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• Hva kan stamceller potensielt brukes :l i;m CP?

Stamceller og CP:
Muligheter, begrensninger, vurdering av tilbud

• Råd om kliniske forsøk, evt behandlings:lbud
• Hvilke kliniske forsøk med stamceller pågår?
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Cerebral parese
• Hjerneskade før, under eller kort :d eHer fødsel

Typisk skadebilde
Diffus hvitsubstans infarkt

• Permanent motorisk funksjonsuIall
• Ikke progressiv
• “Hver skade unik”
• Ingen helbredende behandling

4 dager

10 dager

5 uker

Rammer hjerneområder som er vik:ge
for styring av motorikk
Bilder fra Dr. Frances Cowan, Hammersmith Hospital

Hva skjer når skaden inntreﬀer?
• Nerveceller dør. Også gliaceller*.
• Inﬂammatoriske prosesser (betennelse)
Merk: Forbigående, ikke kronisk (?)

• Fiberforbindelser blir borte eller forringes
86 milliarder nerveceller
Hundrevis av nervecelletyper
> 13 000 gener uHrykt
> 1,5 billiarder synapser (cirka en milliard per mm3)
> I gjennomsniH 5 000 - 10 000 synapser per nervecelle
> 1000 forskjellige synap:ske proteiner

• Ak:vering av gliacelleproliferasjon (?)
• Potensielt: Ak:vering av nevrale stamceller (?)

Bilder: “Compara:ve Mammalian Brain Collec:ons” (hHp://neurosciencelibrary.org/)
hHps://www.ﬂickr.com/photos/jus:n/2263347
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Noe spontan reparasjon/funksjonssparing?

Noe spontan reparasjon/funksjonssparing?

Hjerneslag ved fødselen

Normal utvikling ved 3 år – kapsula interna ikke rammet

Bilder fra Dr. Frances Cowan, Hammersmith Hospital

Hvilke typer stamceller er relevante?
• Hva kan stamceller potensielt brukes :l i;m CP?
• Råd om kliniske forsøk, evt behandlings:lbud

1) Mesenchymale stamceller/hematopoie:ske stamceller
• Påvirker/demper betennelsesreaksjoner
• BeskyHer nerveceller

• Hvilke kliniske forsøk med stamceller foregår?

• S:mulerer iboende stamceller/progenitorceller
Kan hentes fra bindevev (f.eks. feHvev), benmarg, perifer blod,
navlestrengsblod – potensielt fra pasienten selv
Kortvarig overlevelses:d eHer implantering = lav (men ikke null) risiko
for alvorlige bivirkninger, kortvarige eﬀekter (må gjentas)
Flere kliniske forsøk gjennomført og på gang

Hvilke typer stamceller er relevante?
2) Stamceller som kan erstaHe nerveceller
• Hjernens egne stamceller
• Pluripotente stamceller
(embryonale stamceller, iPS celler)
• Nevrale progenitorceller* (fra foster)
Vanskelig å få tak i
Krevende å styre – kan skape ugagn
Kan overleve lenge = høyere risiko for alvorlige
bivirkninger
Bildet fra hHp://www.awaremed.com

Klinisk bruk fortsaH langt unna !!
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Hva kjennetegner et godt klinisk forsøk?
• Kontrollgruppe
• Stort antall deltagere (NB: Fase I, II, III)
• Randomisert
• “Blindet”
• Anerkjent forsøksansvarlig
• Krever ingen betaling fra pasienten

Hvordan ﬁnner man gode kliniske forsøk?
• Registrert ved www.clinicaltrials.gov?
• Sjekk forsøksansvarlig (PubMed, ins:tusjon)
• Sjekk om det foreligger noen foreløpig resultater
• Snakk med en ekspert (lege, forsker)

“Stamcelleturisme”: Vær yHerst forsik:g med :lbud om
stamcellebehandling fra såkalte “klinikker”!
• Ingen godkjente behandlinger per idag!
• Finner man et :lbud, se eHer følgende:
• Hvor mange :lstander påstår de å kunne behandle?
Mistenkelig mange?
• Viser de :l publiserte forskningsresultater eller bare
udokumenterte kundeuHalelser? Sjekk PubMed!
• Viser de :l et styre med forskereksperter? Sjekk PubMed!
• Følger de en kjent “svindel”-fremgangsmåte? Se min kronikk
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Kliniske forsøk på CP eHer land (510 totalt)

Kliniske forsøk på CP eHer type

• Norge - 12

• 510 totalt (138 i rekruHeringsfase, 48 ferdige)

• Sverige - 5

• Rehabilitering - 163

• Danmark - 7

• Medikamenter - 154

• USA - 165

• Stamceller - 23

• Kina - 7

• Virtual reality - 15

Kliniske forsøk på CP med stamceller
• USA (4), Europa (0), Australia (1)
• Asia, Mexico, Midt-Østen (18)
• Ferdig (9)
• Noen få publiserte resultater

57 pasienter, alder 2-10 år (lavt antall giH variasjon i pasientgruppen)
Alle behandlet med G-CSF, så sammenlignet med :dlgere pasienter
En gruppe behandlet med stamceller, den andre ikke (kontroll). Så byHet eHer 7 måneder.
Tegn :l at G-CSF alene forbedret “nevroutvikling”. Ingen klar :lleggseﬀekt av stamcellene.
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Konklusjoner
Det ﬁnnes begrensede muligheter for behandling av CP med
stamceller, men disse er fortsaH ufullstendig deﬁnerte. Ligger
nok et stykke fremme i :d.
Tidlig behandling med MSCer kanskje aktuell? DeHe er ennå
ikke en etablert behandling!
CP omfaHer et mangfold av skadebilder. Vanskelig å uIorske
med kliniske forsøk.
Det ﬁnnes neHbaserte plasormer som kan brukes :l å
vurdere kliniske forsøk og behandlings:lbud. Bør anvendes!
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