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Forord

Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) ble januar i år anmodet av
Helsedepartementet (HD) om å utføre en systematisk og kritisk gjennomgang av den
foreliggende dokumentasjon på resultater etter transplantasjon av hematopoietiske
stamceller fra navlestreng / placenta (morkake). Metoden innebærer tapping av blod fra
placenta etter avnavling av nyfødt barn, eventuell nedfrysing (kryo-oppbevaring) av
isolerte stamceller eller fullblod, hvorpå de høstede stamcellene tilføres pasienten under
behandling. Mottakeren av stamceller fra navlestrengsblod kan være personer innen nær
familie / slekt eller ikke-beslektede personer (allogen transplantasjon), eller pasienten
kan selv motta sin egne stamceller (autolog transplantasjon). Begge situasjoner vil ofte
kreve langtidsoppbevaring av stamceller nedfrosset i en terapeutisk biobank. I tillegg til
å besvare klinisk effekt og bivirkninger / komplikasjoner ved bruk av allogene (fra andre
personer) og autologe (egne) stamceller fra navlestrengsblod, har derfor HD anmodet
SMM om å belyse hva som er dokumentert oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av
fullblod eller isolerte stamceller med hensyn til klinisk effekt. Metodevurderingen
beskriver også dagens praksis ved norske sykehus samt synliggjør organisatoriske,
økonomiske, etiske, og sosiale aspekter som påvirker beslutningen om en eventuell
innføring av metoden i norsk helsevesen. 

Bakgrunnen for HD’s ønske om å utrede terapeutisk bruk av stamceller fra
navlestrengsblod er en spesifikk sak fra Helse Vest RHF hvor en fødende kvinne fikk
tappet blod fra placenta etter avnavling, med det formål å fryse ned hematopoietiske
stamceller i påvente av at barnet eventuelt senere kan få behov for behandling med
autologe stamceller. Et kommersielt firma ønsker å tilby nedfrysning av hematopoietiske
stamceller fra navlestreng etter fødsel til alle norske gravide for langsiktig kryo-
oppbevaring i en terapeutisk biobank der enhetene skal forbeholdes den enkelte klient
eller nære familie (personlig eller familiær bruk). Det synes å være usikkerhet i
fagmiljøet av verdien av å innføre et tilbud om biobank bestående av stamceller fra
navlestrengsblod både med hensyn til allogen og autolog bruk.

Metodevurderingen er utført av en ekspertgruppe med følgende sammensetning:
• Seksjonsoverlege, dr.med. Lorentz Brinch, Rikshospitalet (faglig leder)
• Professor, overlege Anne Husebekk, Universitetssykehuset i Nord-Norge
• Professor Steinar Funderud, Det Norske Radiumhospital
• Dr.scient. Anita Lyngstadaas, Senter for medisinsk metodevurdering (prosjektleder)

Ekspertgruppen har kompetanse innenfor klinisk transfusjonsmedisin (transplantasjon),
sykdommer i bloddannende organer, kreftsykdommer, stamcellebiologi, metodologi,
samt kjennskap til blod- og andre biobanker. Cand.scient. Torbjørn Wisløff, SMM, har
vurdert økonomiske aspekter ved metoden. Dr.phil. Bjørn Hofmann, Senter for
medisinsk etikk, har bidratt til deler av etikk-kapitlet.

Alle medlemmer i ekspertgruppen har avlevert habilitetserklæring om at de ikke har
kommersielle interesser eller bindinger som kan influere på en objektiv vurdering av



kunnskapsgrunnlaget. Det er også redegjort for økonomiske og faglige forhold, samt
oppgaver eller verv som er av relevans for prosjektet.

Rapporten er fremkommet ved litteraturgranskning og sammenstilling av foreliggende
klinisk dokumentasjon og synliggjøring av tilhørende vurderingselementer ved arbeid i
ekspertgruppen. Metodevurderingsrapporten ble deretter forelagt berørte parter i forkant
av et åpent diskusjonsseminar arrangert av SMM. Kommentar på rapport fra det norske
selskapet, BioLante AS, som tilbyr oppbevaring av navlestrengsblodstamceller er
vedlagt metodevurderingen (Vedlegg 1). HD har vært kontinuerlig orientert om
progresjonen i utredningsarbeidet. 

Oslo, juni 2003

Berit Mørland Anita Lyngstadaas
Direktør Seniorforsker
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Mandatet som ble forelagt ekspertgruppen ble utarbeidet ved dialog mellom HD og
SMM.

• Utrede det faglige grunnlaget for terapeutisk bruk av stamceller fra
navlestrengsblod, spesielt med hensyn til følgende spørsmål:

• Hvilken klinisk effekt har transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra
navlestrengsblod?

• Hvilke bivirkninger / komplikasjoner er knyttet til bruk av metoden?
• Hva er forskjell i klinisk effekt mellom bruk av allogene (fra andre personer) 

og autologe (egne) stamceller?
• Hva er dokumentert oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av blod / celler med

hensyn til klinisk effekt?
• Hva er forskjell i klinisk effekt ved prosedyrer med bruk av stamceller fra

navlestrengsblod, benmarg og perifert blod?

I tillegg belyse følgende elementer:
• Omfang av relevant mottakergruppe.
• Organisatoriske forhold, spesielt i forhold til registre / biobanker.
• Kostnader ved identifikasjon og testing av giver, samt kostnader ved

transplantasjon av henholdsvis allogene og autologe transplantasjoner.
• Etiske og sosiale aspekter.
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1. Mandat



Transplantasjon av allogene hematopoietiske stamceller er etablert behandling for en del
relativt sjeldne maligne blodsykdommer, medfødte eller ervervede sykdommer med
alvorlig benmargssvikt, og enkelte metabolske sykdommer. Best dokumentert er
behandling der benmarg eller stamceller mobilisert til perifert blod fra
vevstypeforlikelig familiegiver eller ubeslektet donor benyttes. Fra ca 1990 har man
begynt å benytte navlestrengsblod fra familie eller ubeslektet giver som alternativ til
stamceller fra benmarg eller blod.

Navlestrengsblod kan høstes og kryopreserveres forholdsvis enkelt ved enhver fødsel.
Det er opprettet biobanker med nedfrosset navlestrengsblod der det er utført vevstyping,
og det er etablert et internasjonalt samarbeid med hensyn til retningslinjer for nedfrysing
og oppbevaring samt kvalitetssikring av navlestrengsblod. Det er også etablert rutiner
for bestilling og transport av navlestrengsblod til potensielle mottakere av slike
produkter.

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er vurdert på
grunnlag av publikasjoner i faglige tidsskrifter, der artikler med flere enn 20 behandlede
pasienter eller 10 pasienter per sykdomskategori er kritisk vurdert og data vedrørende
terapeutisk effekt og bivirkninger er generert og sammenholdt med resultater fra
transplantasjoner med mer konvensjonelle stamcellekilder.

Det er per i dag ennå ikke publisert prospektive studier som sammenligner resultater av
bruk av allogene hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod med benmarg eller
stamceller mobilisert til blod i direkte sammenlignbare pasientgrupper. 

Det finnes ingen publiserte pasientserier der autologe stamceller fra navlestrengsblod har
vært brukt.

Denne litteraturgjennomgangen har ledet frem til følgende oppsummering som
besvarelse av mandatet som ekspertgruppen fikk forelagt:

• Den kliniske effekt med hensyn til overlevelse og eventuell helbredelse av alvorlig
sykdom med bruk av transplantasjon med navlestrengsblod kan bare evalueres for
allogene transplantasjoner fordi det bare finnes publisert data etter allogen bruk og
ikke med bruk av autologe stamceller. Effekten er først og fremst evaluert hos barn.
Hos voksne er erfaringsgrunnlaget foreløpig relativt begrenset. For begge
pasientgrupper finnes det bare begrensede data med hensyn til langtidsoppfølging.
Mer spesifikt kan følgende konkluderes i forhold til klinisk effekt av allogene
transplantasjoner:

• Resultater av transplantasjon med navlestrengsblod fra vevsforlikelig søsken til
barn med kjent malign blodsykdom eller alvorlig benmargssvikt viser at
stamcelletransplantasjon med beslektet giver av navlestrengsblod kan være
likeverdig med transplantasjon med blod- eller benmargsstamceller med samme
vevstypeforlikelighet.
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2. Sammendrag og konklusjon



• Stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver av navlestrengsblod kan være et
potensielt kurativt alternativ til transplantasjon med blod- eller benmargsstamceller
hos pasienter, spesielt barn, med visse sjeldne benmargssykdommer der det ikke
finnes gode alternative behandlingsmetoder og ved leukemier med høy risiko for
tilbakefall og død uten transplantasjonsbehandling, der det ikke raskt nok kan
identifiseres og klargjøres en akseptabel voksen giver.

• Barn vil kunne oppnå akseptable resultater ved transplantasjon av stamceller med
vevsuforlikelighet ved bruk av navlestrengsblod sammenlignet med benmarg eller
perifert blod.

• Hos voksne vil transplantasjon med stamceller fra navlestrengsblod bare unntaksvis
kunne overveies avhengig av om det er tilstrekkelig antall stamceller i
navlestrengsproduktet. Ut fra de data som foreligger er resultatene av
behandlingsmetoden ved langtkommen malign blodsykdom hos voksne ikke gode
(under 10% langtids sykdomsfri overlevelse). 

• Navlestrengsblodtransplantasjoner er beheftet med bivirkninger og komplikasjoner
som i prinsippet er de samme som ved andre stamcelletransplantasjoner. Følgende kan
konkluderes i forhold til bivirkninger/komplikasjoner av allogene transplantasjoner:

• Risikoen for langvarig benmargsaplasi eller manglende varig engraftment etter
benmargsutryddende behandling med transplantasjon med allogene stamceller fra
navlestrengsblod, er større enn ved ordinære stamcelletransplantasjoner på grunn
av lavt celletall i forhold til mottagervekt, spesielt er dette et problem hos voksne.
Uteblitt engraftment er en livstruende komplikasjon og øker risikoen for
livstruende infeksjoner og blødninger sammenlignet med ordinære allogene
stamcelletransplantasjoner med bruk av stamceller fra blod eller benmarg fra
familie eller ubeslektet giver.

• Forekomsten av alvorlig akutt eller kronisk transplantat-versus-vertsykdom
(GvHD) synes å være lavere ved bruk av navlestrengsblod enn ved bruk av
allogene stamceller fra blod eller benmarg med tilsvarende grad av
vevstypeforlikelighet.

• Den kliniske effekt av transplantasjoner med allogene stamceller fra navlestrengsblod
sammenlignet med autologe navlestrengsblodstamceller kan ikke vurderes siden det
ikke er publisert pasientmaterialer der autologe navlestrengsblodstamceller er brukt.
BioLante AS påpeker i sin kommentar at det finnes noen enkeltstående
mediapubliserte erfaringer med autologe navlestrengstransplantasjoner (se Vedlegg).

• Den dokumenterte oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av stamceller fra
navlestrengsblod med hensyn til klinisk effekt er per i dag inntil 10 år.
Dokumentasjon viser at navlestrengsblodets kvalitet i forhold til utbytte av celler,
viabilitet og klonogen kapasitet in vitro ikke reduseres vesentlig ved lagring opp til 15
år, men resultatene er ikke sammenholdt med kliniske data.

• Forskjeller i klinisk effekt av prosedyrer med bruk av allogene stamceller fra
navlestrengsblod, benmarg og perifert blod er så vidt gruppen har brakt på det rene,
ikke undersøkt direkte i prospektive studier, og slike undersøkelser er vanskelig å
gjennomføre fordi det byr på problemer å skaffe tilveie like pasientgrupper.
Navlestrengsblod brukes ofte – i hvertfall når det gjelder ubeslektet giver – der det
ikke lykkes å finne egnet giver av blod- eller benmargsstamceller innen rimelig tid.
De studier som er publisert tyder på at den kliniske effekt – hvertfall hos barn – kan
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være noenlunde likeverdig – gitt pasientkategoriene som er behandlet. Gruppen har
ikke drøftet eksplisitt om det er viktige forskjeller i klinisk effekt mellom bruk av
stamceller fra benmarg versus blod, da det ikke har noen betydning for hovedtemaet
for denne metodevurderingen. 

• Transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er i dag først og
fremst et tilbud der givere av stamceller fra benmarg eller perifert blod ikke
identifiseres blant familiemedlemmer eller i registre. Transplantasjon av stamceller fra
navlestrengsblod alene er ennå ikke utført i Norge. Med dagens indikasjoner vil den
relevante mottakergruppen for allogene stamceller fra navlestrengsblod være i
størrelsesorden maksimalt 10 norske pasienter i året. Mottakergruppens potensielle
størrelse vil kunne utvides betraktelig dersom klinisk dokumentasjon viser likeverdig
eller bedre resultater sammenlignet med benmarg eller perifert blod. Sannsynligheten
for at et nyfødt barn i fremtiden vil kunne behøve autologe
navlestrengsblodstamceller til behandling av sykdom er beregnet som meget liten, i
størrelsesorden 1:20 000. BioLante AS viser til andre sannsynlighetsberegninger der
fremtidig behov er estimert til 1:2700 for personlig bruk og 1:1400 for familiær bruk. 

• Det synes ikke å være medisinsk behov for å opprette egne norske biobanker med
navlestrengsblod med tanke på transplantasjon med ubeslektet giver. Dette kan
begrunnes som følger:

• Det er etablert samarbeid mellom de internasjonale benmargsgiverregistre og
biobanker med nedfrosset navlestrengsblod, og Norge har gjennom det
internasjonale samarbeid tilgang til navlestrengsblod fra ubeslektete givere.

• Det er også etablert rutiner for nedfrysing av navlestrengsblod ved Rikshospitalet
for familier med søsken eller foreldre med kjent blodsykdom, som kan behandles
med allogen stamcelletransplantasjon og der navlestrengsblod kan være aktuelt å
benytte, forutsatt tilfredsstillende vevstypeforlikelighet og høyt nok celletall. 

• De kommersielle aktører for navlestrengsblod-biobanker opererer med tall som
baserer seg på svært forhåpningsfulle fremtidsutsikter for bruk av produktene. Det
er ikke dokumentert klinisk bruk av autologe navlestrengsblodstamceller til nå.
Hvis man tillater private aktører på det norske markedet, bør derfor
informasjonen/markedsføringen fra disse aktørene kontrolleres. I tillegg bør det
nevnes at nasjonale rutiner (nevnt over) er ment å dekke behovet for allogen bruk
av navlestrengsblodstamceller til aktuelle pasienter.

• Transplantasjon med stamceller fra navlestrengsblod er som de mer etablerte
transplantasjoner der stamceller er høstet fra benmarg eller perifert blod, en kostbar
behandlingsmetode. Så lenge det ikke er dokumentert bedre effekt ved bruk av
allogene stamceller fra navlestrengsblod enn allogene stamceller fra benmarg eller
perifert blod, synes det ikke å være kostnadseffektivt å opprette egne norske
biobanker.

• Det knytter seg vanskelige etiske spørsmål til oppbevaring av, bruk av og eierforhold
til nedfrosset navlestrengsblod.
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Stamceller og stamcelletransplantasjon
Stamceller
En stamcelle er en celle som kan gi opphav til differensierte celler og vev samtidig som
den opprettholder evnen til å fornye seg selv. Selvfornyelse innebærer at når en
stamcelle deler seg, forblir minst en av dattercellene en stamcelle (morcelle).
Stamcellenes funksjon er å tilføre kroppen ulike spesialiserte celler slik at alle
funksjoner kan opprettholdes gjennom livsløpet. Cellene i de mellomliggende leddene i
utviklingen fra stamcelle til spesialisert kroppscelle kalles progenitorer (forløpere).
Differensiering av hematopoietiske stamceller (blod-stamceller) i benmargen tilfører
kroppen mer enn hundre milliarder nye blodceller hver dag, en produksjon som er
nødvendig på grunn av blodcellenes korte levetid. 

Stamceller kan inndeles i tre hovedgrupper:

• Totipotente stamceller: 
Stamceller som kan gi opphav til alle slags celler og vev, inklusiv placenta (morkake).

• Pluripotente stamceller:
Stamceller som kan gi opphav til alle slags celler og vev, eksklusiv placenta.

• Multipotente stamceller:
Stamceller som kan gi opphav til flere forskjellige typer celler og vev.

Totipotente, pluripotente og multipotente stamceller har ulik «modenhet» og
differensieringsgrad og dermed ulike biologiske egenskaper (se under). 

Utviklingen av de ulike grupper av stamceller kan beskrives som følger: Et befruktet
egg vil etter de første celledelingene danne en blastocyst (kimblære). På 8-16-
cellerstadiet vil hver celle fortsatt kunne gi opphav til et nytt individ og er således
totipotent. Blastocysten vil feste seg til livmorveggen hvorpå det ytre cellelaget utvikles
til fosterhinnen / morkaken og den indre cellemassen til fosteret. Cellene i den indre
massen kan bli til alle kroppens celler, men ikke danne morkake. De pluripotente cellene
i embryoet vil etterhvert spesialisere seg mot forskjellige somatiske vev og underveis gi
opphav til multipotente stamceller som fortsatt kan gi opphav til et begrenset antall ulike
celletyper. 

Det er tre hovedkilder for stamceller:

• Stamceller isolert fra tidlige stadier av befruktede egg (embryonale stamceller):
Pluripotente celler fra overtallige egg etter in vitro fertilisering (assistert befruktning)
eller celler fremkommet ved terapeutisk kloning (der cellekjernen i en eggcelle er
erstattet med en cellekjerne fra en somatisk celle). 

• Stamceller isolert fra aborterte fostre (føtale stamceller):
Pluripotente celler isolert fra 5-9 uker gamle fostre.

• Stamceller isolert fra fødte individer (adulte stamceller):
Fødte individer omfatter både nyfødte, barn og voksne individer. Stamceller kan
høstes fra ulike typer vev og fra blod, inklusive navlestrengsblod. Det finnes ulike
typer stamceller som gir opphav til forskjellige typer vev og celler, se Tabell 3.1.
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Nyere forskning i dyremodeller tyder på at stamceller fra forskjellige vev kan
differensiere i ulike retninger og gi opphav til flere typer vev. Dersom det bekreftes
at slik redifferensiering (plastisitet) skjer hos mennesker vil dette muliggjøre
manipulasjoner av adulte stamceller og dermed øke deres fremtidige kliniske
anvendbarhet.

Biologisk sett har embryonale og adulte stamceller ulike egenskaper. Embryonale
stamceller har et stort differensieringspotensiale og en stor delingsevne, og lar seg lett
dyrke i laboratoriet. Fremtidig terapeutisk bruk vil kunne oppnås dersom universelle
stamcellelinjer kan dirigeres til ønsket celletype, som er tilpasset mottakerens vevstype, før
innsetting i pasient. Fordelen med adulte stamceller er at de er mer differensierte enn
embryonale stamceller, og at det derfor trolig er mindre risiko for kreftutvikling når de
settes inn i en pasient (1). I tillegg kan pasientens egne stamceller benyttes med de fordeler
det medfører (se under). Navlestrengsblod som alternativ kilde til stamceller fra fødte
individer har fordel ved at cellene har gjennomgått få celledelinger, og at cellene derfor
teoretisk vil dele seg flere ganger og vedlikeholde den biologiske funksjonen lenger.

Hematopoietiske stamceller
Av de adulte stamcellene er de hematopoietiske cellene fra benmarg mest studert. Disse
stamcellene gir opphav til alle typer blodceller: røde blodceller (erytrocytter), hvite
blodceller (leukocytter) og blodplater (trombocytter). Hematopoietiske stamceller finnes
i perifert (sirkulerende) blod (<0.1% av de mononukleære cellene). I tillegg er placenta
rik på hematopoietiske stamceller. Hematopoietiske stamceller kan således høstes for
terapeutisk bruk fra:
• Benmarg
• Perifert blod (etter stimulering med granulocyte-colony stimulating factor, GCSF),
• Navlestrengsblod / placenta umiddelbart etter fødselen

Transplantasjon av hematopoietiske stamceller

Stamcellene kan brukes på to prinsipielt helt ulike måter:

Autolog bruk: 
• Transplantasjon der pasienten mottar sine egne stamceller (giver og mottaker er

samme individ).
Allogen bruk:
• Transplantasjon der pasienter mottar stamceller fra andre personer (giver og mottaker

er ulike individer).

Donorer (givere) for allogene transplantasjoner kan inndeles i følgende grupper etter
avtakende vevsforlikelighet i forhold til mottaker:
• Beslektet giver

• Søsken (søster eller bror): Vevstypeidentisk eller nær identisk (ca. 25-30% sjanse
for å finne giver).
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Tabell 3.1. Inndeling av adulte stamceller etter kilde og hvilke celler de gir opphav til
Type stamcelle Kilde Opphav til
Hematopoietiske Benmarg Blodceller
Mesenchymale Benmarg Brusk- og benceller
Epiteliale Hud, tarm, lever Hud-, tarm- og leverceller
Nevrale Hjerne Nerveceller
Satelittceller Skjelett og muskel Muskelceller



• Foreldre (mor eller far): Svært sjelden akseptabel vevsforlikelighet.
• Nære slektninger (eksempelvis tante eller onkel): Svært sjelden akseptabel

vevsforlikelighet.

• Ikke-beslektet giver
• Frivillige givere i giver-registre (ca. 60% - 70% sjanse for å finne forlikelig giver

blant de 70% som ikke har familiegiver).

Det kan dermed forventes at man hos ca 20% av pasientene ikke finner egnet giver blant
slektninger eller i benmargsgiverregistre.

Den underliggende sykdom vil i de fleste tilfeller være bestemmende for om autologe
eller allogene stamceller benyttes. Hos alle pasienter er det ønskelig å bruke friske
stamceller. I situasjoner der man vet at pasientens egne stamceller er affisert av
sykdommen som forsøkes kurert (for eksempel visse arvelige sykdommer i
bloddannende organer og leukemier), bør transplantasjonen i prinsippet utføres med
stamceller fra andre, friske personer for å kunne forvente helbredelse. 

Transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra benmarg eller perifert blod er i dag en
etablert del av behandlingen ved visse maligne og ikke-maligne sykdommer i
bloddannende organer. Høydose kjemoterapi kombinert med autologe transplantasjoner
(kalles også høydosebehandling med autolog stamcellestøtte, HMAS), fortrinnsvis med
stamceller fra perifert blod, er den mest benyttede behandlingsprosedyren der stamceller
inngår. 

Transplantasjon med bruk av stamceller fra navlestrengsblod er en nyere og mer
omdiskutert metode. Selv om over 2000 pasienter på verdensbasis hittil er behandlet
med stamceller fra navlestrengsblod (2) etter første vellykkede transplantasjon i 1988
(3), representerer fremdeles navlestreng / placenta som kilde til stamceller et tredje og
siste alternativ i situasjoner der man ikke finner egnet familiegiver eller ubeslektet giver.
Transplantasjon av stamceller med navlestrengsblod alene er ennå ikke utført i Norge.

