transplantation ellerav avsettursprung som
jämförbart ändamål bör det omfattas detannat särskilda regelverket.av

Det biologiska materialet skall för transplantation elleravsettvara
jämförbart ändamål. Med sistnämndaannat uttryck t.ex. extra-avses

corporeal perfusion.
Om levande biologiskt material från djur integrerad delär en av en

medicinteknisk produkt bör produkten enligt det före-prövas av oss
slagna regelverket för xenotransplantation. Lagen 1993:584 medi-om
cintekniska produkter och det bakomliggande EU-direktivet avseende
sådana produkter omfattar nämligen endast icke-viabelt material jfr
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1994:20 om
medicintekniska produkter 2 § 5 g.

I den grundläggande läkemedelsdefinitionen i 1 § läkemedelslagen
1992:859 för läkemedel bl.a.att skallattanges varan vara vara
avsedd tillföras människor eller djur. Kravet påatt tillförande har tol-
kats skall avsedd helt elleratt delvis absorberassom iattvaran vara
organismen se 1991/92:lO7 69 f.. Genom detta krav uteslutsprop. s.
bl.a. implantat och diagnostiska frånprodukter läkemedelslagens
tillämpningsområde. Enligt förarbetena bör donerat helblod undantas,
medan olika former industriellt bearbetade blodprodukter hänförsav
till läkemedel.

Vad gäller xenotransplantat torde vävnad och frias.k. cellerorgan,
inte läkemedel, behandlas påanses utan helblod.som sättsamma som
Cellterapiprodukter innehåller levande celler och tillver-som xenogena
kas industriellt kan däremot läkemedel jfr EU-komrr1is-anses som
sionens meddelande gemenskapsförfarande för godkännande förom
försäljning läkemedel 98/C 229/03 angående räckvidden Rådetsav av
förordning EEG 2309/93. Om det dessutom sig biotek-rörnr om en
nologiskt utvecklad produkt skulle det såi fall krävas gemenskapsgod-
kännande och därmed obligatorisk användning centraliserat för-ettav
farande lista A-produkter. Något auktoritativt avgörande från EG-
domstolen föreligger inte.
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Det finns inga cellterapiprodukterännu färdigaär attxenogena som
påsläppas Fråganmarknaden. hur den kliniska prövningenärut av

sådana produkter skall till, de skall betraktas läkemedel. Detom som
finns inga EU-reglerännu för kliniska prövningar. Ettgemensamma
förslag till direktiv implementering god klinisk sed vid kliniskom av
läkemedelsprövning har lagts fram kommissionen OJ C 306,av
8.10.1997, 9 fortfarande föremål för beredning.är Enligt dets. men nu
reviderade förslaget skall direktivet tidigast börja någongälla gång

årunder 2001 se 1999/C 161/05.
Så länge det inte någrafinns bindande gemenskapsregler för själva

den kliniska prövningen bör för industriellt utvecklade cellterapipro-
dukter krävas tillstånd prövningen såväl Xenotransplanta-att starta av
tionsnämnden Läkemedelsverket enligt §7 läkemedelslagen.som av

2§

Ansökan kliniska försök med xenotransplantation till människa skallom
i särskildprövas ordning enligt bestämmelserna i denna lag eller med stöd

föreskrifter meddelats med stöd denna lag.av som av
Xenotransplantation får inte utföras i samband sådantän med kli-annat

niskt försök.

Den beslutsprocess denna"regleras i lag och i föreskriftersom som
utfärdats med stöd denna lag enligt paragrafensgörs första styckeav
exklusiv och obligatorisk. Ansökningar få bedriva kliniska för-attom
sök med xenotransplantation måste enligt denprövas föreslagnaav oss
särskilda beslutsprocessen.

Enligt andra stycket införs förbud utföra xenotransplan-ett mot att
tation sätt klinisktän försök.annat Förbudet straffsank-ett ärgenom
tionerat i 8 § och medför det knappast kan försvarligtatt attanses
utföra livräddande behandling med xenotransplantation iens akut-en
situation, inte detta sker inom för tillstånd bedriva kli-om ett attramen
niska försök. Förbudet motiveras den risk för tredje före-av man som
ligger vid xenotransplantationer inte välkontrolleradeär och intesom
har varit föremål för tillståndsprövning.en noggrann

3§

Tillstånd till sådant kliniskt försök i 2 § första stycket skallsom avses ges
särskild nämnd Xenotransplantationsnämndenav innan försöketen får

påbörjas.
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framgårparagrafen tillståndsprövningenAv skall Xeno-görasatt av
transplantationsnämnden. Frågan beslutsinstansens organisationom
och kompetens uppbyggnaden den särskilda beslutsproces-samt om av

har behandlats i den allmänna motiveringen avsnitt 20.1 ochsesen
20.2. tillståndKravet obligatoriskt. Tillståndsplikten straff-är är
sanktionerad enligt 8

4§

får tillståndNämnden till försöket endast under förutsättning det före-attge
ligger godkännande forskningsetikkommitté.ett av en

Med forskningsetikkommitté sådant särskilt för prövningettavses organ
forskningsetiska frågor har företrädare såvälför det allmännaav som som

forskningen och knutet till universitetär eller högskola eller tillettsom en
någon jämförbar instans i betydande omfattning finansierarannan som mera
forskning.

I paragrafens första stycke regleras förhållandet mellan prövningen i
nämnden och den etiska prövningen i den regionala forskningsetikkom-

Fråganmittén. har tidigare berörts i allmänmotiveringen avsnittse
20.2.1. framgårSom paragrafen godkännande frånär forsk-ettav en
ningsetikkommitté obligatoriskt krav. Forskningsetikkommittén harett
med andra 0rd tillagts Innebörden denna blirvetorätt. kommit-atten av
térnas prövning i formell mening endast rådgivande blirärsom annars
bindande den gäller kliniska försök med xenotransplantation. Efter-om

ansökningarna skall lämnas in till Xenotransplantationsnänmdensom
får ärendet skrivas där något godkännande inte sådantEttav om ges.
avskrivningsbeslut kan överklagas sökanden. En likartad ordningav
gäller redan i dag avseende kliniska läkemedelsprövningar i sådana fall

tillstånddär inte eftersom godkännande saknas från regionalges, en
forskningsetikkommitté.

I andra stycket finns definition på forskningsetikkommitté.en
Definitionen behövs därför egentligt författningsstöd saknas föratt
komrnittéemas verksamhet. Den ansluter till definitionen inära 19 §
andra stycket PUL. Termen "forskningsetikkommitté" används i stället
för "forskningsetisk kommitté beroende forskningsetikkommittéatt

den vedertagnaär Härmed således de regionalatermen.numera avses
forskningsetikkommittér knutna till de medicinskaär fakultetema isom
de olika sjukvårdregionema och där Medicinska forskningsrådets
nämnd för forskningsetik intar samordnande och policyskapandeen
roll.

I övrigt har i förhållande till regleringen i PUL lagts till det föratt
instanser inte knutna till universitetär eller högskola skallettsom vara
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omfattningbetydandeifråga jämförbar instans merasomom en
framgåskallklartmotiveras detTilläggetforskning.finansierar attav

kommittéetiski internmed prövningtillräckligtintedet äratt enen
någon kommersiell intressent.ellerläkemedelsföretaghos ett annan

5§

framgår godkännandedet krävs1988:53421 § djurskyddslagenAv att av
får påbörjas.försöketdjurförsöksetisk nämnd innanen

djurförsöksetiskskallbiologiska materialet har importeratsOm det en
från vilkaangående frågan uppfödningen de djurnämnd sigyttra avom

står iförfarandet materialetmaterialet härrör och överens-när ut,togsom
i djurskyddslagen.stämmelse med bestämmelserna

tillståndsprövningentillparagrafens första stycke finns hänvisningI en
framgår den allmännadjurskyddslagen 1988:534. Somenligt 21 § av

xenotransplantationanvändning djur förmotiveringen innebär enav
ändamål isådan djur för vetenskapligt 19 §användning som avsesav

djurskyddslagen jfr avsnitt 7.1.3 och 10.6.2. Innebörden detta ärav
särskildaursprungsdjuren skall försöksdjur och detattatt anses som

sådanadjurskyddslagstiftningen djur blirregelverket i avsersom
djurförsöksetisktillämpligt. krävs därför godkännandeDet av en

får påbörjas.nämnd innan kliniskt försök med xenotransplantationett
Den djurförsöksetiska motsvarandenämnden har sättvetorätt

forskningsetikkommittén förhållan-enligt Vad i övrigt gäller4som
det mellan Xenotransplantationsnämnden och de djurförsöksetiska
nämnderna i beslutsprocessen hänvisas till allmänna motiveringenden

avsnitt 20.2.1.se
De djurförsöksetiska nämndernas organisation och sammansättning

framgår djurskyddsförordningen all-41-49 §§ 1988:539. Förav en
beskrivning vårhänvisas till tidigare redogörelse för djurskydds-män

lagstiftningen avsnitt 10.6.3.se
andra stycket xenotransplan-I regleras den särskilda situationen att

sådanhar importeras. För Xenotransplantationsnämnden itatet att en
fåsituation för djurskyddsmässigaskall bättre underlag deprövaett att

aspekterna viss studie krävs sökanden i sin ansökan dokumen-attav en
djurhållningenhur uppfödningen gåttoch ursprungsdjuren harterar av

till hur uttagsoperationen jfr i förslaget tillhar genomförts 3 §samt
xenoprövningsförordning 2000:0OO. tillse prövningenFör att att av
djurs välbefinnande och hälsa vilar underlag i de berördasamma nu
fallen falli de där uttagsoperationen i Sverige bör Xenotrans-görssom

frånplantationsnärrmden inhämta djurförsöksetiskyttrande nämnden
hållandetuppfödningen och ursprungsdjuren omständig-samtom av
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heterna kring uttagsoperationen står i överensstämmelse med bestäm-
melserna i djurskyddslagstiftningen. Den djurförsöksetiska nämndens
yttrande kommer huvudsakligen vila på redogörelsen och dokumenta-
tionen i ansökningen, det bör också finnas möjligheter för dennamen
nämnd höra med motsvarande beslutsinstanseratt i det land varifrån
det biologiska materialet kommer.

vårEnligt uppfattning kan det lämpligt särskild djur-att utsevara en
försöksetisk nämnd för iyttrande de berörda fallen. såatt Omavge nu
skall ske i såoch fall vilken nämnd bör får Cen-avgörasutsessom av
trala försöksdjursnämnden.

6§

Vid tillståndsprövningen skall nämnden granska försöket från medicinska,
etiska, djurskyddsmässiga och rättsliga utgångspunkter. Därvid skall sär-
skild hänsyn tilltas

värdet den kunskap, grundad vetenskap och beprövad erfarenhet,av
försöket kan väntassom ge,

de möjligheter bota eller lindra deltagande patientersatt sjukdom som
försöket kan medföra,
de risker för skada eller obehag för patienters, försökspersoners eller
andra människors fysiska eller psykiska hälsa försöket kan innebärasom
och de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått med anledningsom
därav kan påkallade, ochvara
hur försöket kan påverkaväntas djurs välbefinnande och hälsa.

Bestämmelsen kan sägas portalparagrafenutgöra för den tillståndspröv-
ning skall företas Xenotransplantationsnämnden.som denIav anges
utifrån vilka utgångspunkter prövningen skall ske. Frågan har tidi-som

berörts i den allmänna motiveringen segare särskilt avsnitt 19.2.2,
20.1.1 och 20.1.2.

Nämnden skall enligt första meningen i bestämmelsen granska för-
frånsöket medicinska, etiska, djurskyddsmässiga och rättsliga utgångs-

punkter. Samtliga dessa aspekter skall in i prövningen.vägas I fyra
punkter har sedan vissa omständigheterangetts särskilt skall beak-som

De ansluter tilltas. nära de principer tidigare har valtsom som
utgångspunkter för vårt ställningstagande jfr avsnitt 17.2, 18.3.4 samt
19.2.2 och 19.2.3.

förstaI punkten vad har benärrmt kunskapskravet. Klini-anges
ska försök led iär forskningsprocessett där kunskaper kanen som vara
till för framtida patienternytta och samhället i vital bety-ärstort av
delse. Nämnden skall därför i sin prövning bedöma visst.ex. om en
studie innebär uppfyllande målsättningenett söka kunskaperattav
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områden med potential där det möjligt siktär tillgodosestor att
starka hälsorelaterade behov.

Enligt andra punkten ocksåskall särskilt beaktas i vilken grad
försöket kan terapeutiskt hjälpa de deltagande patienterna. Patientemas
behov kan tala starkt för försöket genomförs, det sigatt rört.ex. om om
livräddande behandling.

I tredje punkten de risker för skada eller obehag för patien-attanges
andra försökspersoners eller andras fysiska ellerters, psykiska hälsa

försöket kan innebära skall särskilt beaktas vid prövningen, varvidsom
hänsyn också skall till skyddsåtgärderde och försiktighets-andratas
mått kan påkallade till följd riskerna. Härigenom inkorpo-som vara av

fdrsiktighetsprincipen i själva tillståndsprövningen. Detta anslu-reras
till vad vi tidigare har kommit fram tillter rörande behovet indi-av en

viduell riskvärdering för varje projekt avsnittse 18.4.
Det bör särskilt framhållas både riskerna för försöksdeltagamaatt

själva och riskerna för kontakter ellernära andra skall beak-personer
För försökspersoner inte patientertas. förär kontakternärasamtsom

och andra utomstående kan endast minimala riskerpersoner accepteras
jfr avsnitt 17.2.4. Om försöket sannolikt kan komma till förnytta
patienterna kan dock risker förstörre dem accepteras.

Enligt fjärde punkten skall slutligen särskilt beaktas hur försöket
kan påverkaväntas djurs välbefinnande och hälsa. Djurens välfärd är
således viktig bedörrmingsgrund för nämndens tillståndsprövning.en
Eftersom det talas djurs välbefinnande och hälsa inte endastom avses
det aktuella ursprungsdjuret avelsdjuräven och observations-utan t.ex.
djur.

Närrmdens prövning bör också ha generell prägel ochen mer avse
hur den xenotransplantationtyp föreslås i ansökan kanav tän-som en

påverkakas djurens välfärd i djurskyddsmässigtstörre perspektiv.ett
Som exempel kan nämnas, det för viss xenotransplanta-typom en av
tion krävs vittgående genmodifiering kanske leder tillen mer attsom

antal försöksdjurstörre kommerett behöva användas under den prekli-
niska forskningsfasen och det kan leda till fysiologiska problem för
vissa djur, bör nämnden kunna beakta detta och tillstånd.vägra Detta
bör gälla justäven det aktuella ursprungsdjuret inte uppvisar någraom
tecken sådana problem.

7§

Nämndens beslut i särskilt fall enligt denna fårlag överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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till allmänöverklagastillståndsärenden skall kunnabeslut iNämndens
utförligt i denFrågan tidigare berörts tämligenförvaltningsdomstol. har

avsnittavsnittvarför hänvisas till detta semotiveringen,allmänna
20.2.3.

3§

förbudet i andrauppsåtligen oaktsamhet bryter 2 §ellerDen motsom av
xenotransplantation till-genomför kliniskt försök medstycket eller utanett

stånd månader.till böter fängelse i högstenligt 3 döms eller sex

uppsåtligenparagrafen eller oaktsamhet bryterEnligt skall den avsom
inomförbudet utföra xenotransplantation sätt änannatmot att

genomför kliniskt försökför kliniskt försök eller ett utanettramen som
erforderligt tillstånd straffas.kunna

månader.Straffskalan böter eller fängelse i högst Normal-är sex
fråga uppsåt-straffet böter. Fängelse torde kunna komma i endast förär

liga gärningar. Medverkan till enligt paragraf straffbarbrott denna är
enligt 23 kap. § första stycket fullbordade straff-4 BrB. Endast brott är
bara.

9§

Regeringen fåreller den myndighet regeringen bestämmer meddelasom
ytterligare föreskrifter om

vilka villkor skall gälla för genomförande kliniska försök,som av
hur beslutsprocessen skall uppbyggd, ochvara
nämndens arbetsformer och sammansättning.

Enligt paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter villkoratt om
för kliniska försök, beslutsprocessen och nämndens arbetsformer och
sammansättning.

Vårt förslag innehåller sådanavissa föreskrifter. Här kan hänvisas
till förslaget till xenoprövningsförordning och förslaget till förordning
med instruktion för Xenotransplantationsnärrmden.
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27.2 Förslaget till lag register och bio-om

bank för xenotransplantation

Vårt förslag till lag register och biobank för xenotransplantationom
måste i vad 3 kap. xenobiobanken bakgrundavser motom attses av
regeringen beslut den 17 juni 1999 dnr S1999/2313/HS ochgenom
1999/4970/HS har givit Socialstyrelsen i uppdrag göra översynatt en

frågor förknippade medär användning humanbiologisktav som av
material i biobanker lämna förslag till särskild lagstiftningsamt att en

biobanker. Uppdraget skall redovisas till regeringen denom senast
l maj 2000. Vi har denna bakgrund avstått från någrauttalamot att mer
generella principer rörande äganderätten förfoganderättenocht.ex. till
biologiskt provmaterial förvaras i biobank. Vårt förslag tillsom en
reglering xenobiobanken har med beaktande därav fått kon-av en mera
kret utformning.

kap.1 Allmänna bestämmelser

Definitioner

1§

Xenotransplantation har betydelse i denna lag i xenoprövnings-samma som
lagen 2000:000.

Här kan hänvisas till kommentaren till 1 § xenoprövningslagen
2000:000.

2§

Med ursprungsajur djur är tillett det levande biolo-avses ursprungetsom
giska material överförts till människa eller dennasom jäm-en annatsom
förligt kommitsätt i kontakt med.

I paragrafen finns definition ursprungsdjur betingat lagtekni-en av av
ska skäl. Bakgrunden till användningen ursprungsdjur hartermenav
berörts tidigare i den allmänna motiveringen se kapitel 1.
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2 kap. Register för xenotransplantation xenoregistret

Inledande bestämmelse

1 §

Smittskyddsinstitutet får ändamålför de i 3 § hjälpmed auto-som anges av
matiserad behandling föra särskilt register för xenotransplantationett
xenoregistret.

Smittskyddsinstitutet personuppgiftsansvarigt för registret.är

paragrafen framgårAv Smittskyddsinstitutet skall handha registretatt
och personuppgiftsansvarigt för detta. Registret benämnsvara xeno-

Fråganregistret. ansvarig myndighet har tidigare berörts i den all-om
motiveringen avsnittse 23.2.3.männa

Med personuppgiftsansvaret följer enligt 9 § PUL antal skyldig-ett
heter. Dessa innebär bl.a. personuppgifter skall behandlas lagligt,att
korrekt och i enlighet med god sed.

Förhållandet till lagen hälsodataregister och personuppgifts-om
lagen

2§

Om inget följer denna lag eller lagen 1998:543 hälsodata-annat av av om
register tillämpas personuppgiftslagen 1998:204 vid behandling av per-
sonuppgifter för xenoregistret.

Lagen hälsodataregister avseddär ramlag för allautgöraom att en cen-
trala register förs centrala förvaltningsmyndigheter inom hälso-som av

sjukvården.och I princip xenoregistretutgör hälsodataregister. Idenett
mån ingen avvikande reglering i denna lag har därför funnitgörs det
lämpligt låta lagen hälsodataregister tillämplig.att om vara

Av PUL följer bestämmelser i lagar och förordningaratt avvi-som
ker från PUL gäller framför denna. I förevarande paragraf uttrycks för-
hållandet mellan PUL och denna lag det PUL gällersättet att om
inget i dennasägs lag eller i lagenannat hälsodataregisterom
1998:543. Det innebär bl.a. bestämmelser information beva-samtom
rande och gallring i PUL.ges

I PUL personuppgift inte får bevarasatt längre vadänanges en som
nödvändigt medär hänsyn till ändamålet med registret. Eftersom ända-

målet innebär bl.a. uppföljning och möjligheter till srnittspåming som
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långa nödvän-latensperioder torde detkan virus med mycket varaavse
lång år.tid, i fall i 40-50 kandigt bevara uppgifterna under Detvartatt

någon eftersomfast särskild tidsgräns,emellertid onödigt läggaattvara
förändras. allmänna regle-kunskaperna latensperioder kan Denom

ringen i bör därför gälla.PUL

Ändamål

3 §

fårXenoregistret användas endast för
åtgärderepidemiologiska undersökningar och för Smittskydd,

framställning statistik,av
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring sjukvårdhälso- och ochav
kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete inom xenotransplantation,
och
behandling personuppgifter för forskning inom xenotransplantation,av

forskningen och behandlingen har godkänts forskningsetik-om enav
kommitté.

bestämmelsenI regleras för vilka ändamål fårregistret Frå-föras.som
har tidigare kort berörts i den allmänna motiveringen se avsnittgan

23.2.l. Genom ändamålsbestämmelsen den för vadyttreanges ramen
Ändamåls-uppgifterde finns i fårxenoregistret användas till.som

bestämningen har avgörande betydelse för vilka uppgifter får tassom
i registretin och hur uppgifterna får behandlas. Den därförär storav

förvikt den personliga integriteten. åliggerDet SMI att som person-
uppgiftsansvarigt för registret till uppgifterna i detta används ettse

står i ändamålsbestämningen.överensstämmelse medsätt som
Inrättandet registret främst påkallat srnittskyddsskäl.är Detav av

ändamålet täcks ändamålen "uppföljning hälso- sjukvårochav av
och för epidemiologiska undersökningar. Det kan emellertid vara
klokt inte begränsa ändamålsstymingen i högre grad vad gäl-att än som
ler enligt lagen hälsodataregister. Registret ocksåbör därför fåom

föranvändas framställning statistik, utvärdering och kvalitetssäkringav
hälso- sjukvårdoch för forskning jfr 3 § lagen hälsodata-samtav om

register.
ändamålenDe angivna avviker något från regleringen i 3 § lagen om

hälsodataregister. Xenoregistrets ändamål inryms emellertid inom de
ändamål i sistnämnda lag. Närmast i förtydligande syftesom anges

registret också får användas för åtgärder för srnittskydd,attanges
eftersom möjligheter till bättre srnittspåming huvudskälen tillär ett av
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inrättandet registret. Detsamma gäller för angivandet ändamåletav av
utvärdering och kvalitetssäkring kliniskt forsknings- och utveck-av
lingsarbete inom xenotransplantation.

Eftersom det sig känsligarör personuppgifter bör användningom av
registret för forskning godkännas forskningsetikkommitté jfrav en
19 § andra stycket PUL.

Innehåll

4 §

För varje får endast de uppgifter registreras i 5 § ochperson som anges som
behövs för de ändamål i 3som anges

I paragrafen xenoregistret för varje fåratt endast inne-anges person
hålla vissa uppgifter i uttömmande beskrivning i 5som anges en
Som tilläggskrav gäller uppgifterna skall behövligaatt i förhåll-vara
ande till de ändamål föregåendei paragraf.som angavs

5§

Beträffande patienter eller andra deltar i kliniskt försökettpersoner som
med xenotransplantation får följande uppgifter registreras.

Namn, kön, medborgarskap, födelseland,personnummer, hemort och
sysselsättning.
Väsentliga uppgifter bakgrunden till deltagande i försö-om personens
ket, inklusive uppgifter diagnos, hälsotillstånd åtgärderoch vårdförom
och behandling.
Identiñerbara och individualiserade uppgifter det biologiskaom mate-
rial från djur har överförts till eller dennesom personen annatsom
jämförbart harsätt kommit i kontakt med i samband med försöket.
Information ursprungsdjurets identiñkationsnummerom och uppföd-
ningsanläggning skall alltid anges.
Uppgifter de vävnadsprover och andra biologiska frånom prover perso-

och ursprungsdjuret har lämnats för förvaringnen i xenobiobanken.som
Uppgifter den klinik där försöket harom ägt med angivanderum av
ansvarig försöksledare.
Om särskilda omständigheter föreligger, uppgifter när-om personens
stående och biologiska från dem har lämnatsom för för-prover som
varing i xenobiobanken.
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får beträffandeframgår vilka uppgifter registrerasparagrafenAv som
innehållFrågan registrets harpatienter och andra försökspersoner. om

motiveringen avsnitt 23.2.4.tidigare behandlats i den allmänna se
fårpunkt uppgifter registreras kanEnligt 1 de om en person som

grunduppgifter identitet liknande.ochsägas utgöra om
punkt uppgifter samband med patientensI 2 vissa harattanges som

hälsotillstånd får uppgifternaregistreras. I praktiken kommer hämtasatt
från patientens journal.

fårEnligt punkt 3 uppgifter ursprungsdjuret registreras.även om
viktigt individualiserade uppgifter ursprungsdjuret kanDet är att om

erhållas, någonpatienten drabbas incident kan ha sambandom av som
xenoförsök. likhet för vissa andra djur-med I med vad gällerett som

används försöksdjur ursprungsdjurslag bör ställas krav attsom som
får särskilt identifikationsnummer. alltid VidareDetta skallett anges.

finnasskall det uppgifter den besättning ursprungsdjuretom som
såingick i spåras,andra berörda patienter kan srnitt-att t.ex. ettom

har överförts.ämne
punkt framgårAv uppgifter4 de vävnadsprover ochatt annatom

biologiskt frånprovmaterial tagits patienter och andra försöksper-som
och lämnats för förvaring i xenobiobanken registreras.skallsoner som

framgårSom den allmänna motiveringen avsnitt 23.3.1 innebärseav
vårt förslag xenobiobanken skall länkad till registret.att vara

punktI uppgifter5 den klinik försöketdär har ägtattanges om rum
fåroch ansvarig försöksledare registreras. I xenoregistret bör endastom

fårdessa uppgifter finnas. förutsättasDet vederbörande kliniker ochatt
forskargrupper själva dokumenterar vilka olika sättpersoner som

varithar delaktiga i visst kliniskt försök.ett
punktAv framgår6 uppgifter patientens försöksperso-elleratt om

närstående eller andra fårkontakter registreras endast detnäranens om
föreligger särskilda omständigheter. Frågan har tidigare berörts i
avsnitt 23.2.4. I princip krävs det incident fårhar inträffatatt atten
dessa uppgifter fåskall registreras. förhållandetDet närståendedenatt
själv har lämnat in biologiskt provmaterial för förvaring i xenobioban-
ken bör sådan särskild omständighet medför tillrättanses som en som
införande i registret se avsnitt 22.3.

Uppgiftsskyldighet

6 §

Den bedriver verksamhet inom hälso- sjukvårdenoch skall lämnasom upp-
gifter enligt till5 § xenoregistret.
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Den bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete medsom annars
xenotransplantation ocksåskall lämna uppgifter enligt 5 § till xenoregistret.

fåttDen tillståndhar genomföra kliniskt försök medatt ettsom xeno-
transplantation skyldig lämnaär uppgifter enligt 5 § 3 det djur frånatt om
vilket det biologiska materialet härrör, det biologiska materialetäven om
har importerats.

För hälsodataregister gäller bestämmelserna uppgiftsskyldighet iom
6§ lagen hälsodataregister. Där föreskrivs den bedriverattom som
verksamhet inom hälso- sjukvårdenoch skall lämna uppgifter till
registret för ändamålde gäller för detta. Det gäller således bådesom
sjukvårdshuvudmännen och olika vårdgivare.privata Transplantation

vård och behandling. Kommittén finner sådan uppgiftsskyl-ses som en
dighet rimlig vad gäller xenoregistret.även Samma uppgiftsskyldighet
bör gälla för den bedriver kliniskt forsknings- och utveck-som annars
lingsarbete med xenotransplantation. Man kan nämligen tänka sig att
någon verksam inomär xenotransplantationsforskningen intesom är att
betrakta vårdgivare.som

Själva xenotransplantatet kommer i de flesta fall framställasatt
inom industrin, sannolikt också uppfödning ursprungsdjur igenom av
andra länder. Därför bör den fått tillstånd ha skyldighetsom atten
lämna de uppgifter till registret ursprungsdjuret och dess härkomstom

kan behövas enligt 5 §m.m. som

Sökbegrepp

§7

Som sökbegrepp får användas de uppgifter enligt 5 § skall ingå isom
registret.

I paragrafen regleras bruket sökbegrepp. Vi har inte det nöd-av ansett
vändigt begränsa sökbegreppen,att eftersom sådan begränsning kanen
inskränka registrets användbarhet. Någon begränsning finns inte heller
i lagen hälsodataregister.om

Direktåtkomst

8 §

Endast Smittskyddsinstitutet får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret.



