Kantasolusiirre voi pysäyttää
ms-taudin etenemisen
Kantasolusiirre voi pysäyttää ms-taudin etenemisen. Medical
News Today raportoi 20.2.2017 tutkimuksesta, jonka mukaan
siirre ms-tautia sairastavan luuytimen verenmuodostukseen
(hematopoieesiin)
osallistuvista
erikoistuneista
kantasoluista, voi tarjota tehokkaan hoidon ms-tautiin.
Tutkimuksessa osoitettiin, että kantasolusiirteen jälkeen
taudin eteneminen pysähtyi viideksi vuodeksi 46 prosentilla
potilaista.
Tutkimusta johtanut Paolo Murano (Department of Medicine at
Imperial College London) tutkijaryhmineen julkaisi äskettäin
tutkimuksen JAMA Neurology-lehdessä. Tuoreet tutkimustulokset
julkaistiin vain pari viikkoa sen jälkeen, kun aaltoilevasti
etenevään ms-tautiin liittyvistä vastaavista lupaavista
tutkimustuloksista raportoitiin toisessa tutkimuksessa.
Tohtori Murano tutkijaryhmineen varoittelee kuitenkin, että
autologisen hematopoieettisen kantasolusiirteen (AHSCT)
turvallisuutta ja tehokkuutta on edelleen tutkittava ja
testattava, koska hoitokokeeseen osallistuneista potilaista 8
menehtyi 100 päivää kokeen aloittamisen jälkeen.

AHSCT-hoito
AHSCT-hoidossa potilaan selkäytimestä kerätään kantasoluja,
joita käytetään myöhemmin kantasolusiirteessä. Potilas
altistetaan kantasolujen keräämisen jälkeen voimakkaalle
kemoterapialle, joka eliminoi sairastuneet solut.
Tiesitkö? Kemoterapiassa käytetään kemiallisia solunsalpaajia
eli sytostaatteja, jotka estävät solujen jakautumisen ja
aiheuttavat sairastuneiden solujen kuoleman. Solunsalpaajat
vaikuttavat kaikkiin jakautuviin soluihin, mutta myös

terveeseen kudokseen. Terveissä soluissa solunsalpaajien
vaikutukset ovat vähäisemmät, ja terveet solut myös toipuvat
nopeammin. Sytostaatti-hoitoja käytetään erityisesti syöpien
hoidossa. Syöpien hoidoissa kemoterapia toimii erityisen
hyvin siksi, että syöpäsolut jakautuvat nopeammin kuin
terveet solut, mikä tekee syöpäsoluista erityisen herkkiä
sytostaateille.
Kemoterapian jälkeen ennen kemoterapiaa potilaalta kerätyt
kantasolut palautetaan potilaan verenkiertoon, jossa niiden
olisi tarkoitus aloittaa normaali verisolujen tuotanto.
Yksinkertaisesti AHSCT resetoi immuunijärjestelmän.
Jo ennalta tiedettiin, että hoito ”resetoi” eli palauttaa
immuunijärjestelmän alkutilaan, ja että tällaiseen hoitoon
sisältyy riskejä. Sitä ei tiedetty kauanko hoidon vaikutukset
kestävät, tri Moreno totesi julkaisun yhteydessä.

AHSCT-hoitoon
osallistuneista
potilaista 46 prosentilla taudin
eteneminen pysähtyi
Tutkijat keräsivät tutkimusaineiston 25 hoitolaitoksesta, 13
maasta ja 281 ms-tautia sairastavasta potilaasta, joilla
AHSCT-hoitokoe
toteutettiin
1995-2006.
Kokeeseen
osallistuvista potilaista 78 % sairasti ms-taudin
progressiivista eli tasaisesti etenevää tautimuotoa.
Viisi vuotta AHSCT-hoidon jälkeen tutkijat arvioivat taudin
etenemistä sekä oireiden mahdollista helpottumista potilaan
toimintakykyä mittaavan EDSS-asteikon avulla (Expanded
Disability Status Scale). Tutkimuksen alussa hoitokokeeseen
osallistuneiden EDSS-aste oli keskimäärin 6,5.
EDSS määrittelee ms-taudin aiheuttaman invalidisoitumisen
asteikolla 0-10. Taulukon alapäässä invalidisoituminen on

vähäistä tai olematonta, tasolla 7 potilaan toimintakyky on
alentunut niin, että hän tarvitsee pyörätuolia avukseen ja
EDSS-asteikon korkein luku tarkoittaa ms-taudin aiheuttamaa
kuolemaa.
Viisi vuotta kantasolusiirteen jälkeen 46 % potilaista oli
EDSS-asteikolla lähtötilanteessa, eli heidän oireensa eivät
olleet pahentuneet viiden vuoden aikana.
Paras hoitotulos saatiin aaltoilevaa ms-tautia (RRMS)
sairastavilla.
RRMS-potilaista
73
prosentilla
invalidisoituminen ei EDSS-asteikolla ollut pahentunut 5
vuotta AHSCT-hoidon jälkeen. Lisäksi potilaiden oireet
helpottivat hieman hoidon seurauksena.
Hoito vaikutti
tehokkaimmin nuorten, vähän aiempaa lääkitystä saaneiden ja
vähän invalidisoituneiden kohdalla.

AHSCT-hoito
voi
joissakin
tapauksissa johtaa kuolemaan
Tutkimuksen tulokset vaikuttavat lupaavilta ms-taudin
hoidossa, mutta tutkijaryhmä huomauttaa, että kahdeksan
kokeeseen osallistunutta menehtyi 100 päivää kemoterapian ja
kantasolusiirteen jälkeen todennäköisesti juuri AHSCT-hoidon
seurauksena.
AHSCT:ssä potilaan immuunijärjestelmä ajetaan kerättyjen
kantasolujen jälkeen alas aggressiivisella kemoterapialla,
mikä heikentää potilaan vastustuskykyä ja altistaa monille
tulehduksellisille sairauksille.
”In this study, which is the largest long-term follow-up
study of this procedure, we’ve shown we can ’freeze’ a
patient’s disease – and stop it from becoming worse, for up
to 5 years.
However, we must take into account that the treatment carries
a small risk of death, and this is a disease that is not

immediately life-threatening.”
Dr. Paolo Muraro
Tri Murano muistuttaa, että koe ei ollut satunnaistettu
kontrolloitu tutkimus, jossa osa potilaista olisi saanut
plasebo-lääkitystä.
Lisäksi
hän
painottaa,
että
lisätutkimukset ovat välttämättömiä hoidon tehokkuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi.
”We urgently need more effective treatments for this
devastating condition, and so a large randomized controlled
trial of this treatment should be the next step,” he adds.
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