Krav til vevstypeforlikelighet ved allogene transplantasjoner
For at de transplanterte cellene ikke skal avstøtes, men bli bloddannende (oppnå
”engraftment”), må vevsforlikelighetsantigenene (human leucocyte antigens, HLA-
antigenene) til pasienten være mest mulig like givers. Jo større ulikhet mellom giver og
mottaker med hensyn til vevstype, desto større er risikoen for at mottakeren avstøter de
transplanterte cellene. Ved ulikhet er det også større risiko for at transplantatet kan
reagere mot mottakeren, såkalt transplantat mot vert eller ”graft versus host”, GVH-
reaksjon.

En person har mer enn 10 viktige typer vevsforlikelighetsantigener på sine hvite
blodceller, hvorav en halvpart arves fra hver av foreldrene, og det finnes svært mange
varianter av disse antigenene. Viktigst i transplantasjonssammenheng er de såkalte
HLA-A, HLA-B og DR antigenene (dvs. totalt 6 antigener). Disse antigenene som
finnes på kjerneholdige celler og som har en sentral rolle i avstøtnings- og GVH-
reaksjoner, kan identifiseres med serologiske og molekylære teknikker ved hjelp av
blodprøve. I praksis tas det i dag hensyn til 5 slike antigener (HLA A, B, C, DR, og DQ)
arvet fra hver av foreldrene.
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Ved alle allogene transplantasjoner vil en vevstypeidentisk søskengiver (bror / søster
med 6/6 match) være det beste alternativet. Gode resultater etter familietransplantasjoner
er imidlertid vist å kunne oppnås der 5 av 6 typer vevstypeantigener er like hos giver og
mottaker (5/6 match). Det kan se ut til at transplantasjon med navlestrengsblod som
kilde til stamceller kan utføres med mindre risiko for GVH-reaksjon enn når stamceller
fra blod eller benmargs benyttes (inntil 4/6 match.) På den annen side er det ved akutt
myelogen leukemi nylig rapportert lovende resultater av transplantasjon med opptil 3
ulike typer vevstypeantigener hos familiegiver (3/6 match) – etter spesiell
forbehandling, særlig hos barn med bruk av stamceller mobilisert til blod (4).

Søk etter egnet giver
Bare 25-30% av pasientene som trenger allogen stamcelletransplantasjon har egnet giver
innen nær familie. For de øvrige pasienter må det søkes etter egnet giver i nasjonale eller
internasjonale registre. Det er i dag over 8 millioner personer registrert som frivillige
givere av stamceller fra benmarg / perifert blod. De ulike registrene er knyttet sammen i
et verdensomspennende nettverk. Det norske benmargsgiver-registeret som har over 20
000 personer registrert, er også knyttet opp mot dette nettverket. Til tross for at et stort
antall personer er registrert, er etniske og rasemessige minoriteter underrepresentert i
registrene, og registrene gjenspeiler således ikke alle befolkningsgrupper. Søk i slike
benmargsregistre for å finne egnet giver, påfølgende testing av pasient og giver, og
høsting av stamceller for transplantasjon kan ta flere måneder. Siden de fleste pasienter
som er kandidater til stamcelletransplantasjon er alvorlig syke, kan tid til transplantasjon
være avgjørende for behandlingsresultatet. 

Det finnes vanlige og mindre vanlige kombinasjoner av vevstyper. For pasienter med
sjeldne kombinasjoner av vevstypeantigener eller som tilhører etniske minoriteter og
barn av blandingsekteskap, kan det være vanskelig å finne en egnet giver.

For ca. 20% av pasientene som er kandidater til allogen stamcelletransplantasjon finner
man ikke egnet giver av benmarg / perifert blod verken i nær familie eller i registre over
potensielle givere. I slike tilfeller kan navlestrengsblod fra beslektet eller ikke-beslektet
giver være aktuell kilde til stamceller. Flere steder i verden er det etablert biobanker der
stamceller fra navlestrengsblod er frosset ned for eventuell fremtidig terapeutisk bruk. I
dag finnes det blod fra >100 000 nyfødte i ulike biobanker. Lokale og nasjonale
biobanker med navlestrengsblod for allogene transplantasjoner er organisert i et
verdensomspennende nettverk kalt NETCORD (5), som også er knyttet opp til registrene
over potensielle frivillige givere av stamceller fra benmarg eller perifert blod. Enkelte av
biobankene har systematisk høstet og frosset ned navlestrengsblod fra søsken i familier
med sykehistorie på sykdommer som kan behandles med hematopoietiske stamceller (6).
De private biobankene inneholder først og fremst navlestrengsblod fra familier uten
sykdomsbelastning. Biobanker med navlestrengsblod er ikke etablert Norge, men ved
Rikshospitalet er det etablert rutiner for nedfrysning av navlestrengsblod for familier med
søsken eller foreldre med kjent blodsykdom (se Kap.7).

Transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod
Pasientgruppe
Transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er i dag først og
fremst et tilbud der givere av stamceller fra benmarg eller perifert blod ikke identifiseres

16

SMM 4/2003:  Terapeut isk bruk av hematopoiet iske stamceller fra navlestrengsblod



blant familiemedlemmer eller i registre. Mottakergruppens potensielle størrelse vil være
bestemt av om navlestrengsblod benyttes som likeverdig kilde til stamceller på lik linje
med benmarg og perifert blod, eller bare når egnet benmargs- eller blodstamcellegiver
ikke finnes.

Ettersom mengde navlestrengsblod som kan tappes fra placenta har et begrenset volum,
er antall stamceller en begrensende faktor for et vellykket transplantasjonsresultat.
Navlestrengsblod har normalt en konsentrasjon av kjerneholdige celler på 10-15 x
106/ml, og en enhet (én navlestreng / placenta) må gi et volum på ≥20 ml for å kunne
fryses. Utbytte per enhet er således ≥300 x 106 kjerneholdige celler og vil i de fleste
tilfeller være for liten til å kunne benmargsrekonstituere en voksen person (2).
Mottakergruppen er derfor først og fremst barn (<30 kg), selv om også voksne pasienter
er behandlet med godt resultat med stamceller fra navlestrengsblod. Optimalisering av
metoden med hensyn til utbytte (se under) og en eventuell ekspansjon av stamcellene i
laboratoriet (se Kap.8), vil kunne utvide mottakergruppen til større barn og voksne
individer.

Systematisk nedfrysning av navlestrengsblod og etableringen av biobanker uten
restriksjoner i forhold til privat / familiær bruk (se under) kan gi økt tilgjengelighet og
dermed muligheter for økt bruk av både autologe og allogene transplantasjoner basert på
stamceller fra navlestrengsblod. Sammenlignet med stamceller fra benmarg og perifert
blod har navlestrengsblod visse potensielle fordeler som kortere søketid etter egnet giver
og muligheter for transplantasjoner med høyere grad av ulikheter i vevstype mellom
giver og mottaker (se under). Det er derfor mulig at mottakergruppen for stamceller fra
navlestrengsblod vil øke i tiden fremover. Navlestrengsblodtransplantasjon vil imidlertid
først oppnå status som likeverdig metode til transplantasjon med stamceller fra benmarg
eller perifert blod når den kliniske nytten er dokumentert i prospektive, kontrollerte
studier av god nok kvalitet. 

Indikasjoner
Allogene transplantasjoner med hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er
benyttet ved en rekke indikasjoner som omfatter maligne og ikke-maligne sykdommer,
se Tabell 3.2.
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Tabell 3.2. Sykdommer forsøkt behandlet med hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod
Sykdomsgruppe Diagnose
Maligne sykdommer Maligne blodsykdommer

Akutt leukemi
Kronisk myeloid leukemi
Myelodysplastisk syndrom
Non-Hodgkin’s lymfom

Solide kreftsvulster
Neuroblastom

Ikke-maligne arvelige blodsykdommer Hemoglobin sykdommer
Alvorlig sigdcelleanemi
Alvorlig thalassemi

Ervervet bemargssvikt Alvorlig aplastisk anemi
Arvelige sykdommer med benmargssvikt Blodsykdommer:

Fanconi’s anemi
Blackfan Diamond anemi
Dyskeratosis congenita

Andre arvelige sykdommer Immunsvikt
Alvorlig immunsvikt, eks. severe
combined immunodeficiency (SCID)

Visse sjeldne stoffskiftesykdommer



Autologe transplantasjoner der pasienten blir behandlet med friske stamceller fra sitt
eget navlestrengsblod, som har vært oppbevart i fryser i påvente av fremtidig terapeutisk
bruk, kan tenkes å ha et bruksområde. Det er ennå ikke publisert kliniske arbeider med
bruk av autologt navlestrengsblod til transplantasjoner.

Isolering og nedfrysing
Blod fra placenta og navlestreng tappes umiddelbart etter avnavling av et fullbåret og
friskt barn. 

Høsting
Høsting av navlestrengsblod kan utføres både der barnet fødes vaginalt og ved
keisersnitt (2). 

Navlestrengsblod kan tappes både før og etter at placenta er avgitt. Høsting mens
placenta er i livmoren, har den ulempen at den må skje mens jordmor / fødselslege er
opptatt med mor og det nyfødte barn. 

Det finnes flere prosedyrer for høsting av navlestrengsblod; både lukkede, semi-lukkede
og åpne oppsamlingssystemer benyttes (7). De ulike metodene er utviklet for å
optimalisere utbytte (volum høstet) og redusere risikoen for mikrobiell kontaminasjon
og kontaminasjon med maternelt blod. Navlestrengsblodet samles i en pose som er
tilsatt et antikoagulasjonsmiddel. 

Kvalitetskontroll
Noen ml navlestrengsblod brukes til blodtyping (ABO- og Rhesus (D)-typing), telling
av antall kjerneholdige celler og vevstyping (bestemmelse av HLA-antigener). 

Bakteriologisk undersøkelse og virusserologi utføres samtidig på navlestrengsblod /
barn. Mor følges opp med blodprøve for testing med hensyn til hepatitt (B og C), HTLV,
HIV, CMV og syfilis. Barnet observeres de første seks månedene for å fange opp
eventuelle sykdommer som gjør det uforsvarlig å bruke navlestrengsblod. 

Analyse av antall CD-34+ celler og eventuelt antall blodcelle koloni-dannende enheter
skal utføres før transplantasjon.

Prosessering
Produktet kan fryses som fullblod, som mononuklære celler eller isolerte stamceller. Det
finnes ulike prosedyrer som fjerner erytrocytter fra navlestrengsblod og dermed gir en
oppkonsentrering av de hematopoietiske stamcellene (prosessering). Ulempen med
prosessering av navlestrengsblod er redusert utbytte av stamceller, økte kostnader og økt
risiko i forhold til mikrobiell kontaminasjon.

Bruk av oppkonsentrerte stamceller har flere fordeler. For det første opptar de mindre
volum og krever dermed mindre fryseplass. For det andre reduseres risiko for
intravaskulær hemolyse ved transplantasjon, som følge av inkompatibilitet mellom ABO
blodgruppene til giver og mottaker. I tillegg reduseres frekvens og alvorlighetsgrad av
toksiske reaksjoner, som følge av at mindre mengde DMSO (dimethyl sulfoxide) kan
benyttes ved kryo-oppbevaring av stamcellene (se under).
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Kryo-oppbevaring
Nedfrysing av cellene (kryopreservering) gjøres oftest med 10% DMSO i
cellekonsentratet. DMSO virker cytoprotektivt ved lave temperaturer. Cellene kan da
oppbevares som oftest i flytende nitrogen ved -176° C, alternativt i elektriske
ultrafrysere. 

Biobanker
Dersom verken mor eller barn etter oppfølging i seks måneder viser tegn til alvorlig
infeksiøs eller genetisk sykdom, blir stamcellene oppbevart videre i fryser med det
formål å holde seg viable i mange år for eventuelt å kunne benyttes ved transplantasjon.

Eventuell terapeutisk bruk av stamceller fra navlestrengsblod kan forbeholdes personlig
/ familiær bruk eller benyttes til enhver pasient med egnet vevstype. For pasienter som
ikke har egnet giver innen nær familie / slekt kan søk i benmargsgiver- og i biobank-
registre for identifikasjon av potensielle givere startes. Der egnet giver identifiseres, vil
navlestrengsblod kunne være klar til transplantasjon innen to uker. 

Transplantasjonsprosedyre
Tining
Det finnes ulike prosedyrer for opptining og klargjøring av stamceller for
transplantasjon.

Opptiningsprosedyren innebærer som regel et visst tap av viable celler. I praksis
benyttes antall leukocytter før nedfrysning for å vurdere om en enhet er egnet for en gitt
pasient, og dette er akseptert forutsatt at høsting, nedfrysning og oppbevaring skjer i
henhold til en gitt standard (8). 

Forbehandling av pasienten
Ved maligne sykdommer gjennomgår pasienten som skal transplanteres en
forbehandling med høydose kjemoterapi med eller uten helkroppsbestråling.
Forbehandlingen utføres delvis for å behandle grunnsykdommen og delvis for å
forhindre avstøtningsreaksjoner ved allogene transplantasjoner. Ved transplantasjoner
med HLA-uforlikelighet, gis ofte monoklonalt anti-T-celle-antistoff i tillegg. 

I den senere tid er lavere dosert forbehandling, som ikke utrydder pasientens benmarg,
tatt i bruk. Etter oppnådd engraftment tar det nye forbehandlingsregimet sikte på å
utnytte den antileukemiske effekt av donors hvite blodlegemer (GvL-effekt, se under).
Så langt har ikke navlestrengsblod vært aktuelt å benytte ved slike transplantasjoner.

Profylakse mot såkalt Graft-versus-Host-Disease (GvHD), en immunologisk betinget
reaksjon (se over og under), er vanligvis cyclosporin A alene eller kombinert med
prednisolon eller metotrexat. Prednisolon benyttes dersom det oppstår
behandlingstrengende GvHD.

Stamcelletransplantasjon 
Selve transplantasjonen av stamcellene skjer på samme måte som en blodtransfusjon.
Pasienten behandles inneliggende på sykehus i flere uker etterpå frem til adekvat
benmargsfunksjon er etablert. Deretter kan sykehusinnleggelse være nødvendig for å
behandle blant annet GvHD eller andre komplikasjoner. 
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Vurdering av klinisk effekt
Alle transplantasjoner med hematopoietiske stamceller inkludert stamceller fra
navlestrengsblod utført i Europa, skal rapporteres til European Blood and Marrow
Transplanation (EBMT) group. EBMT videreformidler data til Eurocord, en
organisasjon som analyserer og sammenstiller kliniske data etter
navlestrengsblodtransplantasjoner og arbeider med standardisering av prosedyrer.
Internasjonale registre som samler og analyserer data fra stamcelletransplantasjoner
omfatter International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) og International
Cord Blood Transplant Registry (ICBTR), samt National Marrow Donor Program
(NMDP).

Dokumentasjon for klinisk nytte ved transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod
fremkommer ved registrering av parametre knyttet til overlevelse, overlevelse uten
tilbakefall av grunnsykdommen, engraftment, Graft-versus-Host-Disease (GvHD) og
andre komplikasjoner. Siden siktemålet for behandlingen er at pasienten skal bli
helbredet for en dødelig sykdom, er de to første parametrene viktigst. For å uttale seg
med en tilstrekkelig grad av sikkerhet, må pasientene observeres i minst 2-3 år før
konklusjoner kan trekkes.

Overlevelse
Overlevelse, definert som tid fra transplantasjon til død, er et ”hardt” klinisk endepunkt
selv om overlevelse i seg selv ikke indikerer klinisk effekt. Observert overlevelse kan
angis i prosent eksempelvis etter tre år (tre-års overlevelse), alternativt som median
overlevelse. Det er vanlig å bruke Kaplan-Meier estimater.

Sykdomsfri overlevelse og progresjonsfri overlevelse, dvs. tid fra transplantasjon til
tilbakefall av grunnsykdommen, død eller morbiditet av komplikasjoner eller andre
årsaker, er mindre ”harde” endepunkter. 

Hendelsesfri overlevelse (event-free survival) har ingen entydig definisjon. Begrepet kan
inkludere flere negative hendelser, fra mindre alvorlige komplikasjoner til tilbakefall
eller død.

Engraftment
Det engelske uttrykket engraftment betegner at de transplanterte cellene blir
blodproduserende. Engraftment er således et klinisk relevant endepunkt som indikerer
gjenopprettelse av normal benmargsfunksjon. Uteblitt engraftment er det mest alvorlige
utfallet for en pasient som har fått transplantert stamceller fra navlestrengsblod, siden
pasienten vil dø som følge av vedvarende benmargsvikt (infeksjoner og/eller blødning). 

Vanlige brukte kliniske målepunkter som indikerer engraftment, er tid for å oppnå minst
0.5 x 109/l neutrofile granulocytter og tid for å oppnå minst 20 x 109/l blodplater i
fravær av blodplate-transfusjon de siste 5-7 dager før måling. 

En vanlig definisjon på manglende engraftment er fravær av målbar engraftment etter 42
dager. I de fleste tilfeller vil ingen målbar engraftment på dag 28 indikere manglende
engraftment.
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Komplikasjoner og bivirkninger
Allogene stamcelletransplantasjoner innebærer en risiko for immunologisk betingede
reaksjoner. Avstøtning skyldes at pasientenes eget immunsystem reagerer mot
transplantatet (”vert versus transplantat reaksjon”), mens Graft-versus-Host-Disease
(GvHD) skyldes at T-cellene i transplantatet angriper pasienten (”transplantat versus vert
reaksjon”). Den siste reaksjonen er langt hyppigere enn den første ved transplantasjoner
med allogene blod- og benmargsstamceller.

• Avstøtning
Man skiller mellom primær og sekundær avstøtning. Primær avstøtning er i praksis det
samme som manglende engraftment. Sekundære avstøtningsreaksjoner kan oppstå uker
eller måneder etter engraftment. Tap av transplantat skjer i mindre enn 5% av
transplantasjonene der allogen benmarg eller perifere blodstamceller er benyttet i
henhold til vanlige vevsforlikelighetskriterier. For navlestrengsblod er avstøtning
hyppigere, i området 10-20%, og avhenger av celledose og trolig av grad av HLA-
forlikelighet.

• Graft-versus-host-disease (GvHD)
Både akutt og kronisk GvHD kan ramme mange organsystemer med varierende
alvorlighetsgrad. Akutt GvHD defineres som GvHD som oppstår innen de første 100
dagene etter transplantasjon. GvHD kan gi utslett, leverskade med gulsot, diarre, økt
infeksjonsrisiko, og i verste fall død. Kronisk GvHD defineres som GvHD som oppstår
mer enn 100 dager etter transplantasjon, og sykdommen beskrives som begrenset eller
omfattende avhengig av hvor mange organer som er affisert. 

Både akutt og kronisk GvHD kan få et dødelig forløp på grunn av organskade,
immunsvikt med kompliserende infeksjon og toksisitet av den behandling som er
nødvendig. GvHD kan på den andre side føre til en gunstig immunologisk reaksjon hos
leukemi-pasienter kalt ”Graft versus Leukemia” (GvL) reaksjon der cytotoksiske T-
celler i graftet bidrar til eliminasjon av gjenværende kreftceller. 

Sammenligning med andre transplantasjonsmetoder 
Klinisk har transplantasjon av stamceller fra navlestreng både fordeler og ulemper /
begrensninger sammenlignet med transplantasjon av stamceller fra benmarg og perifert
blod, se Tabell 3.3 og Tabell 3.4.
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Tabell 3.3. Fordeler med transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod*
Fordel Kommentar CBT Sammenligning med BMT / PBT

Lett tilgjengelig Tapping av navlestrengsblod er enkelt
og medfører intet ubehag for giver (blod
tappes fra navlestreng / placenta etter
avnavling).

Høsting av stamceller fra benmarg er
en invasiv metode som medfører
ubehag for giveren. Både BMT og
PBT krever tidsforbruk for giver og
ansvarlig medisinsk personell.

Kort ventetid fra egnet
giver er identifisert til
transplantasjon kan
gjennomføres

Navlestrengsblod som oppbevares i
fryser er allerede karakterisert og testet
med hensyn til vevstype og sykdom.
Egnet giver identifiseres ved registersøk
i biobanker, og stamceller kan
klargjøres til transplantasjon i løpet av
et par uker.

Søk i registre etter egnet giver med
tilhørende testing og klargjøring av
stamceller for transplantasjon tar fra 1
- 6 mnd (median 3.5 mnd).

Alle nyfødte er
potensielle givere

Nedfrysning av navlestrengsblod fra alle
nyfødte og etablering av store biobanker
vil gi økt tilgjengelighet av givere for
alle befolkningsgrupper inklusive
etniske og rasemessige minoriteter.

Registre over potensielle givere består
hovedsakelig av Kaukasiere og dekker
således ikke alle befolkningsgrupper.

”Umodne” celler Navlestrengsblodets celler har
fordelaktige immunologiske egenskaper
hvilket muliggjør transplantasjon ved
høyere grad av ulikhet i vevstype
mellom giver og mottaker.

Celler fra benmarg og perifert blod fra
barn og voksne individer er mer
”modne”, hvilket medfører høyere
krav til vevsforlikelighet ved
transplantasjon.

Lavere risiko for viral
kontaminasjon

Stamceller fra navlestrengsblod kommer
fra et infeksjonsfattig miljø. Blod fra
navlestreng / placenta er sjelden infisert
av HIV, hepatitt eller CMV, og
infeksjonsfare av EBV er meget liten.

Frekvensen av latente og kroniske
infeksjoner akkumuleres i løpet av et
menneskes levetid, eksempelvis vil
70-80% av benmarg fra voksne givere
være infisert med CMV, med risiko
for reaktivering og smitte.

*Forkortelser: CBT: cord blood transplantation; transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod,
BMT: bone marrow transplantation; transplantasjon av stamceller fra benmarg, PBT: periferal blood
cell transplantation: transplantasjon av stamceller fra perifert blod, HIV: human immunodeficiency
virus, CMV: cytomegalovirus, EBV: epstein barr virus.
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Tabell 3.4. Ulemper / begrensninger ved allogen transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod*
Ulempe / begrensning Kommentar CBT Sammenligning BMT/ PBT
Begrenset mengde
stamceller

Navlestrengsblod har høyere
konsentrasjon stamceller enn benmarg,
men begrenset volum medfører et øvre
tak på antall stamceller som kan høstes
for transplantasjon. CBT er derfor mest
vellykket hos barn.

Benmarg og perifert blod inneholder
lavere antall stamceller/ml, men
høsting gir som regel nok stamceller.

Navlestrengsblod fra et
nyfødt barn kan bare
høstes én gang

Hver enhet har et relativt lavt antall
stamceller (se over). Transplantasjon
med enheter fra flere givere kan i visse
tilfeller utføres.

Den enkelte giver kan høstes for
stamceller flere ganger.

Risiko for overføring
av genetiske
sykdommer

Denne risikoen reduseres ved at det
nyfødte barnet observeres i seks
måneder før de nedfrosne stamcellene
benyttes.

Personer hvor genetiske sykdommer
diagnostiseres inkluderes ikke eller
ekskluderes fra giver-registre.

Mulighet for
kontaminasjon med
maternelle celler

Celler fra mor som kan kontaminere
navlestrengsblodet kan medføre kraftige
avstøtningsreaksjoner hos den
transplanterte. Frekvens av maternell
kontaminasjon antas imidlertid å være
veldig lav.

