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Studie påvisar potentiellt nytt användningsområde för PExAs teknologi 
efter lungtransplantation 
Forskare vid Thoraxkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har publicerat resultat från en 
studie där man använt ett PExA 2.0-system anpassat till mekanisk ventilation (respirator) på 
patienter som genomgått lungtransplantation. Avvikande partikelflödesprofiler från luftvägarna 
mätt med PExAs teknologi noterades hos de transplanterade patienter som utvecklade primär 
graftdysfunktion (PGD), vilket potentiellt möjliggör tidig detektion.   
 
I den vetenskapliga kliniska studien användes ett anpassat PExA 2.0-instrument för att mäta partikel-
flöde i utandningsluft vid mekanisk ventilation inom intensivvård.  
 
Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och överläkare i thoraxkirurgi på Skånes universitetssjukhus 
i Lund: 
- Idag ställs diagnosen PGD med hjälp av blodgaser och lungröntgen. Resultaten från den aktuella 
studien är mycket lovande framförallt då en ändrad partikelprofil från lungorna noterades långt 
innan någon påverkan i de vanliga kliniska parametrarna kunde ses. Resultaten kan leda till att vi kan 
ställa diagnosen PGD tidigare i förloppet och då även sätta in behandling tidigare. Tidig behandling 
kan minska mortalitet och morbiditet för den här patientkategorin.  
 
Tolv patienter som genomgått lungtransplantation inkluderades. Hälften av patienterna utvecklade 
PGD, ett allvarligt syndrom av akut lungskada som utvecklas inom 72 timmar efter transplantation 
och som drabbar cirka 30 procent av lungtransplantationsmottagare. PGD är förenat med ökad 
sjuklighet och dödlighet. Lungtransplantationspatienter som utvecklade PGD visade genom PExAs 
teknologi en avvikande partikelprofil från luftvägarna. Dessa förändringar noterades tidigare än det 
var möjligt att observera några kliniska tecken för PGD. Om resultaten bekräftas i fortsatta studier, 
skulle forskargruppens upptäckter utgöra en bas för tidig detektion av PGD i syfte att förhindra eller 
minska dess effekter. Studien påvisar att PExA 2.0 är säker att använda i samband med mekanisk 
ventilation. 
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