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Karolinska Institutet
Hej,
Härmed inkommer vi med en ny forskningsfuskanmälan riktad mot Paolo Macchiarini (PM) och
dennes publikation av en tidigare icke anmäld vetenskaplig presentation av central betydelse för
uppstarten av implantationer av syntetiska luftstrupar på människor i Ryssland.
Patientdata i dokumentet är baserat på de 2 första patienterna som kom att utsättas för
experimentella tracheaimplantationer på Karolinska under året 2011. PM presenterar
patientdata som konsekvent och gravt avviker från det som faktiskt påvisades och registrerades
hos dessa 2 patienter, fynd vilka PM bevisligen har haft full och direkt kännedom om innan han
signerade dokumentet 2012-02-05 .
PM har genom att presentera falsifierade data vilselett ryska etikprövningskommissioner samt
anslagsgivare att godkänna uppstarten av ingreppen i Krasnodar, Ryssland, vilket också så
skedde med start i juni 2012.
Vi vänder oss till dig som rektor med denna anmälan då PM var anställd vid Karolinska Institutet
när han signerade dokumentet, tillika då PM även i dokumentet anger sin akademiska
tillhörighet vara Karolinska Institutet vilket får antas ha givit en extra "kvalitetstyngd" när detta
bedrägliga dokument presenterades för de etikprövande ryska institutionerna (statliga
myndigheter, universitet samt universitetssjukhus).
Vi uppmanar dig som rektor att utan fördröjning informera den ryska beskickningen i Sverige
samt ansvariga ryska myndigheter. Anmälan har tills vidare tillsänts dig och Karolinska
Institutets företrädare enligt tidigare anmälningar för en snar bedömning men i dokumentet
finns även angivet kontaktuppgifter till de ryska representanter som utan dröjsmål bör
informeras om och tillsändas denna anmälan så att aktuella ingrepp med omedelbar verkan kan
stoppas i Ryssland i avvaktan på utredning. Detta för att förhindra att ytterligare människor
kommer till skada till följd av dessa experiment.
Vi begär även att du som rektor begär in ett yttrande från CEPN:s expertråd i enlighet
med våra tidigare anmälningar mot PM.
Till anmälan bifogas det ryska originaldokumentet samt en engelsk översättning.
Tacksamma för att slutligen erhålla diarienummer för detta ärende.
Med vänliga hälsningar
Thomas Fux, M.D.
Matthias Corbascio, M.D., Ph.D., Assoc. Prof.