Ingen risiko for maternell
kontaminasjon.

Langsom
gjenopprettelse av
normal blodfunksjon
(engraftment)

Sannsynlig forklaring er at stamceller
fra navlestrengsblod er mer ”umodne”
enn stamceller fra benmarg eller perifert
blod og at antallet transplanterte
stamceller er lavt. Medfører økt risiko
for infeksjoner og blødninger over
lengre tid enn ved BMT / PBT.

BMT og PBT gir raskere
gjenopprettelse av
benmargsfunksjonen.

Behandling med hvite
blodceller ved
tilbakefall av
kreftsykdommen

Ikke mulig. Mulig.

*Forkortelser se Tabell 3.3.



Dette kapitlet beskriver prosessen for systematisk og kritisk identifikasjon, vurdering og
syntese av vitenskapelig litteratur om klinisk effekt med påfølgende gradering av
evidens som uttrykk for dokumentasjonens troverdighet. Litteratur som er innhentet for
å belyse høsting og nedfrysing av navlestrengsblod, oppbevaring i biobanker,
optimalisering av metoden med hensyn til volum av navlestrengsblod og utbytte av
stamceller etc, er ikke identifisert ved hjelp av systematiske litteratursøk.

Inklusjonskriterier
Identifikasjon av publikasjoner som rapporterer resultater etter transplantasjon av
hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er basert på inklusjonskriterier som vist
i Tabell 4.1. I tillegg til relevans i forhold til pasientgruppe, intervensjon og
endepunkter, er det stilt visse krav til studiedesign.
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4. Litteratursøk og
litteraturvurdering

Tabell 4.1. Inklusjonskriterier
Pasientgruppe
• Alle pasienter uavhengig av sykdomsindikasjon

Ytterligere spesifikasjoner:
- Barn og voksne
- Alle vektklasser

Intervensjon
• Transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Ytterligere spesifikasjoner:
- Autologe og allogene transplantasjoner
- Beslektede og ikke-beslektede givere
- Alle grader av vevsforlikelighet
- Nedfrosset og "friske" stamceller

Mål for nytte (endepunkt)
• Overlevelse

• Observert overlevelse
• Tilbakefall / progresjon

• Sykdomsfri overlevelse / progresjonsfri overlevelse
• Engraftment

• Graft failure
• Komplikasjoner / bivirkninger

• Graft-versus-host-disease (GvHD): Akutt GvHD grad 1-4, kronisk GvHD
• Andre komplikasjoner / bivirkninger

• Hendelsesfri overlevelse ("event free survival")
Kommentar:
- Begrepet kan inkludere flere negative hendelser, fra mindre alvorlige komplikasjoner til

tilbakefall eller død
Studiedesign
• Systematiske oversikter: metaanalyser, Cochrane-oversikter og metodevurderinger / HTA-

rapporter
• Randomiserte studier
• Kohortstudier (evt. basert på registre)
• Kasus-kontroll studier
• Pasientserier
• Rapporter / registerdata med systematisk sammenligning av resultater etter transplantasjon av

navlestrengsblod versus benmarg og/eller perifere blodceller
• Kasusrapporter (kasuistikker)

Kommentar:
- Kasusrapporter inkluderes for å synliggjøre utviklingen innen fagfeltet
- Deskriptive registerdata fra Eurocord kan benyttes som bakgrunnsinformasjon
- Generelle oversiktsartikler, retningslinjer, konsensusrapporter og ekspertkommentarer

ekskluderes



Søkestrategi
Litteratursøk ble utført både i bibliografiske databaser og ved manuelle søk.

Databasebasert søk
Systematiske oversikter
Det ble søkt etter systematiske litteraturoversikter i følgende databaser:

• Health Technology Assessment Database (HTA)
• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

Søkestrategien var basert på diverse kombinasjoner av relevante tekstord og
indekseringsord, som omfatter: 
• Stem cell, hematopoietic stem cell, hematopoietic stem cell transplantation, cell

transplantation, umbilical cord, placenta, cord blood, cord blood banking

Ingen relevante systematiske oversikter ble identifisert i Cochrane-databasen.

Følgende metodevurderingsrapporter fra sentra tilknyttet INAHTA (International
Network of Agencies for Health Technology Assessment) ble identifisert:

• Cord blood transplantation. Alberta Heritage Foundation for Medical Research
(AHFMR) 1996: 6 (9)

• Cord blood transplantation. Kwankam MMY, Hailey D, and Jacobs P. Alberta
Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR) 1998 (HTA 13): 39 (10)

• Allogeneic stem cell transplantation methods. Jacobs P, Hailey D, and MacLean N.
Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR) 2000 (HTA 18): 44
(11)

• Transplantasjon av stamceller från navelstrengblod. Tidiga bedømningar av nye
medicinske metoder (Alert). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2001
(12) 

Ingen av rapportene vurderes oppdaterte nok til å inngå som dokumentasjonsgrunnlag,
men alle ble benyttet som bakgrunnsinformasjon og for identifikasjon av relevante
primærstudier (håndsøk).

Primærlitteratur
Et strukturert litteratursøk etter primærstudier og eventuelle metaanalyser ble utført i:

• Medline (Ovid)
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Øvrige inklusjonskriterier
• Språk

• Engelskspråklige artikler, artikler med abstrakt på engelsk, samt eventuell norsk vitenskapelig
litteratur som for øvrig faller inn under inklusjonskriteriene

• Tidsperiode
• Ingen restriksjon

Kommentar:
- Første kasus der navlestrengsblod ble benyttet ved transplantasjon av hematopoietiske

stamceller ble rapportert i 1989



Spesifisert søkestrategi er vist i Tabell 4.2
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Tabell 4.2. Søkestrategi i Medline (Ovid)*
1. fetal blood.sh.
2. ((cord or umbilical or fetal or foetal or placenta$) adj5 blood).mp. [mp=ti, ab, rw, sh]
3. 1 or 2
4. hematopoietic stem cell transplantation.sh.
5. transplant$.mp. or tr.fs. [mp=ti, ab, rw, sh]
6. 4 or 5
7. 3 and 6
8. cord blood stem cell transplantation.sh.
9. 7 or 8
10. (clinical trial or meta-analysis or multicenter study or randomized controlled trial).pt.
11. exp epidemiologic study characteristics/ or exp epidemiologic research design/ or exp

evaluation studies/ or exp research design/ or exp registries/ or comparative study.sh.
12. (metaanaly$ or meta-analy$ or meta analy$ or (systematic adj (review or overview)) or

(clin$ and trial$)).mp. or 1469-493x.is. [mp=ti, ab, rw, sh]
13. 10 or 11 or 12
14 9 and 13
* Litteratursøket ble utført 01/28/03

Medline-søket identifiserte 414 referanser som alle ble importert i en RefMan database.
Ingen metaanalyser ble identifisert i litteratursøket.

Manuelle søk
Supplerende håndsøk av referanselister i relevante metodevurderingsrapporter og
kliniske studier, nyere oversiktsartikler, samt søk i Medline på sentrale forfattere og
sentrale søkeord (tekstord, emneord, diverse kombinasjoner) identifiserte ytterligere 21
mulig relevante referanser. Også disse referansene ble importert i RefMan databasen.

Litteraturgranskning
Totalt ble 435 referanser identifisert i det systematiske litteratursøket.

Sortering
Vurdering av relevans, kvalitet og validitet ble utført etter følgende trinnvise
sorteringsprosess:

• Trinn 1: Abstrakter evt. titler identifisert i litteratursøket (totalt 435) ble vurdert med
hensyn til relevans. Fulltekstartikler ble bestilt for relevante og mulig relevante
abstrakter.

• Trinn 2: Fulltekstartikler (totalt 67) ble vurdert med hensyn til relevans og
studiedesign. Alle publikasjoner innhentet i fulltekst oppfylte kravene for inklusjon
(jfr. inklusjonskriteriene) og danner grunnlaget for litteraturgranskingen, dvs. utgjør
metodevurderingens litteraturgrunnlag (13-79). 

• Trinn 3: Relevante artikler undergikk kritisk vurdering av studiekvalitet og validitet
(se under). Litteraturgranskningen viste at 50 artikler klassifiserte som kasusrapporter,
inneholdt overlappende data, representerte dobbelpublikasjoner og/eller hadde
uakseptabel kvalitet, mens 17 studier oppfylte de fastsatte inklusjons- og
kvalitetskriteriene og inngår således i rapportens dokumentasjonsgrunnlag (13-29).



Tabell 4.3 oppsummerer det systematiske litteratursøket.
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Tabell 4.3. Identifikasjon og sortering i forhold til relevans, kvalitet og validitet
Litteratursøk Referanser

identifisert
Vurderte artikler i fulltekst
= litteraturgrunnlaget

Dokumentasjons-
grunnlaget

Medline (Ovid) 414 46 11
Håndsøk* 21 21 6
Totalt 435 67 17

Tabell 4.4. Rangering i studiehierarki

Nivå Studiedesign

1 Metaanalyse eller systematisk oversikt av randomiserte kontrollerte studier (RCTs),
RCT

2 Metaanalyse eller systematisk oversikt av kohort- eller kasus-kontroll-studier,
kohortstudie, kasus-kontroll studie

3 Ikke-kontrollerte studier (med et element av sammenligning tilstede); registerstudie,
pasientserie, tverrsnittstudie

4 Deskriptive studier, ikke-systematiske oversikter, ekspertuttalelser, kasuistikker

* De aller fleste referanser identifisert ved håndsøk er indeksert i Medline, men ikke fanget opp av
søkestrategien vist i Tabell 4.2.

Bedømmelse av kvalitet og validitet
Alle studier i litteraturgrunnlaget undergikk faktaregistrering og kritisk vurdering med
hensyn til studiens relevans, kvalitet og validitet i henhold til internasjonalt aksepterte
kriterier. Målsetningen er å sortere bort studier med uakseptabel metodologisk kvalitet
og for svak utsagnskraft til å inngå som dokumentasjonsgrunnlag i samlesyntesen. I
tillegg til at studiene må oppfylle generelle krav i forhold til relevans og kvalitet,
omfatter granskningen vurderinger av intern validitet samt statistiske vurderinger. 

Vurdering av intern validitet (innslag av systematiske feil)
Første ledd i vurderingen av intern validitet er fastsettelse av studiedesign. En studietype
rangert høyt opp i studiehierarkiet er som regel i mindre grad beheftet med systematiske
feil enn en studietype plassert lavere i hierarkiet (Tabell 4.4).

Ingen av studiene inkludert som litteraturgrunnlag (trinn 3) har eksperimentell design,
men er basert på observasjoner. Studiedesign omfatter et fåtall kohortstudier, større og
mindre pasientserier, hvorav enkelte er basert på registre (registerstudier), samt enkelte
kasuistikker.

En klinisk studie plassert høyt opp i studiehierarkiet har ikke nødvendigvis høy
utsagnskraft. Studiens kvalitet avhenger ikke bare av hvordan studien er utformet
(studiedesign), men også hvordan studien er gjennomført og analysert. Vurdering av
studiekvalitet og resultatenes validitet baserte seg på besvarelse av generelle
«sjekklister» tilpasset kohortstudier og pasientserier, som vist i Tabell 4.5 og 4.6.



Statistiske vurderinger (innslag av tilfeldige feil)
Statistisk vurdering inngikk som element ved bedømmelse av studiekvalitet. I
pasientseriene er det mulig at den observerte forskjellen i overlevelse, engraftment og
komplikasjoner skyldes tilfeldig variasjon i studiematerialet. Er studien stor kan man
med større sannsynlighet anta at de observerte forskjeller er sanne forskjeller enn hvis
studien er liten. I denne metodevurderingen ble pasientserier med mindre enn 20
pasienter eller med mindre enn 10 pasienter per sykdomsindikasjon vurdert til å inneha
for lav statistisk styrke til å inngå i rapportens dokumentasjonsgrunnlag.

Rangering av studiekvalitet
Basert på total vurdering av studiens kvalitet og resultatenes validitet etter sjekkliste for
aktuell studiedesign og tilhørende statistiske betraktninger, ble studiene rangert i forhold
til tre kvalitetsklasser (++, + og -). Prinsipper for rangeringen er vist i Tabell 4.7.
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Tabell 4.5. Sjekkliste for kohortstudier

1 Er gruppene som sammenlignes klart definert og sammenlignbare i forhold til viktige
bakgrunnsfaktorer?

2 Er de som gjennomgår behandling/intervensjon (eksponerte individer) representative for sin
pasientgruppe?

3 Er den ikke eksponerte kohorten valgt fra den samme populasjon som de eksponerte?
4 Er utfall og intervensjon/eksposisjon målt likt og på en pålitelig måte i de to gruppene?

5 Er oppfølgingen (”follow-up”) tilstrekkelig (type/omfang/tid) for å synliggjøre alle endepunkter
(inklusive bivirkninger/senskader)?

6 Er de som falt fra (”losses-to-follow-up” og ”withdrawels”) lik i gruppene som ble
sammenlignet?

7 Hvilke faktorer andre enn eksponering kan påvirke endepunktet (jfr. konfunderene faktorer)?

8 Er det påvist en dose-respons sammenheng mellom intervensjon/eksponering og endepunkt?

9 Kjente den som vurderte resultatet (endepunktet) til intervensjonen/eksponeringen?

10 Er det justert tilstrekkelig for effekten av konfunderende variabler?

11 Er det benyttet samtidige kontroller?

Tabell 4.6. Sjekkliste for pasientserier

1 Er studien basert på tilfeldig utvalg fra egnet pasientgruppe?

2 Utgjør utvalget en representativ pasientgruppe?

3 Er det muligheter for at utvalget er selektert?

4 Er inklusjonskriteriene for utvalget klart definert?

5 Er alle pasientene i utvalget i samme stadium av sykdom?

6 Er oppfølgingen (”follow-up”) tilstrekkelig (type/omfang/tid) for å synliggjøre endepunktet?

7 Er objektive kriterier benyttet for vurdering av endepunktet?

8 Ved sammenligninger av pasientserier, er det tilstrekkelig beskrivelse av seriene og fordeling av
prognostiske faktorer?

9 Er registreringen av data prospektiv?



Under rangeringen er det tatt hensyn til følgende generelle krav til relevans og kvalitet:

• Kasusrapporter inngår i litteraturgrunnlaget i den hensikt å synliggjøre viktige
milepæler innen fagfeltet. Kasusrapporter har imidlertid ingen studiestyrke og
rangeres derfor til lav kvalitetsklasse (-).

• Enkelte pasientserier rapporteres i oversiktsartikler, men med forlenget oppfølgingstid
og et større pasientmateriale i forhold orginalstudien. Noen studier har overlappende
pasientmateriale. I tillegg finnes det flere dobbeltpublikasjoner. Studier som faller inn
under de nevnte kategorier rangeres til lav kvalitetsklasse (-)

Gradering av evidensnivå
Dokumentasjonens utsagnskraft for den enkelte studie ble rangert ved fastsettelse av
evidensnivå, se Tabell 4.8. Uttrykket evidensnivå har den fordelen fremfor kvalitetsklasse
at det rangerer studiens utsagnskraft også i forhold til studier med annen design.
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Tabell 4.7. Rangering i kvalitetsklasser (i forhold til studier med tilsvarende design)

Rang Kriterier

++ Høy kvalitet/validitet. Brukes hvis alle eller de fleste kriteriene fra sjekklisten er oppfylt. Selv
om noen av kriteriene ikke er oppfylt, må det være veldig lite sannsynlig at studiens eller
oversiktens utsagnskraft påvirkes.

+ Middels kvalitet/validitet. Brukes hvis noen av kriteriene fra sjekklisten ikke er oppfylt
og/eller der studien/oversikten ikke er adekvat beskrevet. Samlet vurdering tilsier at det er lite
sannsynlig at studiens eller oversiktens utsagnskraft påvirkes.

- Lav kvalitet/validitet. Brukes hvis få eller ingen av kriteriene fra sjekklisten er oppfylt og/eller
der studien/oversikten er mangelfult beskrevet. Samlet vurdering tilsier at det er høyst
sannsynlighet at studiens eller oversiktens utsagnskraft påvirkes.

Tabell 4.8. Gradering i evidensnivå

Nivå Studietyper og studiekvalitet

1++ Meget god metaanalyse, systematisk oversikt av randomiserte kontrollerte kliniske studier
(RCTs), eller meget god RCT som har meget liten risiko for bias eller tilfeldige feil

1+ Vel gjennomført metaanalyse, systematisk oversikt av RCTs, eller RCT med liten risiko for
bias eller tilfeldige feil

1- Metaanalyse, systematisk oversikt av RCTs, eller RCT med stor risiko for bias eller tilfeldige
feil

2++ Meget god systematisk oversikt av kohort- eller kasus-kontroll-studier, eller meget god
kohort- eller kasus-kontroll-studie med meget liten risiko for konfundering, bias, eller
tilfeldighet og en høy sannsynlighet for at sammenhengen er kausal

2+ God systematisk oversikt av kohort- eller kasus-kontroll-studier, eller vel gjennomført kohort-
eller kasus-kontroll-studie med liten risiko for konfundering, bias, eller tilfeldighet og en
moderat sannsynlighet for at sammenhengen er kausal

2- Systematisk oversikt av kohort- eller kasus-kontroll-studier, eller kohort- eller kasus-kontroll-
studie med høy risiko for konfundering, bias, eller tilfeldighet og en signifikant risiko for at
sammenhengen ikke er kausal

3++ Godt gjennomført registerstudie, pasientserie, tverrsnittstudie med liten risiko for
konfundering, bias, eller tilfeldighet

3+ Vel gjennomført registerstudie, pasientserie, tverrsnittstudie med moderat risiko for
konfundering, bias, eller tilfeldighet

3- Dårlig gjennomført registerstudie, pasientserie, tverrsnittstudie med høy risiko for
konfundering, bias, eller tilfeldighet

4 Deskriptiv studie, ikke-systematiske oversikter, ekspertuttalelse, kasuistikk



Oppsummering og syntese

Litteraturgrunnlaget
De inkluderte studier ble klassifisert med hensyn til studietype, studiekvalitet og
evidensnivå, som vist i Tabell 4.9.
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Tabell 4.9. Klassifisering av inkluderte studier
Antall studier Studiedesign Antall Kvalitetsklasse* Antall Evidensnivå Referanse

Høy (++) 0
Middels (+) 3 2+ 13-15

Kohortstudie 4

Lav (-) 1 2- 30
Høy (++) 0
Middels (+) 14 3+ 16-29

Pasientserie 55

Lav (-) 41 3- 31-71

67

Kasus 8 Lav (-) 8 4 72-79

* Kasusrapporter, studier med overlappende pasientmateriale (unntatt to store pasientserier, ref 18 og
ref 25), dobbelpublikasjoner er rangert i laveste kvalitetsklasse

For ytterligere klassifikasjon av studiene med hensyn til giver og mottaker
(pasientgruppen) se Kap. 5 Tabell 5.1.

Dokumentasjonsgrunnlaget
Totalt 17 studier rangert til høy (++) og middels (+) kvalitetsklasse har god nok
utsagnskraft til å kunne besvare eller belyse klinisk effekt og utgjør således
dokumentasjonsgrunnlaget i metodevurderingen. Studier rangert til lav (-)
kvalitetsklasse har uakseptabel metodologisk kvalitet og for svak utsagnskraft til å inngå
som dokumentasjonsgrunnlag i samlesyntesen (se under).

Studier av høy (++) og middels (+) kvalitet oppsummeres i egne evidenstabeller (se
Kap. 5)

Syntese av samlet dokumentasjon
Resultatene fra de inkluderte studiene er kombinert i en kvalitativ samleanalyse for å
komme fram til et totalresultat og en konklusjon. 

Gradering av evidensstyrke
Rangeringen av den samlede dokumentasjonens utsagnskraft ble foretatt ved fastsettelse
av evidensstyrke, se Tabell 4.10.

Tabell 4.10. Gradering av evidensstyrke

Styrke Studietype og evidensnivå
A Minst en meta-analyse, systematisk oversikt eller RCT på nivå 1++ , eller en systematisk

oversikt av RCT eller studier som i hovedsak er på nivå 1+ der resultatene viser konsistente
resultater

B Studier på nivå 2++ som viser konsistente resultater, eller ekstrapolerte resultater/delresultater
fra studier på nivå 1++ eller 1+

C Studier på nivå 2+ som viser konsistente resultater, eller ekstrapolerte resultater/delresultater fra
studier på nivå 2++

D Studier på nivå 3 eller 4, eller ekstrapolerte resultater/delresultater fra studier på nivå 2+

Ved graderingen er det tatt hensyn til om studiene har konsistente resultater.



Metodiske og statistiske betraktninger
Nedenfor diskuteres mulige feilkilder i de inkluderte studiene som kan gi opphav til feil
fortolkning av analysen. 

Studiedesign og feilkilder
Kohortstudier
Kohortstudier har en generell høyere utsagnskraft enn pasientserier (jfr. studiehierarkiet,
Tabell 4.4). Kvaliteten til en kohortstudie er i stor grad preget av om studiegruppen er
fulgt fremover i tid («prospektiv kohort») eller om studien baserer seg på historisk
datainnsamling av studiegruppen («retrospektiv kohort»), samt av kvaliteten på
kontrollgruppen. En adekvat kontrollgruppe skal være relevant (fra samme
befolkningsgruppe) og like godt karakterisert som pasientgruppen den sammenlignes
med. Kohortstudier som har samtidige kontroller er generelt mindre utsatt for
behandlingsbias og registreringsbias enn studier med historiske kontroller. Alle
kohortstudier er i tillegg utsatt for seleksjonsbias.

Mens systematiske forskjeller i gruppene som sammenlignes (seleksjonsbias) kan
motvirkes ved å justere for prognostiske og mulig konfunderende faktorer i den
statistiske analysen, kan ikke varierende registreringspraksis som medfører systematiske
forskjeller i utfallsvurderingen rettes opp i den statistiske analysen.

Kohortstudier har mulighet for å matche (gjøre like) studie- og kontrollgruppen før
analysen. Studier der de enkelte pasienter i kontrollgruppen er selektert på basis av å
være mest mulig like pasienter i kontrollgruppen (matchet kontroll) har generelt en
bedre kvalitet enn studier som først justerer for kjente og mulig konfunderende faktorer i
analysen. Analysemetoder som kan korrigere for forskjeller mellom gruppene som
sammenlignes er eksempelvis multippel regresjon.

Pasientserier
Pasientserier er ikke kontrollerte studier og har således betydelig lavere validitet enn
kontrollerte studier. Enkelte studier sammenligner pasientserien (studiegruppen) med en
eller flere andre pasientserier («kontroller»). Slike pasientserier med et element av
sammenligning tilstede har generelt en høyere utsagnskraft enn pasientserier uten noen
form for sammenligning.

Pasientserier er ofte utsatt for seleksjonsbias; de registerbaserte i mindre grad enn
studier som analyserer et selektert pasientmateriale fra spesifikke institusjoner.
Systematiske forskjeller i gruppene som sammenlignes kan også i pasientserier
motvirkes ved å justere for mulig konfunderende faktorer i den statistiske analysen. 