SOU 1999:120 Författningskommentar 413

I paragrafen slås fast ingen utanför Smittskyddsinstitutetatt får ha
direktåtkomst till xenoregistret. Att SMI såsom personuppgiftsansvarigt
skall ha sådan åtkomst självklarhet.ären en

Tillgången till registret inom SMI bör begränsad till fåtalettvara
Antalet bör begränsas till vad nödvändigt förärpersoner. arbe-attsom

med registerföringen, xenobiobankentet och andra tillåtna behand-
lingar personuppgifter skall kunna utföras.av

Utlämnande uppgifterav

9 §

Smittskyddsinstitutet skall till Xenotransplantationsnämnden medium för
automatiserad behandling lämna de uppgifter nödvändigaär försom att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får i övrigt lämnas
endast det står klartut användningom att mottagarens uppgifterna för-ärav

enlig med registrets ändamål enligt 3

Som framgår 8 § det endastär SMI har direktåtkomstav till regist-som
Utlämnande uppgifternaret. medium för automatiserad behand-av

ling måste kunna ske till Xenotransplantationsnämnden för dennaatt Askall kunna fullgöra sina uppgifter.
I övrigt bör utlärrmande uppgifterna på medium för automatise-av

rad behandling inskränkas och få ske endast använd-mottagarensom
ning uppgifterna förenligär med registretsav ändamål.

Det åligger SMI såsom personuppgiftsansvarigtatt för registret prö-
frågan utlämnande. Det kan emellertidvar uppkommaom situationer

utlämnandenär väcker frågorett principiell sådanaIav mer natur.
situationer kan det lämpligt SMI hör med Xenotransplanta-attvara
tionsnämnden.

Sekretess

10§

I sekretesslagen 1980:100 finns bestämmelser begränsningar i rättenom
lämna uppgifter frånatt ut xenoregistret.

I paragrafen hänvisninggörs till sekretesslagen.en
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sekretesslagen tordepatientsekretess i kap. 1 §Bestämmelsen 7om
nämligen baraparagrafför registerverksamhet. Dennainte gälla är

sjukvårdsådan och medicinsk verksam-tillämplig hälso- och annan
särskild sek-inriktad. Med hänsyn härtill börhet individuelltär ensom

patientsekretessen infö-den normalaretessbestämmelse motsvararsom
i sekretesslagen.41 § 7 kap.ras som en ny

skadeståndRättelse och

11§

i personuppgiftslagen 1998:204 och skade-Bestämmelserna rättelseom
stånd gäller vid behandling personuppgifter enligt denna lag eller före-av
skrifter meddelats med stöd lagen.som av

framstår låtarimligt skadeståndDet bestämmelserna ochattsom om
i förrättelse PUL gälla xenoregistret. utformadeDessaäven är ett

sådant de endast gäller vid överträdelse före-PUL. Genomsätt att av
varande paragraf PUL:s bestämmelser i avseenden tillämp-dessagörs

dåliga personuppgifter behandlas i strid med denna lag.även

Överklagande

12 §

Beslut Smittskyddsinstitutet information skall lämnas efter ansö-av om som
kan enligt 26 § personuppgiftslagen 1998:204 och rättelse enligt 28 §om

fårlag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.samma
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Många beslut fattas SMI och gäller behandlingsom av som av person-
uppgifter enligt denna lag interna eller administrativa. Enskildaär
berörs dock direkt beslut information skall lämnas efterav om som
ansökan enligt 26 § PUL och rättelse enligt 28 § lag.om samma
Besluten det fåslaget de bör överklagas hos förvalt-är allmänattav
ningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas för prövning i kammarrät-
ten.
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Ytterligare föreskrifter

13§

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
ytterligare föreskrifter om

uppgiftsskyldighet enligt 6
begränsningar de i 3 § angivna ändamålen, ochav
begränsningar i bevararätten uppgifter.att

Genom paragrafen regeringen eller den myndighet regeringenges som
bestämmer bemyndigande meddela ytterligare föreskrifteratt om upp-
giftsskyldigheten, begränsningar i registrets ändamål och begränsningar
i bevararätten uppgifter.att

3 kap. En biobank för xenotransplantation xenobio-
banken

Inledande bestämmelse

1 §

Smittskyddsinstitutet får för de ändamål i 2 § samla in,som motta,anges
förvara, registrera, analysera och sådant förfogasättannat över Vävnads-

och biologisktannat provmaterial iprover särskild biobank fören xeno-
transplantation xenobiobanken.

Med biobank enligt denna lag strukturerad samlingavses en väv-av
nadsprover eller biologiskt provmaterialannat tagits från människorsom
eller djur och kan spåras.vars ursprung

Av paragrafens första stycke framgår SMI skallatt ansvarig förvara
xenobiobanken. Frågan ansvarig myndighet har tidigare behandlatsom
i avsnitt 23.3.2. SMI får bestämmelsen rätt samla in,genom att motta,
förvara, registrera, analysera och på sådant förfogasättannat över väv-
nadsprover eller biologiskt provmaterialannat lämnats för för-som
varing i xenobiobanken. Förfogandet får emellertid endast ske för de
ändamål i 2 Uppräkningensom avseendeanges olika typer av
förfoganden avseddär uttömmande.att Med uttrycket påvara annat
sådant förfogasätt över förfogandesättett klart jämför-avses ärsom
bart med den uppräkning Av integritetsskälgörs. det viktigtsom är att
förfoganden materialetöver i biobanken hålls strikt till sådana hand-
havanden behövs för fullgöra ändamåletattsom med biobanken.
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frågabiobank. skallandra stycket finns definition DetI varaen av
skallbiologiskt provmaterial. Samlingenstrukturerad samling avom en

systematiskt medger sök-ordnadmed andra ord sättett somvara
frånfråga provmaterial människor ellerning. skall vidareDet vara om

spårbarhet förspåras. viktigtdjur kan Kravet ärvars ursprung
ocksåpatientsäkerheten behövs smittskyddsskäl.och av

Ändamål

§2

Biologiskt förvaras xenobiobanken får förmaterial i användas endastsom
spåramikrobiologiska undersökningar före-analyser och andra för att

komsten smittämnen,av
åtgärderepidemiologiska undersökningar för smittskydd,och och

uppföljning, sjukvårdutvärdering och kvalitetssäkring hälso- och ochav
kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete med xenotransplantation.

I paragrafen för ändamål fårvilka materialet i biobankenanges som
användas.

punktI mikrobiologiska1 analyser och undersökningar för attanges
spåra förekomsten smittänmen. Behovet särskild biobankav av en
betingas främst för möjliggöra retrospektiva analyser i syfteatt att
spåra eventuella smittämnen.

I punkt 2 materialet fårdärutöver användas för epidemio-attanges
logiska undersökningar åtgärderoch för Smittskydd. Det kan sigröra

undersökningar materialet inte på spåradirekt siktetar attom av som
smittämnen, nödvändiga för den epidemiologiska under-ärmen som
sökningen eller smittskyddsarbetet.

Enligt fårpunkt också3 materialet användas för uppföljning, utvär-
dering och kvalitetssäkring. Oftast det sig i dessa fall forskar-rör om

Ävenundersökningar. Xenotransplantationsnämndengruppemas egna
kan emellertid initiativ till undersökningar med stöd denna punktta av

led i nämndens uppföljning de kliniska försöken.ettsom av

Innehåü

3§

I xenobiobanken får förvaras vävnadsprover och biologisktannat provmate-
rial tagitssom
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från patienter eller andra har deltagit eller kommer attpersoner som
delta i kliniska försök med xenotransplantation,
från närstående eller andra kontakter till dessanära personer,
från avlidna i samband med klinisk obduktion enligt obduktionslagen
1995:832 eller efter ingrepp med stöd 5 § denna lag,av
från4. ursprungsdjur har i försöket,använts ochsom
från5. djur har tillhört besättning ursprungsdjuret.som samma som
Biologiskt fårprovmaterial endast och förvaras i den utsträckningtas

behövs för tillgodose patienternas eller de andra försöksdeltagarnasattsom
säkerhet, intresset förebygga fara för andra människor, intressetattav attav
spåra och minska spridning sjukdomar eller andra vitala allmänna intres-av

Provmaterialet skall bevaras i minst femtio år, inte bestäms.sen. annatom
Biologiskt material från närstående eller fårkontakter,nära lämnas in

för förvaring i biobanken endast de själva begärt detta eller detom om
föreligger särskilda skäl med hänvisning till behovet före-annars attav

bygga fara för människor eller väsentlig olägenhet.annan

I paragrafen regleras vilka biologiskt material får finnastyper iav som
xenobiobanken frånoch detta får I xenobiobanken fårtas.vem som
således förvaras biologiskt material från patienter eller andra försöks-

från närstående eller andra kontakter, frånnära avlidnapersoner, och
från ursprungsdjur och dess besättning.

I andra stycket begränsninggörs på så tagandesätt ochen att
förvaring biologiskt material i biobanken endast får iav dengöras
utsträckning det behövs för tillgodose vitala allmänna intressen.attsom
Som exempel vitala allmänna intressen säkerheten föromnämns
patienter och andra försökspersoner, intresset förebygga faraattav

intresset spåra och minskasamt spridningen sjukdomar. Uppräk-av av
ningen endastär exemplifierande.

I andra stycket regleras också bevarandetiden. Det biologiska prov-
materialet skall bevaras i minst år,50 inget bestäms i detannat sär-om
skilda fallet. Nya kunskaper smittrisken kan i det sammanhangetom
innebära både längre och kortareatt bevarandetider kan bli aktuella.

I tredje stycket finns särskild begränsning närståendeen som avser
och andra kontakter.nära Biologiskt provmaterial från dem får endast
lämnas för förvaring de själva begärt detta eller det behövs förom om

förebygga fara elleratt väsentlig olägenhet. Det sistnämnda fal-annan
let torde kräva incident tyderatt smittöverföring har inträf-en som
fat.

14 19-1989
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Information och samtycke

4 §

frånbestående biologiskt materialinsamlingtagande ochFör av prov av
förvaring i xenobiobanken läm-skriftligt samtycke tillmänniskor krävs att

giva-från samtycke lämnas, skallvilket materialet härrör. Innandennas av
ändamål provmaterialet kanoch vadinformation biobankensomren

ändamålet förvaringen ändras.medanvändas till. Nytt samtycke krävs, om

skrift-ställs adekvat information till ochGenom bestämmelsen krav
från biologiska materialet. Om ända-ligt den donerar detsamtycke som

målet samtycke.med förvaringen ändras krävs ett nytt

frånBiologiskt provmaterial avlidna

§5

frånTagande och insamling biologiskt material avlidna för förvaring iav
xenobiobanken skall ske med respekt för avlidne.den

Sådant ingrepp får ske endast det inte oförenligt med den avlidnesärom
inställning i 8 obduktionslagenoch 10 §§ 1995:832,sätt som anges

fårdock det det strider den avlidnes eller degöras även när-att motom
ståendes inställning, för förebygga faradet behövs för människorattom
eller väsentlig olägenhet.annan

genomgåttOm den xenotransplantation avlider kan det finnassom en
skäl vissa biologiska och lämna dem för förvaring iatt ta ut prover
xenobiobanken. Tagande och insamling skall sättsamma som
föreskrivs i obduktionslagen ske med förrespekt den avlidne.

framgårSom andra stycket kräver ingreppet intedet ärattav
oförenligt med den avlidnes inställning. vissa undantagsfallI bör emel-
lertid kunna närståendesden avlidnes eller deäventas motprover
inställning, det behövs för förebygga fara eller väsentligattom annan
olägenhet. Ett exempel kan det misstänks den avlidne döttattvara om
till följd infektion relaterad till xenotransplantation. Omav en
dödsorsaken fåroklar klinisk obduktion enligt 9 § obduktions-är en
lagen utföras i strid med närståendesden avlidnes eller de inställning,

det särskild Såbetydelse dödsorsaken fastställs.är tordeattom av vara
fallet den avlidne genomgått xenotransplantation.om en

Undantagsfallen de enligt 23 § obduktionslagen gäl-motsvarar som
ler för uttagande implantat.av
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Biologiskt frånprovmaterial djur

6 §

Tagande och insamling biologiskt frånprovmaterial djur för förvaring iav
xenobiobanken samrådskall ske i med Den bedriver avel ochägaren. som
uppfödning djur föravsedda xenotransplantation skall ha förettav program
kontinuerlig kartläggning och kontroll djuren. Programmet skall inne-av
fatta dokumentation rutiner i uppfödningsanläggningen och alla inci-av av
denter inträffar regelbunden provtagning och klinisk undersök-samtsom
ning djuren, vilken utförasskall veterinär.av av

Den bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med xenotrans-som
plantation, skall underrätta sig villkoren i denna bestämmelse ärattom upp-
fyllda innan biologiskt från fårmaterial djur användas för xenotransplanta-
tion.

För tagande och insamling biologiskt provmaterial från djur i vissaav
fall gäller bestämmelserna i lagen 1992:1683 provtagning på djur,om

och föreskrifter meddelats med stöd den lagen.m.m. som av

Paragrafen reglerar tagande och insamling biologiskt provmaterialav
från djur. Det kan bådegälla för ursprungsdjur och djur i samma
besättning ursprungsdjuret observationsdjur. Provmaterialet skallsom
samlas in i samråd med ägaren.

I paragrafen ställs vidare krav den bedriver avel ochatt som upp-
födning djur avsedda för xenotransplantation har utarbetatav ett pro-

för kontinuerlig kartläggning och kontroll djuren. sådantEttgram av
skall bl.a. återkommande provtagningar och kliniskaprogram avse

undersökningar djuren. Dessa skall utföras veterinär.av av en
Den bedriver forsknings- och utvecklingsarbete medsom xenotrans-

plantation har enligt tredje stycket för endastett attansvar ursprungs-
fråndjur uppfödningsanläggningar uppfyller dessa krav används.som
fjärdeI stycket finns erinran de särskilda bestämmelseren om som

finns i den s.k. provtagningslagen se avsnitt 10.5 och detgörsom
möjligt från djur samtycke i vissa fall.att ta ägarensutanprover
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Skyldighet lämna provmaterialatt

7 §

Den bedriver kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete medsom xeno-
transplantation ansvarig för biologiskt provmaterialär enligt 3 § lämnasatt
för förvaring i xenobiobanken.

behandlandeEn läkare vid läkarundersökning finner smittämnesom
kan misstänkas bero xenotransplantation har skyldighet tillsom att attse

biologiskt frånprovmaterial patienten lämnas till xenobiobanken för förva-
ring.

Motsvarande gäller för läkare i samband med obduktion församtsom
läkare vid mikrobiologiskt laboratorium i samband med analys, finnersom
smittämne kan misstänkas påbero xenotransplantation.som

I paragrafen regleras skyldigheten lämna in provmaterial för förva-att
ring i biobanken. Skyldigheten kan densägas uppgiftsskyl-motsvara
dighet ofta föreskrivs till olika register. Frågan har tidigare berörtssom
iden allmänna motiveringen se avsnitt 23.3.3.

förstaI stycket föreskrivs den bedriver kliniskt forsknings-att som
och utvecklingsarbete med xenotransplantation ansvarig för bio-är att
logiskt provmaterial enligt 3 § lämnas för förvaring i xenobiobanken.
Det primära åvilar således försöksledaren. ocksåDet kan för-ansvaret

godkännande kliniskt försökutses kommeratt ett för-ett attav vara
knippat med villkoret biologiskt provmaterial lämnas.att

Enligt andra och tredje stycket utsträcks denna skyldighet till att
vissa fall omfatta behandlande läkare obduktionsläkare och läkaresamt
vid mikrobiologiskt laboratorium. I dessa fall krävs fun-attsenare man
nit smittämne kan misstänkas beroett xenotransplantation.som

Skyldigheten inte givaren. Tagande biologiskt provmaterialavser av
kräver alltid skriftligt samtycke enligt 4

Utlämnande och kodning provmaterialav

8 §

Vävnadsprover och biologiskt provmaterial förvaras iannat xenobio-som
banken får endast lämnas för de ändamål framgår 2ut Utlämnatsom av
provmaterial skall kodas. En kodnyckel skall förvaras hos Smittskyddsinsti-
tutet.

Sker utlämnandet för forskningsändamål skall xenobiobankenuttaget ur
godkännas forskningsetikkommitté. Uttag provmaterial kanav en av tasom
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slut känsligt provmaterial kräver dessutom tillståndgranskning och av
Xenotransplantationsnämnden.

Paragrafen reglerar förhållandenunder vilka fårprovmaterial läm-som
från biobanken. Utlämnat material skall alltid kodas.ut Endast SMInas

får förvara kodnyckeln.
Om utlämnandet sker för forskningsändamål skall detta iprövas en

regional forskningsetikkommitté jfr MFR:s riktlinjer för biobanker.
Uttag provmaterial kan slut känsligt måsteprovmaterialtaav som
också granskas vetenskapligt. sådanEn granskning bör ske inom ramen
för prövning i Xenotransplantationsnämnden.en

Skadestånd

9 §

Den drabbas skada eller kränkning den personliga integritetensom av av
orsakat förfarande avseende xenobiobankenett i strid med denna lagav har

tillrätt ersättning allmänna medel.av

Förfarandet med provmaterialet strider denna lag skall kunnamotsom
föranleda ersättningsskyldighet, någon drabbats skada ellerom av
kränkning den personliga integriteten. Den kan sig fallav rörat.ex. om
där någon har förfogat över provmaterial för andra ändamål vadän som
framgår 2 Staten bör ersättningsskyldig för dessa skador.av vara

Avgifter

10 §

Smittskyddsinstitutet får avgifter för registrering förvaringta ut och i xeno-
biobanken. Avgifterna bestäms regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer.

Som framgår den allmänna motiveringen skall xenobiobankenav delvis
finansieras med avgifter se avsnitt 23.3.4. Uttagande avgifter krä-av

enligt 2 § avgiftsförordningen 1992: 191 stöd iver lag eller förordning
eller särskilt regeringsbeslut.ett Avgiftemas storlek bör avgöras av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som
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Sekretess

§11

förvaras ibiologiskt provmaterialhänförliga tilluppgifterFör är somsom
i sekretesslagenbestämmelser sekretessxenobiobanken finns om

1980:100.

från provmaterial gällerfås biologisktuppgifter kan framFör som
Eftersom framtagande analysresul-i sekretesslagen.bestämmelserna av

får individinriktad gäller bestämmel-eller motsvarande sägastat vara
jfr kommentareni kap. § sekretesslagenpatientsekretess 7 1sen om

till 2 kap. 10 §.

Tillsyn

§12

Socialstyrelsen tillsyn xenobiobanken. Vid tillsynen gäller 6 kap.har över
och 8 kap. 16 lagen 1998:531 yrkesverksamhet och sjuk-§ hälso-om
vårdens område.

I paragrafen föreskrivs Socialstyrelsen skall ha tillsyn verksam-överatt
heten i xenobiobanken. Hänvisningar till tillsynsbestämmelsema igörs

sjukvårdenslagen yrkesverksamhet hälso- och område.om

Överklagande

13 §

Smittskyddsinstitutets fårbeslut i särskilt fall xenobiobankenrör över-som
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SMI:s beslut i särskilda fall bör kunna överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Det kan sig enskild forskargrupprörat.ex. om en som
har begärt få visst Prövningstillståndprovmaterial. bör krävas föratt ut
prövning i kammarrätten.
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Ytterligare föreskrifter

14§

Ytterligare föreskrifter xenobiobanken får meddelas regeringen ellerom av
den myndighet regeringen bestämmer.som

I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter xenobiobanken.om

27.3 Förslaget till ändring i sekretesslagen

7 kap. 41 §

Sekretess gäller i verksamhet förande eller registersom uttagavser av ur
förs enligt lagen 2000:000 register och biobank försom om

xenotransplantation, för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andraom
förhållandenpersonliga har tillförts registret, stårdet inte klartsom attom

uppgiften kan röjas den enskilde eller någon honom närståendeutan att
lider men.

Sekretessen enligt första stycket gäller också i förhållande till en
registrerad vård- ellerär behandlingsbehövande frågaiperson som om
uppgift hans hälsotillstånd, det med hänsyn till ändamålet medom om
vården eller behandlingen är synnerlig vikt uppgiften inte lämnas tillattav
honom.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.om

Paragrafen Somär tidigare har anfört i anslutning till kommen-ny.
rörande xenoregistrettaren bestämmelsenär patientsekretess i 7om

kap. 1 § sekretesslagen tillämplig bara sådan hälso- och sjukvård
och medicinsk verksamhet individuelltär inriktad.annan Dennasom
bestämmelse torde därför inte tillämplig på registerverksamhet jfrvara

1998/99:72 57 f.. En särskild sekretessbestämmelseprop. s. mot-som
patientsekretessen måste därför införassvarar avseende behandling av

uppgifter i xenoregistret.

16 kap. 1 §

likhetI med 7 kap. l § bör den bestämmelsen i 7 kap. 41 § omfat-nya
undantag från meddelarfriheten.tas av
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xenoprövningsförordningtill27.4 Förslaget

mycketmotiv. Vi därför endastFörordningar förses sällan med har
xenoprövnings-kortfattat bestämmelserna i förslaget tillkommenterat

förordning.

Definitioner

§1

Xenotransplantation i förordning ihar betydelse dennasamma som xeno-
prövningslagen 2000:000.

Se kommentaren till 1 § xenoprövningslagen 2000:000.

Villkor för kliniska försök

2 §

En ansökan kliniskt försök lämnas in till Xeno-om som
tillståndsprövningtransplantationsnämnden för enligt xenoprövningslagen

innehålla2000:000 skall utförlig redogörelse, grundad vetenskapen
och erfarenhet,beprövad för
dels vilket syfte försöket har vilkenoch det kan medföra,nyttasom
dels vilka risker för deltagande patienter eller andra eller för djurspersoner
välbefinnande kan förknippade med genomförande försöketettsom vara av
och vilka skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått sökanden vid-som
tagit eller planerar vidta för undanröja eller minimera riskerna.att
Ansökan skall särskilt ta upp

vilka analysmetoder kommer föranvändas kontrollera detatt att attsom
biologiska materialet från djuret inte innehåller mikroorganismer som
kan framkalla sjukdom hos deltagare i försöket,
hur deltagare i försöket kommer kontrolleras före ingreppet ochatt
följas efter detsamma,upp
vilken information kommer lämnas till patienterna eller försöks-attsom

i samband med de skall lämna sitt samtycke till delta iattpersonerna att
försöket och vilket detta kommersätt ske, ellerattsom

4. vilken information kommer lämnas till närstående vilketochattsom
detta kommersätt ske.attsom

Är ansökningen inte tillräckligt utförlig kan detta medföra avslås.denatt
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I bestämmelsen fåvad ansökan bedriva kliniska försökattanges en om
innehålla.skall

första stycketI huvudförutsättningama nämligen redo-anges en
görelse dels för vilket syfte och vilken projektet kan med-nytta som
föra, dels för vilka risker kan förknippade med detta. Redo-som vara
görelsen skall ligga till grund för risk/nytta tillstånds-värderingen ien
prövningen fåroch i belysning bestämmelsen i 6 förslaget§ tillses av
xenoprövningslag.

andraI stycket vissa särskilda innehålletkrav i ansökananges
det gäller analysmetoder,när förplan uppföljning och kontroll,t.ex. en

vilken information kommer lämnas till deltagarna och derasattsom
närstående påoch vilket informationen kommersätt attsom ges.

tredjeI stycket finns erinran ansökningen avslås,kan denen om om
inte uppfyller innehållskraven i denna paragraf.

3§

I ansökan skall underlag för bedömningen djurs välbefinnandeen som av
och hälsa enligt 6 § 4 xenoprövningslagen 2000:000 lämnas redo-en
görelse för och dokumentation uppfödningen djurhållningenochen av av
de fråndjur vilka det biologiska materialet härrör. Detsamma förgäller
omständigheterna kring operativa ingrepp för hand sådantatt ta mate-om
rial.

Är ansökningen inte tillräckligt utförlig kan detta medföra denatt
avslås.

I bestämmelsen föreskrivs vilka krav skall ställas innehållet isom en
ansökan det gäller underlagetnär för bedömningen djurs välbefin-av
nande och hälsa enligt 6 § i förslaget4 till xenoprövningslag.

I andra stycket finns här erinranäven ansökningen kanatten om
komma avslås, inte kraven i bestämmelsenatt uppfylls.om

4§

Patienter och andra deltagit i försöket skall i tillräckligpersoner som
omfattning följas efter ingreppet. Uppföljningen kan provtagning,upp avse
läkarundersökning eller medicinsk undersökning. Sökanden skall tillannan
nämnden resultatet uppföljningen.rapportera Rapportering skall skeav
minst gång år.en per

Information vilken uppföljning och kontroll planeradärom ägaattsom
skall i den utsträckning det möjligtär lämnasrum, till försöksdel-som

innan de lämnar sitttagarna samtycke enligt 5 Den behandlande läkaren
eller försöksledaren skall informera förhållningsreglerde deom som som
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påFörhållningsreglernagenomgått kan kravingreppet bör följa. avse
uppsöka läkare vid oväntademedicinering, kravregelbunden symtomatt

i patienternas eller försökspersonernaskrav inskränkningaroch
också förbehovet och tidpunkterlivsföring. Informationen skall avse av

provtagning och läkarbesök.

uppföljninggrundläggande för denbestämmelsen deI ramarnaanges
skallkontroll bör ske vilken information dettaoch samt somsom om

motiveringen främst avsnitthänvisas till den allmänna selämnas. Här
22.1.3-5 och 21.1.3.

5§

fårPatienter och andra skall, innan de delta i kliniskt försökettpersoner
fåttmed xenotransplantation, skriftligen till efter förstsamtycka det, haatt

information försökets syfte innebördenoch metod, deras medverkan,om av
förväntadeden med försöket, risker förknip-de eller kanärnyttan som vara

påverkapade med det eller andra omständigheter ställnings-kan derassom
tagande. Nytt samtycke krävs, försökets syfte och metod förändras iom
något väsentligt avseende.

fåttSamtycket skall lämnas de tillfällesedan har till närmare överväg-
rådgöra någonande och möjlighet med insatt i de medicinska ochäratt som

psykologiska problem xenotransplantation kan medföra.som
Patienterna eller de försöksdeltagarna får återkallaandra helstnär som

sitt samtycke och avbryta sitt deltagande i försöket. fåDe skall i förväg
information sin avbryta försöket.rätt attom

paragrafen fråganI regleras vilka särskilda insatser bör krävas vidsom
inhämtande informerat samtycke till Ocksåxenotransplantation. härav
hänvisas till den allmänna motiveringen avsnittse 21.1.

6§

De underåriga eller grund psykiskär störning saknar för-som som av
måga fårlämna samtycke delta i kliniskt försök före-endast detatt ett om
ligger synnerliga skäl med hänsyn till deras behov och det iär överens-om
stämmelse med deras vilja. Samtycke dåskall lämnas, beträffande dem som

underåriga, vårdnadshavareär eller god och, beträffande demav man, som
lider psykisk störning, förvaltare eller godav en av man.

paragrafenI regleras i vilka fall barn och andra patientgrupperutsatta
fåskall delta i kliniska försök Fråganmed xenotransplantation. har

berörts relativt utförligt tidigare se avsnitt 21.4.
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7§

får ytterligare före-myndighet regeringen bestämmer meddelaDen som
skrifter villkor för kliniska försök.om

normgiv-paragrafen generell möjlighet delegeraGenom attges en
myndighet.ningsmakt till regeringen utpekaden av

Beslutsprocessen

8§

kliniskt försökEn ansökan skall lämnas till Xenotransplantations-om
nämnden. samtidigtEn ansökan kan lämnas till djurförsöksetisk nämnd och
forskningsetikkommitté. Av 4 och 5 §§ xenoprövningslagen 2000:000 föl-

tillstånd fårjer inte innan försöket har godkänts dessa besluts-att ges av
instanser.

9§

Xenotransplantationsnämnden tvåbeslutför tredjedelarär änom mer av
ledamöterna deltar i sammanträdet. Det krävs dock minst hälften lek-att av
mannaledamötema närvarande.är

10§

tillståndsärendeEtt efter föredragning.avgörs
Nämndens prövning tillståndsärendet skall leda fram till skriftligtettav

beslut tillstånd eller avslag ansökningen. återkallasOm ansökanom en
eller sökanden inte följt föreläggande komplettera sin ansökan skallett att
ärendet avskrivas.

I beslut avslå ansökan skall föranlettde skäl avsla-attom en anges som
get.

Beslut tillstånd till kliniskt försök kan förenas med villkor.ettom

11§

I stället för avslå ansökan bristfällig får sökanden föreläggasäratt en som
avhjälpa bristen vid ärendetäventyr skrivsatt att annars av.
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12§

tillstånd får återkallas.Beslut Om det kliniska försöket påbörjatsharom
såskall det möjligt avbrytas.snart som

13 §

övrigtI gäller bestämmelserna i förvaltningslagen 1986:223.

I 8-13 §§ finns detaljerade bestämmelser beslutsprocessen. Härmer om
hänvisas till den allmänna motiveringen avsnittse 20.2.

