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SMS förslag Bll indikaBon:
•

•

Vid sjukdomsdebut om mycket hö g in4lammatorisk aktivitet (hö g skovfrekvens och/
eller stort antal kontrastladdande lesioner) fö religger och dä r fö rsta linjens lä kemedel
bedö ms vara otillrä ckliga och ö vriga behandlingar ä r olä mpliga eller i samrå d med
patienten bedö ms vara sä mre alternativ.
Aktiv sjukdom trots behandlingsfö rsö k med minst ett hö geffektivt lä kemedel (t ex
4ingolimod, natalizumab, alemtuzumab, rituximab).

Bakgrund
AHSCT ibland kallad hö gdos cytostatikabehandling med stamcellsstö d, har anvä nts fö r MS
sedan 1995 (1). I slutet av 2015 hade 120 MS-patienter behandlats i Sverige. Proceduren ä r
rutinbehandling vid vissa cancersjukdomar, som t.ex. myelom och lymfom och metoden ä r
etablerad på samtliga universitetssjukhus.
Behandlingen skiljer sig på 4lera avgö rande punkter frå n de 4lesta andra behandlingar fö r MS:
syftet med behandlingen ä r att eliminera hela immunfö rsvaret och dä rigenom radera det
immunologiska minne som driver det autoimmuna angreppet på CNS som leder till klinisk MS;
behandlingen ges endast vid ett tillfä lle och de 4lesta patienter ä r dä refter utan behandling;
teoretiskt kan behandlingen vara botande om man lyckas eliminera alla autoreaktiva
lymfocyter och å terstä lla immunologisk tolerans fö r autoantigen (2).

Klinisk eﬀekt
Hittills har endast en randomiserad kontrollerad studie genomfö rts, den s.k. ASTIMS-studien
(3), som 4ick avbrytas i fö rtid på grund av svå righeter att inkludera patienter. I studien
jä mfö rdes AHSCT med mitoxantron, som numera inte anvä nds vid MS p.g.a. ö kad risk fö r
leukemi och kardiotoxicitet. Inga sä kra slutsatser kan dras frå n studien p.g.a. det begrä nsade
antalet patienter som deltog. Data frå n 4lera stora fallserier 4inns dock beskrivna i litteraturen
(4-7) med fö rhå llandevis samstä mmiga resultat, trots olika behandlingsprotokoll. Patienter
med progressiv MS har till stö rsta delen fortsatt fö rsä mras trots behandling (8), medan
majoriteten av patienter med skovvis fö rlö pande MS blivit stabila under lå ng tid. I de stö rsta
fallserierna har Kaplan-Meierestimatet fö r sjukdomsfrihet (d.v.s. inga tecken till klinisk eller
radiologisk sjukdomsaktivitet) varit 68-78 % vid tidpunkter 3-5 å r efter behandlingen (5-7).
En majoritet av patienterna uppnå r också fö rbä ttrad neurologisk funktion efter behandlingen
(7).

Biverkningar
Patienter som behandlas med AHSCT utsä tts fö r akut toxicitet av de cellgifter som ä r en del av
behandlingen samt risk fö r utveckling av sena biverkningar, fr.a. sekundä r autoimmunitet och
malignitet. Svå ra reaktioner gentemot G-CSF ä r rapporterade och fö rsta dos bö r ges under
ö vervakning.
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Akut toxicitet
De 4lesta patienter som behandlas med AHSCT tappar hå ret på huvudet, ibland på verkas ä ven
ansiktsbehå ringen. De 4lesta patienter kommer att behö va understö djande blodprodukter.
Nä rmare hä lften kommer att utveckla feber med positiva blododlingar, vilket krä ver
antibiotikabehandling.
NedsaR ferBlitet
Behandlingen kan också nedsä tta fertiliteten, men det ä r okä nt i vilken omfattning. Med
anledning av detta genomgå r må nga patienter fertilitetsbevarande behandling infö r
proceduren.
Sekundär autoimmunitet
Fö rekomsten av sekundä r autoimmunitet har varierat i olika rapporter. Den vanligaste ä r
tyreoideasjukdom som i Sverige fö rekom hos 8,3 % (5). Enstaka fall av andra autoimmuna
sjukdomar har också fö rekommit (5, 7), vilket medfö r att man bö r vara sä rskilt uppmä rksam
på att detta kan hä nda och frikostigt utreda vid misstanke.
Sekundär malignitet
Risken fö r att utveckla sekundä r malignitet efter behandling av MS med AHSCT ä r okä nd, men
sannolikt fö rhå llandevis lå g.

KontraindikaBoner och försikBghet
•
•
•
•
•
•

Progressiv MS utan tecken till in4lammatorisk sjukdomsaktivitet (relativ).
Aa lder > 55 å r (relativ).
Akuta och kroniska infektioner.
Graviditet och amning.
Andra sjukdomar som medfö r att man har svå rt att klara en cytostatikabehandling.
Od verkä nslighet mot kaninproteiner. Patienter med svå r pä lsdjursallergi kan vara
ö verkä nsliga mot en del av de lä kemedel som anvä nds i behandlingen, vilket kan
medfö ra att behandlingen ej kan genomfö ras. I tveksamma fall bö r pricktest mot ATG
utfö ras innan behandlingen startas.

Graviditet och amning
AHSCT ska ej genomföras under pågående graviditet.

Monitorering (se checklista)
Före behandling
Innan behandling inleds bö r varje patient få trä ffa en transplantationslä kare fö r ytterligare
information om proceduren, dess genomfö rande och potentiella biverkningar. Vid detta besö k
gå r transplantationslä karen igenom potentiella kontraindikationer och lä gger upp en plan fö r
en pretransplantationsutredning.
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EXer behandling
Transplantationslä karen har huvudansvaret fö r patienten fram till tre må nader efter
utskrivning efter AHSCT.
•

I samband med utskrivning ska patienten fö rses med recept på profylax mot P jiroveci
och herpesvirus (t ex T Bactrim 2 dagar/vecka och T Aciklovir 200 mg 1 x 2).
Profylaxens lä ngd ä r 6 må nader.

•

Patienterna bö r som regel vara sjukskrivna 100 % fram t.o.m. å terbesö ket.
Sjukskrivningen utfä rdas av transplantationslä karen.

•

Patienten bö r fö ljas med provtagning avseende CMV och EBV varje vecka i tre må nader.

•

Patienten bö r ses på ett avslutande å terbesö k tre må nader efter utskrivningen, då man
också gå r igenom revaccinationsbehovet.

Patienterna fö ljs dä refter med å terbesö k hos neurolog sex må nader efter AHSCT och dä refter
å rligen.
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