Statistiske betraktninger
Statistiske vurderinger har inngått som element under litteraturgranskningen.
Vurderingene er basert på generell metodekunnskap uten at statistisk ekspertise er
innhentet.

Styrkebetraktninger
I en systematisk oversikt der syntesen er kvalitativ vil studier med høy intern validitet,
men lav statistisk styrke kunne ekskluderes. Siden syntesen av samlet dokumentasjon i
denne metodevurderingen ble planlagt som en kvalitativ samleanalyse, ble alle studier
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med lav statistisk styrke rangert i nedre kvalitetsklasse og således ekskludert fra
dokumentasjonsgrunnlaget.

Statistiske analysemetoder
I litteraturgjennomgangen er det lagt vekt på om studiene har undergått en adekvat
statistisk analyse gitt hovedformålet, studiens design og antall pasienter. I vurderingen er
det tatt høyde for at analysemuligheter og krav kan ha endret seg etter tidsperioden som
studien omfatter.
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Hensikten med litteraturoppsummeringen har vært å gjennomgå alle publiserte resultater
etter transplantasjon av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod for å vise
omfanget av aktiviteten der navlestrengsblod er kilde til stamceller. Ved hjelp av
foreliggende dokumentasjon av akseptabel kvalitet beskrives metodens effekt inklusive
bivirkninger / komplikasjoner, fortrinnsvis ved sammenligning med
transplantasjonsprosedyrer som benytter stamceller fra benmarg og/eller perifert blod. I
tillegg beskrives dagens kunnskap vedrørende holdbarhet av kryo-oppbevarte
stamceller, vurdert i forhold til klinisk effekt hos transplanterte pasienter.

Autolog transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod
Litteraturgjennomgangen har ikke identifisert kliniske studier eller kasuistikker som
rapporterer erfaringer etter autolog transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod.
Terapeutisk bruk av stamceller høstet fra eget navlestrengsblod er således ikke etablert
som metode i dag. 

Allogen transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod
Alle publiserte resultater av terapeutisk bruk av stamceller fra navlestrengsblod omfatter
transplantasjoner der giver og mottaker er ulike individer, dvs. allogene
transplantasjoner.

Den første publiserte, vellykkede allogene navlestrengtransplantasjon ble utført i 1988
(73). En 5-år gammel gutt med alvorlig Fanconi’s anemi, en sjelden autosomal resessiv
sykdom som blant annet gir benmargssvikt, ble behandlet med hematopoietiske
stamceller fra navlestrengsblod høstet fra en yngre søster. Gutten fikk diagnosen 2 år
gammel. Foreldrene, begge friske, fikk ved neste graviditet utført prenatal vevstyping av
fosteret ved fostervannsdiagnostikk. Fosteret viste seg ikke å være affisert av den
aktuelle sykdommen, samtidig som det var HLA-identisk med pasienten. En jente ble
født vaginalt, og navlestrengsblodet ble høstet og kryopreservert. Etter en karantene på 8
måneder der navlestrengsblodet ble karyotypet og testet med hensyn til sykdom og jenta
observert, ble cellene tint opp og infundert i pasienten som var forbehandlet med
cellegift og stråling. Transplantasjonen foregikk uten komplikasjoner (lettgradig akutt
GvHD, ingen kronisk GvHD) og gjenopprettet benmargsfunksjonen hos gutten (100%
av de røde blodcellene viste givers blodtype). Etter 8 år ble pasienten rapportert å være i
live med normal benmargsfunksjon (80).

Etter denne første vellykkede transplantasjon er hematopoietiske stamceller fra
navlestrengsblod benyttet ved en rekke allogene transplantasjoner, der hovedsakelig
barn er behandlet. De tidlige navlestrengsblodtransplantasjonene benyttet givere
beslektet med mottaker, først og fremst yngre bror eller søster. Opprettelse av biobanker
med lagrede enheter av navlestrengsblod gjorde det etter hvert mulig å søke etter egnede
givere utenfor den nære familie. Den første allogene transplantasjon med
navlestrengsblod fra ubeslektet giver ble utført i 1993 (81), og det er senere utført en
rekke transplantasjoner, også til voksne pasienter.
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5. Vurdering av effekt – klinisk
dokumentasjon



I dag er allogene transplantasjoner av stamceller fra navlestrengsblod utført ved
indikasjoner som favner både maligne og ikke-maligne hematopoietiske sykdommer,
medfødt immunsvikt og solide maligne svulster, se Tabell 1.2 i Innledning, Kap.3.
Antall pasienter som er behandlet med allogene navlestrengsblodtransplantasjoner er
estimert til over 2000 pasienter (81). Publiserte kliniske resultater foreligger for mange
av disse pasientene. Under følger en oppsummering av tilgjengelig dokumentasjon på
resultater etter allogen transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod.

Litteraturgrunnlaget
Litteraturgjennomgangen har identifisert totalt 67 publikasjoner som oppfyller de
fastsatte inklusjonskriteriene i forhold til relevans og studiedesign (13-79) (se Kap. 4).
For å synliggjøre transplantasjonsaktiviteten av stamceller fra navlestrengsblod inngår
sentrale kasusrapporter (kasuistikker) i litteraturgrunnlaget. Tabell 5.1 klassifiserer
studiene med hensyn til studiedesign, giver, mottaker og sykdomsgruppe. 
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Tabell 5.1. Klassifisering av studier som inngår som litteraturgrunnlag (alfabetisk)
Referanse Studiedesign Giver1 Mottaker 1 Sykdomsgruppe Kommentar og sortering2

Badell et al. 2000 (16) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (2)
HLA-mismatch (2)

Ikke beslektet: HLA-match (3)
HLA-mismatch (21)

Barn (28) Leukemi (21)
Genetisk sykdom (7)

H

Ballen et al. 2002 (31) Pasientserie Ikke beslektet (7):
HLA-identisk (1)
HLA-mismatch (6)

Voksne (7) Maligne sykdommer H

Barker et al. 2001 (13) Kohortstudie Ikke beslektet (31) Barn (31) Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Matchet kontroll:
BMT3

H

Barker 2001 (72) Kasus Ikke beslektet: delvis HLA-
match (1)

Voksen: 53 år (1) Kronisk myeloid
leukemi

Infusjon av to
navlestrengsblodenhe
ter

H

Buckley et al. 1999 (32) Pasientserie Ikke beslektet (3) Barn (3) Alvorlig immunsvikt
(SCID)

Rapporteres også
resultater fra BMT3

H

Chan et al. 2001 (33) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (3) Barn (3) Alvorlig thallasemi Rapporteres også
resultater fra BMT3

H

Diaz et al. 1998 (34) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (2)
Ikke beslektet (5)

Barn (7) Hemoblastosis H

Gluckman et al. 1989 (73) Kasus Beslektet: HLA-identisk (1) Barn (1) Fanconi's anemi Første rapporterte
kasus

H

Gluckman et al. 1997 (17) Pasientserie Beslektet (78)
Ikke beslektet (65)

Barn og voksne:
median alder 6
år; 0.2-45 år
(143)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Ikke beslektet giver
inngår delvis i
Rubinstein et al. 1998
(24). Materialet
inngår i Gluckman
2000 (18).

H
O

Gluckman et al. 1998 (35) Pasientserie Beslektet (78)
Ikke beslektet (65)

Barn og voksne
(143)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Samme
pasientmaterialet som
i Gluckman 1997 (17)

D

Gluckman et al. 1998 (36) Pasientserie Beslektet (78)
Ikke beslektet (65)

Barn og voksne
(143)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Samme
pasientmateriale som
Gluckman 1997 (17)

D

Gluckman et al. 1998 (37) Pasientserie Ikke beslektet (65) Median alder 9
år; 0.3-45 år (65)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Delmateriale fra
Gluckman 1997 (17)

O
D

Gluckman et al. 1999 (39) Pasientserie Beslektet (102)
Ikke beslektet (158)

Barn og voksne
(260)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Materialet inngår i
Gluckman 2000
(18,39)

O

Gluckman 2000 (18) Pasientserie Beslektet (138)
Ikke beslektet (399)

Barn og voksne
(537)
Barn (429)
Voksne (108))

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Delmateriale fra
Gluckman 1997 (17).
Samme materiale
som Gluckman 2000
(39)

H
O

Gluckman and Locatelli
2000 (39)

Pasientserie Beslektet (138)
Ikke beslektet (399)

Barn og voksne
(537)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Samme materiale
som Gluckman 2000
(18)

O

Gluckman et al. 2001 (40) Pasientserie Ikke beslektet (399) Barn (291)
Voksne (108)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Samme
pasientmateriale som
Gluckman 2000 (39)

D

Gross et al. 1996 (41) Pasientserie Beslektet (1) Barn: 5 år (1) X-linked lympho-
proliferative disease

Rapporterer også
resultater fra BMT3

H

Iori et al.1998 (42) Pasientserie Ikke beslektet: HLA-mismatch
(10)

Barn (10) Høy-risiko leukemi H

Issaragrisil et al. 1995 (74) Kasus Beslektet (1) Barn (1) Thalassemi H
Issaragrisil et al. 1997 (43) Pasientserie Beslektet (6) Barn (6) Thalassemi Rapporterer også

resultater fra BMT3
H
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Kawano et al. 1998 (44) Pasientserie Beslektet: HLA-mismatch (13);
8 foreldre og 5 søsken

Barn: median
alder 11 år (13)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Svært begrenset med
klinisk informasjon

H

Knutsen and Wall 2000 (45) Pasientserie Ikke beslektet (8) Barn (8) Alvorlig primær T-
celle immunsvikt

H

Kogler et al. 1999 (46) Pasientserie Ikke beslektet:
96% HLA-mismatch (50)

Barn og voksne:
median alder 5
år; 0.3-44 år (50)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

H

Kohli-Kumar 1993 (75) Kasus Beslektet: HLA-identisk (1) Barn (1) Fanconi’s anemi H
Kurtzberg et al. 1996 (19) Pasientserie Ikke beslektet:

0-3 HLA-mismatch (25)
Barn (25) Maligne og ikke-

maligne sykdommer
H

Ladenstein et al. 1997 (47) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (18) Barn (18) Alvorlig aplastisk
anemi

Rapporterer også
resultater fra BMT3

H

Laporte et al. 1998 (48) Pasientserie Ikke beslektet (6) Voksne (6) Maligne
blodsykdommer

H

Laughlin et al. 1998 (76) Kasus Ikke beslektet (1) Voksen (1) Akutt leukemi H
Laughlin et al. 2001 (20) Pasientserie Ikke beslektet (68) Voksne (68) Maligne og ikke-

maligne sykdommer
H

Lazzari et al. 1996 (49) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (4)
Ikke beslektet: HLA-identisk (2)

HLA-mismatch (2)

Barn (5)
Voksen (3)

Ikke definert H

Locatelli et al.1998 (50) Pasientserie Beslektet (31)
Ikke beslektet (23)

Barn: median
alder 5 år; 1.8-14
år (54)

Akutt leukemi Pasientmateriale
inngår i Locatelli
1999 (21)

O

Locatelli et al. 1999 (21) Pasientserie Beslektet (42):
HLA-identisk (30)
HLA-mismatch (12)

Ikke beslektet (60)

Barn: median
alder 5,5 år; 0.3-
15 år (102)

Akutt leukemi Delmateriale fra
Locatelli 1998 (50).
Pasientmaterialet
inngår trolig i
Gluckman 2000 (18)

H
O

Locatelli et al. 2003 (22) Pasientserie Beslektet (44):
HLA-identisk (41)
HLA-mismatch (3)

Barn og unge
voksne: median
alder 5 år (1-20
år) (44)

Thalassemi (33)
Sigdcelleanemi (11)

H

Lönqvist et al. 2001(51) Pasientserie Ikke beslektet: mismatch (2) Barn (2) Infantile neuronal
ceroid lipofuscinosis

H

MacMillan et al. 1998 (52) Pasientserie Beslektet (1)
Ikke beslektet (2)

Barn: (3) Juvenile
myelomonocytic
leukemia

Rapporterer også
resultater fra BMT3

H

Miniero et al. 1998 (53) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (10) Barn: 1-8 år (10) Thalassemi
Sigdcelleanemi

H

Moretta et al. 2001 (30) Kohortstudie Beslektet: HLA-identisk (11)
Ikke beslektet (12)

Barn: median
alder 7 år; 0.4-19
år (23)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Matchet kontroll:
BMT3

Begrenset klinisk
informasjon

H

Niehues et al. 2001 (54) Pasientserie Beslektet (14)
Ikke beslektet (49)

Barn: median
alder 5 år; 0-15
år (63)

Malign sykdom (33)
Ikke-malign sykdom
(30)

Analyserer
risikofaktorer

H

Nishihira et al. 1998 (55) Pasientserie Ikke beslektet (7) Barn: median
alder 4.5 år; 0.7-
12.8 år (7)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

H

Nobili et al. 2002 (77) Kasus Beslektet: HLA-identisk (1) Barn: 2 år (1) Dyskeratosis
congenita (DC)

H

Ohnuma et al. 1996 (78) Kasus Beslektet: HLA-identisk (1) Barn: 3 år 8 mnd
(1)

Acute promyeleocytic
leukaemia

H

Ohnuma et al. 2000 (56) Pasientserie Ikke beslektet (27) Barn: median
alder 2.8 år; 0.5-
16.2 år (27)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Delmaterialet inngår
trolig i Ohnuma 2001
(23)

O

Ohnuma et al. 2001 (23) Pasientserie Ikke beslektet: HLA-mismatch
(39)

Barn og voksne:
median alder 3.1
år: 0.5-28 år (39)

Maligne
blodsykdommer

Inkluderer trolig et
delmateriale fra
Ohnuma 2000 (56)

H

Ooi et al. 2001 (57) Pasientserie Ikke beslektet: HLA-mismatch
(7)

Voksne: median
alder 38år; 20-50
år (7)

Myelodysplatic
syndrom-related
secondary acute
myeloid leukemia

Pasientmaterialet
inngår i Ooi 2002
(58)

O

Ooi et al. 2002 (58) Pasientserie Ikke beslektet: HLA-mismatch
(8)

Voksne: median
alder 38.5 år; 21-
51 år (8)

Akutt leukemi Rapporterer også
resultater fra BMT3

Delmateriale fra Ooi
2001 (57)

H
O

Prich et al. 1998 (59) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (1)
Ikke beslektet: HLA-match (1)

HLA-mismatch (1)

Barn (3) Acute lymphocytic
leukaemia

H

Rocha et al. 1998 (60) Pasientserie Beslektet:
HLA-identisk (60)
HLA-mismatch (18)

Barn og unge
voksne: median
alder 5 år; 0.2-20
(78)

Malign sykdom (46)
Ikke-malign sykdom
(32)

Delmaterialet inngår
trolig i Rocha 2000
(14)

O



36

SMM 4/2003:  Terapeut isk bruk av hematopoiet iske stamceller fra navlestrengsblod

Rocha et al. 2000 (14) Kohortstudie Beslektet: HLA-identisk (113) Barn: median
alder 5 år;
mindre enn 15 år
(113)

Malign sykdom (61)
Ikke-malign sykdom
(52)

Inkluderer trolig et
delmateriale fra
Rocha 1998 (60).
Sammenligning mot
BMT3

H
O

Rocha et al. 2001 (15) Kohortstudie Ikke beslektet (99):
HLA-mismatch i 92%

Barn: median
alder 6 år; 2.5-10
år (99)

Akutt leukemi Sammenligning mot
BMT3

H

Rubinstein et al. 1998 (24) Pasientserie Ikke beslektet (652):
HLA-identisk (40)
HLA-mismatch (519)
Ukjent (3)

Barn (460)
Voksne (102)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Et lite delmaterialet
fra Gluckman 1997
(17) inngår.
Materialet inngår i
Rubinstein and
Stevens 2000 (25)

H
O

Rubinstein and Stevens
2000 (25)

Pasientserie Ikke beslektet (864):
HLA-identisk (44)
HLA-mismatch

Barn (679)
Voksne (185)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Delmateriale fra
Rubinstein 1998 (24)

H
O

Rubinstein and Stevens
2001 (61)

Pasientserie Ikke beslektet (864) Barn og voksne
(864)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Samme
pasientmateriale som
Rubinstein og
Stevens 2000 (25)

D

Sanz et al. 2001 (62) Pasientserie Ikke beslektet (9):
HLA-identisk (1)
HLA-mismatch (8)

Voksne: median
alder 27 år; 19-
41 år (9)

Chronic myelogenous
leukemia (CML)

Materialet inngår
trolig i Sanz 2001
(26)

O

Sanz et al. 2001 (26) Pasientserie Ikke beslektet (22):
HLA-identisk (1)
HLA-mismatch (22)

Voksne: median
alder 29 år; 18-
46 år (22)

Maligne
blodsykdommer

Inkluderer trolig et
materiale fra Sanz
2001 (62)

H
O

Sato et al. 2001 (79) Kasus Ikke beslektet (1) Barn: 9 år (1) Akutt lymfoblast
leukemi

H

Schwinger et al. 1999 (63) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (3)
Ikke beslektet (3)

Barn: 0.9-6 år (6) Maligne og ikke-
maligne sykdommer

H

Shaw et al. 1999 (64) Pasientserie Ikke beslektet:
HLA-identisk (1)
HLA-mismtach (2)

Barn: eldste barn
6.33 år (3)

Aplastisk anemi,
Blackfan Diamond
anemi, osteoporose

Rapporterer også
resultater fra BMT3

H

Shen et al. 1994 (65) Pasientserie Ikke beslektet:
HLA-mismatch (4)

Barn: 3.5-11 år
(4)

Solide kreftsvulster Infusjon av flere
navlestrengsblodenhe
ter

H

Suvatte et al. 1998 (66) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (6) Barn: mindre enn
14 år (6)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Rapporterer også
resultater fra BMT3

og PBT3

H

Vermylen et al. 1998 (67) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk (2) Barn: 3.1 og 5.5
år (2)

Sigdcelleanemi Rapporterer også data
fra BMT3

H

Wagner et al. 1993 (68) Pasientserie Beslektet (15):
..HLA-identisk (13)

HLA-mismatch (2)

Barn: median
alder 4 år; 2-11
år (15)

Maligne (8) og ikke-
maligne (7)
sykdommer

Materialet inngår
trolig i Wagner 1994
(69) og Wagner 1995
(27)

O

Wagner et al. 1994 (69) Pasientserie Beslektet (34):
HLA-identisk
HLA-mismatch

Barn: median
alder 5 år; 0.8-16
år (34)

Maligne (22) og ikke-
maligne (12)
sykdommer

Inkluderer trolig
materiale fra Wagner
1993 (68).
Materialet inngår i
Wagner 1995 (69)

O

Wagner et al. 1995 (27) Pasientserie Beslektet (44):
HLA-identisk (34)
HLA-mismatch (10)

Barn: median
alder 4 år; 0.8-16
år) (44)

Maligne (25) og ikke-
maligne (19)
sykdommer

Inkluderer trolig
materiale fra Wagner
1993A og Wagner
1994

H
O

Wagner et al. 1996 (28) Pasientserie Ikke beslektet:
HLA-identisk (7)
HLA-mismatch (11)

Barn: median
alder 2.7 år; 0.1-
21.3 år (18)

Maligne (13) og ikke-
maligne (5)
sykdommer

Pasientmaterialet
inngår trolig i
Wagner 2002

O

Wagner et al. 2002 (29) Pasientserie Ikke beslektet (102):
HLA-identisk (14)
HLA-mismatch (88)

Barn og voksne:
median alder 7.4
år; 0.2-56.9 år
(102)

Maligne (65) og ikke-
maligne (37)
sykdommer

Inkluderer trolig
materiale fra Wagner
1996 (29)

H
O

Yu et al. 2001 (29) Pasientserie Ikke beslektet (44):
HLA-identisk (4)
HLA-mismatch (40)

Barn: median
alder 5 år; 0.4-
20.6 år (44)

Maligne(34) og ikke-
maligne (10)
sykdommer

H

Zecca et al. 2002 (71) Pasientserie Beslektet: HLA-identisk
HLA-mismatch

Ikke beslektet

Barn: under 18 år
(32)

Maligne og ikke-
maligne sykdommer

Rapporterer også
resultater fra BMT3

Analyserer
komplikasjoner

H

1Antall pasienter i parentes
2O – overlappende pasientmateriale, D – dobbeltpublikasjon, H – Hovedpublikasjon / orginalstudie
som oversikten legger til grunn
3BMT: benmargstransplantasjon, PBT: perifer blodcelletransplantasjon

Ingen av de inkluderte arbeidene har eksperimentell design, men er basert på
observasjoner. Studiedesign omfatter kohortstudier og pasientserier, samt enkelte
kasuistikker. Enkelte av studiene er basert på registre, men ingen av registerstudiene er
populasjonsbaserte. Bare et fåtall kontrollerte studier er identifisert, alle kohortstudiene
har retrospektiv design med historiske kontroller. Langt de fleste studiene er ikke-
kontrollerte, retrospektive pasientserier. Enkelte av pasientseriene sammenligner
resultater etter transplantasjoner av navlestrengsblod med resultater etter transplantasjon



av benmarg uten at pasientgruppen som har fått benmargstransplantasjon strengt tatt kan
klassifiseres som en kontrollgruppe. Flere av pasientseriene bærer preg av å være
oversiktsartikler, men rapporterer oppdaterte resultater ofte fra en større pasientgruppe
enn i orginalarbeidet. Flere studier har overlappende pasientmateriale slik at det er
usikkert i hvilken grad pasienter inkludert i en studie også er inkludert i andre studier. 
I tillegg finnes det flere dobbeltpublikasjoner. Dette er redegjort for i Tabell 5.1.

Dokumentasjonsgrunnlaget
Studiene i litteraturgrunnlaget undergikk en systematisk og kritisk granskning i forhold
til relevans, kvalitet og validitet som beskrevet i Kap.4: Alle orginalstudier av
akseptabel (høy/middels) kvalitet ble inkludert som dokumentasjonsgrunnlag. I tillegg
ble to store pasientserier med lengre oppfølgingstid enn orginalstudien og med
supplerende pasienter inkludert (18,25). De fastsatte inklusjons- og kvalitetskriteriene
ekskluderer kasusrapporter, studier rangert til lav kvalitet samt pasientserier med færre
enn 20 pasienter eller færre enn 10 pasienter per sykdomsindikasjon.
Dokumentasjonsgrunnlaget for rapporten utgjøres således av 17 studier (13-29), 
se Tabell 5.2. 
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Tabell 5.2. Klassifisering av studier som inngår som dokumentasjonsgrunnlaget (alfabetisk)
Referanse Studiedesign Giver Mottaker Gradering evidens

Kohort Pasientserie Beslektet Ikke beslektet Barn Voksen Antall Kvalitetsklasse Evidensnivå
Badell et al. 2000 (16) X X X X 28 + 3+
Barker et al. 2001 (13) X X X 31 + 2+
Gluckman et al. 1997 (17) X X X X X 143 + 3+
Gluckman et al. 2000 (18) X X X X X 527 + 3+
Kurtzberg et al. 1996 (29) X X X 25 + 3+
Laughlin et al. 2001 (20) X X X 68 + 3+
Locatelli et al. 1999 (21) X X X X 102 + 3+
Locatelli et al. 2003 (22) X X X X 44 + 3+
Ohnuma et al. 2001 (23) X X X X 39 + 3+
Rocha et al. 2000 (14) X X X 113 + 2+
Rocha et al. 2001 (15) X X X 99 + 2+
Rubinstein et al. 1998 (24) X X X X 562 + 3+
Rubinstein and Stevens 2000 (25) X X X X 864 + 3+
Sanz et al. 2001 (26) X X X 22 + 3+
Wagner et al. 1995 (27) X X X 44 + 3+
Wagner et al. 2002 (28) X X X X 102 + 3+
Yu et al. 2001 (29) X X X 44 + 3+

Vurdering av dokumentasjonen
Ved oppsummering av foreliggende dokumentasjon er det skilt mellom transplantasjoner
der giver og mottaker er beslektet (hovedsakelig søsken), hvor det som oftest er god
vevstypeforlikelighet, og transplantasjoner der giver og mottaker ikke er beslektet, der
transplantasjoner oftere utføres ved høyere grad av vevstypeforlikelighet. I tillegg
rapporteres dokumentasjon på resultater etter navlestrengstransplantasjoner av barn
versus voksne.