Xenotransplantationsnämndens sammansättning och arbetsformer
tillståndsärendeni

14§

Bland i Xenotransplantationsnämnden skall för prövningenexperterna av
tillståndsärenden finnas företrädare för transplantation, infektionsmedicin
eller mikrobiologi för veterinärmedicin och etik.samt

I paragrafen vissa grundkrav för nämndens sammansättning vidanges
prövningen tillståndsärenden. Här hänvisas till avsnitt 20.1.1.av

15§

En ansökan skall, innan den slutligt iprövas Xenotransplantationsnämnden,
granskas minst utomstående med beteendeveten-treav experter, varav en
skaplig eller humanistisk bakgrund. Granskningen skall i skrift-utmynna ett
ligt i tillståndsfrågan.yttrande

I bestämmelsen föreskrivs ansökan, innan den slutligt,att prövasen
skall bli föremål för granskning minst utomståendeextern treav exper-

Här hänvisas till den allmänna motiveringenter. se avsnitt 20.2.2.

16§

Den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare före-som
skrifter nämndens sammansättning och arbetsformer.om

Ytterligare föreskrifter skall kunna meddelas nämndensom samman-
sättning och arbetsformer.
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27.5 Förslaget till förordning med instruktion
för Xenotransplantationsnämnden

Förslaget till förordning med instruktion för Xenotransplantations-
nämnden utformad sedvanlig instruktion. Det saknas därförär som en
skäl kommentera denna.närmareatt
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Kommittédirektiv

Överföring frånoch vävnad djurav organ
till människa Dir.

1997:44

Beslut vid regeringssammanträde den 6 1997.mars

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn tillkallas för bedöma etiska, medicinska, juridiska ochatt
djurskyddsmässiga aspekter överföring vävnad eller cellerav av organ,
från djur till människa.

Mot bakgrund bl.a. den risk för spridning frånsmitta djur tillav av
människa eventuellt kan finnas skall kommittén ochövervägasom
lämna förslag till på vilka villkor kliniska försök fåskall bedrivas och
vilken instans skall detta. Kommittén ocksåavgöra skall övervägasom
och lämna förslag till för registrering och övervakningsystem deav
patienter eventuellt transplanteras med eller frånvävnadsom organ
djur lämna förslag till åtgärdervilka såsamt i fall kan komma attsom
krävas det skulle visa sig något smittämne, exempelvis virusattom
överförts från djur till människa.

Kommittén skall också föreslå riktlinjer för hur kontrollen av
säkerhet och kvalitet de och den frånvävnad djur kanorgan som
komma användas för transplantation tillatt människa skall bedrivas.

Kommittén skall dessutom föreslå riktlinjer för hur det skall avgöras
skall få eller frånvävnad människa ochvem som skallorgan vem som

få eller frånvävnad djur användning ochorgan vävnadom av organ
från djur blir realitet.en

Bakgrund

F orskn ingsläget

Forskning och försök med s.k. xenotransplantation, dvs. överföring av
vävnad eller frånceller djur till människa pågårorgan, på hållolika i

världen. När det i det följande talas från djur inte baraom organ avses
solida också vävnad eller celler frånutan djur.organ

15 19-1989
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förutspåsolikaI sammanhang xenotransplantation inom loppetatt
år Sådana5-10 kommer vanligt förekommande.attav vara

transplantationer skulle i princip lösa problemet med organbrist. I dag
mångafår människor skulle behöva transplanteras längeväntasom

transplantation. från djurOm skulle kunna användas skulleorgan organ
i princip alltid finnas tillgängliga för omedelbar användning.
Överföring från ocksådjur till människa väcker emellertidav organ en

frågor,rad framför allt medicinsk och etisk gäller bl.a.Detnatur.av
risk för smittspridning samtyckesfrågor,mellan principer förarter,

frånfördelning fråndjur människa samtav organ resp. organ
djurskyddsaspekter.

de modellförsök pågårI används bl.a. djur genetisktärsom som
förändrade transgena djur för förhindra akut avstötningatt av
djurorganet i människokroppen. Både i Storbritannien och i USA har

utvecklat grisar. Detta är vägentransgena ett stort steg motman nu
överföring från djur till människa. Ett forskarlag i Cambridge,av organ
knutet till bioteknologiföretag, har tidigare räknat med den förstaett att
tranplantationen grishjärta till människa skall kunnaett transgentav en
ske under 1997. pågårI USA dessutom forskning där grisceller
används alternativ till humana fosterceller för patienter medsom
Parkinsons sjukdom. Sammanlagt tolv patienter med Parkinsons
sjukdom och patienter med Huntingtons sjukdom har i USAsex
transplanterats med embryonal grisnervvävnad.

Sverige tillhör de länder bedriver forskning inom området.mestsom
Sammanlagt finns 10-15 forskargrupper i Sverige. Flera dessaav
projekt bedriver förutom forskning verksamhet i samarbeteävenegen
med det engelska bioteknologiföretaget. Bland bedrivs iannat
Göteborg projekt kallat "Xenotransplantation i Göteborg årföreett
2000". Ett första delmål för det projektet uppnåddes i februari 1995 när

från gris utopererad njure kopplades i dialyspatientsen en
cirkulation. En forskargrupp i Göteborg bedriver forskningannan som
syftar till använda grislevrar stöd iatt temporärt väntansom
transplantation frånlever människa. Vid Lunds universitet bedrivsav
forskning där utreder möjligheten använda frånnervceller grisattman
för transplantation till bl.a. patienter med Parkinson. Vid Karolinska
Institutet och Huddinge sjukhus bedrivs forskning beträffande
transplantation insulinproducerande celler från Mellan 1990gris.av
och 1993 transplanterades 10 diabetiker med insulinproducerande
celler framställda från grisfoster.
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Samhällets inställning

Frågan fråntransplantationer och vävnad djur och hurom av organ
året tagits isamhället bör ställa sig till dessa har under det senaste upp

från Storbritannien från brittiskaoch USA. I detrapporter rapporten
hälsorninisteriet, daterad januari brittiska1997, konstateras denatt
regeringen bl.a. grund risken för spridning smitta förav av

Ävennärvarande inte beredd tillstyrka försök människa. inomär att
flera internationella frågan.organisationer diskuteras

någotI Sverige finns inte regelverk för xenotransplantationer.
Transplantationslagen således1995:831 omfattar inte transplantation

från djur till människa. När det gäller tagande ellerav organ organav
frånmaterial djur finns dock särskilda bestämmelser bl.a.annat om

operativa ingrepp och användning djur för vetenskapligtom av
ändamål i djurskyddslagen 1988:534 och med stöd lagenm.m. av
meddelade föreskrifter.

Överföring smittaav

Det i dag inte känt det viaär djurorgan eller djurvävnad kan kommaom
överföras vissa former virus eller andra smittämnen tillatt av

människan. Här kan jämförelse med BSE galna-ko-sjukan,görasen
hiv, ebola-virus och andra liknande sjukdomar där råderdet i vissa fall
ovisshet smittan kan ha förts till frånmänniskosläktetöver djurom

där i andra fall klara belägg finns för det så.ärmen att
Djur kan bära sjukdomsframkallande organismer, virus,t.ex. som

inte orsakar sjukdom hos dem hos människan skulle fåkunnamen som
svåra konsekvenser. Ett virus harmlöst hos exempelvisär grisensom
skulle kunna uppträda helt annorlunda hos människan.

Samtycke

Överföring eller frånvävnad djur till människa innebärav organ nya
och svårbedömbara risker för patienten, särskilt för dem som
transplanteras i det inledande experimentella skedet. Det därförär av
särskild vikt förutsättningar skapas verkligenatt möjliggör ettsom
informerat samtycke.
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Djurskydd

Försök med djur under ständig diskussion. Djurskyddsaspekterär
måste åtanke.alltid has i ocksåDet finns ambition begränsaatten
försöksdjursanvändningen.

Fördelning av organ

Under den experimentella fasen, den dag transplantationävenmen av
djurorgan eventuellt skulle vedertagen behandlingsmetod, blirvara en
det grannlaga uppgift vilken fåpatient skallavgöraatt etten som organ
från människa och vilken få frånskall djur.ettsom organ

Uppdraget

I Sverige finns tidigare inga särskilda riktlinjer förnämntssom
xenotransplantation. Överföring eller frånvävnad djur tillav organ
människa frågoremellertid har samhälleligtett stortrymmer som
intresse.

Kliniska försök

I enlighet med de regler gäller i Sverige för forskning skall allsom
forskning innefattar försök människa bedömas och godkännassom

forskningsetisk kommitté. Den forskningsetiska kommittén skallav en
bl.a. bedöma förutsättningar finns för informeratatt samtycke samt
bedöma projektets vetenskapliga bärkraft. finnsDet dock skillnaden
mellan kliniska försök med xenotransplantation och andra kliniska
försök. Den risk för spridning något smittämne kan finnasav som
gäller naturligtvis i första hand den föremål för försöketärperson som

andra människoräven kan komma smittas.men att
Frågan risk för spridning smitta från djur till människa årom av en

fråga sådan vidd det inte kan bedömas till fyllest medattav ettvara
avgörande från forskningsetisk kommitté.en

När det gäller risk för spridning smitta går således skiljelinjeav en
mellan å sidan grundforskning inklusive djurförsök åoch andraena
sidan försök på människa. Utredningen skall bl.a. det skäletav

ochöverväga lärrma förslag till vilka grunder kliniska försök fåskall
bedrivas och vilken instans skall detta.avgörasom

Utredningen skall också detöverväga finns skäl inrätta någotattom
för registrering och övervakningsystem de patienter eventuelltav som
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transplanteras med från djur och vilka åtgärder såi fall kanorgan som
komma krävas det skulle visa sig någotatt smittämne överförtsattom
från djur till människa. Speciellt viktigt det naturligtvisär det skeratt

uppföljning patienterna i det experimentella inledningsskedet.en av
Utredningen skall också föreslå riktlinjer för hur kontrollen av

säkerhet och kvalitet på de djurorgan kan komma användas förattsom
transplantation till människa skall bedrivas. Hit hör också föreslåatt
riktlinjer för registrering givardjur arkivering frånvävnadsamtav av
dessa.

Övriga frågor

Eftersom försök med xenotransplantation innebär okända och
oförutsägbara risker detär särskild vikt hur samtyckesförfarandetav
utformas. När det gäller frågan samtycke skall utredningenom
överväga och föreslå vilka särskilda insatser krävs för attsom ett
informerat samtycke skall kunna inhämtas. En fråga behöversom
diskuteras huruvidaär det möjligtär samtycke tillatt ettge
behandlingsförsök inte bara kan konsekvenser försom denge
transplanterade kanske också förutan andra människor.personen En

fråga barnär bör få delta i försökannan medom xenotransplantation.
Det har också diskuterats samtycke till transplantationatt frånav organ
djur bör lämnas innan allvarligtär sjuk.man

Utredningen skall också föreslå riktlinjer för hur det skall avgöras
skall få från människavem som och fåskallorgan frånvem som organ

djur användning från djur blirom realitet.av organ en
Internationella visar mångarapporter människor kanatt tänka sig att

från grisacceptera däremot inte frånorgan primater, exempelvismen
Detta hindrar inte frågor kanapor. att användningresas om av organ

från djur till människa. Utredningen skall därför skaffa sig kännedom
vilka attityder människor kan tänkasom ha till överföring frånav organ

djur till människa och hur enskilda individer transplanterats medsom
från djur kan tänkasorgan reagera.

Utredningen skall även undersöka de djurskyddsmässiga problem
kan uppstå i sambandsom med djur användsatt för

xenotransplantation. Särskilt skall härvid utredas hur sådanen
användning kan förenas med djurskyddslagens bestämmelser.
Överhuvudtaget bör frågan behandlas utifrån vårt på djur.synsätt Detta
kan gälla etiska aspekter det försvarbartt.ex. är hålla djurom att som
"reservdelar". Det kan gällaäven olika praktiska uppfödningsaspekter.

Det finns behov internationellett konsensus vilka riskerav om som
förknippadeär med xenotransplantation. Kommittén skall denmot
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iställningstagandenochdebattunderrättadhålla sigbakgrunden om
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1 Introduction

Xenotransplantation offers the of major medical benefitprospect a to
human society but for all therapeutic modalities thereas new are
concomitant risks the individual patient.to However, the unique
feature of xenotransplantation that the safety issues transcend

for the individual and require considerationconcern be given theto to
probability of generating variant viruses capable of infecting the
general public. Several features of the biology of viruses and
xenotransplantation in particular, favour these Firstmay events.
xenotransplantation permits porcine viruses into intimateto come

with human cellscontact in environment of weakenedan
immunosurveillance. Amongst RNA viruses the lack of repair
mechanisms during nucleic acid replication leads the formation ofto a
quasi-species with cloud of variants clustered arounda a consensus

Such variation within the populationsequence. of viruses aids the rapid
selection of strains adapted replication humanto cells. The
possibility of genetic interchange between human and porcine viruses
through recombination genetic also favouredreassortment in thisor
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has shown,virusesinfluenzaevolutionand, theenvironment aas
widerThepandemic viruses.ofgenerationfor themechanismpowerful

considered inxenotransplantationassociated withissues notethical are
society,forimplicationsitssafety andmicrobiologicalarticle butthis

evaluation.ethicaloffeatureimportant ananare
associatedof harmriskscheme theevaluationriskstandardIn a

ofprobabilitymain factors, thecontamination involvesviralwith two
theHowever,of ofand the agent.access anconsequencesaccess

highleadsxenotransplantevolution inof virusdynamic tonature aa
riskofthe elementsprobabilitiesassigninguncertainty inofdegree to a

principleprecautionaryof theapplicationConsequentlyassessment.
ofrisksassessing theapproachusefulhas been toa moreseen as

thispractical level1996.Nuffield Council Atxenotransplantation a
andof infecting pigssuspectedreviewing viruses knowninvolves or

donor animals.excluded from theshould bedetermining which not
willindividual pig donorthatusually feasible guaranteeto organoran

herd that,within thevirusof particularfreebe present soa
of attention.primary focusherd theof viruses from theexclusion

of virusesinfect pigs theviruses thataboutWhile much known many
significance inof majorxenotransplantationinof notareconcern

had behavethatmedicineveterinary tosystemsso new assay
developed.

of Viruses of ConcernCategories2

divided intoin xenotransplantation beThe viruses of concern can
whichzoonotic viruses, 2 virusesfunctional 1several groups:

regardedcells although theyreplicate human in vitro not asare
porcine humanviruses that could be transmitted fromzoonotic, 3 to

might abortivesyncitial spread, 4 viruses that undergocells by
viruses havecells but could be oncogenic, 5 thatreplication in human

replicate in cells but belong thatbeen shown human totonot groups
that could damagechanges, 6 porcine viruseshave shown host range

immunosurveillance,conditions of reduced 7the transplant under
ofthat could the products humanhuman pathogens totransgenesuse

evolve haveinfect the transplanted pig and to neworgan may
ofinfections that indicate that the biosecurity theproperties, 8 virus

functionalhousing animals has been breached. Thesefacility the
the individual viruses, described below.but not aregroups,

fromRecommendations individual viruses that should be excludedon
pig submitted for publication Onionsdonor herds have recently been
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submitted 1999. The special of the endogenous porcineet case
retrovirus described section

2.1 Zoonotic Viruses

These viruses known be transmitted from pigs humans. Theto toare
influenza A viruses form the dramatic example of this Themost group.
pig susceptible avianboth and human strains of influenza andAto
there evidence that the pig forms reservoir in which genetica new

between human avianand strains Castruccireassortments etoccurs
1993. The influenza pandemic of 1918-19 believed have causedto
deaths of between 20 million40 people and retrospective serologicalto
studies indicated that the porcine influenza strain causing disease in
pigs antigenically similar the human virus responsible fortowas very
this catastrophic This classical HlNl swine fever virus stillevent.
endemic the pig population and has been isolated from people
which and occasionally fatal disease Rota etcan cause severe
1989. Currently, classical HlNl swine influenza virus inpresent
both Europe and the United States but in Europe has largely been
replaced by HlNl strains of avian origin Brown 1993. Inet
addition "human like" H3N2 viruses in the European pigpresentare
population and these viruses that have undergone genetic

with avian like HlNl viruses. Several features of theirreassortment
biology favour the interspecies transmission of influenza viruses.A
The for viral binding sialic acid moiety that ubiquitousreceptor a

avian and mammalian cells and the segmented of theon genome
viruses results the rapid generation of variants throughnew

of these strands. Furthermore in otherreassortment RNA viruses theas
of the virion RNA polymerase 10the order of 1 inrateerror

nucleotides replication cycle that mutations rapidly accumulate.per so
In the Pennsylvanian avian influenza epidemic of 1983 wild birda
H5N2 strain introduced into domesticated chickens and withinwas a
few months the acquisition of 7 mutations in the haemagglutinin gene
resulted increase in mortality from 10 % 80 % increaseandtoan an

the transmissibility of the virus Webster 1986.et
Important these viruses human and veterinary medicineas are

xenotransplantation does increase the risk the general public.not to
Moreover control of these viruses should be possible; in the ofcase
influenza virus, ensuring the housing bird proof and that the staff

vaccinated.are
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2.2 Porcine viruses that replicate in human cells in
vitro

A number of porcine viruses replicate in human cells butin vitro
evidence of their zoonotic potential weak absent. instance,Foror
pseudorabies virus alpha-herpesvirusan infect human cells incan

but therevitro only anecdotal evidence for its role zoonotic virusas a
although, will fatal encephalitis other species like cattle,cause cats
and dogs. Two broad classes of activity affect the capacity of PRVmay

induce disease in non-porcine hosts, its abilityto infect and beto
released from cells the mucosal barrier and the whichat extent to
undergoes latent lytic infection in neuronal cells. Whileor
pseudorabies, like other alpha-herpesviruses binds glycosamino-to
glycans, dependent interaction with otherentry andreceptorson
requires the activity of least 4 glycoproteins gB, gD, gH and gL.at
The second for the human alpha-herpesvirus HSVreceptor has recently
been identified novel member of the TNF/NGF familytumouras a
which likely show degree of species specificityto Montgomerya et

1996. Exit of the alpha-herpesviruses also dependent viralon
glycoproteins particularly gE and the critical role of the of exit ofrate
viruses from cells indicated by the attenuating effect gE deletion on
wild virus. Xenotransplantationtype the natural baniersmay overcome

infection, particularly theto mucosal barrier, and replicationonce
initiated in human cells further selection for human adapted strains
likely under the conditions ofto reduced immunosurveillance.occur

Some barriers infection be easilyto bypassed;notmay so many
complex DNA viruses adenoviruses, herpesviruses and poxviruses

whose products modulate the host immunecarry Thesegenes response.
products often homologues of cytokines, cytokineare receptors or
proteins that downregulate the expression of class I MHC Thesegenes.
products often species specific that heterologous hosts theare so
immune unimpaired and effectively eliminates the virus.response
For instance the structural and non-structural ofgenes many genes
canine adenovirus have clearly identifiable homologues in the human
adenoviruses Morrison 1997. However the E3et region ofgenes
the human adenovimses B, C, D and E subgroups, which contain
several that inhibit TNF-ot induced apoptosisgenes Gooding et
1991 that MHC class I in thesequester endoplasmicor reticulum
Andersson 1985, have obviouset homologues in the canineno
virus Morrison 1997. Neverthelesset complex viruses have shown
species jumps. Adenovirus 76 endemic virus commercialan
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liveduck virus inadventitiousits originchickens, but was as an
vaccines.

cells byable infect humanbeViruses that2.3 tomay
cellfrom cellsyncitial spread to

xenotransplantfrom theable spreadenveloped viruses beSome tomay
cell freeformation of syncitia,tissue throughhumanto even

viruses likeEnvelopedinfectious virions produced.notare
modeHerpesviridae particularly adept thisParamyxoviridae and atare

alpha—herpesvirusesglycoprotein of severalof spread. The gD
lacking thisfor infectivity of virions but whenessential the genomes

ofglycoprotein transfected into permissive cells, spread theare
Paramyxoviridae viralinfection through cell fusion. In thecan occur

affected the tissuetropism within host and between hosts be bya can
fusion glycoprotein Reviewedspecific required cleave theproteases to

Nagaiby 1993.

2.4 Virus that infect human cells, fail undergoto

productive replication but initiate diseasemay

Experimental transmission of certain members of the herpesviruses,
adenoviruses and polyomavirus families result formationtumourcan
outside their natural host. instanceFor human adenovirus 12
oncogenic in hamsters equine herpes virus These eventsas are
associated with abortive replication withand integration of of thepart
viral into chromosomal DNA. Abortive replication of animalgenome
adenoviruses in human cells has been observed for several viruses
including canine and bovine adenovirus features which makes them
potentially interesting but which indicate wildalso thatvectorsas may

virus could be harmful.type
Other serious, non-neoplastic, diseases have been associated with

natural transmission of herpesviruses from host another. Fortoone
example, sheep gamma-herpesvirus OHV—2 which has beennotcarry a
associated with disease this species. transmissionNatural cattleto
results in the production of fatal lymphoproliferative condition,a
malignant catarrhal fever, furtherbut cattle cattle transmission doesto

Partial DNA of porcine gamma-herpesvirusesnot twooccur. sequences
have recently been described Ehlers 1999 and caution will beet
required in determining the disease potential of these viruses in people.
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2.5 Porcine viruses that known replicate innot toare
human cells but which belong that haveto groups
shown significant changes in tropism hostor

range

One of the problematic viruses pig herds the porcinemost
parvovirus. This small unenveloped single stranded virusDNA one
of the resistant viruses in the environment and coupled with itsmost
ability the placenta makes difficult eradicate.to cross tovery
Relatively minor mutational change in the of the autonomousgenomes
parvoviruses have been associated with dramatic host changesrange or
changes of virulence and tropism. In 1978 pandemic virusa new
infection of dogs which resulted in high morbidity and mortality spread
round the world. The origin of this virus CPV 2 almosttype
certainly from related parvovirus of carnivores probably thea most
feline parvovirus FPV. Experimental mutation of the FPV genome
indicated that 2 critical amino acid changes within the surface loops of
the capsid protein sufficient confer FPV the canine hosttowere on

CPV specific neutralising epitope and heamagglutinationrange, a
characteristics of CPV Chang 1992. The restriction of FPVet
replication in canine cells both CPV and FPV bindpost entry toas
and canine cells theenter Horiuchi 1992.to at rate etsame
Following the original identification of CPV 2 the virus hastype
become further adapted replication in the dog and variants CPVto two
2a and 2b endemic the canine population. Moreoverare now recent
infections of with parvovirus involve thesecats viruses Parishnow

com.pers
pigsIn four broad pathogenic of parvovirus PPV have beentypes

distinguished, non-pathogenic strains e.g. NADL-2, strains
pathogenic non-immunocompetent foetuses,to highly pathogenic
strains causing death immunocompetent foetuses Kresse and
dermatitis in adults and finally enteric strains. There high degree ofa
identity between non-pathogenic strainsprototype, and highly virulent
strains with only 5 amino acids in the VP2 capsid protein
distinguishing the Kresse strain from NADL-2 Bergeron 1995.et
The possibility of host changes in this virus should berange not
discounted particularly PPV able replicate in non-porcine cellstoas
in vitro determined by both theproperty capsid and NSa genes
Vasudevacharya and Compans 1992.

The porcine cornaviruses have also shown dramatic changes in
tissue tropism. The Transmissible gastroenteritis virus TGEV causes

enteric disease but the 1980ssevere porcine respiratorya new
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coronavirus, PRCV Spread rapidly through pig populationEuropean
and determined be of TGEV containing largeto mutantwas a a
deletion the spike protein Britton 1991. North America,Inet
PRCV strains have evolved independently and wheretoappear more
virulent than their European TGEV and PRC belongcounterparts. to
the closely related antigenic 1 coronaviruses which include thegroup
human respiratory coronavirus and the feline canineand coronaviruses.
Genetic interchange between this of viruses and theremay occur group

evidence that of the feline coronavirus has undergoneserotypeone
recombination with the canine coronavirus during its evolution. The
high frequency of recombination in coronaviruses be related thetomay
unusual mechanism of coronavirus replication involving discontinuous
transcription and associated polymerase jumping Reviewed in Lai
1992.

2.6 Porcine viruses that damage the xenotrans-may
plant under reduced immunosurveillance

Some viruses public health risk ofbe innotmay pose a or consequence
the health of the transgenic pig but, under the conditions of reducedto

immuno-surveillance, could damage the xenotransplanted Suchorgan.
viruses likely be those that establish latent infections in their hosttoare
of which the porcine cytomegalovirus the prime example.

2.7 Transmission of human viruses theto xenotrans-

plant

Some human viruses be able infect the xenotransplant andtomay
damage its integrity. These be divided into several categories:can
viruses known infect pigs like human influenza, viruses where thereto

serological evidence of infection which could be productive or
abortive, human adenoviruses and rhinoviruses and viruses thate.g.
have been experimentally transmitted pigs like human isolates ofto
hepatitis virus.E The complexity of the latter situation revealed by
the description of naturally occurringrecent porcine hepatitis E virusa
that capable of causing disease people Meng 1998.et

A further complication xenotransplantation that the comple-
regulating alsoment transgenes for humanreceptorsmay serve as

viruses; decay-accelerating factor CD55 has been identified theas
for echovirus 7 Wardreceptor 1994 and CD46 of theet one

required by measles virusreceptors infect cells. However, whileto
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murine expressing becells human CD46 transgenessome may
perrnissive for measles virus, other transgenic micecells and
expressing this human protein have been shown measlesnot to support
virus replication when the viruses attach and fuse with the cellstoeven
Gerlier 1995.et

2.8 Unknown viruses

Certain virus families like the hepadnaviridae certain virusor groups
like the morbilliviruses have been reported the pig. Howevernot

virus diseases being recognised recently emerging likenew are or are
Menangle and Nipah viruses Philbey 1998, Centers for Diseaseet
Control and Prevention 1999. There simple solution thetono

"whatquestion the dangers of the have identifiedviruses notare you
but approach identify risk categories of viruses and thentoone

demonstrate that the virus family usingabsentattempt to genus or
redundant PCR and related techniques. instance,For redundant PCR
has been used identify the porcine cytomegalovirus in tissue andto

the amplified has enabled the development of specificturn sequence
for this virus Q-One Biotech Pers. Comm. Similarlyassays

representational difference analysis be useful in contexts tomay some
exclude the of DNA or RNA tissue.targetpresence exogenous a
For instance in particular line of pigs, the withintargeta organs a
donor breeding herd could be used for unknown byto agentsscreen
RDA Lisitsyn 1993, Chuang 1994. Our experience of RDAet et
indicates that there extensive work load involved in sequence
analysis but probably worth considering final Validation of theas a
quality of particular line. The probability of detecting novel virusesa
by this technique might be enhanced by immunosuppressing the pigs
before analysis.

3 Derivation and maintenance of Virus free
lines

primaryA advantage of the pig in xenotransplantation that there a
body of experience generating specific pathogen free animals which
have "normal enteric bacterial flora". Alexander 1980, Harrisa et
and Alexander 1999. The original founder herd containing transgenea

be used derive donor breeding herd by hysterotomytocan a or
hysterectomy followed by artificial weaning of the piglets. In practice,
in order the numbers of animalsto requiredgenerate for
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haveprobably bewillxenotransplantation to annecessary
multiplier herd.intermediate amplifying or

ofthe healthuseful improveherdamplifyingThe statustostagea
thevaccination breakconsiderfeasiblewould bepigs andthe toto

like thedifficult eradicateinfection of viruses thatofcycle toare
derived fromthen bebreeding herddonorporcine parvovirus. The may
Vaccinationhysterectomy.amplifying herd by hysterotomythe or

ofadvisable theusuallybreeding herdwithin the donor not as one
pigs will be theirof thein monitoring the healthkey tools status

should either bebe used theyvaccines haveserological tostatus.
singlevaccines delivered byinactivated vaccines, subunittraditional or

accompanied by serologicalvaccines need becycle These tovectors.
pigs and pigs exposeddiscriminate vaccinatedthat between toassays

in be derived bypig litterswild virus. The donor turntype may
additional securityweaning and its variantssegregated early or,

maintained inanimals then bewarranted, by hysterotomy. These may
for donation.litter multiples of litter until requiredgroups or groups

maintaining its dependentOnce SPF herd established statusan
of housing standard operating proceduresthe quality the and theon

within the facility. The staff the critical element and ofmostare
particular importance their training and motivation. will beare

for them have limits their with wide ofto contactnecessary on a range
other animals including vaccination against ofpets, to to rangeagree a
viruses protective clothing.and be prepared work in masks andto to

of cleaningConsequently the introduction automated feeding and to
limit with pigs goal. Vaccinationthe should be keyoperator contact a
should be used with caution, however, influenza vaccines maskas may

while permitting virus shedding.symptoms
The transmission of viruses of by rodents, birdsmany concern

and in certain regions by arthropod that the design of thevectors so
building incorporate high degree of biosecurity. Wind spreadmust a
also factor for viruses and while long distance transmission hasa some
been recorded for foot and mouth disease virus usually more
restricted the of Porcine Reproductive Respiratory Syndromeas case
virus. This feature of viral transmission emphasises the requirement for
the housing be in distant from other pig units.to areas

Monitoring the of the pigs will be severalstatus at stagesnecessary
in the breeding pyramid and will be intense in the breeding donor herd
and donor cohorts. Serological screening forms the main diagnostic
tool but for viruses like porcine cytomegalovirus, PCR othersome or
techniques required for diagnosis of infection. important featureAnare
of the operating procedures will be the of action followedbetocourse

virus reintroduced. In instances this require thea many may
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slaughter of all the pigs within the contained air-space featuresame a
which should be borne in mind when designing the facility. The most
intense monitoring will be focused the donor pig cohorts. Inon
addition serology sentinel pigs should be removed during the growthto
phase permit detailed analysis including PCR analysis ofto more
tissues and in vitro culture for porcine viruses including viruses
capable of replicating human cells.on

Collectively these procedures will the freedom from theensure
majority of viruses of Certain problem viruses remain,great concern.

those that the placenta like the porcine cytomegalovirus PCMV,cross
parvovirus and circovirus, viruses that remain latent like PCMV, and
the special of the genetically acquired porcine endogenouscase
retrovirus.

