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BAKGRUNN : SYSTEMISK SCLEROSE (SSc)

• En autoimmun bindevevssykdom
– Bindevev blir stivt og hardt (Sklero = hardt. Dermi =hud)

• Affiserer huden og andre organ
– Hjerte ,lunger, nyrer, tarm
– Sykdommen rammer små blodårer (vaskulopati)
– Nedsatt blodtilførsel og oksygenmangel i veven, blodårer

tettes igjen, kroppen klarer ikke danne tilstrekkelig med nye
blodårer for å erstatte de tette

– Bindeveven forandres som følge av at fibroblastene i kroppen
produserer for mye bindevev (kollagen), som igjen fortrenger
vanlig vev.



METODE

• Totalt 23 kvinnelige pasienter med Systemisk
sclerose (sclerodermi) deltar i studiet

• Alder mellom 26 og 57 år
• Hud og indre organ er angrepet
• Sykdomsvarighet fra ca 6 til 9 år
• Tidligere behandlet med (standard behandling)

– Immunsuppresjon og glukokortikoider

• Behandlet med stamcelletransplantasjon



EXCLUSJONS-KRITERIER

• DEN KLINISKE STUDIEN BLE TILLATT AV ETIKKUTVALG
• DE SOM DELTOK I STUDIEN HAR ALLE GJENNOMGÅTT AUTOLOG

STAMCELLEBEHANDLING
• FRAVÆR AV :

– ANDRE KRONISKE SYKDOMMER
– CANSER
– ALKOHOL
– NARKOTIKA MISBRUK
– GRAVIDITET
– AMMING



• OPPFØLGINGSPERIODEN ETTER TRANSPLANTASJONEN ER 12 MND

• BLODPRØVER :  ESR, CRP ,Y-GLOBULIN, FIBRINOGEN,ANA,
SPIROMETRI, GASTROSCOPI  og Rodnan skin score ( 0-3-6-12
MÅNEDER



HVORDAN UTFØRES EN AUTOLOG
STAMCELLETRANSPLANTASJON?

• Først tas det ut beinmargsceller fra pasienten og disse
lagres i flytende nitrogen

Pasienten får så cellegift som ødelegger de skadelige
cellene i kroppen, men samtidig også de bloddannende
cellene i beinmargen.

Immunforsvaret er da slått ut og pasienten er svært sårbar
for infeksjon

• Deretter får pasienten tilbake de beinmargscellene som
tidligere ble tatt ut.

Ved tilbakeførsel av cellene som ble lagret ønsker man å
igangsette en ny, frisk bloddannelse



HVA ER MÅLET MED EN
STAMCELLETRANSPLANTASJON ?

• Målet med behandlingen er at pasienten både
oppnår og forblir i remisjon (vedvarende
bedring)

• Uansett behandlingsform blir ikke sykdommen borte.
• Skader som allerede har oppstått i de forskjellige organ vil

ikke kunne leges.
• Viktig at pasienten kommer til rask behandling.



RESULTAT

• Alle pasientene som deltok i studien viste til
forbedring i Rodnan skin score.
– Undersøkelsen av hudvev før autologisk stamcelle transplantasjon viste dystrofi

med spor av keratin , atrofi og spredning av bindevev.
– 12 måneder senere avslørte mikroskopi fortykkelse av epidermis grunnet

spredning av basale celler. Videre i følge lysmikroskopi, dannet den papilære
sonen utvekster. I dermis fastslås små nydannede årer og reduksjon av
bindevevsfibre. Strukturen av epidermis ,svettekjertler og hårsekker ble
gjenopprettet.

– Serologiske manifestasjoner av  nivåer som  ESR, CRP ,FIBRINOGEN
– ,y –GLOBULIN  og  ANA ble alle  redusert.ANA falt til innenfor normalområdet
– Resultater av analysen viste også stabilisering av lungefunksjon og signifikant

forbedring av pulmunal hypertensjon (pulmunalt arterietrykk
– Under de 12 måneder studien pågikk ble det ikke observert noen komplikasjoner

av stamcelletransplantasjonen



KONKLUSJON

• EFFEKTEN AV AUTOLOG STAMCELLE TRANSPLANTASJON
HOS PASIENTER MED SYSTEMISK SKLERODERMI HAR VIST
– NEDGANG PÅ HUDENS FIBROSE
– FORBEDRING I SEROLOGISKE MARKØRER
– STABILISERING AV INDRE ORGANFUNKSJONER OG REGRESJON