Av de inkluderte arbeider er det bare 3 studier der man har forsøkt å sammenligne
resultatene med andre transplantasjonsalternativer og pasienter i samme aldersgruppe, 
behandlet i samme tidsperiode, men dette har skjedd retrospektivt og uten randomisering
av utvalget i noen av gruppene (13,14,15).

Under oppsummeres estimert overlevelse og estimert hendelsesfri (eventfree)
overlevelse (EFO) for navlestrengsblodtransplantasjoner fra de største
pasientmaterialene (14,15,18,20) ved ulike sykdomsgrupper og ved leukemier spesielt.



Resultater fra transplantasjoner av navlestrengsblodstamceller ved leukemier er
systematisert i henhold til risiko (standard/høy) for tilbakefall av sykdom. 

Transplantasjon av barn med familiegiver
Resultatene ved bruk av familiegivere hos barn er gode, særlig ved ikke-malign
blodsykdom. En kohortstudie som sammenlignet transplantasjon av stamceller fra
navlestrengsblod med stamceller fra benmarg fra vevstypeidentisk giver (14), viser 3-års
overlevelse på 86% versus 84% ved ikke-maligne blodsykdommer og 46% versus 55%
ved maligne sykdommer (Tabell 5.3). Øvrige pasientserier rapporterer gode
transplantasjonsresulater med navlestrengsblodstamceller fra vevsforlikelig søsken (16-
18,21-22,28). 
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Tabell 5.3. Totaloverlevelse og "event-free" overlevelse (EFO) etter transplantasjon med
stamceller fra navlestrengsblod – HLA identisk familiegiver

BARN
Diagnosegruppe Antall Overlevelse EFO Oppfølging Referanse

Malign sykdom
Leukemi
- Lav risiko
- Intermediær risiko
- Høy risiko

Annen malign sykdom

Totalt 113
61
47
- 10
- 28
- 9

14

46% - 3 år Rocha et al.
2000 (14)

Ikke malign sykdom 52 86% -

Transplantasjon av barn med ubeslektet giver
Resultatene ved bruk av ubeslektet givere hos barn er akseptable, men observasjonstiden
i de inkluderte studier er relativ kort og flere benytter hendelsesfri overlevelse som
endepunkt (Tabell 5.4). En kohortstudie som sammenlignet transplantasjon av stamceller
fra navlestrengsblod med stamceller fra benmarg fra ubeslektet giver (15), viser en noe
lavere 2-års overlevelse ved bruk av navlestrengsblod (35% versus 49%) hos barn med
akutt leukemi. En stor pasientserie (18) rapporterer resultater i form av hendelsesfri
overlevelse etter 2 år for 291 barn med ikke-maligne arvelige sykdommer (EFO=41%),
maligne blodsykdommer (EFO=36%) og sykdommer med benmargssvikt (EFO=21%).
Resultatene hos høyrisikopasientene er ikke særlig gode (15,18), på den annen side er
resultatene hos denne pasientgruppen heller ikke gode med standard
transplantasjonsmetoder.

Øvrige inkluderte studier støtter navlestrengsblodtransplantasjoner som et potensielt
kurativt alternativ til transplantasjon med blod- eller benmargstamceller (13,16-17,21,2-
25,27,29,29). En av pasientseriene (25) omfatter et stort pasientmateriale der hele 679 av
totalt 864 pasienter er barn, men siden pasientmaterialet er ufullstendig beskrevet, er det
vanskelig å vurdere resultatene separat for barn. 



* Pasientmateriale fra Locatelli et al.1999 (21) inngår trolig i Gluckman et al.2000.

Transplantasjon av voksne med ubeslektet giver
Transplantasjon med navlestrengsblod fra ubeslektet giver til voksne er belyst i to
pasientserier av rimelig størrelse (Tabell 5.5). Den største pasientserien (18) viser 27%
ettårs overlevelse ved maligne blodsykdommer. Studiens beskrivelse av
pasientmaterialet er imidlertid noe ufullstendig hvilket gjør resultatene vanskelige å
vurdere. Den andre pasientserien (20) rapporterer overlevelse og hendelsesfri
overlevelse for pasienter med maligne og ikke-maligne sykdommer etter 22 måneder til
henholdsvis 28% og 26%. 

Øvrige pasientserier støtter navlestrengsblodtransplantasjoner som en alternativ metode
til transplantasjon med blod- eller benmargstamceller (17,26,28).
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Tabell 5.4. Totaloverlevelse og "event-free" overlevelse (EFO) etter transplantasjon med
stamceller fra navlestrengsblod – ubeslektet giver

BARN
Diagnosegruppe Antall Overlevelse EFO Oppfølging Referanse

Akutt leukemi
- Standard risiko
- Høy risiko

Totalt 99
- 67
- 32

35%
- ikke
angitt

31%
Hazard ratio
for død>100
dager for
høyrisiko 3,23

2 år Rocha et al.
2001 (15)

Maligne blodsykdom
Leukemi
- Standard risiko
- Høy risiko
Annen malign sykdom

Ikke malign sykdom
Benmargssvikt
Arvelig sykdom

Totalt 291

202
102
- 66
- 36
100

89
28
61

-

36%

- 49%
- 8%

- 21%
- 51%

2 år

Gluckman
et al. 2000
(18)*

VOKSNE
Diagnosegruppe Antall Overlevelse EFO Oppfølging Referanse

Malign blodsykdom
Leukemi
- Standard risiko
- Høy risiko

108

-
-

27%

39%
17%

-
1 år

Gluckman et al.
2000 (18)

Malign blodsykdom
Leukemi
- Standard risiko
- Høy risiko

Ikke malign sykdom

54
- 29
- 25

14

28% 26% 22 mnd
Laughlin et al.
2001 (20)

Evidenstabeller
Evidenstabellene under (i alfabetisk rekkefølge) oppsummerer studiene som inngår i
dokumentasjonsgrunnlaget.
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Studie (16):Badell S, I, Olive OT, Madero LL, Munoz VA, Martinez RA, Verdeguer MA et al. [Transplantation of umbilical cord blood

hematopoietic progenitor cells in children]. [Spanish]. Anales Espanoles de Pediatria 2000; 53(6):513-519.

Hensikt: Resultater av navlestrengsblodtransplantasjoner i Spania

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet 4

2 HLA-id.fam.giver
2 mismatched fam.giver

Ubeslektet 24

Mottaker
28 barn, alder 5-17 år: gj.sn 6,5 år

Diagnose
Leukemi 21
Medfødte 7

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
GvHD
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
Gj.snitt 16,6 måneder

Data / materiale
Materiale rapportert til den spanske gruppen
for benmargstransplantasjon av barn

Statistisk analyse
Kaplan-Meier

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Total 34,4% EFS
Akutt leukemi 23% EFS
Kronisk leukemi 0% EFS

Engraftment
19 av 28

Komplikasjoner / bivirkninger
29% alvorlig GvHD (8 av 28)

Forfatternes konklusjon
Best resultat hos pasienter med medfødt
sykdom.
Relativt mye GvHD

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Få pasienter, noe heterogent mht leukemi stadium

Andre kommentarer
Ingen kontrollgruppe
Få pasienter
Relativt kort observasjonstid

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+

Studie (13):Barker JN, Davies SM, DeFor T, Ramsay NK, Weisdorf DJ, Wagner JE. Survival after transplantation of unrelated donor umbilical

cord blood is comparable to that of human leukocyte antigen-matched unrelated donor bone marrow: results of a matched-pair analysis. Blood 2001;

97(10):2957-2961.

Hensikt: Resultat av navlestrengsblodtransplantasjon ved University of Minnesota

Studiedesign:Kohortstudie – matched-pair analyse

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 31

Mottaker
31 barn, alder 0,2-17,9 år: median 4,5 år

Diagnose
Leukemi 17
Medfødte 9
Andre 5

Kontrollgruppe
Pas. transplantert med ubeslektet BM fra
NMDP,T-cellerenset eller ikke T-cellerenset

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Overlevelse
Dødsårsaker

Oppfølging
2 år

Data / materiale
Retrospektiv, single-centre analyse

Statistisk analyse
Mathced pair analyse

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
2 år
Ingen signifikant forskjell mellom
gruppene

Engraftment
Forskjell, men ikke statistisk signifikant
mellom gruppene (navlestreng 88%, BM,
ikke T-cellerenset 96%)

Komplikasjoner / bivirkninger
Ingen statistisk forskjell i GvHD

Forfatternes konklusjon
UCBT er et rimelig alternativ til HLA-
matched allogen BMT hos barn, særlig
hvis transplantasjon må gjøres raskt med
en ubeslektet donor.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Få pasienter og trolig begrenset test styrke mhp å
bevise forskjeller

Andre kommentarer
Kontrollgruppen er pasienter fra samme institusjon,
behandlet i noenlunde samme tidsperiode.

Gradering av evidens:Evidensnivå 2+
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Studie (17):Gluckman E, Rocha V, Boyer-Chammard A, Locatelli F, Arcese W, Pasquini R et al. Outcome of cord-blood transplantation from

related and unrelated donors. Eurocord Transplant Group and the European Blood and Marrow Transplantation Group. New England Journal of

Medicine 1997; 337(6):373-381

Hensikt: analyse av resultater av allogene stamcelletransplantasjoner med navlestrengsblod

Studiedesign:Pasientserie – retrospektiv analyse

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet/familie 78, Ubeslektet 65

Mottaker
Voksne 23, Barn 120

Diagnose
Leukemi 89
Lymfom 4
Neuroblastom 2
Ervervet BM-svikt 7
Medf. BM-svikt 19
Hemoglobinopati 8
Medf. Stoffskiftesykdom 14

Kontrollgruppe : Ingen

Endepunkt
Engraftment
Akutt GvHD
Kronisk GvHD
Residiv
Komplikasjoner
Dødsårsaker
Overlevelse

Data / materiale: Multisenter

Statistisk analyse
Kaplan-Meier, Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Ett år: 49%
Familie 63% best ved HLA-match
Ubeslektet 29% uavhengig av HLA

Engraftment
Familie 79 %
Ubeslektet 87%

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr 2: 14/78 familie

21/65 ubeslektet

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod er en alternativ kilde for
hematopoietiske stamceller for barn og noen
voksne med maligne og ikke maligne
blodsykdommer. Det bør gjøres prospektive
studier av den kliniske effekt av strategier for
donor seleksjon.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Studien er retrospektiv, det er ikke helt klart om alle
transplantasjoner utført i Europa (og andre sentra) er
inkludert i denne multisenterstudien og
pasientmaterialet er heterogent, med ufullstendig
informasjon om risikokriterier i forhold til de krav
som i dag må stilles i en prospektiv studie.

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+

Studie (18):Gluckman E. Current status of umbilical cord blood hematopoietic stem cell transplantation. Experimental Hematology 2000; 28:1197-

1205.

Hensikt: evaluere resultatene av navlestrengsblodtransplantasjoner innenfor Eurocord

Studiedesign:Pasientserie - analyse av rapporterte resultater fra 121 transplantasjonssentra i 29 land

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet/familie 138, Ubeslektet 399

Mottaker
Barn: Familie giver 138

Ubeslektet giver 291
Voksne: Ubeslektet giver 108

Diagnose
Barn, familiegiver
a) malignitet 74 (3 ikke-hematologisk), b) andre 54
Barn, ubeslektet giver:
a) malignitet 202, b) andre 89

Voksne, ubeslektet giver: malignitet 108

Kontrollgruppe
Ingen for hele materialet, men for HLA identisk
familie og for barn med leukemi – begge publisert
annet sted

Endepunkt
Overlevelse, GvHD

Oppfølging: Ulik lengde og nøyaktighet

Data / materiale: Pasienter meldt til Eurocord

Statistisk analyse: Kaplan-Meier

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Barn, familiegiver, 2 år overlevelse:
46% v.malignitet
76% v.aplastisk anemi
79% v.stoffskifte

Barn, ubeslektet giver, 2 år overlevelse:
EFS malignitet 36%,
Aplastisk anemi 21%,
Stoffskifte 51%

Voksne, ubeslektet giver, 1 år overlevelse:
Totalt: 27%
Avansert sykdom 17%

Engraftment
Bare 50% ved aplastisk anemi, ubeslektet giver
Voksne 81%

Komplikasjoner / bivirkninger
Barn, familiegiver: 20% akutt GvHD >2
Barn, ubeslektet giver: 39% akutt GvHD >2
Voksne, ubeslektet giver: 38% akutt GvHD >2

Forfatternes konklusjon
UCBT er et godt alternativ (for barn?) som
trenger allogen stamcelletransplantasjon

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter
sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Vanskelig å evaluere

Andre kommentarer
Dette er en oversiktsartikkel – eller state of
the art – artikkel om UCBT, med en
blanding av et total-materiale med og uten
kontroller og data publisert andre steder
med utvalg av pasienter (barn med HLA-
identisk familiedonor, barn med akutt
leukemi)

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+
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Studie (19):Kurtzberg J, Laughlin M, Graham ML, Smith C, Olson JF, Halperin EC et al. Placental blood as a source of hematopoietic stem cells

for transplantation into unrelated recipients. New England Journal of Medicine 1996; 335(3):157-166.

Hensikt: Beskrive preliminære resultater av 25 konsekutive allogene stamcelletransplantasjoner fra ubeslektet donor

Studiedesign:Pasientserie – fase I

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 25

Mottaker
24 barn
1 voksen

Diagnose
19 malignitet
6 andre

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
Median 171 dager

Data / materiale
Pasienter transplantert med navlestrengsblod
fra New York Blood Center

Statistisk analyse
Kaplan-Meier

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
12 av 25
EFS 7 – 32 mdr etter transplantasjon

Engraftment
23/25

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD >2 9 av 21 evaluerbare

Forfatternes konklusjon
Partiell mismatchet navlestrengsblod fra
ubeslektet giver kan være en alternativ
kilde til hematopoietisk rekonstitusjon.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Liten, og tidlig studie som viser at transplantasjon
med navlestrengsblod fra ubeslektet giver kan utføres
også uten full HLA-uforlikelighet.

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+

Studie (20):Laughlin MJ, Barker J, Bambach B, Koc ON, Rizzieri DA, Wagner JE et al. Hematopoietic engraftment and survival in adult recipients

of umbilical-cord blood from unrelated donors. New England Journal of Medicine 2001; 344(24):1815-1822.

Hensikt: Å vurdere sikkerheten i transplantasjon med ubeslektet navlestrengsblod til voksne

Studiedesign:Pasientserie -resultater med navlestrengsblodtransplantasjon ved 5 ulike amerikanske klinikker

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 68

Mottaker
68 voksne, median alder 31,4 år, median vekt 69
kg.

Diagnose
Malign blodsykdom 54
BM aplasi 13
Medfødt stoffskifte 1

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Hematologisk rekonstitusjon
GvHD
Residiv
Overlevelse
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
22 mnd

Data / materiale
Multisenterstudie –konsekutive fra 5 institusjoner

Statistisk analyse
Kaplan-Meier, logrank eller Wilcoxon

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Overlevelse 19/68 (28%) – 22 mnd
median
EFS 18/68 (26%) - 22 mdr median

Engraftment
90%

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > grad II 33/55
evaluerbare. 32 døde av
komplikasjoner innen 3 mdr etter
transplantasjon.

Forfatternes konklusjon
Transplantasjon med HLA-
mismatchet navlestrengsblod kan
gjennomføres hos voksne. Kan være
et alternativ hvis en HLA-matchet
ubeslektet donor ikke kan identifiseres
raskt (innen 6-8 uker).

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Få pasienter i hver undergruppe

Andre kommentarer
Det går ikke frem av artikkelen hvorledes det gikk
med pasienter i ulike risikogrupper. Ca 60% døde av
komplikasjoner til behandlingen.

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+
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Studie (21):Locatelli F, Rocha V, Chastang C, Arcese W, Michel G, Abecasis M et al. Factors associated with outcome after cord blood

transplantation in children with acute leukemia. Eurocord-Cord Blood Transplant Group. Blood 1999; 93(11):3662-3671

Hensikt: Å beskrive resultater av allogene stamcelletransplantasjoner med navlestrengsblod hos barn med akutt leukemi.

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse av resultater hos pasienter rapportert til Eurocord

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet/familie 42
Ubeslektet 60

Mottaker
102 barn, alder 0,3-15 år: median 5,5 år

Diagnose
Akutt leukemi

Standard risiko 66
Høy risiko 36

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
Akutt og kronisk GvHD
Residiv
TRM
Overall survival (OS)
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
Familie: 4 mdr
Ubeslektet: 14 mdr

Data / materiale
Registerdata

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
2 år overlevelse:
a) familie 39%, b) ubeslektet 30%

2 år EFS:
a) standard risiko 49%, b) høy risiko 8%

Engraftment
Familie 84%
Ubeslektet 78%

Komplikasjoner / bivirkninger
Familie: akutt GvHD > grad 2 41%
Ubeslektet: akutt GvHD > grad 2 37%

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod transplantasjon fra familie
eller ubeslektet navlestrengsblodgiver kan
utføres og helbrede barn med akutt leukemi.
En større studie med relevant kontrollgruppe
må utføres for å trekke en endelig konklusjon.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Veldig dårlige resultater hos pasienter med
langtkommen leukemi, men neppe dårligere enn med
andre alternativer.

Pasientmaterialet inngår trolig i Gluckman 2000 (18).

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+

Studie (22):Locatelli F, Rocha V, Reed W, Bernaudin F, Ertem M, et al. Related unbilical cord blood transplantation in patients with thalassemia

and sickle cell disease. Blood 2003; 101(6):2117-2143.

Hensikt: Vurdere om transplantasjonsrelatert død er lavere ved bruk av navlestrengsblod enn konvensjonell allogen stamcelletransplantasjon med

bruk av HLA-identisk søskendonor ved thalassemi og sigdcelleanemi.

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse av pasienter rapportert til Eurocord

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet 44

HLA-identisk søsken

Mottaker
44 barn, søsken, alder 1-20 år: median 5 år

Diagnose
Thalassemi 33
Sigdcelleanemi 11

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
Overall survival (OS)
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
24 mdr

Data / materiale
Rapporter til Eurocord

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
OS : 100%
EFS thalassemi: 79%
EFS sigdcelle: 90%

Engraftment
38 pasienter

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD 11%

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblodtransplantasjon med HLA-
identisk søstergiver uten sykdom gir gode
resultater ved thalassemi og sigdcelleanemi
hos barn.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Berettiget konklusjon

Gradering av evidens:Evidensnivå 3+
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Studie (23):Ohnuma K, Isoyama K, Ikuta K, Toyoda Y, Nakamura J, Nakajima F et al. Cord blood transplantation from HLA-mismatched

unrelated donors as a treatment for children with haematological malignancies. British Journal of Haematology 2001; 112(4):981-987

Hensikt: Resultater av allogen stamcelletransplantasjon med HLA-mismatched navlestrengsblod fra ubeslektet donor.

Studiedesign:Pasientserie -retrospektivt materiale av pasienter transplantert med giver fra en japansk donorbank.

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 39 - mismatch

Mottaker
I all hovedsak barn, alder 0,5-28 år:
median 3,1 år)

Diagnose
Maligne blodsykdommer

ALL 21
AML 15
CML 1
MDS 1
JMML 1

Kontrollgruppe : Ingen

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Overlevelse (OS)
EFS

Oppfølging: 23,9 mdr

Data / materiale
Rapporter fra transplantasjonssentra
til navlestrengsblodbanken

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
3 år : 49%
EFS, høy risiko 29%, standard risiko 75%

Engraftment
32 av 39

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > grad 2: 13 av 32
Kronisk GvHD 4 av 23 "at risk"

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod med mismatchet ubeslektet
donor kan gjennomføres og kan helbrede en del
barn med leukemi. En større studie med adekvat
kontrollgruppe bør gjøres.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Gradering av evidens: Evidensnivå 3+

Studie (14):Rocha V, Wagner JE, Jr., Sobocinski KA, Klein JP, Zhang MJ, Horowitz MM et al. Graft-versus-host disease in children who have

received a cord-blood or bone marrow transplant from an HLA-identical sibling. Eurocord and International Bone Marrow Transplant Registry

Working Committee on Alternative Donor and Stem Cell Sources. New England Journal of Medicine 2000; 342(25):1846-1854

Hensikt: Å studere allogene stamcelletransplantasjoner med navlestrengsblod fra søsken donor sammenlignet med benmargstransplantasjon, HLA-

identisk søsken.

Studiedesign:Kohortstudie - retrospektiv analyse av data fra Eurocord sammenlignet med IBMTR data i samme tidsperiode

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet 113

HLA-identisk søsken

Mottaker
Barn 113, alder <15 år: median 5 år

Diagnose
Malign 61 (54%)
Ikke malign 52 (46%) - flest medfødt BM-
svikt

Kontrollgruppe
Ja, fra 2052 pas. IBMTR

Endepunkt
Risiko for GvHD

Oppfølging
3 år

Data / materiale
Data rapportert til Eurocord og IBMTR

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Navle BM

2 år OS maligne 46% 55%
3 år OS ikke maligne 86% 84%

Engraftment
Navlestreng: 89%
Benmarg: 98%

Komplikasjoner / bivirkninger
Navle BM

Akutt GvHD > gr II 14% 24%
Kronisk GvHD 6% 15%

Forfatternes konklusjon
Barn som fikk navlestrengsblodtransplantasjon
fra HLA-identisk søsken hadde lavere risiko
for akutt og kronisk GvHD enn barn som fikk
benmarg fra HLA-identisk søsken. Resultatene
rettferdiggjør systematisk oppbevaring av
navlestrengsblod i familier med et barn som er
affisert av en sykdom som kan behandles med
allogen stamcelletransplantasjon.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Artikkelen gir godt grunnlag for forfatternes
konklusjon.

Gradering av evidens: Evidensnivå 2+
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Studie (15):Rocha V, Cornish J, Sievers EL, Filipovich A, Locatelli F, Peters C et al. Comparison of outcomes of unrelated bone marrow and

umbilical cord blood transplants in children with acute leukemia. Blood 2001; 97(10):2962-2971

Hensikt: Sammenligne resultat av transplantasjon med navlestrengsblod, umanipulert benmarg og T-cellerenset benmarg fra ubeslektet giver hos

barn med akutt leukemi.