4 The porcine endogenous retrovirus

PoERV
4.1 Endogenous retroviruses

Retroviruses belonging the Gammaretrovirus formely type—Cto group
oncovirus group associated with the induction of leukaemias,are
lymphomas and other degenerative conditions Onions 1994. featureA
of the replication of retroviruses the integration of DNA ofa copy
their into chromosomal DNA. Over evolutionary history,genome
retroviral have become integrated into the line thatgenomes germ so

transmitted Mendelian elements termed endogenoussome are as
proviruses Coffin 1982. Many of these proviruses defective andare

unable be expressed functional virusesto while others beare as can
reactivated produce infectious virions.to In other instances the
endogenous expressed infectious virus butnotsequences are as may

substrates for recombination with retroviruses.serve Foras exogenous
instance and others have shown that transmittedwe cat to cata
retrovirus, feline leukaemia virus subgroup A FeLV-A undergocan
recombination with endogenous retroviral elements to generate a new
subgroup called FeLV-B Stewart 1986. The subgroups ofet
retroviruses defined by the used cells whichreceptorare to enter
governed by the major envelope glycoprotein SU. DNA probes to
regions outside the envelope will detect viruses belonging allgene to
members of the group.
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virus4.2 The porcine endogenous

of porcine viruses4.2.1 Host endogenousrange

Endogenous retroviruses P0ERVS PERVS spontaneouslyor are
produced from certain primary and secondary porcine cell cultures or

be induced do by various mutagenic Armstrongto events etmay so
1971, Woods 1973, Todaro 1974, Lieber 1975, Moenniget et et

1974, Strandström 1974, Bouillant Lieber1975,et et et et
1975. Initial studies failed show porcinethat endogenousto
retroviruses able infect human cells. 1996 ofIn DEOtowere one us
reported the FDA the infection of human Raji and cells by293 PK15to
cells and independently Robin Weiss and colleagues demonstrated the
infection of human cells by PoERVs Patience 1997, Q-Oneet
Biotech Ltd and Imutran Ltd 1997, Le Tissier 1997, Wilsonet et
1998.

Three subgroups of PoERV A, B and C recognised basedare on
interference properties which by definition indicates that these viruses

cells. Both subgroup A and B haveseparate receptors to enteruse
infect of human cell TissierLe 1997 but withtypes eta range an

102 103efficiency about lower the for amphotropic murine leukaemiato
virus Onions 1998, Takeuchi 1999 which widely usedet et as
the basis of human therapy Subgroup C has only beenvectors.gene
shown infect human cell line, HT-1080-1 cells, andto not yetone

whetherclear this virus has general ability infect human cellstoa
Takeuchi 1999. furtherA feature limiting the spread of theseet
viruses in that infectionvitro the proviruses frequently becomeon
transcriptionally silent.

4.2.2 The of the PK15 virussequence

The complete nucleotide of PoERVs has been obtainedtwosequence
Q-One Biotech Ltd and Imutran Ltd 1997, Akiyoshi 1998. Inet
addition envelope of other viruses have been obtainedsequences
Banerjee 1997. Some of these variants withinet represent typemay
subgroups A, B and C but have be analysed by pseudotypeyet tomany
analysis confirm their subgroupto status.

POERV-B1 and C share 90.1 % identity within and 96.8 %gag
identity within pol, and closely related the gibbon leukaemiatoare ape
virus GaLV. The primer binding sites have been used basis foras a
classifying retroviruses. Surprisingly, PoEV-Bl tRNA bindinguses a
site complementary glycine feature which has been recordedto nota
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for other retrovirus, whereas PoERV-C utilises proline tRNAany a
primer.

The Long terminal of the PoERV-Bl virus containsrepeat
enhancers within the U3 region that has motifs that indicative of
expression in lymphoid haematopoietic cells. These include LyF-Ior
Lo 1991 E47 Holenberg 1995 and ETS-l of interestet et .that expression of PoERVs has been observed fromspontaneous
activated primary lymphocytes fromand endothelial cells Wilson et
1998, Martin 1998et

4.2.4 Relevance of the data for the development of porcine
xenotransplantation

The acquisition of the complete PoERV has enabledsequence a
number of tools be developed for the detection and analysisto of the
expression of PoERVs porcine and human tissue.

The development of clinical trails using porcine tissue excludemust
the possibility that infection of human cells will with subsequentoccur
production of mutated recombinant proviruses that spreador may
through the human population Stoye and Coffin 1995. The poor
infectivity and limited expression of PoERV indicatesin thatvitro in

the virusvivo would probably be unable establish productiveto a
infection. However, confounding factors the effects of iatrogenicare
immunosuppression and the probable loss of the protective
complement dependent lysis of retroviruses pigs transgenic for
human complement regulatory Consequently wholegenes. organ
xenografts higher risk than tissue transplants like islet cellsmay pose a
since, immunosuppression required, the tissue likely beto
transgenic for complement regulatory and wider ofgenes a range
tissues including endothelial cells transplanted. A decision forare tree
progressing clinical trials mightto several elements:encompass

Expression of the thevirus pigs: Are proviruses present every
pig and they expressed All pigs examined thus farare toappear
contain multiple copies of PoERV A B Le Tissier 1997et
whereas subgroup C plymorphic with pigs lackingmore some a

subgroup C withprototype others having ~50 copiesenv sequnce
Onions 1998. Expression of PoERVet betosequences appears

in tissues but be restricted certain cells likecommon many tomay
endothelial cells lymphocytes G. Langford comm..or pers
However evidence indicates that pigsrecent have low levelsome
viraemiias Langford and Galbraith comm.pers
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Providedxenotransplants.models withof porcineAnalysis primate
infectionpermissive forbeshownbeof the primatesthe cells tocan

assessing themodels forvaluablepotentiallytheyby PoERV are
confoundingtheProvidedxenotransplantation.safety of porcine

possibleshould becontrolledrnicro—chimaerism befactor of can
thattheprimate tissues. Ininfects thePOERVdetermin eventto

cautioncellsprimateidentifiedbePoERV greatcangenomes
of wholeclinical trialsconsideringneeded beforewould be organ

transplants.
xenograftsreceivedwho haveof porcineAnalysis patients or

alreadypatients who haveofxenotransplants. There numberare a
examined forbeenxenografts that haveporcine islet cellreceived

Heneineobservedfor infection has beenand evidencePoERV no
determine PoERVform of analysis1998. One toet

Thisof these patients.in PBMCspresent morearesequences
from porcine cellsmicrochimaerismcomplex than appears as

analysis. Onecomplicate thebloodin peripheralpresent can
techniquesquantitative PCRthis problemapproach around to use

porcinereferencenumberand PoERV toto genecopy acompare
controlRatios of PoERV number to gene copysequence. copy

infection.defined would be indicativenumber outside rangea

indicatesof oncovirus infectionanalysis of natural modelsHowever,
required define all infectionthat broader of states.toa range assays

majority eliminate theinstance in infected with FeLV theFor cats
antibodies virus. This with HIVinfection and develop the contrastto

indicate active infection. Persistentlyand FIV where antibodies
infected animals, which disease transmit the virus, exhibitdevelop and

viraernias antigenaemia. other infectionplasma and plasma However
epithelial sites.exist. the virus sequestered in TheseInstates one

circulationanimals usually lack virus viral the butor genomes may
have viral antigen and possibly anti-viral antibody. latentIn statetruea
FeLV detectable in the bone and variabletogenomes are marrow a

in the peripheral blood. Such animals usually have detectableextent
anti-viral antibody but viral antigen in the plasma. Consequentlyno one
should be cautious using viraldefine theto statussystemone assay
of patients. blot using purified virionsWestern both andsystems
recombinant viral proteins have been validated for screening for human
antibody PoERV Galbraith and Onions unpublished and highlyto
sensitiva PERT and RT-PCR have been developedsystems to screen
for plasma viraernias Lovatt submitted for publication, Lovatt andet
Onions unpublished.
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4.2.5 The future of porcine xenotransplantation

With the expressed above be possible proceed incaveats tomay a
cautious, by clinicalapproach, trails, which rigorousstep step to a
analysis of the recipient patients will play important inpartan
validating safetythe of the procedure. Should the risks of the
endogenous retrovirus unacceptable level of risk therepose an are
longer solutions. Vaccination of patients before transplantationterm

unrealistic there effective vaccines available againstnot as are
gammaretroviruses in the lentiviruses. The effects ofcontrast to
vaccination transplanted which could PoERVon a organ express
proteins would have be evaluated before this could beto strategy
applied. The polymorphism of PoERV loci within the pig population
indicates that might be possible breed pigs lacking functional locito
although data does favour this solution. Alternatively thecurrent not
development of cloning technologies for the pig permit thenew may
application of either conventional knock techniques theoutgene or
introduction of negative regulatory control proviraltransgenes to
expression.
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Scientific and Public Safety:Progress
Xenotransplantation Clinical Trials in the
USA

Louisa Chapman, MD, MSPH
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia

Report for March 1999 consultation
with the Swedish Committee Xenotransplantationon

Background

In September 1996, the first of proposed US policystatement on
xenotransplantation published for public The US Publiccomment.was
Health Service PHS Draft Guideline Infectious Disease Issues inon
Xenotransplantation, developed jointly four PHS agencies ofwas
the Department of Health and Human Services DHHS, which the
US Govemment’s principal for protecting the health of allagency
Americans. The four PHS agencies include the Centers for Disease
Control and Prevention CDC, the / preventiveemergency response
medicine the Food and Drug Administration FDA, theagency;
regulatory for food, drugs and medical devices; the Nationalagency
Institutes of Health NIH, the biomedical research and theagency;
Health Resources and Services Administration HRSA, the agency
responsible for health and health professions force.workcare programs
In January 1997, the Office of the Secretary of the Department of
Health and Human Services DHHS organized Interagencyan
Working Group Xenotransplantation. The Working Groupon
chaired by the Deputy Assistant Secretary for Science Policy, DHHS
and has representatives from CDC, NIH, FDA, HRSA, and the Office
of General Counsel, DHHS. This Working Group charged with
recommending the Secretary integrated public policyto an on
Xenotransplantation, and responsible for developing revised DHHSa
Guideline Infectious Disease Issues Xenotransplantation,on
anticipated be published 1999.to
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Evolving public policy the US includes safeguardsnumber ofa
intended maximize safetythe of the public xenotransplantationto as

from laboratory intoresearch clinical trials.moves

Guidance Documents

The draft PHS Guideline Infectious Disease Issues inon
Xenotransplantation, published in the Federal Register in September
1996, and the revised Guideline, anticipated be published in 1999,to
discuss general principles for the prevention and control of infectious
diseases that be associated with xenotransplantation, and providesmay
guidance of xenotransplantation clinical trials about theto sponsors
development implementationand of clinical protocols.

Regulatory Framework

All xenotransplantation clinical trials conducted within the United
States subject regulation by the FDA. FDA regulations specifytoare
that protocol that does adequately address the safety issues andnotany
risks posed by the xenograft subject clinical hold meaning thatto
the trial proceed. For example, innot researchcan toresponse
findings reported in 1997 by Dr. Patience and colleagues and Dr.
LeTissier and colleagues the United Kingdom, and by WilsonDr.
and colleagues the FDA the United States, the FDA placedat all
porcine xenotransplantation clinical trials hold October 16, 1997,on on
pending development by of sensitive and specific forsponsors assays

detectionl of infectious porcine endogenous retrovirus PERV
porcine xenografts, 2 post-transplant Surveillance for PERV infections
in porcine xenograft recipients, well the development of informedas as

documents that explain the potential clinicalconsent implications of
the capacity of PERV infect human cells vitro. This hold liftedto

protocol-by-protocol basis individual theseon a meetas sponsors
requirements.

In addition regulatory oversight provided by theto FDA, the US
Department of Agriculture USDA also has regulatory role vis-â-visa
xenotransplantation: regulates the importation of all animals and
animal-origin materials that could disease risk USrepresent toa
livestock, well the interstate of animals animal-origintransportas as or
materials within the US. The CDC, Division of Quarantine, regulates
the importation of certain animals, including nonhuman primates,
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because of their potential serious outbreaks of communicableto cause
disease in humans.

Advisory Committees

Formal advisory committees provide mechanism whereby the U.S.a
seek advice policygovernment development fromcan on non-

The Secretary’s Advisorygovernment experts. Committee on
Xenotransplantation SACX being developed by DHHS addressto
challenges raised by the potential impact of xenotransplantation on
society whole. As currently envisioned, the SACX will consideras a
the full of issues raised by xenotransplantation, includingrange
ongoing and proposed protocols, and make recommendations theto
Secretary policy and procedures. The SACX will also provideon a
forum for public discussion of scientific, medical, public health,
ethical, legal and social issues. The PHS recognizes that substantial

exist within both scientific and layconcerns communities that
nonhuman primate xenografts be associated with risk ofmay greatera
introducing xenogeneic infections. Existing scientific data
inadequate clearly address thisto The SACX would provideconcern. a
forum in which, for example, issues raised by the of nonhumanuse
primate xenografts could be addressed and recommendations
developed whether and under what conditions theon of nonhumanuse
primate xenografts would be appropriate the United States.

Another advisory mechanism for xenotransplantation the
Xenotransplantation Subcommittee of the Biologic Modifier Advisory
Committee which specifically established provide guidancewas to to
FDA xenotransplantation policy. CDC has utilizedon the Hospital
Infection Control Practices Advisory Committee ofas experta source
guidance.

Public Safeguards

A pilot Xenotransplantation Database under development by the
PHS. envisioned that this pilot will be expanded into Nationala
Database collect data fromto all clinical conducting trials incenters
xenotransplantation and all animal facilities providing animals or
xenografts for clinical Such database would increase theuse. a
capability recognizeto thateventsrare ofrepresentmay consequences
xenogeneic infections, and link, national level,to theseon a events to
exposures.
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requiredalsoclinical trialsxenotransplantation toofSponsors are
xenograftanimals,thespecimens frombiologicarchive source

specimensThesefor 50xenograft recipientsand toproducts, areyears.
CDC-conductbecometesting shouldreserved for tobe necessary

associated adversexenotransplantationinvestigations ofdirected PHS
facilitatingsafeguard,prudentsuch, theyAs representevents. a

bethreats thathealthpubliceffective to mayresponseemergency
centraldevelopingofoptionxenotransplant. Thetriggered by aa

consideration.underarchivebiologic specimenfunded PHSpublicly

InformationCitizens’ Right to

information aboutright of citizen’stheFederal law toprotects access
Constitutionthe USfirst amendmentpolicy. Thedeveloping to

offor redresspetition theright of citizensthe governmenttoguarantees
petitionreviewingDHHS currentlyThegrievances. ona

concernedofpolicy received fromxenotransplantation groupa
developmentinfluence policyof citizenscitizens. The ability to

Information which1966 Freedom of Act,by thefurther protected
1976and thedocuments,citizens to governmentguarantees access

which fromprohibits thein Sunshine Act,Government government
working in secrecy.

inInfectious Disease IssuesGuidelineThe PHS on

Xenotransplantation

emphasizes importance of the protocolRevised Guideline theThe PHS
and educationand review informeddevelopment the consentprocess,
pre-transplantand development of protocols foradequateprocesses,

screening and post~transplant surveillance for infectious diseases.

Protocol Development and Review

xenotransplantation diseaseThe should include infectious1team
physicians with transplantation, andexpertise zoonoses,
epidemiology; 2 veterinarians infectious diseaseswith expertise in
of the animal; 3 specialists epidemiology andin hospitalsource
infection control; and 4 in research and diagnosticexperts
microbiology laboratory methodologies active participants.as
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Clinical xenotransplantation should have expertise withcenters
comparable allotransplantation procedures, utilize accredited virology
and microbiology laboratories, and have the capability identifyto
human animaland infections using in vitro and in vivoagents
methodologies siteon through collaborations.or

Investigators submit Investigational New Drug INDmust an
application for FDA review and authorization before proceeding with
xenotransplantation clinical trials. Responsibilities for the design and
conduct of xenotransplantation clinical trials with the ofrests sponsor
the FDA IND. Clearly defined methodologies for pre-transplant
screening for known infectious and post-transplant surveillanceagents
for xenogeneic infections essential of clinical xenotransplantpartsare
trials.

Xenotransplantation clinical protocols will also be subject reviewto
by the SACX. The protocol also be approved by appropriate localmust
review bodies Institutional Review Boards, Institutional Animal Care
and Use Committees, and the Institutional Biosafety Committees.

The informed and educationconsent processes

The need for xenograft recipients comply with long-term life-longto or
surveillance, the importance of death, and the longautopsyan upon

need for by the appropriateterm public health agencies theaccess to
recipient’s medical records, regardless of the of the clinicaloutcome
trial the of the graft, should be emphasized.statusor

The patient should be infonned of the uncertainty regarding the risk
infectionof both the recipient and theto recipient’s close contacts.

Close defined householdcontacts members and others withare as
whom the recipient participates activities that could result in
exchanges of body fluids. The should that counselingsponsor ensure
regarding behavior modification and other issues associated with risk
of infection provided the patient and made availableto theto
patient’s close prior and the timecontacts ofto and thatat consent,
such counseling should be continually available thereafter. Xenograft
recipients should refrain from donation of body fluids and other parts
for in humans. Extension of this prohibition includeuse similarto
donations by close of xenograft recipientscontacts under
consideration.
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for Infectious DiseasesPre-transplantation Screening

Animal SourcesProcurement

accreditationrequirements forfacilities should theSource animal meet
Accreditation of LaboratoryAssociation for andby the Assessment

International. OperatingAnimal Care International AAALAC
Council’swith National Researchpractices should be consistent the

1996, AnimalGuide for the Care and of Laboratory Animals theUse
Policy theWelfare Regulations amended in 1985, and the PHSas on

ofHumane Care and Use Laboratory Animals.
fromSource animals for xenotransplantation should be procured

facilities of raised in banierthat have: 1 closed herd colony stockor
facilities optimally caesarian derived; and 2 adequate surveillance

for infectious The feed includingagents. components,programs
antibiotics additives, for minimum ofother should be documentedor a

generation prior animal. ofthe The absence mammaliantoone source
materials other than pasteurized milk includingproducts, recycled or
rendered materials, should specificallybe documented.

animalsImported the first generation of offspring of importedor
animals should be used unless the animals belong speciesnot to a or
strain available in the US. animalsImported be documentednot must to

all standards for breeding and maintenance required for domesticmeet
animals. All animals introduced into the colony other than bysource
birth should the standards for animals raised within themeetgo
facility, and also through well defined quarantine and testinggo a
period.

The animal facility, production and recordssource process are
subject inspection by the FDA and the USDA.to

Source Animal Screening and Qualification.‘ Herd Surveillance

Programs for screening and detection of known infectious theagents
herd colony, the individual animal, and the xenograft shouldor source
be developed by the consultation with appropriate expertssponsor
including oversight and regulatory bodies. As of the surveillancepart

routine samples obtained from randomly selectedprogram, serum
representative animals should be fortested indicators of infectious

relevant the species and epidemiologicagents Allto exposures.
incidents that affect herd colony health should be recordedmay or
e.g., breaks in the environmental barriers of the secured facility,
disease outbreaks, sudden animal deaths. Infection in animal inor one
the herd justifies larger clinical and epidemiologic evaluation of thea



SOU 1999:120 Bilaga 4813

of the herd colony. used for screening ofAssays and detectionrest or
infectious haveshould well defined and documented sensitivity,agents
specificity, and reproducibility in the setting in which they are
employed.

xenografts procured without euthanatizing the animal,are source
the animal’s health should be monitored for life. When animalssource
die, complete should follow, regardless of timethe elapseda necropsy
between graft and death.procurement

Individual animal and xenograftscreening procurement

In general, individual animals should be quarantined for 3source
weeks prior xenograft During quarantine, individualto procurement.

animals should be screened for infectious relevant thesource agents to
particular intended clinical of the planned xenograft. The screeninguse

should be guided by the surveillance and health history of theprogram
herd colony.or

Microbiological isolation of animal xenograft duringa source or
transit critically important. Transported animals should besource
quarantined for minimum period of three weeks after transportation,a
and appropriate screening should be performed during the quarantine.

All xenografts intended for clinical should be free ofuse as
infectious possible. Procurement and processing ofagents cells,as
tissues and should be performed using aseptic conditionsorgans
designated facilities which subject inspection by the FDA.toare

Post-transplantation Surveillance for Infectious Diseases

Recipients should be routinely evaluated for adverse clinical events
potentially associated with xenogeneic infections throughout their
lifetime.

Diagnostic and methodologies for surveillance of knownassays
infectious from the animal be availableagents priormustsource to
initiation of the clinical trial. The sensitivity, specificity, and
reproducibility of these testing methods should be documented under
conditions simulating those employed in the xenotransplant procedure.
Laboratory surveillance should be conducted for evidence of recipient
infection with xenotropic endogenous retroviruses, well otheras as any
infectious known suspected be inagent the xenograft.to presentor
When the infectious of have similar humanagents concern

e.g., simiancounterparts, cytomegalovirus, distinguishtoassays

16 19-1989
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between should usedthe be the post-transplantation laboratorytwo
surveillance.

Hospital infection control practices

The appropriateness of infection control should bemeasures
considered the time of transplant and reevaluated during eachat re-
admission. Archiving of and convalescent obtained inacute sera
association with unexplained illnesses should be performed whenacute
appropriate judged by the infectious disease physician and/or theas
hospital epidemiologist.

Biosafety level 2 BSL-2 standard and special practices,
containment equipment and facilities should be used for activities
involving clinical specimens from xenograft recipients. Particular
attention should be given sharps and bioaerosolto management
containment. BSL-3 standard and special practices and containment
equipment be employed in BSL-2 facility when propagatingcan a an
unidentified infectious isolated from xenograft recipient.agent a

The should work with the Occupational Health Service andsponsor
the Infection Control Program each clinical thatcenter to ensure a
comprehensive occupational health services developed toprogram
educate workers regarding the risks associated with
xenotransplantation and monitor for nosocomial andto exposures
possible xenogeneic infections in workers. The should developsponsor
protocols for the collection and archiving of collected fromsera
potentially exposed health workers prior xenograftsto tocare exposure

recipients baseline specimen for comparingtoor serve as a sera
collected following nosocomial These and informationexposures. sera
should be maintained for least 50 from the time of theat years
xenotransplant despite change in employment of the healthany care
workers discontinuation of xenotransplantation procedures thator at
center.

Record keeping and biologic specimen archives

Systematically archived animal biologic samples and recordsource
keeping that allows rapid and linking of xenograft recipientsaccurate

the individual animal recordsto and archived biologicsource
specimens essential for public health investigation and containmentare
of xenogeneic infections.emergent
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linkscross-referenced thatmaintainshouldThe systemasponsor
xenograft product,recipient,of the xenograftrecordsthe relevant

significantandanimalanimals, procurement center,source
of relevantdocumentation theincludingnosocomial exposures,

shouldsurveillance. Thedisease screening andinfectious sponsor
ofbeyond the datefor 50maintain recordthese systems years

transplant.
animal facilities duringof samples collectedAliquots atserum

investigations should bespecific diseaseroutine surveillance and
investigations needed. Sourcearchived available for PHSand made

archivedbiologic specimens designated for PHS should beanimal use
obtained fromgraft Biological specimensthe time of procurement.at

recipients designated for public healththe xenotransplant and
ofinvestigations should also be archived. the of death theIn event

-70°C,snap—frozen paraffin embeddedrecipient, samples stored at
tissue, tissue suitable for should collectedand electron microscopy be

from the xenograft and all major relevant eitherat autopsy toorgans
the transplant the clinical syndrome resulting and archived.death,or

archivedAll specimens should be maintained for 50 years.
The material submitted for SACX and FDA review should justify

the and quantities of biologic specimens taken fortypes storage.
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Kommitténs undersökning

frånTransplantation djur till människa -
inställning hos allmänhet svårtrespektive njur-
sjuka patienter

Inledning

En konsekvens de goda resultaten vid organtransplantation alltärav att
fler patienter önskar komma ifråga för transplantation. Minskat antal
trafikolyckor och förbättrad intensivvård leder till färre människoratt
avlider sådanaunder omständigheter kan tillvara föratt tas trans-organ
plantationsändamål. Detta innebär efterfrågan har blivitatt större än
tillgången. Bristen på leder till patienter saknar alternativattorgan som
livsuppehållande behandling för sin sjukdom dvs. hjärt-, lung- och
leversjuka patienter, avlider i på transplantation.väntan njursjukaFör
existerar alternativ behandling i form dialys, det ären storav men
skillnad i livskvalitet mellan dialyspatient respektive njurtrans-att vara
planterad. Beträffande transplantation vävnad och celler finnsav en
potential för behandling skulle efterfrågan mångfaltgöra större änsom
tillgången.

En framtida teoretisk möjlighet öka tillgången på vävnadatt organ,
och celler levande biologiskt material transplantation frånär djur, s.k.
xenotransplantation. årenDe har denna verksamhetsenaste iutrettman
olika länder i USA l, England 2, 14,t.ex. Nederländerna 3 och
Spanien 4. I dessa utredningar har kommit fram till åter-detattman
står etiska, medicinska, djurskyddsmässiga juridiskaoch frågor lösa.att
De medicinska svårigheterna gäller möjligheten bemästrat.ex. att
avstötning och risken överföra smitta från djur tillatt människa. Det
förutsätts emellertid resultat och riskeratt acceptabla,är ochnär om
kliniska försök genomförs och i förlängningen etablerad klinisk xeno-
transplantationsverksamhet blir aktuell. sådanI situation uppståren
frågan hur efter de inledande kliniska försöken skallom fördelaman
transplantat från djur respektive människa allotransplantation. I valet
mellan behandling med eller allotransplantation kan tänkaxeno- man
sig väntetiden viktig faktoratt är för patienten.en



1999:120SOUBilaga486 4

område utförts iattitydundersökningar inom detta harEtt antal
Sverige har Sannerandra länder med varierande resultat 5-19. I

angående attityder till organdonation ochgenomfört enkät 1996en
ingår fråga angående tillinställningtransplantation 20, 21, där det en

från undersökningar redovisatsdjur. Ytterligare haratt ta emot organ
ÄvenLundin de medicinskaLundin och Tibell 22 och 23.av om

fungerande regelverk möjlig-problemen bemästras och har ett som
såxenotransplantation, det till föga hjälp patienterna inte kangör är om

genomgå fråntanken transplantation djur.acceptera att
utredningen "därför skaffaEnligt kommittédirektiven 1977:44 skall

sig kännedom vilka attityder människor kan tänkas ha till över-om
föring frånvävnad och celler djur till människa och hurav organ
enskilda individer transplanterats med vävnad och cellersom organ
från djur kan tänkas reagera".

På utredningens uppdrag har Marie Omnell utfört förelig-Persson
gande undersökning. Uppdraget har genomförts i samarbete med Nils
H Persson och Göran Hermerén universitetslektorJonas Ranstam,samt
i folkhälsovetenskap inriktningmed epidemiologiska metoder vidmot
Malmö högskola.

Syfte

Syftet med undersökningen den allmänna inställningen tillär utrönaatt
överföring levande biologiskt frånmaterial djur för transplantationav
till människa inställningen skiljer sig mellanprövasamt att om
allmänheten patienter svåroch med njursjukdom.

För kunna dra generella slutsatser, undersöktes inställningen hosatt
slumpmässigt urval allmänheten. Människor i allmänhet kanett av

svårtdock ha sig i hur det kroniskt sjuksätta ochäratt att vara
behöva livsuppehållande behandling svårtoch därmed ställningatt ta
till framtida hypotetisk situation, innebär transplantationen som av

eller frånvävnad djur. Tanken på ha djurorgan i sin kropp kanattorgan
verka främmande för många människor. Patienter svårmed njursjuk-
dom och njurtransplantation,väntar i detta sammanhangärsom en
homogen dels har erfarenhet livshotande sjukdomgrupp, som av en
med behov livsuppehållande behandling, dels befinner sig i situa-av
tionen de för transplantation.väntar Man kan förvänta sigatt organ

de har insikt och erfarenhet det lättare för dematt tänkagören attsom
sig i situationen eller frånvävnader djur. Därföratt ta emot organ

ocksåhar till denna patientgrupp.vänt oss
tillfrågadesDe allmänna inställning till överföring levande biolo-av

giskt material från djur förhållandet mellan inställning och kön,samt
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ålder och utbildning har kartlagts. En aspekt undersökts ärannan som
hur inställningen fråntill transplantation påverkasdjur vid större
osäkerhet resultat och smittrisker vid fråntransplantation männi-änom

någonska, och det skillnad avseende inställning tillär att ta emotom
vävnad och celler jämfört frånmed hela djur.organ

Två särskilda hypoteser testades:

1 Patienter med livshotande sjukdom i högre utsträckning all-är änen
mänheten positivt inställda till levande biologiskt materialatt ta emot
från djur.

För denna hypotes har valt undersöka patienter,att testa att som
njurtransplantationväntar väntelistegruppen jämföraoch med ett

slumpmässigt urval allmänheten.ur

2 Andelen positivt inställda till levande biologiskt materialatt ta emot
från djur något acceptabeltär större behandlingsaltemativ saknasom
vid livshotande sjukdom.en

Denna hypotes testades med hjälp frågomas konstruktion.av
Den andra hypotesen grundar påsig tanken negativ inställningatt en

till transplantation med levande biologiskt material från djur modifie-
det inte finns effektivt behandlingsaltemativ.ettras, om

"Inställning" i detta sammanhang hur tillfrågadede ställ-taravser
ning i antal hypotetiska situationer.ett

Material och metod

F rågornas konstruktion och innehåll

Undersökningen genomfördes med skriftlig enkät. Vi valde enkätenen
undersökningsmetod eftersom ville nå till undersök-som ut storen

ningsgrupp. De svarande ocksåhar möjlighetstörre tänka efter änatt
vid telefonintervju. Det efterfrågast.ex. den nuvarandeären som
inställningen, dvs. hur skulle handla, i visstror attman nu man en
framtida situation.

Ambitionen skapa enkät med fårelativt frågor,att kundevar en som
underlag dels för kartläggning allmän inställning, dels förge av en

eller förkastande de särskildaacceptans hypotesema. Frågornaav
berörde bakgrund inställning till transplantation med frånsamt organ
människa respektive biologiskt material från djur. Vi avstod medvetet
från frågan religionstillhörighet. Daar konstaterar 1994 24om att man
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judendom, kristendom och islami de religionerna accepterartre stora
från förutsätt-transplantation djur till människa under vissatanken

Nuffield-rapportenningar. beskrivet i den s.k. 14Det är att man
också religioner xenotransplantation männi-i flera andra accepterar om

Frågan kronisk sjukdom hos allmänhetenskans liv hotat.är varom
likartatmed för här fanns undergrupp svarade sättatt se om en som

väntelistegruppen.som
frågorna målsättningenVid formulering beskriva realisti-attav var

förhållanden förska för möjliggöra den svarande tänka sig in iatt att
frågasituationen. Vid direkt riskdet förär atten mera annars man

få frågornaskulle icke genomtänkt olika inleddes därförDeett svar.
med scenarion med korta beskrivningar dialyssituation,t.ex.av en
omständigheterna kring från fråntransplantation människa respektive
djur kort förklaring diabetes och Parkinsons sjukdom. Enkä-samt en av

frågorinnehöll 22 till allmänheten bilaga 5 och till vänteliste-23ten
Frågeformuläretbilaga 6. frågorskiljer sig femavseendegruppen

tvåmed tanke de olika situation och förväntade bak-gruppemas
grundskunskaper.

De frågornasvarsalternativ till oftast följande:som gavs var
"mycket negativ", "ganska negativ", "osäker", "ganska positiv" och
"mycket positiv". I slutet enkäten fanns för kommen-utrymme egna
tarer.

Urval och genomförande

Xenotransplantation fråga intresse för samhälletär och allmän-en av
heten därför naturlig undersökningsgrupp.är Allmänhetens inställ-en
ning bildar slags "relief" till vad patienterna har för inställning medett

påtanke den erfarenhet allmänheten saknar och patienterna har.som
svårtDe njursjuka patienterna valdes deras erfarenhet kro-p.g.a. av en

nisk sjukdom och hur det är transplantation derasväntaatt samtav
behov livsuppehållande behandling. Genom välja njursjuka fickav att

skullestörre valt hjärt-än och leversjuka påen grupp trans-om man
plantationsväntelista. Dessutom de njursjuka i sådan situationär atten

xenotransplantation i framtiden blir realitet, skulle haman, om en
möjligheter diskuterastörre med dem kring detta alternativ. Deatt som

hjärt- och leversjuka sådantär de behöver blisätt transplante-ett att
rade, ofta akut sjukaär och saknar alternativ behandling. Det ärmera
inte säkert kan föra grundläggande diskussionatt medman samma
dessa patienter.

Allmänheten slumpmässigt urval befolk-representeras ettav ur
ningen mellan 18 och år,75 sammanlagt 0001 Uppgifterpersoner.
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frånerhölls Befolkningsregistret. Patienter med livshotande sjukdomar
462 patienter väntade njurtransplantation vidrepresenteras av som

transplantationsenheterna i Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Malmö
den nionde april 1998 väntelistegruppen. Två årunder 18 ärpersoner
exkluderade. Väntelistan frånlämnades respektive enhet och adres-ut

frånerhölls Befolkningsregistret. Undersökningen genomfördesserna
med full anonymitet.

En första provenkät besvarades doktorander vid förEnhetenav
medicinsk etik vid Lunds universitet. Nästa provversion enkätenav
delades, efter tillstånd etisk kommitté, till njurtransplanteradeutav sex
patienter 21 allmänheten. Efter revidering enkä-samt personer av en av

behandlades projektet i sin helhet den regionala forskningsetiskaten av
kommittén. Efter ytterligare omarbetning enkäten godkändesav
ansökan den sjunde april 1998. Enkäten skickades 1998-04-22,postper
till respektive undersökningsgrupp. åtföljdesEnkäten brevettav som
innehöll förklaring till varför undersökningen utfördes, korten
information xenotransplantation bilaga 8 och frankeratettom
svarskuvert. följebrevetI påpekades endast de förstod svenskaatt som
språket tillräckligt väl skulle besvara påminnelseenkäten. En skickades

till samtliga efter fem veckor med följebrev bilagaut 9,10, enkätett
och svarskuvert.

Besvarandet skedde Motivet för anonymitet framför kon-anonymt.
fidentialitet de svarande skulle känna sig helt friaattvar att utansvara

någonrädsla för form registrering någotvid tillfälle under studien.av
ansågDetta vi viktigt speciellt för dem tillhörde vänteliste-vara som

Det även undvikasätt svaradeettgruppen. att attvar man som man
trodde undersökaren ville. Den totala anonymitetenatt innebar att
påminnelse måste skickas till någotalla, påpekades bådesärskilt, isom
den första och andra försändelsen. Trots det, det litet antalettvar per-

inte förstod varför fått påminnelse,de och femsoner som personer
skickade in enkäten gång.andra Dessa enkäter exkluderades.en

Bearbetning och analys

Inmatning samtliga data utfördes och i databas-av av en samma person
hanteraren MS Access. Efter varje enskild enkätinmatning skedde en
kontroll från skärm till enkät. Bearbetning har skett i statistikprogram-

SPSS. Materialet har bl.a.met sammanställts i frekvens- och
korstabeller. I del tabellerna avseende relationen mellan inställ-en av
ningen till xenotransplantation och kön, respektive inställning och
erfarenhet kronisk sjukdom analys allmänhetens föresamtav av svar

påminnelseoch efter har "mycket positiv" och "ganska positiv" slagits
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till positiv och motsvarande sammanslagning skett vidharsamman
redovisning "mycket negativ" och "ganska negativ". P-värdesberäk-av

påningarna baseras den ursprungliga svarsfördelningen. Signifikans-
ålderavseende och utbildning baseras den sammanslagnatesterna

svarsfördelningen.
tabellerna det partiella bortfallet uteblivna svar,anges men pro-

beräknas pådock enbart antalet avgivna Avrundningcentsatser svar.
medför den sammanlagda i tabellerna inte alltidatt svarsprocenten upp-
går till exakt 100 %.

Vid de jämförelser gjorts avseende väntelistegruppens och all-som
mänhetens inställning har signiñkansberäkningama utförts med Mann-
Whitney Vid jämförelser olika attityder hos individertest. av samma
har Wilcoxon Relationen mellan inställningenanvänts. tilltest xeno-
transplantation och utbildning ålderrespektive har utvärderats med
Spearrnans rangkorrelationskoefficient. Dessa valdes för de ärtester att
robusta. Relationen mellan organdonation och utbildning respek-egen
tive ålder har utvärderats med chi2. Detta har ocksåtest test

för utvärderinganvänts relationen mellan inställningen tillav xeno-
transplantation och utbildning ålder.respektive användes förtestet

möjliggöra jämförelser med tidigare utförda undersökningar.att

Resultat

Svarsfrekvens och bortfall

Väntelistegruppen

En han inte förstod språket tillräckligtatt väl förperson angav att
besvara enkäten och hade avlidit varför fortsättningsvisen person
utgår från 460 patienter.

De totala antalet väntelistanpå utgjordes 460 patienterav varav
287 62 % och 173 38män % kvinnor. Två nåddeenkäter aldrig
adressatema. Vid första utskicket erhölls 325 enkäter och efter det
andra ytterligare 79. Av de totalt 404 enkätema inte ifyllda.var sex
Resultatet 398 87 % bearbetningsbara enkäter redovisas.av
Könssammansättningen bland de svarande 259 65 % ochmänvar
139 35 % kvinnor. Bortfallet i väntelistegruppen totalt 62utgörs av
13 % 28 45 % och 34 55 kvinnor.män % Bortfalletvarav är
således litet något snedfördelat såtillvida andelen kvinnormen att är
förhållandevis hög.

Det partiella bortfallet på enkäten i väntelistegruppen varierar
mellan 1 och 15 18 frågor, 22 fråga uppgår till 40samten
respektive 43 på två frågor.
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Allmänheten

utskicket erhölls 497Vid förstanådde aldrig adressatema.Sju enkäter
641de totaltytterligare enkäter. Av144och efter det andraenkäter

bearbetnings-596 60 %inte ifyllda. Resultatetenkätema 45 avvar
redovisas.bara enkäter

kvinnor,51 %och 302svarande 294 49 %Bland de mänvar
studeradekönsfördelningen i riket för devilket speglar grupperna.

såledesochtotalt 404 40 %,Bortfallet bland allmänheten ärutgörs av
kvinnor ochjämnt fördelat bland män.

3 och 13 18det partiella bortfallet mellanBland allmänheten är
två två frågornafrågor på frågor. med58 respektive 65 De störstsamt

frågor,båda vi i efterhand exkluderat.bortfall i deärgrupperna som

Bakgrundsförhållanden hos svarandegruppen

Ålder

Medelåldern i liksom potentiella svarandeväntelistegruppen hos de är
år. medelåldern nivåBland vilket helt i med50 allmänheten 45,är är

Åldersklassenmedelåldern åldersgruppi i riket mel-motsvarande 44.
bådalan 50 och 54 har antal i 84 istörst vänte-personer grupperna
Åldersfördelningenlistegruppen och 75 hos allmänheten. i fem-

årsklasser framgår tabell väntelistegruppen tabell allmän-1 och 2av
heten i bilaga 11.

Utbildning

Utbildningsnivån såskiljer sig väntelistegruppen i högre utsträck-att
ning enbart har grundskoleutbildning eller liknande, medan bland all-
mänheten fler har gymnasie- eller högskoleutbildning, tabell
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nedanståendeTabell 1 Vilken utbildningar bäst Dinmotsvararav
högsta utbildning

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Folk-, grund- och 196 50 193 33
realskola
Gymnasieskola eller 139 35 249 42
motsvarande
Högskola eller 61 15 150 25
universitet
Svar saknas 2 4
Totalt 398 100 596 100

Sjukdom

Nästan 60 % i väntelistegruppen har dialys på sjukhus, drygt tredje-en
del påsdialyshar och har hemdialys. Drygt 75 % nöjdatre procent är
med sin behandling med tonvikt ganska nöjda. tillfrågadeDe har

på njurtransplantationväntat mellan 1 och månader132 med en
medianväntetid fem månader. 22 avstår från vänte-attpersoner ange
tiden.

14 % de svarande bland allmänheten antingen deav attuppger
själva någoneller i familjen lider svår kronisk sjukdom. Treav procent
har de inte fyra har intesvarat besvarat frågan.att vet, personer

Inställning till donation for fråntransplantation männi-av organ
ska

Om inget hänvisas isägs alla tabeller frågomasannat till inummer
allmänhetens frågeformulär.

Nästan samtliga i väntelistegruppen, 93 % ställer sig positiva till att
donera för transplantation efter döden. Merparten mycketegna organ är
positiva, tabell Andelen positiva åldersgruppemaiär störst 30-59
och 60+, tabell Vad beträffar relationen mellan utbildning och
inställning till donera så har tvåatt de utbildningsgruppernaegna organ
bland väntelistepatientema likartad inställning, tabellen

Även allmänheten ställer sig positiv till doneraatt egna organ, om
i mindreän utsträckning, 73 %, tabell Andelen positiva är störst

bland de och bland medelålders, tabell Spearmansyngre rangkorrela-
tionskoefficient visar också samband såtillvidaett äldresvagt äratt
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ocksånegativa rs:-0.097, utbildning harp0.018. De med högremera
andel positiva till donation tabellstörst egnaav organ,

Fråga utgår från någotTabell 2 5 .Vi det möjligt användaatt attvore
Dina för transplantation efter Din död. Vilken Din inställ-ärav organ

sådanning till Dinadonera i situationatt organ en

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 5 1 34 6
Ganska negativ 0 0 27 5
Osäker 23 6 96 16
Ganska positiv 66 17 186 31
Mycket positiv 299 76 249 42
Svar saknas 5 4
Totalt 398 100 596 100

Tabell Väntelistegruppens3 inställning till donera iatt egna organ
relation till ålder.

Inställning
väntelistegrupp år18-29 år30-59 år60 +

% % %n n n
Negativ 2 13 3 1 0 0
Osäker 2 13 15 5 6 7
Positiv 12 75 276 94 77 93
Svar saknas 0 4 1
Totalt 16 100 298 100 84 100

X2p0.001 test

Tabell Allmänhetens4 inställning till donera i relation tillatt organ
ålder.

Inställning
allmänhet år18-29 år30-59 år+60

% % %n n n
Negativ 9 7 32 9 20 16
Osäker 18 14 52 15 26 21
Positiv 99 79 256 75 80 64
Svar saknas 0 0 4
Totalt 126 100 340 100 130 100

X2p0.048 test
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och allmänhetens inställning tillVäntelistegruppensTabell 5 att
donera i relation till utbildning.egna organ

Väntelistegrupp Allmänhet
Utbildning

HögreLägre Högre LägreInställning
% % % %n n n n

Negativ 8l l 4 2 28 15 33
Osäker 6 6 36 59 15l 1 l 1 19
Positiv 181 94 183 92 127 67 306 77
Totalt 193 100 198 100 191 100100 398

X2pO.417 Väntelistegrupp, p0.016 Allmänhet, test

frånSvar saknas 7 personeri väntelistegruppen respektive bland allmänheten
Lägre utbildningfolkskola, grundskola och realskola.
Högre utbildninggymnasieskola eller motsvarande, högskola och universitet.

Allmänhetens inställning till från människa, positiväratt ta emot organ
i 86 på% med tonvikt mycket positiv, tabell Frågan ställdes inte till
väntelistegruppen, eftersom inklusionkriteriet deatt accepterat attvar
stå väntelista för njurtransplantation.

FrågaTabell 6 Tänk Dig i harDu kronisk sjukdom ochatt en
skulle kunna bli botad transplantation. Vilken Din inställningärgenom
till sådani situationatt ta emot organ en

Inställning Allmänhet
%n

Mycket negativ 12 2
Ganska negativ 14 2
Osäker 57 10
Ganska positiv 176 30
Mycket positiv 333 56
Svar saknas 4
Totalt 596 100

Inställningen till anhörigas tillvaratas skiljer sig mellanatt organ grup-
Väntelistegruppen i 80 % positivaär över med övervikt förperna. en

mycket positiva, medan allmänhetens inställning fördelar sig jämnare
mellan mycket positiv och ganska positiv, sammanlagt 60 %, tabell
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Fråga tillvaratas vidVilken Din inställning tillTabell 7 7. är att organ
anhöri-Vi förutsätter inte känner till Dinanhörigs dödsfall Duatten

angåendevilja organdonation.ges egen

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
%%n n

Mycket negativ 3 51 32
Ganska negativ 1 0 32 5
Osäker 61 16 172 29
Ganska positiv 88 22 195 33

positivMycket 239 61 160 27
Svar saknas 6 5
Totalt 398 100 100596

Inställning till fråntransplantation med djur, när alternativorgan
behandling finns

I väntelistegruppen 64 % de hade läst eller sättatt annatuppger om
fått information fråntransplantationnärmare djur till män-om av organ
niska tidigare. Bland allmänheten sig fått49 % ha information.anser
Sex i vardera inte fått sådande information.procent vetgruppen om
Det partiella bortfallet fyra respektive sjuär personer.

Under förutsättning resultat och smittrisker desamma vidatt är som
transplantation frånmed njure människa 66 i% väntelistegruppenären
positiva till transplantation frånmed djur.njure Motsvarandeetten
siffra för allmänheten 60 %. Tyngdpunkten iär ligger i vänte-svaret
listegruppen mycket positiv och för allmänheten ganska positiv,

tabell Skillnaderna bådamellan de statistisktärse grupperna
säkerställda.
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FrågaTabell 8 11. Vilken Din inställning fåtill njure frånär att etten
djur med resultat och smittrisker vid transplantation medsamma som
njure från människa Operationen kan planeras och genomföras inom

månader.3

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 27 7 51 9
Ganska negativ 20 5 46 8
Osäker 89 22 142 24
Ganska positiv 114 29 21 1 36
Mycket positiv 147 37 143 24
Svar saknas l 3
Totalt 398 100 596 100
p0.001 Mann-Whitney

Om vid transplantation med från djurnjure konfronteras medman en
osäkerhet gällandestörre resultat och smittrisker jämfört med njure

från människa föreligger inte någonlängre påtaglig skillnad i inställ-
ning mellan väntelistegruppen och allmänheten. bådaI ökargrupperna
andelen negativa och osäkra medan andelen positiva sjunker till 16 i%
båda tabellgrupperna,

Tabell 9 Fråga 12. Vilken Din inställningär till få njure frånatt etten
djur, med osäkerhet gällandestörre resultat och smittrisker jämfört
med njure från människa Operationen kan planeras och genomföras
inom månader.tre

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 105 27 127 22
Ganska negativ 74 19 134 23
Osäker 152 38 236 40
Ganska positiv 44 11 73 12
Mycket positiv 21 5 21 4
Svar saknas 2 5
Totalt 398 100 596 100
p0.517 Mann-Whitney
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från alternativdjur,Inställning till transplantation med närorgan
behandling saknas.

få hjärta från resultat ochInställningen till djur med smitt-att samma
frånrisker människa positiv hosvid transplantation med hjärta ärsom

båda positiv inställning högremajoriteten i Andelen med ärgrupperna.
väntelistegruppen 60i 70 % %, tabell 10.mot

Fråga få från10 15. Vilken Din inställning till hjärtaTabell är att ett
resultat och smittrisker vid transplantationdjur medett samma som

frånmed hjärta människa Operationen ochkan planerasett genom-
månader.föras inom tre

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 27 7 58 10
Ganska negativ 14 4 44 7
Osäker 78 20 135 23
Ganska positiv 132 34 191 32
Mycket positiv 140 36 163 28
Svar saknas 7 5
Totalt 398 100 596 100
p0.001 Mann-Whitney

Inställningen fåtill hjärta från djur med osäkerhetatt störremen om
resultat och smittrisker liknar inställningen till njure, nämligen att
andelen osäkra och negativa bådaökar i Fortfarande detärgrupperna.
ändå fler i väntelistegruppen bland allmänheten kanän accepterasom
transplantation från djur 28 % 19 %, tabell 11.mot



498 Bilaga 4 SOU 1999:120

Tabell fråga11 16. Vilken Din inställning fåär till frånhjärtaatt ett
djur med osäkerhet resultat ochett större smittrisker jämfört medom

hjärta från människa Operationen kan planeras och genomföras inom
månader.tre

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 63 16 123 21
Ganska negativ 68 18 122 21
Osäker 148 38 235 40
Ganska positiv 72 19 94 16
Mycket positiv 35 9 17 3
Svar saknas 12 5
Totalt 398 100 596 100
p0.001 Mann-Whitney

När alternativet avlida inomär år sin hjärtsjukdom,att andelenett ärav
positivt inställda till transplantation från djur också i vänteliste-större

bland allmänhetenän 73 % 61 %, tabell 12.gruppen mot

Tabell 12 fråga 18. Något från människa tillgängligt.inteärorgan
Den enda behandling finns få transplantationär medatt hjärtasom ett
från djur. Vilket nedanstående alternativ skulle dåDu föredraav

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Hjärta från djur 281 73 356 61
Acceptera 10att 3 49 8
avlida
Vet 96 25 178 31
Svar saknas 1 l 13
Totalt 398 100 596 100
p0.001 Mann-Whitney

Inställning till transplantation med vävnad och frånceller djur
forskningsamt

Över 80 % i väntelistegruppen positivt inställdaär till transplantation
med celler från djur vid diabetes eller Parkinsons sjukdom. Samma
inställning finns till hjärtklaff från djur. Tyngdpunkten i liggersvaren
på mycket positiv. Av allmänheten 73 %-77är % positiva med någoten
jämnare fördelning mellan mycket och ganska positiv, tabell 13-15.
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väntelistegruppenochinställning mellan allmänheten ärSkillnaderna i
statistiskt säkerställda.

bli botad medFråga diabetes, och kunde19. Om hadeTabell 13 Du
sådan åtgärdfrån inställning tillceller djur, vilken Dinär en

AllmänhetVäntelistegruppInställning
%% nn
3negativ 6 2 17Mycket
3negativ 5 18Ganska 1

19110Osäker 51 13
35positiv 33 203Ganska 127

238Mycket positiv 198 51 41
Svar saknas 11 10

596 100Totalt 398 100
p0.001 Mann-Whitney

FrågaTabell 14 20. Om Du sjuk i Parkinsons sjukdom och kundevore
frånbli förbättrad inställning tillmed celler djur, vilken Dinär en

sådan åtgärd

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 5 1 18 3
Ganska negativ 7 2 21 4
Osäker 58 15 122 21
Ganska positiv 129 33 185 32
Mycket positiv 188 47 240 41
Svar saknas 11 10
Totalt 398 100 596 100
p0.001 Mann-Whitney
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FrågaTabell 15 21. Sedan länge har hjärtklaffar från grisanväntman
för sjuka hjärtklaffarersätta hos människor. Om Du hjärtsjuk,att vore
och kunde bli botad med hjärtklaff från djur, vilken Din inställ-ärett
ning sådantill åtgärden

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 7 2 18 3
Ganska negativ 8 2 22 4
Osäker 49 13 92 16
Ganska positiv 119 31 194 33
Mycket positiv 206 53 260 44
Svar saknas 9 10
Totalt 398 100 596 100
p0.003 Mann-Whitney

Ca 90 % i väntelistegruppen positiva till fortsattär forskning kring
xenotransplantation. Majoriteten de svarande mycket positiva.ärav
Allmänheten äri 80 % positiv, tabell 16.

Tabell Fråga16 22. Vilken Din inställningär till fortsatt forskning
inom detta område

Inställning Väntelistegrupp Allmänhet
% %n n

Mycket negativ 4 1 23 4
Ganska negativ 7 2 16 3
Osäker 26 7 79 14
Ganska positiv 64 17 131 22
Mycket positiv 282 74 338 58
Svar saknas 15 9
Totalt 398 100 596 100

Förhållandet mellan inställning till xenotransplantation och kön,
ålder och utbildning

Kön

Bland allmänheten iär högremännen utsträckning positivt inställda till
xenotransplantation kvinnorna.än Skillnaden kring tioär ellerprocent
högre vad gäller transplantation och knappt tio vadav organ procent
gäller celler. Kvinnorna i någotär högre utsträckning negativt inställda
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statistisktskillnadernasamtliga fallosäkra. Ii synnerhet ärmeramen
tabell 3 i bilaga 11.säkerställda, se

Även genomgående i högretenderari väntelistegruppen männen att
xenotransplantation kvin-positivt inställda tillutsträckning änvara

Skillna-tio ellerPå frågorna skillnadenär procenttre mer.avnorna.
nivå på frågan hjärt-på enbartsäkerställda 0.01statistisktderna är om

tabell4 idå tillgängligt,mänskligt intetransplantation är seorgan
bilaga 11.

Ålder

någotväntelistegruppen finns detVarken bland allmänheten eller i
ålder och inställning tillsystematiskt eller starkt samband mellan

då alternativetxenotransplantation. Vid behov hjärttransplantation,av
någotfrån positivmed människa saknas, allmänhetenärett organ mera

stigande ålder Beträffande inställningen tillvid rsO.l58, p0.001.
frånnjure och hjärta med förutsättningar människa ärsamma som

något ålderallmänheten negativ med stigande rs:-0.091, p0.026mera
Ävenrespektive rs:-0.154, p0.001. väntelistegruppens inställning till

få från frånhjärta djur under förutsättningar människaatt samma som
något negativ åldermed stigande rs:-O. 128, p0.01l.är mera

åldernFörutom beräkningarna med kontinuerliggöraatt som en
såvariabel, åldersgrupper.har materialet delats i Avseendetre

inställningen till från djur andelen positiva i denär störst yngstaorgan
bland frågorna,allmänheten gällande fem tabell 5 igruppen av

bilaga förhåller11. I väntelistegruppen sådet sig detvärtom att yngre
negativa Medelåldersi högre utsträckning. 30-59 positiva iär är

högre utsträckning på frågor,övriga flera 6 i bilagatabell ll. Beträf-än
fande inställningen till frånceller och vävnad djur skillnaderna mel-är

åldersgruppernalan små bådei flera fall bland allmänheten och i vänte-
listegruppen.

Utbildning

finns någotDet inte heller systematiskt eller starkt samband sigvare
bland allmänheten eller i väntelistegruppen avseende inställning till
xenotransplantation och utbildning. Vid behov hjärttransplantation,av
då alternativet frånmed människa saknas, allmänhetenärett organ
något negativ vid stigande utbildning rs-0.107, p0.010.mera
Däremot allmänheten något positiv vidär stigande utbildning delsmera
till få hjärta under förutsättningar från människaatt samma som
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få frånr,0.089, p0.031, dels till hjärtklaffar djur r,0.10l,att
p0.014.

någotVäntelistegruppen positiv med stigande utbildning tillär mera
få frånhjärta under förutsättningar människa, föratt samtsamma som

transplantation celler och vävnad. Rangkorrelationskoefficientenav
överstiger emellertid inte någon fråga.0.176 för Vid hjärt-behov av

dåtransplantation, frånalternativet med människa saknas, ärett organ
någotväntelistegruppen negativ vid stigande utbildningmera

r,-0.lO4, också fråganp0.042. Detta gäller få frånnjure djurattom
vid osäkerhet resultat frånoch smittrisk människastörre änom
r,-O.1 15, p0.022.

För kunna jämföra med ocksåandra studier har gjort indel-att en
tvåning i utbildningsgrupper: lägre omfattande grundskola/realskolaen

och högre fr.o.m. Bådegyrrmasium. bland allmänheten och i vänte-en
listegruppen då de med högre utbildningär i utsträckning positivtstörre
inställda till transplantation frånmed djur, och bland demorgan som
har lägre utbildning andelen osäkraär tabell 7 och 8 i bilaga 11.större,
Vad gäller allmänhetens inställning till transplantation med celler och
vävnad dock skillnadernaär mellan utbildningsgruppema små.relativt
Både för allmänheten och väntelistegruppen skillnaderna mellanär
utbildningsgruppema statistiskt säkerställda för frågor.enstaka

Första hypotesen

Vår första hypotes patienter med livshotande sjukdom, iatt ärvar en
högre utsträckning positivt inställda till levande biologisktatt ta emot
material från djur allmänheten. Dennaän hypotes bekräftas vad gäller
patienter, njurtransplantationväntar jämfört med slumpmäs-som ett
sigt urval allmänheten. Skillnaderna mellan andelen positiva i vänte-ur
listegruppen och bland allmänheten framgår tabell 8-15. Den störstaav
skillnaden 12 % framkommer frågan föredrar frånhjärtaom man
djur, från människa inte tillgängligt. Förär väntelistegruppenom organ
ligger tyngdpunkten i de flesta fall "mycket positiv" och för allmän-
heten ligger tyngdpunkten "ganska positiv" gällande organ men
"mycket positiv" beträffande celler och vävnad. Skillnaderna mellan

statistisktär säkerställda för samtliga frågeställningargrupperna utom
gällande njure vid osäkerhetstörre resultat och smittrisk.om

Allmänheten fick, tidigare angivits på frågan "Lider Dusom svara
eller någon i Din familj svår kronisk sjukdom" Syftet under-av attvar
söka denna del allmänheten med erfarenhet kronisk sjukdomom av av
skulle ha inställning liknande väntelistegruppens. Någon statistiskten
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säkerställd skillnad fanns inte jämfört med övriga delen allmän-av
heten, tabell 9 i bilaga ll.