Studiedesign:Kohortstudie - retrospektiv analyse av data rapportert til Eurocord og andre

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 99

Mottaker
99 barn, alder 2,5-10 år: median 6 år

Diagnose
Akutt leukemi

Kontrollgruppe
Ja, fra Eurocord og andre sentra,
konsekutive pasienter

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Tidlig TRM
Event-free survival (EFS)
Overlevelse (OS)

Oppfølging
Navlestreng : 19 mdr
Benmarg: 30-33 mdr

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
2 år: Navle BM BM,TCD
OS 35% 49% 41%
EFS 31% 43% 37%

Engraftment
Navlestreng 80%
BM 90-96%

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr.2
Navlestreng: 35%
Umanipulert BM: 58%
T-cellerenset BM: 20%

Forfatternes konklusjon
Både navlestrengsblod og BM fra ubeslektet
donor er alternativer for barn med akutt leukemi
som ikke har familiegiver.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Artikkelen gir rimelig dekning for forfatternes
konklusjoner.
Forløp hos pasienter i høyrisikogruppen ikke
eksplisitt angitt.

Gradering av evidens: Evidensnivå 2+

Studie (24):Rubinstein P, Carrier C, Scaradavou A, Kurtzberg J, Adamson J, Migliaccio AR et al. Outcomes among 562 recipients of placental-

blood transplants from unrelated donors. New England Journal of Medicine 1998; 339(22):1565-1577.

Hensikt: Evaluere resultat av navlestrengsblodtransplantasjon med graft fra én biobank

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse av resultater (multisenter)

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 562

Mottaker
460 barn
102 voksne

Diagnose
Leukemi / lymfom 378
Arvelig sykdom 137
Ikke maligne 47

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
Graft failure
GvHD
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
Ett år

Data / materiale
Navlestrengsblod fra New York Blood Bank
Transplantasjoner i ulike sentra.

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log Rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
Vanskelig å få tak i for de ulike
pasientkategorier

Engraftment
402 / 562

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr.2 : 45%
Kronisk GvHD: 25%
218 døde før dag 100

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod fra ubeslektet donor er
en brukbar kilde til hematopoietiske
stamceller for pasienter som ikke har
familiedonor.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Pga materialets størrelse et viktig arbeid. En viktig
basis for andre arbeider som ser mer i detalj på
overlevelsesdata og komplikasjonsdata for ulike
pasient- og sykdomsgrupper.

Gradering av evidens: Evidensnivå 3+
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Studie (25):Rubinstein P, Stevens CE. Placental blood for bone marrow replacement: the New York Blood Center's program and clinical results.

Baillieres Clinical Haematology 2000; 13(4):565-584.

Hensikt: Oppdatering av utvidet pasientgrunnlag fra originalartikkel NEJM 1998

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse av transplantasjonsresultater med navlestrengsblod fra én biobank

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 854

Mottaker
Barn og voksen (185 > 18 år)

Diagnose
Leukemi / lymfom 571
Arvelig sykdom 209
Ervervet 74

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Event-free survival (EFS)
Overlevelse (OS)

Oppfølging
3 år

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log Rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
EFS (3 år):
Arvelige 48%
Leukemi/lymfom 27%
Ervervet 29%

Engraftment
92,7% - lavere hos pasienter >18 år

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr 2: 48%
Kronisk GvHD 31%

Forfatternes konklusjon
Data for ubeslektede
navlestrengstransplantasjoner foreløpig noe
preliminære. HLA betyr noe for akutt GvHD og
andre komplikasjoner, og større HLA-forlik gir
redusert sannsynlighet for EFS.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Resultatene fra leukemi og lymfom transplantasjoner
er ikke spesielt gode. Det er angitt en residivrisiko for
avansert sykdom på ca 50%, og ca 25% hos de med
mindre avansert sykdom. Dette tyder å en EFS hos
pasienter med avansert sykdom på høyden 10-15%.
Over 60% har et event innen 6 mdr.

Gradering av evidens:Evidensnivå: 3+

Studie (26):Sanz GF, Saavedra S, Planelles D, Senent L, Cervera J, Barragan E et al. Standardized, unrelated donor cord blood transplantation in

adults with hematologic malignancies. Blood 2001; 98(8):2332-2338.

Hensikt: Evaluere resultat av CBT med ubeslektet donor med et standardisert kondisjoneringsprogram.

Studiedesign:Pasientserie

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 22

Mottaker
22 voksne

Diagnose
CML: 12 - 6 avansert
ALL: 6 - alle høyrisiko
AML: 3 - 2 høyrisiko
MDS: 1

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
Event-free survival (EFS)
GvHD

Oppfølging
3-45 mdr, median 8 mdr

Data / materiale
Enkeltserie, konsekutive pasienter

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log Rank

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
EFS 1 år: 53%

Engraftment
20/22, en sekundær graftsvikt

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD >2 : 16
Kronisk GvHD: 9 av 10 evaluerbare
TRM d.100: 43%

Forfatternes konklusjon
Preliminære resultater som kan antyde at CBT
med ubeslektet donor kan være et alternativ for
voksne pasienter med hematologisk malignitet
som ikke har benmargs- /blodstamcelledonor.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Få pasienter totalt, få i hver gruppe, kort
oppfølgningstid, ingen kontrollgruppe.

Andre kommentarer
Denne studien er for liten, med for kort observasjons-
tid og for få pasienter i hver gruppe til at den kan
tillegges stor tyngde.

Gradering av evidens: Evidensnivå 3+:
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Studie (27):Wagner JE, Kernan NA, Steinbuch M, Broxmeyer HA, Gluckman E. Allogeneic sibling umbilical-cord-blood transplanation in children

with malignant ann non-malignant disease. Lancet 1995; 346:214-219.

Hensikt: Effekt av navlestrengsblod som kilde til allogene hematopoietiske stamceller for søskentransplantasjon hos barn.

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse av data rapportert til International Cord Blood Registry

Studiekarakteristika

Giver
Beslektet 44

Søskengiver - inntil 3 HLA AGMM

Mottaker
44 barn, alder 0,8-16 år: median 5 år

Diagnose
Malign 25
Ikke malign 19

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
GvHD
Event-free survival (EFS)

Oppfølging
1,6 år median

Data / materiale
Fra sentra i USA og Europa 1988-94

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log Rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
EFS for pasienter med inntil 1 HLA Ag
uforlikelighet:

Malign 46%
Ikke malign 78%

Engraftment
85%

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > grad 2: 3%
Kronisk GvHD: 6%

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod er en adekvat stamcellekilde
for barn med en HLA-identisk eller 1 HLA-
antigens uforlikelig søskendonor med lav risiko
for GvHD.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Heterogent materiale med få pasienter i hver gruppe.

Gradering av evidens: Evidensnivå: 3+

Studie (28):Wagner JE, Barker JN, DeFor TE, Blazar BR, Eide C, et al. Transplantation of unrelated donor umbilical cord blood in 102 patients

with malignant and nonmalignant diseases: influence of CD34 cell dose and HLA disparity on treatment-related mortality and survival. Blood 2002;

100(5):1611-1618.

Hensikt: Å analysere effekten av HLA-uforlik og CD34 dose på engraftment, GVHD, TRM, residiv og overlevelse

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv analyse fra enkeltsenter

Studiekarakteristika
Giver
Ubeslektet 102

Mottaker
>18 år : 22
<18 år: 80

Diagnose
Malign: 65
Ikke malign: 37

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Engraftment
GvHD
TRM
Overlevelse

Oppfølging
2,7 år median

Data / materiale
Single senter

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
2 år: ikke malign 60%

malign, høyrisiko ca 30%

Engraftment
88% (med 5% sekundært graft failure)

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr.2: 39/102
Kronisk GvHD: 9%
TRM 2 år: 35% i gj.snitt, klart lavere enn ved
CD34 dose >2,7 x 105/kg

Forfatternes konklusjon
Dosen CD34 pos. celler i graftet viktig for
resultater, og viktigere enn HLA-uforlik

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Andre kommentarer
Bedre overlevelse ved høyrisk malignitet enn i andre
studier.

Gradering av evidens: Evidensnivå: 3+
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Studie (29):Yu LC, Wall DA, Sandler E, Chan KW, Grayson G, Kletzel M. Unrelated cord blood transplant experience by the pediatric blood and

marrow transplant consortium. Pediatric Hematology & Oncology 2001; 18(4):235-245.

Hensikt: Analyse av 44 konsekutive transplantasjoner med ubeslektet navlestrengsblod over 2 år

Studiedesign:Pasientserie - retrospektiv ubeslektet multisenter

Studiekarakteristika

Giver
Ubeslektet 44

Mottaker
44 barn

Diagnose
Malign 34
Ikke malign 10

Kontrollgruppe
Ingen

Endepunkt
Overlevelse (OS)
Engraftment
Akutt GvHD
Residiv
Død

Oppfølging
45 mdr median

Statistisk analyse
Kaplan-Meier
Log Rank
Cox

Artikkelens resultat og konklusjon

Observert overlevelse
OS: Malign 42%

Ikke malign 54%

Engraftment
36/44

Komplikasjoner / bivirkninger
Akutt GvHD > gr. 2: 44%
Kronisk GvHD: 8/29

Forfatternes konklusjon
Navlestrengsblod fra ubeslektet giver er en
adekvat stamcellekilde for barn som trenger
allogen stamcelletransplantasjon for malign eller
ikke-malign sykdom.

Kvalitetsvurdering og kommentar

Vurdering av kvalitet og validitet etter sjekkliste
Kvalitetsklasse + (middels kvalitet)

Statistisk vurdering
Lite materiale og heterogent

Andre kommentarer
Inndeling i lav- og høyrisk pasienter mangler

Gradering av evidens: Evidensnivå 3+

Holdbarhet av stamceller i nedfrosset tilstand
Ettersom terapeutisk bruk av stamceller fra navlestrengsblod er en relativt ny metode,
finnes det begrenset erfaring i forhold til navlestrengsblodstamcellenes holdbarhet i
nedfrosset tilstand. Litteraturgjennomgangen har ikke identifisert publikasjoner som har
dokumentert oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av blod / celler med hensyn til klinisk
effekt. Dette var heller ikke å vente fordi denne type stamcelletransplantasjoner ikke har
vært i praktisk bruk lenge nok til at slike studier kunne foreligge. Slike studier vil først
kunne gjøres retrospektivt etter at aktiviteten har pågått i mange år. 

Gruppen har imidlertid identifisert en publikasjon som har undersøkt kvaliteten på
navlestrengsblod som har vært lagret fra 8 uker og opp til 15 år med hensyn til utbytte
av celler, viabilitet og klonogen kapasitet (82). Resultatene viste et mediant celletap på
20% og at stamceller i materiale som hadde vært lagret i 15 år (8 givere) hadde beholdt
sitt klonogene potensiale målt med standard dyrkingstester. Disse resultatene er ikke
sammenholdt med kliniske data.

Publiserte resultater fra stamcelletransplantasjoner av ”langtidsoppbevart” frosset
navlestrengsblod så langt tyder imidlertid ikke på dårligere overlevelse eller økte
komplikasjoner sammenlignet med navlestrengsblod som er brukt umiddelbart etter
høsting eller hvor oppbevaringstiden i fryser har vært kort. 

Erfaringer fra transplantasjon med autologe blodstamceller fra benmarg samt erfaring
med slike stamceller i laboratoriet tyder på at blodstamceller beholder sin kvalitet i
minst 8 år (83), men erfaring med nedfrosne celler generelt tilsier at cellene vil miste sin
viabilitet over tid. Det vil derfor bli viktig å måle viabiliteten av cellene etter opptining
som et surrogat mål på holdbarheten av stamcellene i frosset tilstand. I tillegg blir det
økende viktig å sette opp funksjonelle tester på cellenes kvalitet før de anvendes i en
transplantasjon.
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Oppsummering og syntese
Validiteten til de inkluderte studiene som besvarer klinisk effekt av transplantasjoner
med stamceller fra navlestrengsblod er rangert til evidensnivå 2+ (kohortstudier) og
evidensnivå 3+ (pasientserier). Alle kohortstudier omfatter
navlestrengsblodtransplantasjoner på barn. Samlet dokumentasjonen for effekten av
navlestrengsblodtransplantasjon til barn har således moderat utsagnskraft (evidensstyrke
C). Siden resultater fra navlestrengsblodtransplantasjoner til voksne bare foreligger
publisert som pasientserier, har samlet dokumentasjon for effekt hos voksne svak
utsagnskraft (evidensstyrke D).

Med disse reservasjoner i forhold til dokumentasjonens utsagnskraft kan kliniske
resultater av navlestrengsblodtransplantasjoner oppsummeres som følger: 

Allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet navlestrengsblod kan være et
potensielt kurativt alternativ til transplantasjon med blod- eller benmargsstamceller hos
pasienter, spesielt barn, med visse sjeldne benmargssykdommer der det ikke finnes gode
alternative behandlingsmetoder og ved leukemier med høy risiko for tilbakefall og død
uten transplantasjonsbehandling, der det ikke kan identifiseres en akseptabel giver av
blod- eller benmargsstamceller innen rimelig tid. Behandlingen vil bare helt unntaksvis
kunne overveies hos voksne pasienter.

Resultater av transplantasjon med navlestrengsblod fra søsken til barn med kjent malign
blodsykdom eller alvorlig benmargssvikt ser ut til å være likeverdig med transplantasjon
med blod- eller benmargsceller med samme vevstypeforlikelighet.

Litteraturgjennomgangen har ikke identifisert studier som besvarer hva som er
dokumentert oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av blod / celler med hensyn til klinisk
effekt.



Diskusjonen om nedfrysing av og transplantasjon med stamceller fra navlestrengsblod
kan deles i to hoveddeler, nemlig dokumentasjonen av behandlingens effekt og dermed
indikasjonsområde – og om den praktiske gjennomføring av høsting, prosessering,
nedfrysing, oppbevaring og utlevering til transplantasjonsbruk av stamcellene. Dette
kapitlet diskuterer indikasjonsstillingen på grunnlag av litteraturstudiene og gjengse
indikasjoner for stamcelletransplantasjoner og fokuserer på det som må anses som
etablert indikasjon i dag.

Autologe navlestrengsblodtransplantasjoner
Det finnes ingen publisert erfaring med autologe navlestrengsblodtransplantasjoner.
Følgelig foreligger det intet faglig grunnlag som kan besvare spørsmål om terapeutiske
effekter og resultater / manipulering av produktet i form av f eks genmodifisering. I
denne sammenheng bør det påpekes at nedfrysing av navlestrengsblod fra nyfødte er
teknisk nokså enkelt og derfor gjennomførbart. Slik nedfrysing praktiseres verden over,
men er hittil i liten grad utført i Norge. 

Manglende publiserte resultater ved autolog bruk kan til dels forklares ved at metoden er
forholdsvis ny. Bruk av nedfrossete stamceller fra navlestrengsblod fra nære slektninger
(beslektet giver), og etablering av biobanker med nedfrosset stamcelle-enheter med
mulighet for søk i registre etter egnet ubeslektet giver, har bare vært et aktuelt tilbud til
transplantasjon i vel 10 år. Selv om biobankene teller omtrent 100 000 enheter, og over
2000 allogene transplantasjoner er rapportert (2), er autologe
navlestrengsblodtransplantasjoner ennå ikke beskrevet eller dokumentert. Autolog
transplantasjon forutsetter at stamceller fra pasientens navlestrengsblod ble høstet ved
fødselen for kryo-oppbevaring, samt at pasienten har en sykdom der behandling med
hematopoietiske stamceller er dokumentert å ha en effekt eller der det er god grunn til å
tro at behandlingen er effektiv. Stamcellene må ikke være affisert av sykdommen de er
ment å kurere. Beregninger beheftet med stor usikkerhet antyder at et nyfødt barn som
får sitt navlestrengsblod tappet har 0.005% sjanse for fremtidig å kunne trenge (egne)
stamceller til behandling av sykdom (84).

Allogene navlestrengsblodtransplantasjoner
Det er ikke publisert noen prospektive, randomiserte studier der man har sammenlignet
navlestrengsblodtransplantasjon og transplantasjon av blod- eller benmargsceller med
tilsvarende vevstypeforlikelighet. Per i dag er det ikke realistisk å forvente at effekten av
navlestrengsblodtransplantasjoner med ubeslektet giver skal kunne dokumenteres i en
randomisert studie. En placebokontrollert studie kan ikke utføres hos denne type
pasienter, som trenger aggressiv behandling. Det er også lite sannsynlig at det vil bli
gjort noen randomisert studie mellom bruk av navlestrengsblod med ubeslektet voksen
giver versus familiegiver med opptil tre antigen mismatch.

Det foreligger heller ingen kohortstudier med prospektiv design og ideell
kontrollgruppe. Derimot er det publisert enkelte ”retrospektive” kohortstudier med
historiske kontroller og en rekke større og mindre pasientserier.
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6. Vurdering av effekt – diskusjon



Dokumentasjonsgrunnlaget for rapporten består av et utvalg av slike studier med
akseptabel kvalitet, og omfatter pasienter transplantert med navlestrengsblod fra New
York Cord Blood Centre, pasienter transplantert og rapportert til Eurocord, og erfaringer
fra enkeltsentra. Det er vanskelig å klarlegge i hvilken grad de samme enkeltpasienter
har gått inn i de ulike studiene.

Det nærmeste man så langt er kommet med hensyn til en prospektiv studie er å
registrere pasienter på det tidspunkt det er klart at det er indikasjon for allogen
stamcelletransplantasjon og pasienten ikke har søskengiver. Deretter følges pasientens
forløp frem til og etter transplantasjon enten med blod- eller benmargsceller,
navlestrengsblod fra ubeslektet giver, eller blod- eller benmargsceller fra familiegiver
med inntil tre vevsantigeners uforlik. Hensikten er å forsøke å finne ut hvilken strategi
som er best for å oppnå et godt behandlingsresultat. Studien som planlegges innenfor
EBMT kan illustreres i følgende flytskjema (Figur 6.1):

Figur 6.1

I de inkluderte studiene er det gjort forsøk på å sammenligne behandlingsformene, enten
ved hjelp av historiske kontroller, eller med data fra internasjonale
benmargstransplantasjonsregistre med retrospektiv metodikk. En svakhet med en stor
del av transplantasjonslitteraturen er at den ikke er populasjonsbasert og at
seleksjonsprosessen frem til transplantasjon er uklar. I litteraturen om
navlestrengsblodtransplantasjoner foreligger det ingen informasjon om pasienter der det
ble startet søk, men ikke funnet giver,eller om pasienter der giver ble funnet, men
transplantasjon ikke utført. Man vet derfor lite om hos hvor mange det ble forberedt
navlestrengsblodtransplantasjon, dvs antallet og typen pasienter der det ble startet søk,
og hvor mange som i virkeligheten nådde frem til transplantasjon. Figur 6.2 illustrerer
praksis vedrørende allogen stamcelletransplantasjon med navlestrengsblod opp mot
rapportering av resultater.
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Figur 6.2

Informasjon om anslagsvis 2000 pasienter som har gjennomgått allogen
stamcelletransplantasjon med navlestrengsblod, fra familiegiver og med ubeslektet
giver, foreligger fra de inkluderte arbeider. Flertallet av transplantasjonene er utført på
barn, omtrent 1600. Omlag 20% av pasientene i de inkluderte arbeidene er voksne. De
aller fleste transplantasjoner er utført ved ondartet blodsykdom, dvs ved leukemier og i
all hovedsak akutte leukemier. 

I de sammenlignende studier som er gjort med navlestrengsblodtransplantasjoner har
man valgt å splitte opp pasientene med malign blodsykdom i standard og høyrisiko
grupper. Denne inndelingen er stort sett basert på om pasienten er i første og annen
remisjon (standard risiko) respektive senere remisjon eller ikke remisjon (høy risiko).
Dette er viktig detaljinformasjon, men har betydelige svakheter. Det finnes en rekke
variabler, særlig for pasienter i første remisjon, som kan skille mellom lav, standard og
høy risiko for tilbakefall. Særlig dreier det seg om klonale kromosomforandringer i
benmargsceller på diagnosetidspunktet. Denne informasjonen mangler i stor grad i
litteraturen om navlestrengsblodtransplantasjoner. Den ville ha vært verdifull for å
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vurdere hvor sterk indikasjonen for navlestrengsblodtransplantasjon egentlig var i
utgangspunktet. Den samme argumentasjonen kan for så vidt fremføres for mye av
litteraturen om andre typer allogen stamcelletransplantasjon. Man må anta – men vet
ikke – at de behandlende leger har ment at de pasienter som er transplantert med
navlestrengsblod i første remisjon hadde høy risiko for tilbakefall. 

Videre er det sannsynlig at man ikke har funnet egnet giver i familien og heller ikke i de
internasjonale benmargsgiverregistrene innen rimelig tid til flertallet av de som er
transplantert med ubeslektet navlestrengsblodgiver. I praksis vil dette kunne gjelde for
kanskje ca 20% av pasienter der en mener det er god indikasjon for transplantasjon.
Dette gjelder pasienter i annen eller senere remisjon av akutte leukemier, noen få
pasienter i senere stadium enn første kroniske fase av kronisk myelogen leukemi – og
noen få pasienter med sjeldne, ikke maligne benmargssykdommer. 

De pasientseriene som er publisert viser at risikoen for alvorlige komplikasjoner med
navlestrengsblodtransplantasjon er betydelig. Hvor alvorlige de er sammenlignet med
allogen stamcelletransplantasjoner med familiegiver eller ubeslektet giver av benmarg
eller perifert blod må belyses nærmere. Den viktigste og alvorligste komplikasjon er
manglende engraftment. Ved transplantasjoner av stamceller fra benmarg eller perifert
blod med familiegiver / ubeslektet giver er denne risiko under 5% med de
vevstypeforlikelighetskrav som stilles, mens den ved navlestrengsblodtransplantasjon er
10-20%. Denne forskjellen skyldes vesentlig det lave antall celler / stamceller per enhet
navlestrengsblod. Manglende engraftment fører til at pasientene dør av benmargssvikt
etter noen måneder, og det er antagelig bare unntagelsesvis at de kan reddes ved tilførsel
av ytterligere stamceller. Risikoen for utilstrekkelig engraftment er avhengig av antall
transplanterte celler i forhold til kroppsvekt og således klart større hos voksne enn hos
barn.

For ubeslektet giver, og sammenlignbar A, B og DR uforlikelighet, ser risikoen for akutt
GvHD ut til å være mindre ved navlestrengsblodtransplantasjoner enn ved
transplantasjon med stamceller fra benmarg eller perifert blod, i hvert fall hos barn. Det
betyr at man raskere kan finne en akseptabel giver for transplantasjoner av
navlestrengsblod hvis transplantasjon må skje raskt. Siden det er større tidlig-mortalitet
(før dag 100) ved bruk av navlestrengsblodtransplantasjoner enn ved ubeslektet blod-
eller benmargstamcelletransplantasjoner, dvs. færre pasienter «at risk», er det
vanskeligere å direkte sammenligne risiko for kronisk GvHD.