Andra hypotesen

Den andra hypotesen andelen positivt inställda tillatt att ta emotvar
från någotlevande biologiskt material djur acceptabeltär större om

behandlingsaltemativ saknas vid livshotande sjukdom. För att testaen
denna jämfördes vid behov hjärttransplantation med dem försvaren av
njurtransplantation, där det finns alternativ behandling i form dia-en av
lys.

påtagligBland allmänheten det ingen skillnad avseende andelenär
positiva till xenotransplantation med hjärta jämfört njure,med tabell
17-18. I den situationen, då alternativet med transplanta-utsattamera
tion frånmed hjärta människa helt saknas, andelen positivt inställdaär

någonendast ocksåhögre. kanMan färre blirprocent notera att nega-
Äventiva och fler blir osäkra. skillnaderna relativt små, deär ärom

statistiskt säkerställda, tabell 19. Därmed undersökningen för denger
andra hypotesen, vad allmänheten, endast partiellt stöd.ettavser

För väntelistegruppen förhållandena emellertid annorlunda, därär
det flerär xenotransplantation i dåsituationaccepterar utsattsom en en
möjlighet till transplantation med hjärta från människa saknas,
tabell 22. I denna också i högre utsträckning positivtärgrupp man
inställd till hjärta njure i situation medän osäkerhet gällandestörreen
resultat och srnittrisker, tabell 21. Däremot det ingen statistisktär
säkerställd skillnad kan förvänta sig resultat vidom man samma som
transplantation från människa, tabell Utifrån20. dessa jämförelsertre
får andelen positivt inställda betraktas något acceptabeltstörresom om
behandlingsaltemativ saknas vid livshotande sjukdom hjärta moten
njure. Därmed bekräftas den andra hypotesen för väntelistegruppen.
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Tabell Allmänhetens inställning17 till njure respektiveatt ta emot
hjärta från djur med resultat och smittrisker vid transplan-samma som

fråntation människa.

Inställning Njure Hjärta
allmänhet risk risksamma samma

% %n n
Mycket negativ 51 9 58 10
Ganska negativ 46 8 44 7
Osäker 141 24 135 23
Ganska positiv 211 36 191 32
Mycket positiv 142 24 163 28
Svar saknas 5 5
Totalt 596 100 596 100

0.486 Wilcoxonp

AllmänhetensTabell 18 inställning till njure respektiveatt ta emot
frånhjärta djur med osäkerhet gällande resultat ochstörre smittrisker

jämfört med transplantation från människa.

Inställning Njure större Hjärta större
allmänhet osäkerhet osäkerhet

% %n n
Mycket negativ 127 22 123 21
Ganska negativ 134 23 122 21
Osäker 236 40 234 40
Ganska positiv 73 12 94 16
Mycket positiv 20 3 17 3
Svar saknas 6 6
Totalt 596 100 596 100
p0.040 Wilcoxon
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Tabell 19 Allmänhetens inställning till njure från djur medatt ta emot
resultat och smittrisker vid transplantation från människasamma som

och inställningen människohjärtanär inte finns tillgängligt.

Inställning Njure Människohjärta
allmänhet risk tillgängligtsamma

% %n n
Negativ/accept 95 16 49 8
avlida
Osäker/vet 139 24 178 31
Positiv/föredrar 349 60 356 61
djur
Svar saknas 13 13
Totalt 596 100 596 100
p0.001 Wilcoxon

Tabell 20 Väntelistegruppens inställning till njure respek-att ta emot
tive hjärta från djur med resultat och smittrisker vidsamma trans-som
plantation från människa.

Inställning Njure Hjärta
väntelistegrupp risk risksamma samma

% %n n
Mycket negativ 27 7 27 7
Ganska negativ 20 5 14 4
Osäker 85 22 78 20
Ganska positiv 113 29 132 34
Mycket positiv 146 37 140 36
Svar saknas 7 7
Totalt 398 100 398 100
pO.529 Wilcoxon
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Väntelistegruppens inställning till njure respek-Tabell 21 att ta emot
fråntive hjärta djur med osäkerhet gällande resultat och smittris-större

frånker jämfört med transplantation människa.

Inställning Njure Hjärtastörre större
väntelistegrupp osäkerhet osäkerhet

% %n n
negativMycket 105 27 63 16

Ganska negativ 73 19 68 18
Osäker 144 37 148 38
Ganska positiv 43 11 72 19
Mycket positiv 21 5 35 9
Svar saknas 12 12
Totalt 398 100 398 100
p0.001 Wilcoxon

Tabell 22 Väntelistegruppens inställning till njure från djuratt ta emot
med resultat och srnittrisker vid fråntransplantationsamma som
människa och inställningen människohjärta inte finns tillgängligt.när

Inställning Njure Människohjärta
väntelistegrupp risk tillgängligtsamma

% %n n
Negativ/accept 47 12 10 3
avlida
Osäker/vet 83 21 96 25
Positiv/föredrar 257 66 281 73
djur
Svar saknas 11 11
Totalt 398 100 398 100
p0.001 Wilcoxon

Inställningen till xenotransplantation vid större osäkerhet gällande
resultat och smittrisk vidän allotransplantation

Om ställs inför osäkerhet gällandestörre resultat och smittriskman en
vid njur- respektive hjärttransplantation från djur ändras inställningen
hos allmänheten och i väntelistegruppen likartat Andelensätt.ett
med positiv inställning minskar medan både antalet negativa och
antalet osäkra ökar bådai Dessa skillnader statistisktärgrupperna.
säkerställda för båda tabell 23-26.grupperna,
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Tabell 23 Allmänhetens inställning till frånnjure djur medatt ta emot
resultat och smittrisker respektive angåendeosäkerhetstörresamma

resultat och smittrisker vid fråntransplantation människa.än

Inställning N jure Njure större
allmänhet risk osäkerhetsamma

% %n n
Mycket negativ 51 9 127 22
Ganska negativ 46 8 134 23
Osäker 142 24 236 40
Ganska positiv 210 36 73 12
Mycket positiv 142 24 21 4
Svar saknas 5 5
Totalt 596 100 596 100
p0.001 Wilcoxon

Tabell 24 Väntelistegruppens inställning till frånnjure djuratt ta emot
med resultat och smittrisker respektive osäkerhetstörresamma
angående resultat och smittrisker vid transplantation frånän människa.

Inställning N jure N jure större
väntelistegrupp risk osäkerhetsamma

% %n n
Mycket negativ 27 7 105 27
Ganska negativ 20 5 74 19
Osäker 88 22 152 38
Ganska positiv l 14 29 44 11
Mycket positiv 147 37 21 5
Svar saknas 2 2
Totalt 398 100 398 100
p0.001 Wilcoxon
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från djur medhjärtatillAllmänhetens inställning25Tabell emotatt ta
angåendeosäkerhetrespektivesmittriskerresultat och störresamma

från människa.transplantationsmittrisker vidochresultat än

Hjärta störreHjärtaInställning
osäkerhetriskallmänhet samma

%% nn
2112310Mycket negativ 58
218 122negativ 44Ganska
4023 234135Osäker
1694positiv 191 32Ganska

317positiv 162 28Mycket
6saknas 6Svar

100596596 100Totalt
Wilcoxonp0.001

frånhjärta26 Väntelistegruppens inställning tillTabell att ta emot
smittrisker respektive osäkerhetdjur med resultat och störresamma

frånangående transplantation människa.resultat och smittrisker vidän

Inställning Hjärta Hjärta större
väntelistegrupp risk osäkerhetsamma

% %n n
Mycket negativ 63 1627 7
Ganska negativ 14 674 17
Osäker 75 20 148 38
Ganska positiv 130 34 72 19
Mycket positiv 139 36 35 9
Svar saknas 13 13
Totalt 398 100100 398
p0.001 Wilcoxon

Inställning till frånceller och vävnad respektive djurorgan

Både allmänhet väntelistegruppenoch i högre utsträckning positivtär
inställda till celler och vävnad hela njure.äntaatt emot organ som
Detta gäller för njurtransplantation angivitäven om man samma
resultat och smittrisker frånvid transplantation människa.som
Skillnaderna statistiskt säkerställda. allmänheten flyttasFörär

fråntyngdpunkten i ganska positiv till till positivmycketsvaren organ,
det gäller celler och vävnad. Vi har valt jämföra njurenär med efter-att
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det liksom vid celler och vävnad finns alternativsom behandlingsmöj-
lighet, tabell 27-32.

Tabell 27 Allmänhetens inställning till njure från djuratt vidta emot
resultat och srnittrisker vid transplantationsamma från människasom

respektive frånceller djur vid diabetes.

Inställning Njure Celler vid
allmänhet risk diabetessamma

%n %n
Mycket negativ 51 9 17 3
Ganska negativ 45 8 18 3
Osäker 142 24 110 19
Ganska positiv 208 36 203 35
Mycket positiv 140 24 238 41
Svar saknas 10 10
Totalt 596 100 596 100
p0.001 Wilcoxon

Tabell 28 Väntelistegruppens inställning till njure från djuratt ta emot
med resultat och srnittriskersamma vid transplantation frånsom
människa respektive celler från djur vid diabetes.

Inställning N jure Celler vid
väntelistegrupp risk diabetessamma

%n %n
Mycket negativ 24 6 6 2
Ganska negativ 20 5 5 1
Osäker 87 23 51 13
Ganska positiv 113 30 127 33
Mycket positiv 143 37 198 51
Svar saknas 11 11
Totalt 398 100 398 100
p0.001 Wilcoxon
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från viddjurnjuretillinställningAllmänhetens29 emotTabell att ta
från människatransplantationvidsmittriskerochresultat somsamma

sjukdom.Parkinsonsfrån viddjurrespektive celler

vidCellerNjureInställning
Parkinsonriskallmänhet samma

%% nn
318951negativMycket
421845negativGanska

2112224142Osäker
3218536208positivGanska
41240140 24positivMycket

1010saknasSvar
100596100596Totalt

p0.001 Wilcoxon

från djurnjureVäntelistegruppens inställning tillTabell 30 emotatt ta
fråntransplantationsmittrisker vidochvid resultat somsamma

sjukdom.från vid Parkinsonsrespektive celler djurmänniska

vidCellerNjureInställning
Parkinsonriskväntelistegrupp samma

%% nn
5 16Mycket negativ 24

220 5 7Ganska negativ
58 1586 22Osäker

129 33Ganska positiv 114 30
188 49Mycket positiv 143 37

Svar saknas 11 l 1
398 100Totalt 398 100

p0.001 Wilcoxon
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Tabell 31 Allmänhetens inställning till njure från djur vidatt ta emot
resultat och smittrisker vid transplantation från människasamma som

respektive hjärtklaffar från djur.

Inställning Njure
allmänhet risk Hjärtklaffarsamma

% %n n
Mycket negativ 5 1 9 18 3
Ganska negativ 45 8 22 4
Osäker 141 24 92 16
Ganska positiv 207 35 194 33
Mycket positiv 142 24 260 44
Svar saknas 10 10
Totalt 596 100 596 100
p0.001 Wilcoxon

Tabell 32 Väntelistegruppens inställning till njure från djuratt ta emot
vid resultat och smittrisker vidsamma transplantation frånsom
människa respektive hjärtklaffar från djur.

Inställning Njure
väntelistegrupp risk Hjärtklaffarsamma

% %n n
Mycket negativ 25 6 7 2
Ganska negativ 20 5 8 2
Osäker 87 22 49 13
Ganska positiv 114 29 119 31
Mycket positiv 143 37 206 53
Svar saknas 9 9
Totalt 398 100 398 100
p0.001 Wilcoxon

Diskussion

Urval, svarande och bortfall

Väntelistegruppen

Väntelistegruppen utgör totalpopulation, nämligen alla svårt njur-en
sjuka patienter mellan 18 och år75 väntade på njurtransplantationsom
i Sverige vid viss tidpunkt. Undersökningsgruppen består såledesen
inte alla patienter svårmed njursjukdomav selekterad såär tillutan
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ochlämpligamedicinsktnjursjukade ärdenvida somutgörsatt somav
liksomMajoritetennjurtransplantation. mänärgenomgåattaccepterar

över-väntelistegruppenMedelåldern i svaratsvarandegruppen.i som
vänteliste-år.50 Iväntelistan,på helamedelåldernmedensstämmer ca

berokanåldersklassema. Detfå i deindividerdetär yngregruppen
njurpatientemaoch dei livetdebuterarnjursjukdom att yngreatt senare

aktuelladå inteoch denjure ärkan doneraanhörigofta har ensomen
hälften icirkaharutbildningBeträffandeväntelistan.för

liknande.grundskoleutbildning ellerenbartväntelistegruppen
indikerar13 %. Dettaendasti väntelistegruppen,minstBortfallet är

procentuelltdockpopulation. Detmotiverad settmycket ärdet äratt en
litetrelativtbortfalletEftersom ärintefler kvinnor än män svarar.som

ornfatt-nämnvärdipåverkar resultatenintevår bedömning dettaär att
ning.

Allmänheten

mellan 18allmänhetenslumpurvalundersökningsgruppDenna är ett ur
ijämn liksomii riketår. Könsfördelningenoch 75 är stort sett sva-

välår, vilketMedelåldern drygt 44 överensstämmerrandegruppen. är
all-40 %åldersgrupp. Drygtmotsvarandemedelåldern i riket imed av

Utbild-motsvarande utbildning.ellergymnasieskolamänheten har
utbildningsnivån förmedningsnivån svarande har jämförtsbland de
procentuella fördel-denår har funnitbefolkningen 16-74 och att

bilagatabell 10 i 11.väl,ningen överensstämmer
varit önskvärthadeavstår från i 40 %. DetAllmänheten att svara

i resultaten.tillförlitlighetenför ökasvarsfrekvensmed högre atten
kategorier:troligen olikafinnsinte enkätenBland dem svararsom

inteprincipiella skälanträffbara, deintede är svararsom avsom
frågan.förnågotinte kännerenkäter och de engagemangsom

språket tillräckligtförstårintekategori kan deYtterligare vara somen
positivtför ochväl. De känner ärämnetett res-somengagemangsom

utsträckning skickatsannolikt ipektive negativt inställda har större
väntelistegruppen,faktumstyrks detsina Detta attresonemang avsvar.

utsträckningi högreborde aktivt harkänna svaratett engagemang,som
allmänheten.än

påmin-svarade efterhuruvida allmänheten,För undersökaatt som
svaradeutsträckning denegativa eller osäkra i högrenelse, än somvar

frågor. före-gällande vissa Detdirekt, gjordes jämförelseen av svaren
så andeltill vida detfaller finnas systematiska skillnader störreäratt

påminnelsegruppen. inte Resultatetosäkra i Skillnaderna dockär stora.
med vadredovisas i tabell i bilaga 11. Dettal1 överensstämmer som
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visats i tidigare studier Sanner 20, 26.25, Om kan betraktaav man
dem först efter påminnelse i högre gradsvaratsom representa-en som

förtiva den inte alls de sådirekt, talaränsvaratgrupp som som svarar
detta fynd för bortfallsgiuppen frånavviker svarandegruppen såatt

andelen osäkrasätt där.är störreatt
Om alla i bortfallet negativa, reduceras andelen posi-ärantar att

tiva från 60 % till 35 % avseende allmänhetens inställning till trans-
plantation med njure respektive hjärta från dådjur förutsättningarna är
desamma vid fråntransplantation människa. I väntelistegruppen ärsom
förändringen inte lika eftersom bortfallet mindre andelenärstor,
positiva till njure minskar från 66 % till 57 % och för hjärta är mot-

siffrorsvarande 70 % till 59 %. Beträffande inställningen till trans-
plantation med celler vid diabetessjukdom reduceras andelen positiva
från 75 % till 44 % bland allmänheten i väntelistegruppen från 84 %
till 71 %, och motsvarande siffror för inställningen till fortsatt forsk-
ning 80 till% 47 iär % väntelistegruppen 90 till% 75 %. Det dockär
inte rimligt tänka sig samtliga icke svarande skulleatt ha negativatt en
inställning.

Man kan inte utesluta det bland de bearbetade enkäterna finnsatt
någon dubblett. Eftersom det första svarskuvertet frankerat och detvar
andra märkt frisvar med adress färdig kuvertet det möjligt attvar
registrera antalet kuvert med frimärken. Vi det över-attmenar om
huvudtaget finns dublettenkäter så de så få påverkan påär resultatenatt
blir minimal.

Sammanfattningsvis kan detta tolkas de på enkä-att svaratsom som
är representativa för respektiveten population.

Inställning

Den inställning uttrycker i viss fråga inte alltid detsvaret ärman en
detsamma hur faktiskt skulle handla i viss situation. Medsom man en
andra ord de vid ifyllandet dylik enkätsvar ärman avger av en en
indikation på hur skulle förhålla sigtror iatt hypotetiskman man en
situation. Detta måste åtanke,ha i värderarnär resultatet. Detman man

också så inställningenär kan ändrasatt beroende kunskaperatt nya
och erfarenheter tillförs. En de svarande bland allmänhetenav
uttrycker det såhär: "Det lätt friskär reflektera negativtatt som att
införa del djur i sin kropp. Omett däremot själven skulleav man
hamna i situationen svårt sjuk det fulltär möjligt skullesom att man
revidera sin inställning frågan,i livet såalltär kärt princi-trots atten

står undan".perna

19-1989l7
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framhålls "NågraNationalencyklopedin följande:I attityder är
övergripande och speglar inställningen till företeelser olikamer som

någotberör centralt eller viktigt i individens liv. Attityder längresätt
i hierarkin alltmer specifika objekt. Mer Övergripande attity-ner avser
harder visat sig stabila. påverkamycket Försök och förändraattvara

motstånddem psykologiskt individen" 27.möts Förutsatt attav av
fråntransplantation djur till någotmänniska företeelse berörär en som

viktigt i liv indikeras inställningen till tillvarata biologisktatt attens
frånmaterial djur för rädda människor, skulle kunna relativtatt vara

stabil.

Validitet

frågorVissa tveksamma validitetssynpunkt. innebärär Detta detattur
finns fråganosäkerhet huruvida vad den avseddmäter är mäta.atten

frågaDetta gäller 9 allmänhetens enkät "Vilken Din inställning tillär
få dialysbehandling livet" där kan dels utifrånatt resten av man svara

möjligheten till livsuppehållande behandling, utifråndels den bunden-
het denna behandling medför. Beträffande inställningen ståtill att
väntelista för transplantation frånmed njure avliden människaen en
fråga 10 kan utifrån väntelistan möjlighet,äratt att ettman svara en
hopp behandling innebär högre livskvalitet dialys elleränom en som
utifrån ogillar situationen Samma kanatt vänta.attman resonemang
tillämpas avseende stå väntelista för hjärttransplantation frånatt
människa fråga frågan14. När gäller vad föredrar och valet stårman
mellan dialys, njure från människa och njure från djur fråga före-13,
ligger partiellt bortfall tio i varderaett Svars-procentca gruppen.
alternativen annorlunda frågadenna och instruktionen förutser
besvarandet inte tydlig Mångaär inkonsekventa. Sammaärnog. svar

gäller avseende valet mellan frånhjärta människa ellerresonemang
djur fråga 17.

Vi avståtthar från redovisning frågor,dessa eftersomav svaren
frågorna kan ha tolkats olika Vi intesätt. avspeglarvet om svaren
olika tolkning eller olika inställning.

Generalisering

Vi de representativa föratt är allmänheten respektivesvaratanser som
patienter, på njurtransplantation.väntar Vi också bortfal-som attanser

fårlet betraktas acceptabelt för den här undersökningar.som typen av
frågorDe inte uppfylla kraven Validitet har inte bearbe-som anses
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Vår uppfattning de resultat här bör kunnaärtats. att presenterassom
gälla för allmänheten, möjligen med reservationen alla hadeatt om sva-

fåtthade andel osäkra. Avseende den undersökta njur-störrerat man en
sjuka patientgruppen bör kunna generalisera till patien-attanser man

med livshotande sjukdom där transplantation behandlingsmöj-ärter en
lighet hjärt- och leversjuka. Dessa patientgrupper befinner sig it.ex.

situation njursjuka livsuppehållandemed behovsamma som av
åtgärder. uppstår ocksåDärmed likartad psykologisk belägenhet dären

kan känna sig hotad till livet.man
Man skulle kunna föra vidare till patienter medresonemanget t.ex.

Parkinsons sjukdom. Denna patientgrupp ocksåhar erfarenhet av en
svår kronisk sjukdom, den inte livshotande för deäven ärom som
patienter njurtransplantation. Om transplantationväntar ärsom en
behandlingsmöjlighet för patienter med Parkinsons sjukdom, kan man
tänka sig de skulle kunna ha likartad inställning den häratt en som
undersökta patientgruppen.

Diskussion resultatenav

Inställning till doneraatt egna organ

För möjliggöra jämförelser med tidigare undersökningar iatt Sverige
genomförda Sanner, gjordes indelningen ålderavseende och utbild-av
ning i hennes undersökningar.sätt Resultaten pekar isamma som
vissa avseenden, beträffande allmänheten, i riktning i dessasamma som
undersökningar, dvs. andelen positiva till donationatt ärav egna organ
högre bland respektive de med högre utbildning.yngre

Attityderna till organdonation har förhållit sig relativt stabila under
lång period. Sanners undersökning från 1996 genomfördesen ett par

månader efter den transplantationslagen i kraft 20, 21.trättnya
Resultaten visar andelen positiva till donation min-att av egna organ
skat ålderni 18-59 år. Totalt 61 % positiva till donationsett var av

i Sanners undersökning, vilket skall jämföras med 73 %egna organ
95 % konfidensintervall 69.9 % 77.0 i vår% undersökning avseende-
allmänheten. Resultaten vår undersökning ligger i linje med vadav mer

framkommit vid tidigare undersökningar genomförts då1992som som
andelen positiva till donation 70 % och då1993 andelenegen var var
67 % 25.

Även inställningen till organtillvaratagande från anhörig i högreär
grad vårpositiv i undersökning 60 % 95 % konfidensintervall 56.0 %

64.0 % jämfört med 38 % 1996. Siffrorna från 1992 och 1993 är-
41 % respektive 37 %.
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Över 90 i väntelistegruppen% positiva till fördoneraär att organ
transplantation. Med tanke de själva transplantationväntaratt
och medvetna behovet, det väl motiverad förär är ärom en grupp som
organdonation. mångaNästan lika positiva till tillvaratasär att organ
vid anhörigs dödsfall.en

Inställning till från människaatt ta emot organ

Beträffande inställning till 86 % 95 %äratt ta emot organ
konfidensintervall 83.2 % 88.8 % positiva jämfört med i85 %-
Sanners frånundersökning 1996. Frågan själv haratt ta emotom organ
inte ställts till väntelistegruppen, eftersom stårde faktiskt väntelista
för transplantation.

änkbaraT orsaker till skillnad inställningi

De skillnader finns i resultat mellan dessa undersökningar kan hasom
olika förklaringar. Svarsaltemativen såolika till vida i deut, attser
tidigare undersökningarna har kunnat negativ,ärman ange om man
osäker och positiv medan i denna studie har haft möjlighet attman
också "ganska negativ" respektive "ganska positiv". Det inteärsvara
omöjligt del i de tidigare undersökningarna "osäkra"att ären som
skulle ha varit "ganska positiva" i denna undersökning. Sammanhanget
i vilket frågorna ställts varierar också. vårI undersökning ställs
frågorna organdonation i direkt anslutning frågornatillom om xeno-
transplantation. I de andra enkätema frågornahar fokuserat trans-
plantation från människa.

Inställningen ocksåkan ha ändrats i positiv riktning. Transplanta-
tionsfrågan fåtthar uppmärksamhet i media. Tendensen den-stor är

i tidigare undersökningar nämligen positivsamma ärsom att mestman
till erhålla sedan kommer doneraatt själv påoch längst nedattorgan,
skalan medge tillvaratas från anhöriga.att Andelen negativaatt organ
till organdonation för del ungefärligenöverensstämmer med deegen
tidigare utförda undersökningarna frånsett10 % resultatet 1996, där
andelen negativa 18 %. Det skulleär tala för andelen osäkra minskatatt
och kan spekulera i detta resultatet den information,ärman om av som

kontinuerligt gällande organdonation och Frågantransplantation.ges
tillvaratagande vid anhörigs dödsfall ställdes bak-om av motorgan en

Ågrund den lagen och detta kan påverkatha resultatet. andraav nya
sidan frågorna formuleradeär relativt likartat sätt.ett
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Relationen mellan inställning till xenotransplantation och kön, ålder
respektive utbildning

I synnerhet bland allmänheten andelen positivaär till xenotransplanta-
tion blandstörst tendensen finns ocksåmän, i väntelistegruppen. Imen
Sanners undersökning från 1996 kvinnorna mindreär benägna än män-

djurorgan 20. Detta förhållandeatt gäller ocksåacceptera i dennen
Gallupundersökning genomfördes i USA 1993, 44 % 56 %som mot
5-

Analysen inställning relaterat åldertill respektive utbildning medav
Spearmans rangkorrelationskoefficient visar någotinte systematiskt
eller starkt samband sig för allmänheten eller väntelistegruppenvare .Om däremot använder och analyserar efter ha slagittestman att

"mycket positiv" med "ganska positiv" och motsvarandesamman sam-
manslagning "mycket negativ" med "ganska negativ",av ser man en
del frågorna för allmänheten i månvissmönster följerav ett mön-som

avseende inställningen tillstret donera från människa.att egna organ
Det vill andelen positivasäga blandär störst respektive dem medyngre
högre utbildning. Väntelistegruppens inställning förhållandei åldertill

heterogen.är Möjligen skulle kunna tolka detmera dessaattman som
patienter förtrognaär med transplantationssituationen och bak-mera att
grundsfaktorer då inte såspelar roll.stor

De särskilda hypoteserna

Vi formulerade vår första hypotes utifrån frisk svårtharatt man attsom
sig in isätta olika behandlingsalternativ vid livshotande sjukdom.

Väntelistegruppen har insikt i och erfarenhet vad det innebär meden av
kronisk svår sjukdom med behov livsuppehållandeen behandling.av

Resultatet undersökningen bekräftar också den undersöktaav att
patientgruppen med livshotande sjukdom i högre utsträckningen är
positivt inställd till levande biologisktatt ta material frånemot djur än
allmänheten. Vi jämförde de båda inställning till fågruppemas att
njure, hjärta, celler och frånvävnad djur. Skillnaden mellan grupperna

dock inteär alltid så Den tydligaste skillnadenstor. framstår gällande
inställning till transplantation hjärta då från människa heltav organ
saknas.

En möjlighet den del allmänhetenatt 14 %, harvar av som
erfarenhet kronisk sjukdom själva eller i sin familj skulleav ha en
positiv inställning till transplantation från djur i högre utsträckning än
den "friska" allmänheten. Vi kunde dock inte finna sådana samband.
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frågan kronisk sjukdomåtankeemellertid ha iskallMan att varom
ospecifikt ställd.mycket

till transplanta-andelen positivt inställdaförvänta sigMan kan att
behandlings-från betydligt det saknastion djur skulle större omvara

tankegångutifrånsjukdom. dennaalternativ vid livshotande Det varen
få förhållervår detandra hypotes. Förvi formulerade att ett omsvar

njureså inställningen till bli transplanterad medsig jämförde vi att
två då inför hjärttransplantationrespektive i situationer, dels dethjärta

få från dåhjärta människa, dels dettafanns möjligt alternativ att ettett
såalternativ skillnader vi fann dock inte ochsaknades. De storavar

så fråganinte framträdande den sistnämnda viheller väntatsom oss.
till Möjligen de negativa tillOrsaken detta oklar.är är ärsom

omständigheter intres-xenotransplantation inte under pressade merens
från också såtransplantationserade djur. Det kan harattav vara man

svårt sig i situationen. Ungefäröverhuvudtaget tänka in 30 % blandatt
allmänheten fjärdedel ioch väntelistegruppen har "vet ej", närsvaraten

stårde inför frånvalet hjärta djur eller avlida. Kanske äratt ta emot ett
det uttryck för hjärtats symbolvärde för själen ochsäteett som
förknippat med och kärlek och blivitresultatet annorlundasmärta att

njurtransplantation ställts livsnödvändig levertrans-mot t.ex.om en
plantation. "Church of Scotland" skriver i Ethics"The ofett papper om
Xenografting", skickades till "Nuffield Council Bioethics" isom on
juni 1995 hjärtat platsen för känslor särskilt kärlek, mod,om som
entusiasm och innersta framhållertankar. Man fråndock bibliskatt en
ståndpunkt kroppen helhet tillskriver någonoch inteser man som en
enskild kroppsdel essentiell mänsklighet och ha "icke humant"att ett
hjärta skulle våldinte i sig mänsklighet 28.göra ens

Resultatet beträffande väntelistegruppen kanske förklaraskan attav
de har lättare identifiera sig med problematiken. Om hjärt- ochatt
leversjuka tillfrågatshade kanske skillnaderna hade blivit tydli-ännu

eftersom dessa patienter i praktiken njursjuka.är änutsattagare, mera
Ett ytterligare faktum vårtalar andra huvudhypotes ärmot attsom man

i betydligt högre utsträckning positivt inställd till livskvalitetför-var
höjande xenotransplantation celler livräddande xenotransplanta-änav
tion helaav organ.

Andra undersökningar

I studie publicerad 1995 och genomförd National Kidneyen av
Foundation NKF i USA med 2000 transplanterade och icke transplan-
terade patienter skulle 74 % de transplanterade acceptera ettav xeno-
transplantat de behövde transplantat inget frånochett nyttom organ
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människa fanns tillgängligt 6. En studie genomförd i Australien och
publicerad 1997 med 113 patienter, dels potentiella transplan-som var
tationskandidater, dels transplanterade, svarade 42 % de skulleatt

djurorgan sig djuretacceptera besläktatett med ellernäravare var
avlägset människan 7. Detta skall jämföras med 850 dialyspatienter i
Storbritannien, där 78 % villiga frånnjure gris 8.att accepteravar en
Ytterligare undersökning har utförts i Australien 277 patienteren

påväntade transplantation njure, hjärta eller hjärta-lunga 9.som av
Av de 188 patienter ansågsvarade 48 % de skulleattsom acceptera ett
xenotransplantat för del och 45 % för familjemedlem. Påegen en
frågan på vilka villkor ansåg xenotransplantat acceptabelt,ettom man
svarade 55 % "när inget från människa finns tillgängligt". Trans-organ
plantation från djur förstahandsval 4 %.ettsom angavs av

Inställningen i väntelistegruppen våri undersökning positiv tillär
njure från djur inom konfidensintervall 95 % mellan 61.1ett och 70.4
under förutsättning resultat och srnittrisker desammaatt är vidsom
transplantation från människa. Motsvarande siffror för inställningen till
hjärta från djur 65.0-74.1.är

I de studier behandlar allmänhetens inställning frågansom tas om
xenotransplantation också olika I Gallupundersökningensätt.upp
från 1993 utförd på uppdrag "The Partnership for Organ Donation"av
med 6 127 telefonintervjuer framgår ungefär 50 % de tillfrågadeatt av

såväl fenomenetaccepterar xenotransplantation transplantationsom en
djurorgan för del, passandenär frånav människaett inteegen ärorgan

tillgängligt 5. Sanners undersökning från 1996 med 1059 svarande
har det lägsta antalet positiva bland allmänheten 40 % till att ta emot

från djur 20, 21. I första hand villeorgan frånta emotman organ en
anhörig, i andra hand från avliden människa, i tredje handen var man
intresserad artificiella och i sista hand frånav djur. Iorgan organ en
studie genomförd NKF 1997, där undersökt flera olikaav man gruppers
inställning till xenotransplantation 75 %nästan allmänhetenangav av

de skulleatt överväga xenotransplantation för anhörigen om organ
eller vävnad från människa inte fanns tillgängligt 10, 11.

Även sjukvårdspersonalens inställning kartlagd iär olika undersök-
ningar. Mohacsi i Australien, redovisar iet "Letter" i Nature 1995ett
l 728 "akutsjuksköterskors" inställning till delsatt acceptera ett organ
från besläktadnära medart människan t.ex.en babian eller schim-
pans, dels frånatt acceptera avlägsenett människan t.ex.artorgan en
gris får.eller Svaren på båda frågorna likvärdiga, 66 %var ca
instämde inte påståendena,i 19 % instämde och 15 % osäkraca ca var
12. I undersökning, genomförd för den franskaen transplantations-
byråns räkning "French Transplant Agency och publicerad i Lancet
1999 redovisas bl.a. för xenotransplantationacceptansen hos 91 läkare,
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128 sjuksköterskor, tekniker och Svarsfre-85 321 studeranden 13.
kvensen 97 %. de första 39-47 % involverade iAv trevar grupema var
transplantationsverksamhet. läkare och sjuksköterskor 73 %Av gav
respektive sitt74 % godkännande till xenotransplantation. Mot-
svarande siffror för tekniker och studerande 68 respektive% 80 %.var
Drygt 68 % läkare och tekniker skulle endast i situation "livav en
och död" xenotransplantation, motsvarande siffror för sjuk-acceptera
sköterskor drygt 60 för de% och studerande 72 %.är

Konfidensintervallet för positiv inställning vårbland allmänheten i
undersökning ligger mellan 55.7 63.6 för njure och för hjärta 55.9- -
63.8 resultat och smittrisker desamma vid transplantationärom som
från människa.

Transplantation från djur med osäkerhet angående resultat ochstörre
smittrisker vid transplantation från människaän

förväntaMan kan sig för transplantation från djur skallatt acceptansen
minska påtagligdet finns risk för smittspridning eller sämreom en

Bådaresultat. följs väl i sin påreaktion den fråge-ändradegrupperna
ställningen. När osäkerheten ökar gällande resultat och smittrisker Ökar
också antalet osäkra och framförallt bådanegativa i Detgrupperna.
tyder konsistens i inom och mellan allmänheten ochen svaren
väntelistegruppen. Denna skepsis vad kan förvänta sig.är Osäker-man
het föder osäkerhet och negativ inställning.

I den tidigare nämnda franska undersökningen svarade drygt 40 %
läkarna och teknikerna, 29 % sjuksköterskorna och 23 % deav av av

studerande de accepterade xenotransplantat infektionsriskenatt ett trots
för kontakter 13. Det villmottagarens föll i allasäga acceptansen

vilket vårär imönster undersökning. Efter hagrupper, samma attsom
fått ytterligare information teoretiska infektionsrisker accepteradeom
mellan 72 % och 85 % vävnad frånoch celler djur. frågan,Omorgan,

bakgrund infektionsrisk, ställdes utifrånmot vitalindikationav var
siffrorna likartade gångdenna med studerandegruppenmen mestsom
intresserad 88 % jämfört förramed frågan då läkarna mestvar
intresserade.

Inställning till vävnad och celler från djur

När det gäller inställningen till celler och vävnad jämfört med såorgan
kan ha olika teorier varför positiv ellerär negativ tillman om man mer
det eller det andra. frånEtt djur enstakaär större cellerena änorgan
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och intrångvävnad och kan kanske upplevas i kropp.störreettsom ens
Å andra sidan väldefinieratdet och exakt det sitter,är vetman var
vilket skulle kunna vissskapa trygghet. Ett antal celler ären mera
diffust åoch odefinierbart mångaandra sidan mindre. Iärmen sam-
manhang betraktas det viktigare psykologisktär större ettsom som ur
perspektiv, i den ocksåhär situationen kan det mindreärmen nog som

sig såväl viktigt och kanske hotfullt. Dessa tankar harte t.o.m. mera
ventilerats med diabetiker transplanterats i Huddinge med cellöarsom
från grisfoster. Patienterna uppfattar något konkret och cel-organ som

svårareler få Dessa patienter prioriterar överlevnadattsom grepp om.
framför eventuella etiska och existentiella risker vår22, 23. under-I
sökning i högre utsträckning positivt inställdär till celler och väv-man
nad Exempel frånkommentarerän väntelistegruppen:organ. egna
"Transplantation hela tveksamt. Däremot behöverär nack-av organ
delarna vid transplantation celler inte så Vid hjärttrans-stora.av vara
plantation har inga valmöjligheter, dö eller överleva", "Vävnaderman

Ävenoch celler känns mindre motbjudande fråndelar djur". allmän-än
heten kommenterar: "...Jag inte kunnig i instinktivtär ämnet, men
känns det skillnad mellan använda djurceller och helaattsom en organ
från djur. Människan lever redan till del bekostnad,stor naturens
varför det känns oetiskt använda djurens organ".att

intressantDet likaär positivt inställd tillär transplantationatt man
levande celler till transplantation hjärtklaffar. Det ärav som av senare
etablerad behandling där materialet inte innehåller levande celleren

och har genomgått olika bl.a. för förstöra eventuellaattprocesser
smittämnen. r

Alternativ med osäkerhet resultatstörre och srnittrisker har inteom
tagits vid celltransplantation såsom frågornavid njure ochupp om
hjärta. Tendensen i densammasvarsmönstret gällande inställningenär
till frånceller djur vid diabetes och Parkinsons sjukdom vid hjärt-som
klaffar. fråganI hjärtklaffar framhåller "sedan längeattom man

hjärtklaffar från gris",använt och de svarande kan därför eventuellt ha
dragit slutsatsen problemen lösta. Detta talar möjligen föräratt att man
skulle ha fråganbesvarat celler och vävnad utifrån riskerna inteattom

Åfinns. andra sidan har dels i medföljande inforrnationsbrev,ettman
dels i frågorandra konfronterats med osäkerhet resultat och smitt-om
risker och har alltså haft möjlighet in det på frå-väga näratt svaratman

Dessutom kommer frågan hjärtklaffar efter båda frågornadegan. om
celltransplantation.om



Bilaga522 1999:1204 SOU

Inställning forskningtill

Båda mycket positiva till forskning i synnerhet vänteliste-ärgrupperna
Detta talar för det finns individer sigställerattgruppen. en grupp som

negativa eller osäkra till själva levande biologiskt materialatt ta emot
från djur för transplantation ändå positivt inställda tillär attmen
forskning påbedrivs område.detta Inställningen till forskning varierar i
andra undersökningar. Av de 2 000 patienterna i frånNKF-studien
1995 sade sig 65 % forskningen på området 6. hälf-Knapptacceptera

bland de 2001 allmänheten i frånNKF-studien 1997 10, 11ten ur
ansåg forskningen definitivt fåskall fortsätta. I elevgrupp 238att en

årl 1-18 i Storbritannien, ansåg 55 % forskning föratt attpersoner
åstadkomma från grisar för transplantation fåskulle fortsättaorgan
14. Den franska undersökningen visade resultat, överensstämmersom

våra,med 87 %-94 % önskade forskningen fortsätter 13.attmera

Val djurart, uppfödning och genmodifieringav

Två frågor behandlas i vissa andra undersökningar, dock inte i vår,som
huruvida detär föda djur förär rätt xenotransplantation och vil-att upp

ken djurart föredrar. I början 90-talet genomfördes under-man av en
sökning i påAustralien dels patienter genomgåtten trans-grupp som
plantation hjärta och lungor, dels på patienter där majorite-av en grupp

blivit njurtransplanterade 15. I den förstaten tyckte 78 % attgruppen
det moraliskt försvarbart föda djur för "reservdelskirurgi"attvar upp
och i den andra svarade 61 % ja. I Mohacsis påstudiegruppen
113 patienter ansåg 48 % patienterna det lämpligt föda djurattav upp
för tillhandahålla för transplantationatt 7, i Arundells studieorgan
med 188 patienter motsvarande siffra 69 % 9.var

Majoriteten de transplanterade patienterna i NKF studien frånav
1995 menade djurart inte spelar någon roll 6.att I Arundells studie
menade 27 % patienterna gris acceptabelt föratt xenotransplan-av var
tation, 13 % föredrog och 24 % menade alla djur kundeca attapa

9. I NKF studienaccepteras allmänheten från 1997 framkommerav
negativär tillatt grisar givardjur vilketman skiljeränmera som apor,

sig från andra studier och det framgår inte hur informationen dessaom
ursprungsdjur givits 10, 11. Efter fåttha information valetatt om av
gris ursprungsdjur stöd för xenotransplantationsom 80 %övergavs av

läkare, tekniker och studenter i den franskaav studien 13. Bland
sjuksköterskorna motsvarande siffror 75 %.var ca

Frågan genmodifiering djur för framställa förom attav trans-organ
plantation till människa har belysts bl.a. i s.k. Eurobarometerstudieen
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med 16 000 intervjuer under slutet 1996 Sveriges16. Föröver av
räkning deltog 000 slumpmässigt från årl utvalda individer 15 ochca
uppåt. Undersökningen genomfördes för studera den europeiskaatt
inställningen till bioteknik många frågor.och omfattade olika Bland
EU:s medlemsländer ansåg 36 det% moraliskt försvarbartäratt att
införa mänskliga i djur för framställa för transplantationattgener organ
till såsommänniska till gris för mänskliga hjärttransplantat. I
Arundells undersökning ansåg 64 % patienterna det lämpligtattav var

genetiskt modifiera djur för transplantationsändamål 9.att

Avslutande synpunkter

framhållerDaar i Nature 1998 10 allmänhetens påatt respons xeno-
transplantation påverkas hur "saluför" det, sista utvägav man som en
eller den bästa möjligheten.som

Som framgår varierar också inställningen till xenotransplantation i
olika undersökningar. Målgruppemas sammansättning frågomasoch
formulering olika och därför det omöjligt direktärut göraser att en
jämförelse Det blir skattning delvis med reservationav svaren. en grov
för inkompletta data. Därför ocksådet svårtär uttalandegöraatt ett om
huruvida vår undersökning helhet i linje med vad framkom-ärsom som
mit tidigare.

Inställningen påverkas förmodligen också faktorer vil-t.ex.av som
ken bakgrundskunskap har i ålder, kön, utbildningämnet, ochman
inställning till allotransplantation. Rimligtvis bör dock den största
påverkan på inställningen ha med huruvidagöra i behovatt ärman av

transplantat för sin överlevnadett eller för få bättre livskvalitet.att en
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vårSammanfattningsvis vi undersökning visar:attanser

någotDet finns inte massivt motstånd levande biologisktatt ta emot0
frånmaterial djur för transplantation, förutsättningunder resultatatt

och srnittrisker desamma vid fråntransplantation människa.är som
Detta gäller alla enkätenäven inteantar att svaratom man som

negativt inställda.vore
Patienter, njurtransplantation väntelistegruppen,väntar iär0 som
högre utsträckning positivt inställda till levande biolo-att ta emot
giskt frånmaterial djur för transplantationsändamål allmänheten.än
Allmänheten inte påtagligt benägenär att acceptera xenotrans-0 mer
plantation i livshotande läge i situation där det finnsänett en
behandlingsaltemativ. Hos väntelistegruppen finns däremot klaren
tendens till i livshotande läge.större acceptans ett
Om ställs inför osäkerhet gällande resultatstörre och smitt-0 man en
risk vid transplantation från djur vid fråntransplantationän männi-
ska, ändras inställningen både hos allmänheten och hos vänteliste-

markant likartat positivaDen inställningensätt.ettgruppen men
minskar och i synnerhet antalet negativa antalet osäkraävenmen

bådaökar i grupperna.
Både allmänheten och väntelistegruppen i högre utsträckningär0
positivt inställda till celler frånoch vävnad djur helaatt ta emot än

njure och hjärta.organ som
Inställningen till fortsatt forskning kring xenotransplantion posi-är0

bådetiv hos allmänheten och bland patienter på njur-väntarsom
transplantation.
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Kommitténs undersökning: Enkät till all-

mänheten

Undersökning inställning till transplantationom

frånmed frånmänniskor och djurorgan

Frågorna uppdelade i olika avsnitt. Frågornaär besvaras Duattgenom
kryssar i för det alternativ, Du tycker bäst för Dig.rutan som passar
OBS Endast ska kryssas i på frågavarjerutaen

I detta frågoravsnitt följer gäller Din bakgrundsom

Kön

D D
kvinnaman

Ålder

Hur gammal Duär

.år
......................... .

Vilken nedanstående utbildningar bäst Din högstaav motsvarar
utbildning

D D D
Folkskola, Gymnasieskola Högskola,
grundskola, real- eller universitetmotsva-
skola rande

Lider Du eller någon i Din familj svår kronisk sjukdom t.ex.av
diabetes, MS eller liknande

D D D
Ja Nej Vet
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I detta frågor,avsnitt följer gäller Din inställning till donationsom
för transplantation från människa, hjärta eller njurart.ex.av organ

utgår frånVi det någotmöjligt använda Dinaatt attvore av organ
för transplantation efter Din död. Vilken Din inställning tillär att
donera Dina sådani situationorgan en

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Tänk Dig in i Du har kronisk sjukdom och skulle kunna bliatt en
botad transplantation. Vilken Din inställning tillärgenom att ta emot

i sådan situationorgan en

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Vilken Din inställning tillär tillvaratas vid anhörigsatt organ en
dödsfall Vi förutsätter Du inte känner till Din anhöriges viljaatt egen
angående organdonation.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

I detta avsnitt följer frågor gäller Din inställning till trans-som
plantation med från djurorgan

Har Du läst eller på fått informationsätt närmareannatom om
transplantation från djur till människa tidigareav organ

D D D
Ja Nej Vet
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måste blo-överleva DuDig in i njursjuk. FörTänk Du är attatt rena
gånger iinnebär Dudet via s.k. dialysapparat. Detta att treen

tim-får behandling 5året dialysbehandling. Varjeveckan tar caom
mar.

fråntransplantation medbehandlingsformEn är organannan
problem emellertid bristenmänniskor. Ett är organ.

frånnjurarutgår från möjligt transplanteraVi det attatt vore
Ännu överföra virus vidråder vad gäller riskdjur. osäkerhet atten

pågårfrån forskning fördjur till människa. Intensivtransplantation
problem.komma tillrätta med dettaatt

Ovanstående frågorna 9-13.beskrivning gäller

få dialysbehandling livetVilken Din inställning tillär restenatt av

DD D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket

positivnegativ negativ positiv

stå10. Vilken Din inställning till väntelista för transplantationär att
frånmed njure avliden människa och i ovisshetvänta nären en om

år.transplantationen blir av Väntetiden blir troligen 2

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Vilken få11. Din inställning till frånnjure djur medär att etten
resultat och smittrisker frånvid transplantation med njuresamma som

människa Operationen kan måna-planeras och genomföras inom tre
der.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv
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12. Vilken Din inställning till fåär njure från djur, medatt ett störreen
osäkerhet gällande resultat och smittrisker jämfört frånmed njure
människa Operationen kan planeras och genomföras inom måna-tre
der.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

13. Vilket alternativen frågornai 9-11 skulle Du föredraav

D D D
Alternativ i Alternativ i Alternativ i

fråga 9 fråga 10 fråga 11

Tänk Dig in i situationen Du istället för njursjukatt haratt vara en
allvarlig hjärtåkomma, endast kan botas med hjärttransplanta-som
tion. Det finns ingen livsuppehållande behandling motsvarande dia-
lys för njursjuka. Ett problem emellertidär bristen förorgan
transplantation från människa.

Vi utgår från det möjligtatt transplantera hjärtan frånattvore
Ännudjur. råder osäkerhet vad gäller risk överföra virusen vidatt

transplantation från djur till människa. Intensiv forskning pågår för
komma tillrätta med dettaatt problem.
Ovanstående beskrivning gäller frågorna 14-18.

14. Vilken Din inställningär till stå väntelista föratt transplantation
med hjärta från avlidenett människa Risken finns Duen dör iatt vän-

på transplantation,tan eftersom inte hur lång väntetidenvet blir.man

D D D D D
Mycket Ganska VOsäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

15. Vilken Din inställningär till få hjärta frånatt djur,ett medett
resultat och smittrisker vidsamma transplantation med hjärtasom ett

från människa Operationen kan planeras och genomföras inom tre
månader.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv
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16. Vilken fåDin inställning till frånhjärta djur, medär att ett ett
osäkerhet resultat och smittrisker frånjämfört med hjärtastörre om

människa Operationen kan planeras måna-och genomföras inom tre
der.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

17. Vilket frågornaalternativen i 14-15 skulle Du föredraav

D D
Alternativ i Alternativ i

fråga fråga14 15

18. DigTänk i den situation beskrivs i frågaovanför 14,rutansom
med undantag: Något från människa tillgängligt.ett inte Denärorgan
enda behandling finns få transplantation frånmed hjärtaärattsom ett

djur. Vilket nedanstående alternativ dåskulle Du föredraett Kryssaav
bara i alternativett

D D D
Få hjärta från Acceptera situationenett Vetett
djur och Du inom år kom-att vet att att ettope-
rationen kan avlida i Dinattgenom- mer
föras inom måna- hjärtsjukdomtre
der
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frågorI detta avsnitt följer gäller Din inställning till trans-som
frånplantation med vävnad och celler djur

19. Diabetes, dvs sockersjuka beror bristfällig insulinproduktion.
svåra måsteVid den formen diabetes tillföra insulinkroppen iav man

gångerflera dagligen. En vanlig komplikation vid diabetes ärspruta
påskada blodkärlen. frånDetta kan leda till njurarna,ögonen,symtom

hjärtat pågåroch benen. Forskning med syfte kunnanervsystemet, att
bota/lindra sjukdomen in insulinproducerande celleratt sprutagenom
från djur. Om hade diabetes frånDu och kunde bli botad med celler
djur, vilken Din inställning sådan åtgärdtillär en

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

20. Parkinsons sjukdom beror vissa hjärnceller blir sjuka. Sjuk-att
domen sig i långsamma gångsvårigheter,rörelser, stelhet, darr-yttrar
ningar i händerna och stel mimik. pågårForskning med syfte kunnaatt
bota/lindra sjukdomen hjärnceller från djur tillatt sprutagenom
patientens hjärna. Om Du sjuk i Parkinsons sjukdom och kundevore
bli förbättrad med celler från djur, vilken Din inställning tillär en
sådan åtgärd

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

21. Sedan länge har hjärtklaffar från grisanvänt för ersättaman att
sjuka hjärtklaffar hos människor. Om Du hjärtsjuk, och kunde blivore
botad med hjärtklaff från djur, vilken Din inställning sådantillärett en
åtgärd

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv
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22. Idag har inte tillräcklig kunskap gällande transplantation av
frånvävnad och celler djur till människa. närvarandeFörorgan,

området.bedrivs forskning inom Syftet denna forskningmed är att
svårigheter,övervinna de medicinska förknippade medär trans-som

från Svårighetemaplantationer tilldjur människa. gäller avstöt-t.ex.
ning transplantatet förlorar sin funktion risken överföraoch smittaatt
från djur till människa. Vilken Din inställning till fortsatt forskningär

områdeinom detta

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Om vill frågornaDu kommentera Du välkommen det härär göraatt
Fortsätt vid behov baksidan

....... ... .. .. . .................. ... ......................................................... ... .....................nu

....... ...... ... ................................... .. ..................... . ... . ................-.......- ... ............
FÖRVARMT TACK DIN MEDVERKAN
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Kommitténs undersökning: Enkät till njur-
guka

Undersökning inställning till transplantationom

frånmed frånmänniskor och djurorgan

Frågorna uppdelade i olikaär avsnitt. Frågorna besvaras Duattgenom
kryssar i för det alternativ, Du tyckerrutan bäst för Dig.som passar
OBS Endast ska kryssas påi frågavarjerutaen

I detta avsnitt frågorföljer gäller Din bakgrundsom

Kön

D D
kvinnaman

Ålder

Hur gammal Duär

..år
.......................

Vilken nedanstående utbildningar bäst Din högstaav motsvarar
utbildning

D D D
Folkskola, Gymnasieskola Högskola,
grundskola, eller universitetmotsva-
realskola rande
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frågor situation njursjukföljer gäller Dindetta avsnittI somsom
på njurtransplantation.i väntan

njursjukdombehandling har för DinVilken Du4.

DD DD
PåsdialysBloddialys i HarBloddialys ännu

hemmet dia-startat
lysbehand-sjukhus
ling

Vilken Din inställning till Din nuvarande behandlingär

D D D D D
Mycket Ganska Varken Ganska Mycket

missnöjd missnöjd nöjd nöjd nöjdeller
missnöjd

Hur länge har Du transplantationväntat

månader
............ ..

frågor,I detta avsnitt följer gäller Din inställning tillsom
fråndonation för transplantation människa, hjärtaav organ ex.

eller njurar

utgår frånVi det möjligt någotanvända Dinaatt attvore av
för transplantation efter Din död. Vilken Din inställning tillärorgan

donera Dina sådani situationatt organ en

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Vilken Din inställning till tillvaratasär vid anhörigsatt organ en
dödsfall Vi förutsätter Du inte känner till Din anhörigesatt egen

angåendevilja organdonation
.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket

missnöjd missnöjd nöjd nöjd
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I frågordetta avsnitt följer gäller Din inställning till trans-som
plantation frånmed djurorgan

Har Du läst eller fått informationsätt närmareannatom om
transplantation från djur till människa tidigareav organ

D D D
Ja Nej Vet

Vi utgår från det möjligt transplantera frånnjurar djur.att attvore
Ännu råder osäkerhet vad gäller risk överföra virus vidatten trans-

frånplantation djur till människa. Intensiv forskning pågår för att
komma tillrätta med detta problem.

Ovanstående beskrivning frågornagäller 10-14.

10. Vilken Din inställning fåtillär dialysbehandlingatt resten av
livet

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

l1.Vilken Din inställningär till stå väntelista föratt
transplantation med frånnjure avliden människaen en

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

12. Vilken Din inställningär till få frånnjure djur medatt etten
resultat och smittrisker vid transplantation med njuresamma som

från människa Operationen kan planeras och genomföras inom tre
månader.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv
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få från djur, medtill njureDin inställning13. Vilken är ettatt en
smittrisker jämfört med njureosäkerhet gällande resultat ochstörre

genomföras inomfrån Operationen kan planeras ochmänniska tre
månader.

D D D D D
Ganska MycketMycket Ganska Osäker
positiv positivnegativ negativ

frågorna14. Vilket alternativen i 10-12 skulle föredraDuav

D D D
Alternativ i Alternativ i Alternativ i

fråga fråga fråga10 11 12

Tänk Dig in i situationen Du istället för njursjuk haratt att vara en
allvarlig hjärtåkomma, endast kan botas medsom
hjärttransplantation. finns livsuppehållandeDet ingen behandling

dialysmotsvarande för njursjuka. Ett problem emellertid bristenär
för transplantation från människa.organ

utgårVi från det möjligt fråntransplantera hjärtanatt attvore
Ännu råderdjur. osäkerhet vad gäller risk överföra virus vidatten

transplantation från djur till människa. Intensiv forskning pågår för
komma tillrätta med detta problem.att
Ovanstående beskrivning frågornagäller 15-19.

15. Vilken Din inställning till ståär väntelista föratt
transplantation med frånhjärta avliden människa Riskenett en
finns Du dör i på transplantation, eftersomväntan inteatt vetman

långhur väntetiden blir.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv
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16. Vilken Din inställningär till få hjärta från djur, medatt ett ett
resultat och smittrisker vid transplantation medsamma som ett

hjärta från människa Operationen kan planeras och genomföras
inom månader.tre

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

17. Vilken Din inställningär till få hjärta från djur,att medett ett
osäkerhetstörre resultat och smittrisker jämfört med hjärta frånom

människa Operationen kan planeras och genomföras inom tre
månader.

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

18. Vilket alternativen frågornai 15-16 skulle Du föredraav

D D
Alternativ i Alternativ i

fråga 15 fråga 16

19. Tänk Dig i den situation beskrivs i ovanför frågarutansom
15, med undantag: Någotett från människa tillgäng-inteärorgan
ligt. Den enda behandling finns få transplantationäratt medsom ett
hjärta från djur. Vilket nedanståendeett alternativ skulle dåDuav
föredra Kryssa bara i alternativett

D D D
Få hjärta frånett Acceptera situationenett Vet
djur och att Du inomvet åratt att ett
operationen kan kommer avlida iatt
genomföras inom Din hjärtsjukdom

månadertre
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tillinställningDin trans-frågor gällerföljeravsnittdettaI som
från djurcellervävnad ochmedplantation

insulinproduktion.bristfälligberorsockersjukadvsDiabetes,20.
insulinkroppentillföramåstediabetessvåra formenVid den manav

vid diabeteskomplikationvanligdagligen. Engångerflerai spruta
fråntill ögonen,ledakanblodkärlen. Dettapå symtomskadaär

pågår medForskningoch benen.hjärtatnjurarna, nervsystemet,
insjukdomenbota/lindra sprutaattkunnasyfte genomatt

ochhade diabetesDufrån djur. Omcellerinsulinproducerande
tillinställningDinfrån vilkendjur,celler ärmedbli botadkunde en

åtgärdsådan

DDDDD
MycketGanskaOsäkerGanskaMycket
positivpositivnegativnegativ

blir sjuka.hjärncellervissasjukdom beror21. Parkinsons att
gångsvårigheter, stelhet,långsamma rörelser,sig iSjukdomen yttrar

pågår syftemedForskningmirnik.steloch atti händernadarrningar
frånhjärncellersjukdomenbota/lindrakunna sprutaattgenom

sjukdomParkinsonssjuk iOm Duhjärna.djur till patientens vore
Dinfrån djur, vilkenceller ärförbättrad medblioch kunde

sådan åtgärdinställning till en

DDDDD
MycketGanskaOsäkerGanskaMycket
positivpositivnegativnegativ

från gris förhjärtklaffar ersättaharSedan länge22. använt attman
kundeochhjärtsjuk,människor. Om Duhjärtklaffar hossjuka vore

inställning tillDinfrån vilkenhjärtklaff djur,bli botad med ärett en
sådan åtgärd

DDDDD
MycketGanskaOsäkerGanskaMycket
positivpositivnegativnegativ
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23. Idag har inte tillräcklig kunskap gällande transplantation av
vävnad och celler från djur till människa. Förorgan, närvarande

bedrivs forskning inom området. Syftet med denna forskning är att
övervinna de medicinska svårigheter, förknippadeär medsom trans-
plantationer från djur till människa. Svårighetema gäller avstöt-t.ex.
ning transplantatet förlorar sin funktion och risken överföraatt
smitta från djur till människa. Vilken Din inställningär till fortsatt
forskning inom detta område

D D D D D
Mycket Ganska Osäker Ganska Mycket
negativ negativ positiv positiv

Om Du vill kommentera frågorna Du välkommenär det härgöraatt
Fortsätt vid behov baksidan

.....................................................................................................................