Det er ikke publisert livskvalitetsstudier etter allogen stamcelletransplantasjon med
navlestrengsblod.

Hvis man konsentrerer oppmerksomheten om resultatene av navlestrengsblod-
transplantasjon med ubeslektet giver om såkalte høyrisikopasienter, viser disse en ettårs
estimert sykdomsfri overlevelse på om lag 15% hos barn, og enda lavere hos voksne.
Hvor god 5 års overlevelsen / 5 års residivfri overlevelse er vet vi lite om ut fra den
litteratur som har vært tilgjengelig. 

Det er av betydning å nevne enkelte forhold rundt allogen stamcelletransplantasjon for
maligne sykdommer i forhold til annen behandling. For det første er det mulig at
allotransplantasjon får en mindre fremtredende plass enn i dag på grunn av medisinske
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fremskritt. Et eksempel på dette er sykdommen kronisk myelogen leukemi der
tyrosinkinasehemmeren Imatinib mesylat i løpet av få år har endret behandlingen totalt
og ført til en sterk reduksjon i transplantasjonsbehandling av denne sykdommen. Om
dette vil holde på lengre sikt er ukjent. Også ved akutte leukemier har konvensjonell
behandling – hvert fall i tidligere fase av sykdommene – blitt bedre, slik at
transplantasjonsbehandling mange steder blir brukt mindre enn før.
Transplantasjonsbehandling i første remisjon av akutt leukemi med ubeslektet giver er
bare aktuelt for såkalte høyrisikopasienter. Det vil være færre enn 10 voksne i Norge per
år. Pasienter i annen eller senere remisjon samt kronisk myelogen leukemi med
manglende respons på Imatinib, eller i sent sykdomsforløp, vil være kandidater for
transplantasjon med ubeslektet giver. 

Om man hos voksne kan akseptere en om lag 20% estimert risiko for manglende
engraftment er kontroversielt i fagmiljøet. Det kan neppe aksepteres for pasienter med
over 40-50% sjanse til å bli helt friske med konvensjonell behandling, men antagelig
lettere for pasienter i et stadium av sykdommen der sjansene for å bli helbredet uten
transplantasjon og dø i løpet av få måneder er respektive 0 og henimot 100%. Dette er
avveininger som er vanskelige og bør skje i åpent samarbeide mellom innsiktsfullt
fagpersonell, pasienten og nærmeste pårørende. 
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Dagens praksis i norske sykehus
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte drives i dag på alle
universitetssykehusene. De viktigste indikasjonene er lymfomer og myelomatose. Ved
solide kreftsvulster drives virksomheten bare i svært begrenset grad etter at det ble klart
at høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved utbredt brystkreft ikke kunne
anbefales ut fra resultat av randomiserte studier. 

Allogene stamcelletransplantasjoner drives i Norge bare ved Seksjon for
blodsykdommer, Medisinsk avdeling og ved Barneklinikken, Rikshospitalet. Det finnes
for så vidt kompetanse til å starte opp transplantasjoner ved Haukeland sykehus, men
forutsetningen er at det finnes ressurser til dette. Det norske programmet for allogene
stamcelletransplantasjoner fastlegges av et rådgivende utvalg for allogene
stamcelletransplantasjoner som består av representanter fra seksjonene for
blodsykdommer samt de onkologiske avdelingene ved alle universitetssykehusene og
representanter for laboratorier og det kliniske miljøet ved Rikshospitalet. Det drives
transplantasjoner med familiegiver og med ubeslektede giver, der giveren identifiseres
gjennom internasjonale benmargsgiverregistre. Søknad etter giver kanaliseres gjennom
gruppen til Det norske benmargsgiverregisteret, lokalisert ved Institutt for immunologi,
som har kontakt med det internasjonale nettverket for potensielle stamcellegivere,
inkludert Netcord. Det er i dag registrert mer enn 8 millioner frivillige stamcellegivere i
de internasjonale registrene. 

Stamcelletransplantasjonsvirksomheten i Norge har i alle år vært drevet innenfor
internasjonalt aksepterte indikasjoner og det har bare i liten grad vært gjennomført
transplantasjoner på utprøvende indikasjoner og/eller med utprøvende metoder, fordi det
har manglet ressurser til dette. Behovet for transplantasjoner på disse etablerte
indikasjonene er i Norge i dag i størrelsesorden 50-60 allogene stamcelletransplanta-
sjoner per år, hvor 15-20 av disse er barn. Alle norske pasienter som er aktuelle for
allogen stamcelletransplantasjon diskuteres i den rådgivende gruppen. Det er ikke
forventet at antallet vil øke, snarere vil det muligens i en periode gå litt ned. Dette
skyldes blant annet at man har tatt i bruk et nytt medikament ved kronisk myelogen
leukemi (tyrosinkinasehemmeren Imatinib mesylat) som gir meget god respons, men i
hvilken grad det eventuelt forlenger overlevelsen / holder sykdommen i sjakk år etter år
vet vi per i dag ikke. Det har også skjedd fremskritt i den konvensjonelle behandlingen
av akutte leukemier, som gjør at transplantasjon i tidlig fase av sykdommen antagelig vil
gå noe ned de nærmeste år. 

På den annen side er det slik at nye transplantasjonsmetoder (såkalte ”mini-
transplantasjoner”) der man benytter mindre kraftige forbehandlingsregimer enn ved
rutinetransplantasjoner, samt transplantasjoner med større grad av HLA-uforlik ved
akutte myelogene leukemier etter spesielle forbehandlingsregimer har gitt lovende
resultater. Slik behandling er under utprøving i hele den vestlige verden og til en viss
grad også i Norge. Dette kan føre til en betydelig økning i aktiviteten, hvis de viser seg
så effektive som mange håper.
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Tidvis har det vært nødvendig å sende pasienter til utlandet på grunn av
kapasitetsmangel. De siste årene har dette i hovedsak skyldtes personalmangel, særlig på
sykepleiersiden. I 2002 ble det sendt 17 pasienter (voksne og barn) til behandling i
Sverige. Disse pasientene ble behandlet for den såkalte «Utenlandsmilliarden» mens de
var i Sverige. Etter tilbakekomsten er de blitt behandlet i regi av Rikshospitalet, og en
del av dem har hatt behov for innleggelser på grunn av komplikasjoner. Alle disse
transplantasjonene har skjedd på etablert indikasjon og har vært innenfor det norske
allogene transplantasjonsprogrammet.

Rikstrygdeverket har refundert utprøvende transplantasjonsbehandling i utlandet for et
begrenset antall pasienter etter søknad fra enkeltpasienter sammen med sin behandlende
lege. Disse pasientene er ikke henvist gjennom det rådgivende utvalget for allogen
stamcelletransplantasjon, som har ment at disse behandlingene foreløpig må anses som
utprøvende / eksperimentelle. En del av sakene har vært behandlet i gruppen, som har
avgitt uttalelser overfor Rikstrygdeverket.

Når det gjelder transplantasjoner med navlestrengsblod alene er dette så vidt gruppen vet
ennå ikke utført i Norge. Gruppen er kjent med at det er utført en familietransplantasjon
med benmarg supplert med navlestrengsblod hos et barn. Gruppen kjenner ikke til at
pasienter er blitt henvist til utlandet for at slik behandling skal kunne gis. Bortsett fra at
det benyttes en annen stamcellekilde skjer stamcelletransplantasjon med navlestrengsblod
på prinsipielt samme måte som ordinære allogene stamcelletransplantasjoner, med de
samme potensielle bivirkninger og komplikasjoner.

Det er frosset ned navlestrengsblod med tanke på mulige familietransplantasjoner i noen få
tilfeller i Norge. Ved Rikshospitalet er det etablert rutiner ved nedfrysning av
navlestrengsblod for familier med søsken eller foreldre med kjent blodsykdom, som kan
behandles med allogen stamcelletransplantasjon og der navlestrengsblod kan være aktuelt
å benytte, forutsatt tilfredsstillende vevstypeforlikelighet. Dersom behov for
transplantasjon med ubeslektet navlestrengsblodgiver skulle oppstå, kan Norge uten
problemer kjøpe navlestrengsblod i utlandet. Gjennom det norske benmargsgiverregisteret
har Norge tilknytning til det internasjonale nettverket av biobanker for navlestrengsblod,
der NETCORD har en sentral plass.
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Organisatoriske forhold
Navlestrengsblodbanker er behandlingsbiobanker med strenge krav til kvalitetsovervåking
og logistikk. Bankene må organiseres i henhold til Lov om biobanker.

Rekruttering
Gravide kvinner må eventuelt forespørres om de er villige til å ’avgi’ navlestrengsblod i
god tid før forløsning. Det må gjøres klart hvilke forpliktelser som følger med en slik
donasjon spesielt med tanke på testing og oppfølging av barnet i 6 måneder. Det må
gjøres klart hvilke tilbakemeldinger moren vil få når resultater av testingen foreligger.
Det må også forklares hvilke forutsetninger som gjelder i forhold til privat/almen bruk
av navlestrengsblodet. En dansk undersøkelse viste at 89% av de spurte, ville donere
navlestrengsblod (85). Det må gjøres klart at de som ikke donerer navlestrengsblod, vil
få samme behandling ved forløsning og samme rett til stamcelletransplantasjon hvis
dette skulle bli nødvendig. Mor må ha gitt skriftlig informert samtykke til høstingen.

Innsamling
Navlestrengsblod høstes av personell som er til stede i fødeavdelingen, først og fremst
av jordmødre. Blodet blir merket, og prosesseringen bør starte innen 48 timer etter
høsting. Prosessering trenger derfor ikke utføres på samme sted som høstingen (6).
Merkingen må være personidentifiserbar inntil 6 måneder etter høsting. Da foreligger
svar på infeksjonstesting av mor og barn, og på dette tidspunktet evalueres barnets
helsetilstand i forhold til om blodet kan brukes. Deretter kan blodet avidentifiseres, men
det må være mulig å koble produktet til givers identitet hvis giver på noe tidspunkt
ønsker å trekke sitt samtykke, eller hvis det blir snakk om autolog bruk av produktet.
Nedfrysning av de enkelte enheter for oppbevaring i store biobanker kan være
plasskrevende. For ytterligere beskrivelse av isolering og nedfrysning av
hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod, se Kap 3. (Innledning).

Bruk av navlestrengsblodstamceller
Biobanken må ha en nøyaktig oversikt over alle porsjoner navlestrengsblod og HLA
type for hver porsjon stamceller. Det gjøres computerbaserte søk i databasen for
biobanken og ved funn av forlikelig navlestrengsblod, må enheten fysisk identifiseres og
sendes i flytende nitrogen til stedet der transplantasjonen finner sted. Cellene tines
umiddelbart før transplantasjon. DMSO kan fjernes ved vask av cellene eller infunderes
sammen med cellene. Det gjøres viabilitetstesting og mikrobiologisk kontroll av
produktet i forbindelse med infusjon. Produktet skal testes for innhold av viable CD34+
stamceller og kan testes for antall kolonidannede celler. I forhold til langtidseffekt, må
man vite om produktet inneholder celler som har evne til langtids rekonstitusjon av
benmargen. Slike tester kan gjøres i spesielle cellekulturer. Ved langtidsoppbevaring av
cellene, er det sannsynligvis riktig og viktig å gjøre slike kvalitetskontroller. Kravet til
kvalitetskontroller må gjøres gjeldende for biobanker i privat og offentlig regi og
dokumentasjon av kvalitetskontrollene må være tilgjengelig for tilsynsmyndighet av
biobankene. Selve transplantasjonen likner en blodtransfusjon der produktet vanligvis
infunderes gjennom sentralt venekateter.

Erfaringer fra etablering av flere biobanker, eksempelvis Bristol Cord Blood Bank (86)
og Finlands Røde Kors Navlestrengsblodbank, er at disse biobankene er svært kostbare
å etablere og vedlikeholde og at relativt få produkter hittil er brukt i
pasientbehandlingen.
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Økonomiske aspekter
Siden transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod ennå ikke er utført i Norge, har
man ikke noen konkrete estimater på hvor mye en navlestrengsblodtransplantasjon vil
koste ved norske sykehus. Hvilke kostnader slike transplantasjoner medfører, er
avhengig av hvilke typer biobanker man benytter som kilde for stamceller: 
1. Private biobanker med navlestrengsblod forbeholdt privat/familiær bruk
2. Nasjonal biobank med navlestrengsblod til allmenn bruk
3. Internasjonale biobanker som man kjøper enheter av navlestrengsblod fra, slik man

gjør med stamceller fra benmarg og perifert blod gjennom giver-registre i dag
4. Nasjonal/regional biobank med navlestrengsblod fra en utvalgt gruppe, der giveren og

dens nære familie har antatt høy risiko for sykdom og der biobanken er ment å øke
tilgangen på vevsforlikelig giver

I det følgende er oppsummert det som har vært mulig å fremskaffe av informasjon om
kostnader på navlestrengsblod for de fire alternative biobankene. Denne vurderingen av
kostnader går ikke inn på effektene av de forskjellige intervensjonene og de alternative
måtene å kombinere disse på, og er i så henseende ikke en økonomisk evaluering som
kan brukes i prioriteringssammenheng.

Bruk av biobanker – ulike kostnader
Indikasjon for bruk av navlestrengsblod krever avklaring i forhold til følgende
spørsmålsstillinger:
• Skal transplantasjon av benmarg og/eller perifert blod være foretrukket foran

stamceller fra navlestrengsblod?
• Skal transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod være likestilt med de andre

metodene?
• Skal transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod være foretrukket foran de

andre metodene?
• Skal transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod være foretrukket foran de

andre metodene for enkelte utvalgte pasientgrupper (f.eks. barn versus voksne,
pasienter med vevsidentisk eller nær vevsidentisk giver versus giver med større grad
av vevsuforlikelighet, pasienter med spesifikke indikasjoner osv.)?

Disse spørsmålene er viktige fordi de har betydning for det antall givere man behøver
for å kunne dekke det medisinske behovet for navlestrengsblodtransplantasjon.
Mottakergruppens potensielle størrelse er avgjørende for kostnadene ved etablering av
en eventuell navlestrengsbiobank, i tillegg til kjøp fra og søk i internasjonale biobanker
og registre. 

Hvilken av strategiene som skal foretrekkes er først og fremst avhengig av hvilken
transplantasjonsmetode som er mest effektiv. Dersom metodene har relativt lik effekt,
vil kostnader for de forskjellige metodene også påvirke valg av strategi.

Kostnadene i forbindelse med transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod,
benmarg og perifert blod, er forskjellige på svært få punkter. Mens transplantasjon og
behandling etter transplantasjon stort sett er de samme for alle tre metodene, er
prosedyrene før behandling ulike. For det første, mens biobanker oppbevarer
navlestrengsblod, har man for benmarg og perifert blod registre over potensielle givere.
I utgangspunktet er det vesentlig dyrere å vedlikeholde banker med biologisk materiale
enn å vedlikeholde registre. På den annen side, tar det adskillig kortere tid å hente frem
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en enhet med navlestrengsblod enn å identifisere og klargjøre en giver av benmarg eller
perifert blod. Navlestrengsblodenheten ligger klar i biobanken og man trenger kun å
finne en passende enhet, gjøre konfirmerende testing, frakte den og tine den opp. For
benmarg og perifert blod, må man derimot søke etter giver, gjøre konfirmerende testing,
høste og transportere. Det er derfor rimelig å anta at kostnadene forbundet med å skaffe
en enhet er mindre ved navlestrengsblod, blant annet fordi det i forbindelse med høsting
av benmarg og perifert blod påløper betydelige kostnader man slipper ved
navlestrengsblod. 

En forenklet oversikt over hendelsesforløpet for de ulike transplantasjonsmetodene er
illustrert under: 

Bruk av én transplantasjonsmetode fremfor en annen vil normalt bare være aktuelt der
man har dokumentert at de ulike metodene har forskjellig effekt. Hvis
transplantasjonsmetodene har omtrent samme effekt, er det en mulig strategi å søke i
alle tilgjengelige registre og biobanker til man finner egnet giver. Når potensiell giver
identifiseres, uavhengig av hvilken metode det måtte være, velger man denne. I et slikt
tilfelle vil tilsvarende hendelsesforløp se ut som følger:

Det ble foretatt litteratursøk etter kilder som beskriver de fire alternative biobankene. I
det følgende har man oppsummert det som er funnet, samt forsøkt å belyse de spesifikke
kostnadene som påløper og hvor stort pasientgrunnlag man for tiden opererer med og
kan forvente i tiden fremover. 

Privat biobank forbeholdt privat/familiær bruk (alternativ 1)
Da bakgrunnen for denne rapporten blant annet er at et kommersielt firma ønsker å tilby
stamcellelagring fra navlestrengsblod til privat/familiær og ikke allmenn bruk, er det
naturlig å trekke frem dette firmaet som et eksempel i denne situasjonen. Per 31.mars
2003, var stamceller fra navlestrengsblod fra 12 forskjellige nyfødte (i Norge) sendt av
dette firmaet til privat lagring i Tyskland*. Ytterligere 10 par hadde bestilt høsting av sitt
barns navlestrengsblod samme vår. Prisene firmaet tilbyr sine kunder er blant annet
gjengitt på deres nettsider (87):
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• Innsamling, transport og behandling: kr 5500,-
• Lagring og oppbevaring for de første 20 årene: kr 9900,-
Totalt tilbyr altså firmaet innsamling, transport, behandling og oppbevaring i 20 år for 
kr 15400,-.

Det har lyktes å finne priser på tilsvarende tjenester hos 26 forskjellige kommersielle
aktører i andre land (primært Nord-Amerika og Europa), og det viser seg at disse ligger i
omtrent samme størrelsesorden (ca. kr 12 000 – 35 000). Spesielt i USA er
reklameringen for nedfrysninger av barns navlestrengsblodstamceller svært aktiv og det
forekommer ofte at reklamen er både mangelfull og feilaktig. Blant annet opplyses det
om mulige effekter på tilstander som foreløpig ikke behandles med
stamcelletransplantasjon, men hvor det antas at transplantasjon vil være en fremtidig
behandlingsmetode (se Kap 8).

Nasjonal biobank med stamceller fra en representativ gruppe (alternativ 2)
Kun én publikasjon omtaler på en systematisk måte kostnadene forbundet med en
nasjonal biobank for navlestrengsblod (11). Dette er en kanadisk rapport om de tre
eksisterende metoder for transplantasjon av allogene stamceller (benmarg, perifert blod
og navlestrengsblod). Dette er eneste kilde som også økonomisk sammenligner alle tre
metodene for transplantasjon av stamceller. Det tas utgangspunkt i at det hvert år er 200
pasienter som trenger transplantasjon av stamceller i Canada. Av disse antar man å finne
passende giver for 120. Man antar samtidig at det behøves 425 000 potensielle givere
for å dekke det årlige kanadiske behovet for stamceller. Det er viktig å merke seg at man
her antar, på bakgrunn av publisert litteratur, at stamceller fra navlestrengsblod har et
”hylleliv” på 10 år (se Kap 5). Det som inngår i analysen er hovedsakelig kostnader
forbundet med rekruttering av givere, innsamling, oppbevaring, behandling og testing av
innsamlede enheter, samt selve transplantasjonen.

Kostnad per mottaker per transplantasjon beregnes til 270 681 CAD for benmarg, 
273 044 CAD for perifert blod og 410 130 CAD for navlestrengsblod, alt inkludert. Det
er gjort diverse sensitivitetsanalyser, men de fleste konkluderer at transplantasjon av
stamceller fra navlestrengsblod er dyrere enn de andre alternativene. Dette skyldes i
hovedsak at drift av en egen navlestrengsbiobank utgjør en større kostnad enn registre
over potensielle givere. Det er imidlertid verdt å merke seg de sensitivitetsanalysene
som endrer denne konklusjonen. Hvis man antar at det bare trengs 100 000 givere for å
dekke det kanadiske behovet for stamceller, blir kostnadene redusert til henholdsvis; 193
868 CAD, 196 231 CAD og 225 640 CAD. Altså er ikke konklusjonen om kostnader
like klar lenger, særlig ikke med tanke på at man i en annen sensitivitetsanalyse antar at
man for navlestrengsblod finner passende giver for mer enn 120 av de totalt 200
pasientene som har behov for stamcelletransplanstasjon. Hvis man antar at alle 200
potensielle mottakere finner en giver, betyr det at kostnadene kan antas å synke med
omtrent 10%. Nedenfor følger en oversikt over de sensitivitetsanalyser som er gjengitt i
denne rapporten (alle kostnader i kanadiske dollar (CAD)).
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Forfatterne fra den ovennevnte rapporten har også utgitt en artikkel i forbindelse med
sitt arbeid (88). I denne er tallene i hovedsak de samme, men forfatterne har i tillegg tatt
med estimater som baserer seg på at det kanadiske behovet bare er 6000 givere
(istedenfor 425 000). I dette tilfellet er kostnaden per mottaker omtrent identisk for alle
tre metodene (henholdsvis 171 214 CAD, 173 577 CAD og 172 047 CAD). Estimatet på
6000 givere er imidlertid tvilsomt, da dette bygger på en italiensk kilde (nå nedlagt
internettadresse), som anslår at det trengs 50 givere per mottaker for å finne passende
giver (i (11) har man basert seg på at det trengs ca. 2500 givere per mottaker for å finne
passende giver til et tilstrekkelig antall).

Ytterligere tre artikler som omhandler biobanker med navlestrengsblod er publisert
(85,86,89). Den ene av disse (89) ser, i likhet med den kanadiske rapporten (11), på
muligheten for at navlestrengsblod skal dekke det nasjonale (her: italienske) behovet for
stamceller. Her har man imidlertid basert seg på at man trenger kun 36 potensielle givere
per mottaker, noe som virker urealistisk lavt i forhold til det som ellers er publisert (se
over). De to siste artiklene (85,86) ser kun på kostnadene ved høsting og oppbevaring av
stamceller fra navlestrengsblod, og ikke bruk. I så måte er dette artikler som ikke har til
formål å bestemme strategi, men snarere belyse kostnadene ved opprettelse av en
nasjonal bank med stamceller fra navlestrengsblod. Det er stor diskrepans mellom
kostnadsanslagene i disse to artiklene og det er uvisst hvilken av disse som gir det beste
anslaget. Det er ikke tatt hensyn til diskontering i noen av disse to artiklene. Den ene
artikkelen (85) antar forøvrig at enhetene kan oppbevares i 75 år, selv om man i dag ikke
kan si noe sikkert om oppbevaring av stamceller fra navlestrengsblod utover vel 10 år.
Det mest sannsynlige anslaget (86) var på 285 GBP første år og 168 GBP de påfølgende
årene.