FÖRVARMT TACK DIN MEDVERKAN
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Informations-undersökning:Kommitténs

allmänhetentillbrev

inställning till transplantationUndersökning om
Malmö 1998-04-20

iskickas till antal slumpmässigt utvaldaDenna enkät ut ett personer
frågor,Sverige. Enkäten handlar transplantation medtar upp som om

från från frivilligtmänniskor Deltagandet heltoch djur. ärorgan
fått från befolk-och enkäten besvaras helt Din adress har vianonymt.

ningsregistret.
Regeringen har tillsatt kommitté bedöma bl.a. etiskaskaen som

frånaspekter transplantationer djur till människa. Denna undersök-av
ning led i detta arbete. Syftet inställningenkartlägga hosär ärett att
befolkningen fråntill transplantation vävnadmed och cellerorgan,
djur. Inställningen till denna transplantationer viktigtärtyp ettav
underlag för beslut,de ska fattas den fortsatta verksamheten.som om
Härvid Din hjälp viktigär

Många påidag transplantation livsviktiga Eftersomväntar av organ.
råderdet brist för transplantation händer det väntarattorgan man

förgäves och dör sin sjukdom. hjälpa flerFör patienter, diskute-attav
mångai länder genomföra fråntransplantation medattrar man organ

djur. För närvarande bedrivs forskning området.inom Syftet med
denna forskning svårigheter,övervinna de medicinska för-är äratt som
knippade med transplantationer från djur Svårighetematill människa.
gäller avstötning transplantatet förlorar sin funktion och riskent.ex.

överföra frånsmitta djur till människa. framtidenI det teoretisktatt är
tänkbart transplanterar njursjuk patient med njureatt t.ex.man en en
från gris eller patient med Parkinsons sjukdom med fråncelleren en
gris.

För resultatet denna enkätundersökning bli tillförlitligt,skaatt ärav
det angeläget så många möjligt besvarar enkäten. Därför viatt ärsom
mycket tacksamma, villDu medverka. Men det naturligtvis heltärom
frivilligt. Ditt kan inte identifieras något eftersom enkätensätt,svar
fylls i Vi har någotheller kodningssystem. Omutan att namn anges.

skickasdåligt,blir påminnelse Eftersom ifyllandetgensvaret ärut.en

l8 19-1989
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får påminnelse. frånDu Du kan bortseävenanonymt, svaratsom en
den, Du redan har skickat in enkäten.om

Om inte frågorna,Du vill besvara ändåtacksamma, Duär om
skickar tillbaks enkäten i bifogat kuvert. Om språksvårigheterDu p.g.a.
inte kan besvara enkäten, ocksådet bra, Du skickar tillbaksvore om
den förståroch Du inte språket. If fillunableatt to outanger you are
the questionnaire due language problems, please send back theto
questionnaire and tell that the that under-notus reason you can

Swedish.stand
frågorDu har välkommen ringa Marie Omnellär Perssonattsom

Departementens utredningsavdelning i Malmö 040- 35 58 dagtid51,
säkrast mellan klockan 10.00-12.00.

Svaren skickas i det bifogade kuvertet, frankerat. Vi tack-är ärsom
för Ditt inom 2 veckor.samma svar

Marie Omnell Persson Nils H Persson Göran Herrnerén
Transplantations- Chefsöverläkare Prof medicinsk etik
koordinator Kliniken för kärl- och Enh för medicinsk etik
Departementens njursjukdomar Lunds Universitet
utredningsavdelning Universitetssjukhuset MAS Lund
Malmö Malmö
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Informations-undersökning:Kommitténs

njursjukatillbrev

transplantationtillinställningUndersökning om
1998-04-20Malmö

njurtransplantation iskickas till demenkätDenna väntarut som
medtransplantationfrågor, handlarSverige. Enkäten tar omsomupp

frivilligtheltfrån Deltagandetdjur.från människor och ärorgan
fåttpersonuppgifter harDinaheltoch enkäten besvaras anonymt.

tillhör.från transplantationsenhet, Duden som
etiskabedöma bl.a.kommitté skatillsattRegeringen har somen

undersök-från djur till människa. Dennatransplantationeraspekter av
inställningen hosSyftet kartläggaled i detta arbete.ning ärär attett

fråncellervävnad ochtransplantation medbefolkningen till organ,
viktigttransplantationertilldjur. Inställningen denna är etttyp av

verksamheten.fortsattaska fattas denunderlag för de beslut, omsom
vik-njursjuk Din hjälperfarenhetEftersom har speciellDu ärsomen

tig
livsviktigamånga på transplantationidagSom Du väntarvet, av

detråder brist för transplantation händerEftersom detorgan. organ
hjälpa fleroch sin sjukdom. Förförgäves dörväntar attatt avman

många transplantationi länder genomförapatienter, diskuterar attman
området.från forskning inomnärvarande bedrivsmed djur. Förorgan

svårigheter,medicinskaSyftet med forskning övervinna dedenna är att
Svå-fråntransplantationer djur till människa.förknippade medärsom

sin funktionrighetema avstötning transplantatet förlorargäller t.ex.
från framtiden detrisken överföra smitta djur till människa. Ioch äratt

njursjuk patient medteoretiskt tänkbart transplanteraratt t.ex.man en
från Parkinsons sjukdom med cel-njure gris eller patient meden en en

frånler gris.
enkätundersökning bli tillförlitligt,För resultatet denna ska äratt av

mångasådet angeläget möjligt besvarar enkäten. Därför äratt som
mycket tacksamma, vill medverka. det naturligtvis heltDu Men ärom
frivilligt. Ditt inte identifieras något eftersom enkätenkan sätt,svar

någotfylls i Vi har heller kodningssystem. Omutan att namn anges.
dåligt, påminnelseblir skickas Eftersom ifyllandet ärgensvaret ut.en
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får Du påminnelse. frånäven Du kan bortseanonymt, svaratsom en
den, Du redan .har skickat in enkäten.om

Om inteDu vill besvara frågorna, tacksamma, ändåDuär om
skickar tillbaks enkäten i bifogat kuvert. Om språksvårigheterDu p.g.a.
inte kan besvara enkäten, ocksådet bra, Du skickar tillbaksvore om
den och Du inte förstår språket. If unable tillatt to outanger you are
the questionnaire due language problems, pleaseto send back the
questionnaire and tell that the that under-notus reason you can
stand Swedish.

Du frågorhar välkommen ringaär Marie Omnell påPerssonattsom
Departementens utredningsavdelning i Malmö 040- 35 58 51, dagtid
säkrast mellan klockan 10.00-12.00.

Svaren skickas i det bifogade kuvertet, frankerat. Vi tack-är ärsom
för Ditt inom 2 veckor.samma svar

Marie Omnell Persson Nils H Persson Göran Hennerén
Transplantations- Chefsöverläkare Prof medicinsk etik
koordinator Kliniken för kärl- och förEnh medicinsk etik
Departementens njursjukdomar Lunds Universitet
utredningsavdelning Universitetssjukhuset MAS Lund
Malmö Malmö
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PåminnelsebrevKommitténs undersökning:
till allmänheten

Påminnelse angående

Undersökning inställning till transplantationom
Malmö 1998-05-28

någraFör veckor sedan skickade frågorenkät med gällandeut en
transplantation frånmed människor frånoch djur. Enkätenorgan
skickades till antal slumpmässigt utvalda i Sverige. Allaett personer

intehar Därför skickar påminnelsebrev. Eftersom enkätensvarat. ett
besvarades måste påminnelseskickaanonymt, till alla. Om Du
redan skickat in Din enkät, kan Du bortse från denna påminnelse. Du
ska alltså inte skicka in enkäten gång till.en

This reminder. If already have returned the question-a you
naire, please ignore this reminder. You should thenot return
questionnaire once more.

Deltagandet heltär frivilligt. Men för resultatet dennaatt av
undersökning ska bli tillförlitligt, det angeläget så mångaär att som
möjligt besvarar enkäten. Därför vi mycket tacksamma,är Du villom
medverka. Ditt kan inte identifieras på något eftersom enkä-sätt,svar

fylls i Vi har någotten heller kodningssystem.utan att namn anges.
Regeringen har tillsatt kommitté ska bedöma bl.a. etiskaen som

aspekter transplantationer från djur till människa. Denna undersök-av
ning led i dettaär arbete. Syftet kartläggaett inställningenär hosatt
befolkningen till transplantation med vävnad och celler frånorgan,
djur. Inställningen till denna transplantationer viktigttyp är ettav
underlag för de beslut, ska fattas den fortsatta verksamheten.som om
Härvid Din hjälp viktigär

Observera, vi vänder endast till Dig, tidigare inteoss nu som
skickat in enkäten. Du, redan har kan kasta påmin-dennasvarat,som
nelse.

Om frågor,Du har Du välkommen ringaär Marie Omnell Pers-att
Departementens utredningsavdelning i Malmö 040 35 58 51,son -

dagtid säkrast mellan klockan 10.00-12.00.



1999:120SOU550 Bilaga 9

Vi tacksammaskickas i bifogade portofria kuvertet.Svaren det är
för Ditt inom vecka.1svar

HermerénMarie Omnell Nils GöranPersson H Persson
Prof medicinsk etikTransplantations- Chefsöverläkare

etikKliniken för för medicinskkoordinator kärl- och Enh
Universitetnjursjukdomar LundsDepartementens

utredningsavdelning Universitetssjukhuset MAS Lund
Malmö Malmö



Bilaga 10 551SOU 1999:120

PåminnelsebrevKommitténs undersökning:
till njursjuka

Påminnelse angående

Undersökning inställning till transplantationom
Malmö 1998-05-28

någraFör veckor sedan frågorskickade enkät med gällandeut en
fråntransplantation frånmed människor och djur. Enkätenorgan

skickades till dem, njurtransplantation i Sverige. Alla harväntarsom
inte Därför skickar vi pårninnelsebrev. Eftersom enkätensvarat. ett
besvarades måste vi skicka påminnelse till alla. Om Duanonymt,
redan skickat in Din enkät, kan frånDu bortse påminnelse.denna Du

alltsåska inte gångskicka in enkäten till.en
This reminder. If already have returned the question-a you

naire, please ignore this reminder. You should thenot return
questionnaire once more.

Deltagandet helt frivilligt.är Men för resultatet dennaatt av
enkätundersökning bli tillförlitligt,ska det angeläget så mångaär att

möjligt besvarar enkäten. Därför mycket tacksamma,är Dusom om
vill medverka. Ditt intekan identifieras något eftersomsätt,svar
enkäten fylls i Vi någothar heller kodnings-utan att namn anges.
system.

Regeringen har tillsatt kommitté ska bedöma bl.a. etiskaen som
aspekter transplantationer från djur till människa. Denna undersök-av
ning led i detta arbete.är Syftet kartlägga inställningen hosett är att
befolkningen till transplantation med vävnad och fråncellerorgan,
djur. Inställningen till denna transplantationer viktigtärtyp ettav
underlag för de beslut, ska fattas den fortsatta verksamheten.som om
Eftersom Du har speciell erfarenhet njursjuk Din hjälp vik-ären som
tig

Observera, vänder endast till Dig, tidigare inteoss nu som
skickat in enkäten. Du, redan har kan kasta påmin-dennasvarat,som
nelse.
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frågor,Om Du har Du välkommen ringa Marie Omnell Pers-är att
på Departementens utredningsavdelning i Malmö 040 35 58 51,son

dagtid säkrast mellan klockan 10.00-12.00.
Svaren skickas i det bifogade portofria kuvertet. Vi tacksammaär

för Ditt inom 1 vecka.svar

Marie Omnell Persson Nils H Persson Göran Hermerén
Transplantations- Chefsöverläkare Prof medicinsk etik
koordinator Kliniken för kärl- och Enh. för medicinsk etik
Departementens njursjukdomar UniversitetLunds
utredningsavdelning Universitetssjukhuset MAS Lund
Malmö Malmö
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undersökning: TabellerKommitténs

åldersklasslVäntelistegruppen,Tabell och kön

Ålder Man Kvinna Totalt
15- 19 2 2
20-24 21 3
25-29 8 3 11
30-34 9 12 21
35-39 29 8 37
40-44 28 14 42
45-49 40 21 61
50-54 48 35 83
55-59 35 19 54
60-64 37 14 51
65-69 17 11 28
70-74 5 5
Totalt 259 139 398

Tabell Allmänhet, åldersklass2 och kön

Ålder Man Kvinna Totalt
15- 19 13 8 21
20-24 33 26 59
25-29 24 22 46
30-34 34 31 65
35-39 19 40 59
40-44 27 21 48
45-49 23 25 48
50-54 35 40 75
55-59 23 22 45
60-64 30 21 51
65-69 17 23 40
70-74 15 18 33
75-79 1 5 6
Totalt 294 302 596
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ii riket %svarande ochallmänhetenUtbildning10Tabell

RiketSvarandeUtbildning
31Låg 33
4442Mellan
2325Hög

enkätensjämförs medochslagitsgrundskola" har"folk- ochRikets samman
utbildning"gymnasiallåg utbildning, riketsrealskola"och"folk-, grund-

"gymnasieskolaår" med enkätensjämförsutbildning 3år gymnasialoch2
år for-år, dito 3"eftergymnasial 3mellan, riketsmotsvarande" samteller

Beräk-universitet" hög."högskola,enkätensjämförs medskarutbildning"
respektiveinte inomhelhet ochutbildningsgruppeninomningen gjordär som

två gällande riket.föråldersgrupp. Uppgift saknas procent
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rättsomrädet.Ju.Utvecklingssamarbete32.Bilagor. Ju.förmånsrättsreglerNya +. förboendeformerSärskildaBetalaBo rätt.33. tryggt1935-1975.SverigeSteriliseringsfrågani -. handikappomsorg.ochavgifterför äldre-äldresamtersättning.S.Ekonomisk
konkurrenssituation.Jo.Yrkesfiskets. medborgarskap.Ku.Svenskt34.forskningen.U.sediGod. Fi.tillsyn.effektivareFastighetsmäklamämnden35.miljölösningar.N.ochEffektivavärme- -. aktiebolag.Ju.Östersjöområdet. Likvidation36.Fö.Totalförsvarsstödi avEffektivare. Fö.Underrättelsetjänsten översyn.37. enväl Fi.Märk -

sambandmediFöljdleveranser export38. avmedborgarskap.ochInvandrarskap. lqigsmateriel.UD.skriftserie.Ju.Demokratiutredningens
medåretAndraför allaVuxenutbildningreligionsfrihet 39.Guds Omfår islaktaAtt ett namn.. Kunskapslyfiet.U.skriftserie.Demokratiutredningensdemokrati.och
förändring.offentligasektornsDemokratini den40.Ju.

skriftserie.Ju.Demokratiutredningensfrämlingskap.nynazismochRasism, Åtgärdsför-kulturarv.dokumentärfilmensBevara41.skriftserie.Ju.Demokratiutredningens
dokumentärfilmförtillförslagslag centrumettsamtavnationaliserasdemokratinBör. filmvårdscentral.Ku.ochskriftserie.Ju.Demokratiutredningens en

luttfartslag.N.42.NyDemokratiutredningensdemokrati.Elektronisk. revisions-tillsyn iägandeochOberoende,43.skriftserie.Ju.
verksamhet.Ju.statskonst.demokratiskochEtik13.
Öppenelmarlmad.N.44.skriftserie.Ju.Demokratiutredningens

ochkärnavfall.KommunernaSlutförvaring45.lokalradion.Ku.kommersiella avframtidaDen14.
M.platsvalsprocessen.ochhyres-prövningforNytt system av. ochinkomsterÖkade studiesocialbidrag.En46. omarrendemål.Ju.

S.till 1996.åren1990socialbidragÖkad asylärenden.UD.irättssäkerhet
Frivillig Fi.Mervärdesskatt47.BosättningstilläggförochGarantipension personer -. ochdelrapportenandraEstonia.Den48.Läratidigare.år ellerfödda 1937 av

slutredovisning.N.samhället.Ku.industriellatill detFrågor18.
företagare.Ku.Invandrare49.varumärkesdirektiv. somArtikel i EG:s719.

Skyddsjaktpå M.50.Ändringar varumärkeslagen.Ju. varg.i
Delindivid. A+B.ochsamhälleSmittskydd,51.UD.tillgångar.judarnasSverigeoch20.

pensionärer.tillbostadstillägglnkomstprövning52.bemötandetutvecklanio avniaLindqvists vägaratt21. - funktionshinder.S.medpersonerav sekretess.Ju.ochbrottslighetEkonomiskdemokratins 53.Enskyddadeprovinsen. essä22. Den om
Fi.tullag.54.EnDemokratiutredningensvärdighet.värdeoch ny

Samordningförändring.och55.Konvergens avskriftserie.Ju.
telesektorema.Ku.ochmedie-förlagstiftningenarbetslivet.imänskligaUtveckling23. resurserav demolcratin.ochGlobaliseringen56.EG:smål inom3inriktningtillFörslag nyaav skriftserie.Ju.Demokratiutredningensstrukturfonder.N.

myndighet.N.Rikstrafiken En57.deorganisationförstrukturstöd. nyNy24.EG:s geogra- - problemdemokratinsjuridiken58.LöserN.strukturfondsprogrammen.avgränsadefiskt
skriftserie.Ju.DemokratiutredningensSverige.ursprungsfolkiSamema25. ett— Fi.fastighetsskatt.Begränsad59.Fi.beskattadeInförsel26. varor.av taxi.N.Kundvänligare60.tillfälligadeltidsarbete,UtredningenDelta27. om- Ju.landetskommuner.iBrottsförebyggandearbete61.arbetslöshetsersättningen.N.ochjobb

Fi.säkerheten.miljön ochBilen,62.Fi.småföretagare.Kontantrnetodför28.
samverkanförlärarutbildningochleda Enläraförberedasig 63.AttkonflikthanteringInternationell att29. -- utveckling.U.ochFö.tillsammans.

Demokratiutredningensdemokrati.Representativtill 64.FörslagkonkurrensenochYttrandefriheten30. - skriftserie.Ju.mediekoncentrationslag. Ku.m m.
Ju.advokaterTillsyn31. över m.m
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65.Barnombudsmannenföreträdareför bamoch 90. Narkotikastatistik.Omsamhälletsbehov- avungdomar. information narkotikautveckling.om66. Godvårdpå lika villkor styrningstatens 91. Enom jämställdhetslagen.Översynav N.- avhälso-ochsjukvården 2 bilagor.+ 92. Premiärför personval.Ju.KÄRNAVFALL67. metod plats 93. Det folkstyret.ForskarvolymVI.- unga- -miljökonsekvens.KASAMs yttrande SKBsöver Demokratiutredningen.Ju.
FUD-program98.M. 94. Fönnånerochökadelevnadskostnader.Fi.

68.Brandkatastrofeni Göteborg. 95. Småskaligelproduktion mätningochsamtDrabbadeMedierMyndigheter.Ku. debitering elförbrukning.N.av69. Individenocharbetslivet.Perspektivpådet 96. Statistikrefonnen.Utvärderingochförslagtill
samtidaarbetslivetkring sekelskiftet2000.N. utveckling.Bilaga: Uppsatserskrivnaför

70.Gentekniknämnden.U. utvärderingen refonnen.Ju.av71.Oseriösabostadsförmedlare. 97. Socialtjänsti utveckling.
72.Boendesocialaeffekter konkurseroch Delav A ochB Bilagor. S.-rekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch 98. Likvärdigavillkor U.-egnahem. Översyn99. stiftelsenför intemationellav73. Handikappombudsmannensframtida rapportering läkemedelsbiverkningar.avförutsättningarocharbetsuppgifter. 100.Bibeln texterna.-74.Demokratinochdet bästa. Gamlagemensamma Volymtestamentet

Demokratiutredningensskriftserie.Ju. Gamla II. Volymtestamentet
75.Rättplatsför vindkraften.Del 1och Del M. Tillägg till Gamla Deapokryfatestamentet.
76.Maktdelning.Forskarvolym eller deuterokanoniskaskriñema.Volym

Demokratiutredningen.Ju. Nya Volymtestamentet. Ku.
77.Demokratiteoriochmedborgarskap.Forskar- 10. Olydigamedborgare.Omflyktinggömmare.volymIl. Demokratiutredningen.Ju. ochdjurrättsaktivister.
78.Jordbrukochmiljönytta miljöprogramfornytt Demokratiutredningensskriftserie.Ju.-jordbruket.Jo. 102.Ansvarsfördelningfor internationellaprogram79. Källskattpåutdelningochroyalty till begränsat påutbildnings-ochungdomsområdet.U.

skattskyldiga.Fi. 103.Regionreformpåförsök förstastegenmot-80.Demokratiopinioner. regionalsamhällsorganisation.Ju.ennyDemokratiutredningensskrifiserie.J 104.Nya samboregler.Ju.u.
8 örhandlingsersätmF ingtill hyresgästorganisation. 105.Skatt Tull Exekution Nomrerfor behandling. - - ~Ju. personuppgifter.Fi.av82.Vårdslöskreditgivning sekretessi bankersamt 106.KonsumenternaochIT- utredning datorer,en omFi.m.m. handelochmarknadsföring.Fi.
83.Globalisering.ForskarvolymIX. Demokrati- 107.Nya mål för3 utveckling mänskligaav resurserutredningen.Ju. i arbetslivet.N.
84.Civilsamhället.ForskarvolymVIII. 108.Handläggning ungdomsmål utvärderingav en av-Demokratiutredningen.Ju. 1995årsungdomsmålsreform.Ju.
85.Bredbandför tillväxt i helalandet. 109.Behandling personuppgifterinomsocialtjänsten.avNärings-,regional-ochvälfärdspolitiska

aspekter IT-infrastrukturen.N. 110.Ledandeforskning för säkerhetsskull. Fö.-86.PC:n död längeär levePC:n Nya möjligheter lll. Att sökakostnadseffektivalösningarinom-för Sverige. klimatområdet.N.
En frånhearingen"Efterrapport PC:n"anordnad 112.Civilsamhället demokratinssom arena.IT-kommissionenjuni 1999.N.av Någrakritiska reflektioner.

87.Vagnbolagför järnvägen.N. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.
88.Granskningskommissionensbetänkandei anledning 113.Medborgarnaserfarenheter.ForskarvolymV.

Brottsutredningeneftermordetpåav statsminister Demokratiutredningen.Ju.
OlofPalme.Ju. ll4. Mat medicin.som89. Statsbidragtill handikapporganisationer.S. ll5. Handelmed i konkurrens.N.gas
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i vissasamhällsorganisationenregionala116.Den
europeiskastater.

antologinTheurvalöversättningiEn av
EuropeanLevelof GovernmentIntermediate

democracyJu.ComplexityStates. versus
Forskarvolymtjänst. VII.demokratinsIT ill7.

Demokratiutredningen.Ju.
uppdragsverksamhetinomKommunal118.

utvärderingkollektivtrafiken av-
försöksverksamheten.Ju.
Utvärderingen KY. U.119. av

transplantationfråntillFrån120. an enannanen -
människa.S.djur till
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personval.92forPremiärJustitiedepartementet
ForskarvolymVI.Folkstyret.Detungalförmånsrättsregler Bilagor.Nya + 93Demokratiutredningen.Demokrati-medborgarskap.ochlnvandrarskap tillforslagUtvärderingochStatistikreformen.-8skriftserie.utredningens utvärderingenforskrivnaBilaga: Uppsatserutveckling.religionsfrihetochOmi Gudsslakta fårAtt ett namn. 96reformen.av9skriftserie.Demokratiutredningensdemokrati. flyktinggömmareOmmedborgare.Olydigafrämlingskap.nynazismochRasism, djurrättsaktivister.ochskriñserie.10Demokratiutredningens 101skriftserie.DemokratiutredningensavnationaliserasdemokratinBör forstaförsökRegionrefonnpå motstegen-skriftserie.l 1Demokratiutredningens 103samhällsorganisation.regionalennyDemokratiutredningensdemokrati.Elektronisk 104sarnboregler.Nya12skriftserie. årsutvärdering 1995ungdomsmål-enHandläggning avavstatskonst.demokratiskEtik och ungdomsmålsrefonn.l08skriñserie.13Demokratiutredningens kritiskaNågrademokratinsCivilsamhället arena.som15arrendemål.ochprövning hyres-förNytt system av 112skriñserie.Demokratiutredningensreflektioner.varumärkesdirektiv.Artikel i EG:s7 ForskarvolymV.erfarenheter.MedborgarnasÄndringar varumärkeslagen.19i l 13Demokratiutredningen.demokratinsprovinsen.Enskyddade essäDen om europeiskasamhällsorganisationeni vissaregionalaDenskriftserieDemokratiutredningensvärdighet.värdeoch TheantologinurvalöversättningiEnstater. av22 States.EuropeanLevelof GovernmentIntermediate31advokaterTillsyn över m m. l 16Complexity democracy.versus32rättsområdet.påUtvecklingssamarbete ForskarvolymVII.demokratinstjänst.ilTaktiebolag.36Likvidation av l 7Demokratiutredningen. lförändring.offentligasektornsi denDemokratin kollektivtrafikeninomuppdragsverksamhetKommunal40skriftserie.Demokratiutredningens 181försöksverksamheten.utvärderingav-43revisionsverksamhet.tillsyn iägandeochOberoende,

53ochsekretess.brottslighetEkonomisk Utrikesdepartementet
demokratin.Globaliseringenoch Ökad asylärenden.16irättssäkerhetskriñserie.56Demokratiutredningens 20tillgångar.judar-nasSverigeochproblemdemokratinsjuridikenLöser krigsmateriel.sambandmediFöljdleveranser exportav58skriftserie.Demokratiutredningens 3361i landetskommuner.Brottsförebyggandearbete

Demokratiutredningensdemokrati.Representativ Försvarsdepartementet
64skriñserie. Östersjöomrádet.6TotalförsvarsstödiEffektivareDemokrati-bästa.ochdetDemokratin gemensamma sigförberedakonflikthanteringInternationell attskriftserie.74 -utredningens

29tillsammans.Demokratiutredningen.ForskarvolymMaktdelning. 37Underrättelsetjänsten översyn.en-76 skull. 110säkerhetsforskning forLedandeForskarvolymII.medborgarskap.Demokratiteorioch -
77Demokratiutredningen. SocialdepartementetDemokratiopinioner.

EkonomiskSverige1935-1975.Steriliseringsfrågani80skriftserie.Demokratiutredningens
2ersättning.81hyresgästorganisation.Förhandlingsersättningtill

BosättningstilläggförGarantipensionoch personerDemokratiutredningen.ForskarvolymIX.Globalisering.
17eller tidigare.år 1937födda83

bemötandetutvecklanioLindqvistsnia vägaratt avDemokrati-ForskarvolymVIII.Civilsamhället. -funktionshinder.21med84 personerutredningen.
för äldreboendefonnerSärskildaBetalaBo rätt.tryggtbetänkandei anledningGranskningskommissionens av - 33handikappomsorg.äldre-ochavgiñerförsamtstatsministermordetBrottsutredningeneñer

88Olof Palme.
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Ökadesocialbidrag.Enstudie inkomsteroch Gentekniknämnden.70om
socialbidragåren1990till 1996.46 Likvärdigavillkor. 98
Smittskydd,samhälleoch individ. Del 51A+B. Ansvarsfördelningför internationellaprogramInkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.52 påutbildnings-ochungdomsområdet.av 102
Barnombudsmannenföreträdareför barnoch Utvärderingen KY. l 19av-ungdomar.65

JordbruksdepartementetGodvårdpå lika villkor styrningstatensom—hâlso-ochsjukvården 2 bilagor.66+av Yrkesfisketskonkurrenssituation.3
Oseriösabostadsförmedlare.71 Samema ursprungsfolki Sverige.25ett-Boendesocialaeffekter konkurserochav Jordbrukochmilj miljöprogramfor-nytt-rekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch jordbruket.78-
egnahem.72
Handikappombudsmannens Kulturdepartementetframtidaförutsättningaroch
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