For å oppsummere kan man si at det eksisterer flere estimater på kostnadene ved en
nasjonal biobank. Det er imidlertid kun én av analysene som har beskrevet kostnadene
på en tilfredsstillende måte, og bare denne vil tillegges vekt i denne sammenheng. I
følge denne kanadiske analysen vil det koste om lag 2 millioner norske kroner per
transplanterte individ å drive en nasjonal biobank med stamceller fra navlestrengsblod.
Tilsvarende rapporteres det å koste i underkant av 1,35 millioner norske kroner per
transplanterte individ å drive et nasjonalt register med benmargsgivere eller givere av
perifert blod (hvilket man allerede har i Norge). 
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Alternative scenario: Benmarg Perifert blod Navlestrengsblod
Base case 270 681 273 044 410 130
Kun 40% DNA-typet 241 785 244 148 410 130
Perifert blod: Kun 25 dager på sykehus(normalt 50) 270 681 203 044 410 130
Navlestreng: Kun 5 år "hylleliv". Benmarg og perifert
blod: Mister noen givere underveis 349 384 351 747 599 161
100 000 givere trengs for å dekke det kanadiske
behovet for stamceller (425 000 i base case) 193 868 196 231 225 640
600 000 givere trengs for å dekke det kanadiske
behovet for stamceller (425 000 i base case) 312 041 314 404 509 471
Lavere rekrutteringskostnad for navlestrengsblod 270 681 273 044 406 002
Navlestreng: Alle navlestrengsenheter antas å
matche en giver 270 681 273 044 383 762



Internasjonal biobank (alternativ 3)
Som nevnt under alternativ 2, skyldes den store prisforskjellen, mellom stamceller fra
navlestrengsblod og de to andre metodene, drift av en egen navlestrengsblodbiobank.
Navlestrengsblod vil imidlertid ifølge en svensk metodevarsling (12) være billigere ved
innkjøp av navlestrengsblodenheter fra internasjonale biobanker. Denne svenske
publikasjonen refererer også Netcords hjemmesider (90) som skal ha informasjon om at
det koster 10 – 15 000 SEK å produsere en enhet med fryst navlestrengsblod, mens
markedsprisen for denne er satt til omtrent 150 000 SEK. I følge metodevarslingen
tilsvarer dette produksjonskostnaden for framstilling av stamceller fra benmarg eller
perifert blod fra en ubeslektet giver. Vi forsøkte å søke etter priser andre steder, og fant
at det som blir oppgitt i denne metodevarslingen er representativt for hva en enhet med
stamceller fra navlestrengsblod koster.

Ved søk etter priser på stamceller, har det lyktes oss å finne følgende aktører (priser per
enhet):
Navlestrengsblod:
• New York Blood Center Placental Blood Program: 15 300 USD (1996)
• Ende et.al.(91): Ca. 15 000 USD 
• FDA guidelines: 15 300 USD (86)
Benmarg:
• US National Marrow Donor Program: 21 500 USD (1996) 
• National Marrow Donor Program: 29835 CAD (1999) 
• Gjennomsnitt av 15 nasjonale marg-giver-registre: 14 175 USD (1996) (89)
• Europeiske priser: 20 – 30 000 USD (11)

Det viser seg altså at kjøp av stamceller fra internasjonale biobanker og registre koster i
størrelsesorden 100 – 160 000 NOK (priser fra 1996-1998). Det kan ikke sies at det er
noen betydelig prisforskjell i innkjøp av de forskjellige enheter. 

Rikshospitalet er det eneste i Norge som utfører allogene stamcelletransplantasjoner (se
tidligere avsnitt i dette kapittelet). Det opplyses at det koster omtrent 200 000 NOK (150 -
500 000) per innhentet enhet stamceller fra benmarg1. Dette er imidlertid gjennom-snittlig
kostnad per pasient når man tar med de pasienter man ikke finner giver til og andre man
allikevel ikke ender opp med å transplantere. Kostnadene inkluderer vevs-typing, søk, høsting
og henting av stamceller, men ikke selve transplantasjonen og det som kommer etter denne.
Disse prisene omfatter altså omtrent det samme som prisene over (100 - 160 000 NOK). 

Når det gjelder produksjon av en enhet autologe stamceller fra perifert blod, har vi
mottatt en analyse over hva det koster per pasient2, dette er kort summert under.

Beskrivelse Kostnad 
Høsting, nedfrysning NOK 5.934
Retransfusjon NOK 757
Blodforbruk (pr. pas i 2002) NOK 9.675
Pr. pasient (2 høstinger, 2 nedfrysn, retransf) NOK 23.058
Rens NOK 66.501
Pr. pasient m. rens (2 høstinger, 2 nedfrysn, retransf) NOK 89.559
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Analysen er ikke iberegnet blant annet lønninger til lege. Altså vil det totalt koste mer
enn anslått (kr 89 559,1). Totalt antas dette å ligge noe i underkant av prisen for
benmarg, slik det er rapportert i enkelte studier (6,92)

Biobank for pasienter med antatt fremtidig behov for transplantasjon (alternativ 4)
De første transplantasjonene av stamceller fra navlestrengsblod var transplantasjoner hos
syke barn som senere fikk friske søsken. Et mulig alternativ vil derfor være å etablere
biobanker med navlestrengsblod fra yngre søsken til barn, eventuelt generelt fra barn
som blir født i familier med økt risiko for sykdommer som kan behandles med
transplantasjon av stamceller. En nylig publisert studie (6) som omtaler dette, har også
rapportert at kostnaden per familie var 3000 USD (ca 22 000 NOK). Denne kostnaden er
imidlertid bare rapportert uten videre forklaring. 

Norske forhold
I Norge er estimert gjennomsnittskostnad for en allogen benmargstransplantasjon i følge
DRG-systemet kr 773 417 (DRG 481, DRG-vekt 25,84, gjennomsnittlig kostnad kr).
Hvor stor andel av beløpet som er kjøp av benmarg har det ikke lyktes å bringe på det
rene. En sammenligning av kostnader på dette har derfor ikke vært mulig. Det foreligger
en artikkel som konkluderer at en gjennomsnittlig norsk allogen
benmargstransplantasjon koster 901 982 NOK (93). Transplantasjon av perifert blod
sorterer foreløpig under samme DRG som benmargstransplantasjon.

Pasientgrunnlaget
For å vurdere de økonomiske konsekvenser er det viktig å anslå pasientgrunnlag. I første
omgang ser man på stamceller fra navlestrengsblod som et supplement til dagens praksis. 

Som nevnt tidligere i kapittelet, er det for tiden behov for 50-60
stamcelletransplantasjoner per år i Norge. For ca. 20% av disse pasientene, finner man
normalt ikke egnet giver i familie eller registre innen rimelig tid. Slik forholdene er i dag
vil 2-4 av disse være barn. Det har til nå imidlertid lykkes å finne giver til alle aktuelle
barn i Norge. Når det gjelder voksne pasienter, er det liten dokumentasjon på effekten av
transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod (se Kap 5). Selv om man i denne
gruppen ikke finner passende giver til 5-10 årlig via dagens benmargsregistre, er man
fortsatt tilbakeholden med å gjøre transplantasjoner av navlestrengsblod på voksne
pasienter. I Finland, hvor Røde Kors har en egen navlestrengsblodbiobank, meldes det at
transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod er uaktuelt på voksne på bakgrunn av
de små mengdene stamceller man får ved høsting.

På grunnlag av at stamceller fra navlestrengsblod foreløpig primært brukes på barn, kan
man se for seg tre forskjellige scenarier avhengig av om man man vil foretrekke
navlestrengsblod eller benmarg, eller likestille metodene:
• Hvis man foretrekker benmarg som første valgmulighet (som er praksis i dag), er det

rimelig å anta at maksimalt 2 til 4 barn hvert år vil få bruk for stamceller fra
navlestrengsblod.

• Hvis man foretrekker stamceller fra navlestreng, er det rimelig å anta at 15 til 20 barn
hvert år vil få bruk for slike stamceller.

• Hvis man likestiller metodene for barn, er det rimelig at 15 til 20 barn hvert år vil få
bruk for stamceller, av disse vet man at omtrent 80% tradisjonelt finner egnet donor i
eksisterende registere, ergo blir det reelle behovet for stamceller fra navlestrengsblod
det samme som hvis man foretrekker benmarg som første valgmulighet.
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På grunn av utvikling av nye behandlingsmetoder (se kap 8), antas behovet for
stamcelletransplantasjoner å synke de nærmeste årene. Dette behovet antas imidlertid å
få en betydelig økning hvis nye transplantasjonsmetoder, som nå er under utprøving,
fortsetter å vise gode resultater.

Oppsummering og kommentarer
Den mest grundige og dokumenterte undersøkelsen (11) som skisserer en nasjonal
biobank med navlestrengsblod rapporterer at hver transplantasjon vil koste
gjennomsnittlig 410 130 CAD i Canada. Dette utgjør over to millioner norske kroner.
Dagens kostnad for en benmargstransplantasjon er under det halve, så det synes ikke å
være kostnadseffektivt å opprette en egen biobank for stamceller fra navlestrengsblod i
Norge så lenge den dokumenterte effekten er omtrent den samme for alle tre metoder
(benmarg, perifert blod og navlestrengsblod). 

Om man bør tillate private aktører å oppbevare barns navlestrengsblod mot betaling, vil blant
annet være avhengig av hvor mange pasienter som faktisk vil få bruk for slike stamceller.
Med bakgrunn i dagens kunnskap om effekt, oppbevaringstid og anvendelsesområder, ser det
ut til at dette er svært få. Fordi de kommersielle aktørene opererer med tall som baserer seg
på svært forhåpningsfulle fremtidsutsikter som ikke nødvendigvis er klinisk dokumentert, er
det rimelig å kontrollere den informasjon som kommer fra disse, så ikke kundene blir
forledet til å betale for et produkt som er noe annet enn de tror. Et annet aspekt, kan være at
privat oppbevaring av stamceller fra navlestrengsblod, som private helsetjenester forøvrig,
vil bli et gode som fordeler seg ulikt blant befolkningen.

Transplantasjon av stamceller fra benmarg eller perifert blod er i dag de mest brukte
metodene i Norge, men navlestrengsblod brukes som alternativ stamcellekilde for barn.
Å likestille metodene er ikke utenkelig i Norge, forutsatt at navlestrengsblod primært
brukes til barn. Ved samtidig søk i biobanker, vil man sannsynligvis finne passende giver
for ytterligere noen av dem man ikke finner benmargsgiver til i dag. Om man ønsker å
supplere med en egen nasjonal biobank med stamceller fra navlestrengsblod, vil dette
sannsynligvis bli temmelig kostbart i forhold til gevinstene. Et mindre kostbart alternativ
kan være en biobank hvor man kun tar vare på navlestrengsblod fra enkelte familier som
er spesielt predisponert for sykdom. Dette kan for eksempel være familier hvor et
medlem har eller er disponert for en sykdom man vet kan behandles med stamceller,
eller det kan være etniske grupper som ikke er godt representert i internasjonale
biobanker (f.eks. samer). 

De nærmeste årene vil det sannsynligvis være ca. 2-4 tilfeller (maksimalt 10) årlig der
man ved dagens strategi ikke finner egnet giver (se avsnitt om pasientgrunnlaget). En
nasjonal bank med navlestrengsblod vil muligens fylle dette behovet og det er rimelig å
anta at en biobank med navlestrengsblod vil føre til vunne leveår hos de aktuelle
pasientene. Hvor mange vunne leveår er vanskelig å anslå, da det i liten grad har vært
sett på langtidsoverlevelse i studiene denne rapporten omtaler (se kap 5 og 6). Det er i
tillegg vanskelig å anslå hva en slik biobank vil medføre av kostnader, da kostnader
relevante for norske forhold ikke har vært tilgjengelige for en slik strategi. Det vil først
bli mulig å lage en økonomisk evaluering når det eventuelt blir publisert bedre data på
langtidsoverlevelse, og det samtidig finnes overslag på hva det vil koste med en nasjonal
biobank som supplement til dagens registre. 
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Etiske og sosiale betraktninger
Av de tre hovedkildene for stamceller (embryonale, føtale og adulte, se Innledning) er
bruk av adulte stamceller, kanskje spesielt stamceller høstet fra navlestrengsblod, ansett
å være minst etisk betenkelig. Placenta og navlestreng blir normalt kastet etter fødselen.
Sett i lys av dette, vil de fleste lett kunne akseptere å bruke blod fra placenta /
navlestreng som ledd i behandling av alvorlig sykdom.

Innsamling av stamceller fra navlestrengsblod og eventuell terapeutisk bruk av disse
reiser likevel en del etiske spørsmål i forhold til giver og vedkommendes nære familie,
den enkelte pasient (mottaker) og samfunnet. Bruk av stamceller fra navlestrengsblod
kan også diskuteres på basis av ulike normative etiske teorier.

Giver og nær familie
Informert samtykke
Enhver tapping av navlestrengsblod for oppbevaring, krever informert samtykke.
Ettersom det nyfødte barnet ikke selv kan gi sitt samtykke, er det dets formynder som
avgjør om høsting og oppbevaring av navlestrengsblod kan finne sted. Vanligvis er det
nok at mor gir sitt samtykke, men det kan diskuteres om informert samtykke bør gis av
begge foreldre. Det har vært diskutert om barnet må gi sitt eget samtykke til videre
oppbevaring og bruk ved oppnådd myndighetsalder.

Analyse av mors blod krever også informert samtykke. I tillegg er det nødvendig med
opplysninger om familiær sykehistorie fra begge foreldrene, spesielt i forhold til
arvelige sykdommer.

Det bør være mulig å trekke samtrykket og få navlestrengsblodet destruert på et hvert
tidspunkt.

Informasjon til foreldre om høsting av navlestrengsblod bør være mest mulig objektiv
og tydelig. Det bør klart fremgå hvilke diagnostiske tester som skal utføres på blod fra
det nyfødte barn og fra mor, hvilken informasjon som gis tilbake til mor og barn, og at
det kreves ny helseundersøkelse av barnet ved 6 måneders alder. Informert samtykke til
høsting bør gis under svangerskapet og i god tid før fastsatt termin.

Høsting
Høsting av navlestrengsblod medfører ingen risiko for mor eller barn. Tappingen
forårsaker heller ingen smerte / ubehag for giveren fordi den skjer etter avnavling av
barnet. Placenta som kastes etter at den er tømt for blod, har ingen verdi for giveren,
men navlestrengsblodet inneholder viable stamceller av potensiell klinisk verdi.
Beregninger som i sin natur er usikre, indikerer at et nyfødt barn fra ikke
sykdomsbelastet familie har 0,005% sannsynlighet for fremtidig å kunne behøve eget
navlestrengsblod til terapeutisk bruk mot egen sykdom (84).

Genetisk sykdom
Innsamlet navlestrengsblod og blod fra mor screenes normalt ikke for genetiske
sykdommer. Alle norske barn sjekkes for Føllings sykdom og hyopthyreose. Etter
høsting av navlestrengsblod, observeres barnet over en 6 måneders periode for å
oppdage eventuelle arvelige sykdommer. Hvis man oppdager at barnet har en alvorlig
genetisk sykdom som ikke kan behandles eller forebygges, vil navlestrengsblodet ikke
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bli brukt til transplantasjon. Genetisk testing av navlestrengsblodcellene kan avdekke
alvorlig sykdom eller sykdomsdisposisjon, og det vil i forkant av slik testing være
nødvendig med en grundig diskusjon om hvorledes og om givers / givers familie i slike
tilfeller skal informeres.

Identifikasjon av genetisk sykdom har også etiske og juridiske implikasjoner i forhold til
sykdomsdisposisjon (eks. Chorea Huntington) og til hvilken kunnskap arbeidsgivere /
forsikringsselskaper har rett til i forhold til informasjon fremkommet som følge av
høsting av navlestrengsblod. Donasjonen vil avidentifiseres, men det må være mulig å
spore giver hvis det skal være mulig å destruere produktet dersom samtykke trekkes
tilbake.

Bestillingsbarn / Reservedelsbarn
In vitro fertilisering (IVF) i kombinasjon med genetisk preimplantasjonsdiagnostikk (på
embryo-nivå) gjør det mulig å ”programmere” et barn som vil være en potensiell giver
av navlestrengsblod for en syk eldre søster eller bror. Ved hjelp av fosterdiagnostikk (av
placenta eller fostervann) kan fosteret HLA-types og dermed kan man avklare om
fosteret er en potensiell giver eller ikke. Slik vevstyping in utero innebærer en mulighet
for at foreldrene velger abort dersom fosterets navlestrengsblod ikke kan brukes
terapeutisk. Slike bestillingsbarn, ofte omtalt som ”designer-babyer”, har allerede vært
utgangspunkt for vellykkede navlestrengsblodtransplantasjoner (94). 

Det kan være en fare for at barn som er unnfanget og født i den hensikt å redde et søsken
kan føle seg som et ”annenrangs barn” og dermed mindreverdig. Dessuten kan barnet
oppfattes som kun et middel og ikke (også) som et mål i seg selv. Dette er i strid med
almen oppfatning av meningen med å få barn og i strid med f.eks intensjonen i
bioteknologiloven.

Disposisjonsrett
De tidlige navlestrengblodtransplantasjonene benyttet allogene stamceller fra søsken og
andre nære slektninger med avklart forhold til eierskap av donert navlestrengsblod.

Det finnes i prinsippet to ulike typer behandlingsbiobanker av navlestrengsblod. Den ene
typen er banker med anonymisert / avidentifisert materiale til almen bruk til forlikelige
pasienter. Biobankene kan sammenliknes med giver-registre, men stamcellene er
allerede innsamlet og umiddelbart tilgjengelige. Giver avstår helt fra starten fra retten til
bruk av egne stamceller ved behov for transplantasjon til seg selv. 

Den andre typen er private navlestrengsblod-biobanker som oppbevarer
navlestrengsblod til autolog eller familiær bruk. Familien bærer kostnaden for høsting
og oppbevaring av cellene. Det er beregnet at cellene kan tenkes brukt hos 0,005% (84),
og vil være et tilbud til de som har råd til å betale for en slik ’forsikring’. Det bryter
dermed med prinsippet om likt helsetilbud i en velferdsstat. Det har faktisk vært foreslått
at familier som ikke tillater andre tilgang til sitt navlestrengsblod, bør nektes tilgang til
nasjonale og internasjonale registre og bruk av navlestrengsblod fra tilhørende
biobanker (94).

Biobanker med navlestrengsblod til almen bruk kan tenkes samordnet med private
biobanker. Dersom allogen bruk skulle basere seg på informert samtykke fra giver /
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givers familie, vil det kunne oppstå situasjoner hvor det er identifisert egnet giver til en
pasient, men donasjon nektes av eieren fordi giver eller givers nære familie må forholde
seg til den spesifikke forespørselen om ”forbruk” av sin egen / familiære ”biologiske
reservedel”. 

Det kan også argumenteres for at den som har bidratt med navlestrengsblod bør ha
spesielle rettigheter (prioritet) hvis han eller hun skulle få behov for transplantasjon med
allogene stamceller.

Det kan tenkes situasjoner hvor innsamling og oppbevaring av navlestrengsblod bør
forbeholdes privat / familiær bruk. Familier som er belastet med arvelige sykdommer vil
kunne nyttegjøre seg infusjon av friske, vevsforlikelige stamceller fra søsken dersom det
kan dokumenteres at de ikke har det aktuelle arvelige sykdomsgen. I fremtiden kan
autolog bruk tenkes å bli aktuelt dersom den genetiske defekten kan korrigeres på
betryggende måte ved hjelp av genterapi. 

Anonymitet
Identiteten til giver i biobanker beregnet til allogen stamcelletransplantasjon med
ubeslektet giver, er ikke kjent for mottaker. Dette sikrer anonymitet mellom giver og
mottaker. Bruk av produktet krever at giver ikke har vist tegn til genetisk eller infeksiøs
sykdom i løpet av 6 måneder etter høsting av navlestrengsblodet og at blodtesting av
mor er negativ med hensyn til HIV og andre alvorlige smittsomme
infeksjonssykdommer. Til tross for disse forholdsreglene, er det i dag ikke mulig å
forsikre seg fullt og helt mot overføring av sjeldne genetiske sykdommer. Eventuelle
sykdommer som overføres fra giver til mottaker kan tenkes å danne grunnlag for
eventuelle erstatningskrav fra mottaker.

Anonymiteten til givere i biobanker utfordres ved at det i fremtiden vil være flere DNA-
baserte tester for diagnostikk av genetiske sykdommer og sykdomsdisponerende gener.
Systematisk bruk av gentester vil kunne identifisere givere med sykdommer eller
sykdomsdisposisjoner. Ettersom prøven er anonymisert, vil giver ikke kunne spores og
informereres. Det er mulig at fremtidige tester basert på molekylærbiologiske prinsipper
vil redusere den reelle anonymiteten av giveren, hvis det innføres informasjonsplikt
overfor mottakeren. Dette må gjøres klart når mor samtykker til høsting av
navlestrengsblod. 

Kommersialisering
Firmaer som tilbyr innsamling og oppbevaring av navlestrengsblod henvender seg først
og fremst til familier som ønsker tjenesten som en ”familiær forsikring” som varer livet
ut. Privatpersoner som bærer kostnadene for en slik terapeutisk biobank, forventer at
familien sikres eierskap til friske stamceller med identisk / høy vevsforlikelighet. De
lagrede enhetene som primært er til familiær bruk, kan være til salgs for generell bruk til
en pris fastsatt av donasjonsfamilien, biobanken, eller begge.

Høsting, nedfrysning, oppbevaring og kvalitetssikring av navlestrengsblod fra ikke-
kommersielle blodbanker er ikke uten kostnader. Prisen per enhet er relativt høy. En
eventuell fortjeneste tilføres biobanken som organisasjon, ikke som privat inntekt, og
skal dekke reelle utgifter knyttet til høsting, frysing, kvalitetssikring og oppbevaring av
cellene.
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Den enkelte pasient (mottaker)
Eksperimentell behandling
De fleste land betrakter fremdeles transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod
som eksperimentell og ikke etablert behandling. Dette betyr at transplantasjonen som
regel utføres som ledd i kliniske studier etter en behandlingsprotokoll og med pasientens
eller foreldrenes (ved mindreårige barn) informerte samtykke, og at de behandlende
institusjoner systematisk rapporterer data fra og utfall av transplantasjoner til sentrale
organer, som Eurocord.

Som følge av at transplantasjoner av navlestrengsblod i de fleste situasjoner anses som
eksperimentell, benyttes metoden først og fremst som et alternativ når benmargs-
transplantasjoner / perifer blodcelletransplantasjoner ikke lar seg gjennomføre fordi det
ikke er mulig å finne forlikelig giver. Søk i registre etter potensielle givere for stamceller
fra benmarg / perifert blod og bekreftelse av vevstype er tidkrevende. Det kan oppstå
situasjoner hvor tidsaspektet tilsier at navlestrengsblod velges som stamcelle-kilde
fremfor benmarg eller perifere blodceller. En dose stamceller fra navlestrengsblod vil i
de fleste tilfeller inneholde et for lavt antall stamceller til å kunne transplantere en
pasient som veier mer enn 30 kg. Inntil ekspansjon av stamceller ex vivo kan
gjennomføres uten forringelse av stamcellenes kvalitet, vil derfor navlestrengsblod-
stamceller hovedsakelig være et tilbud til de minste pasientene.

Anonymitet av giver
Rettigheten til å kjenne sitt biologiske opphav er nedfelt i Bioteknologiloven.
Stamcelletransplantasjoner kan sammenliknes med blodoverføringer, der det er et
etablert prinsipp at produktet er avidentifisert og at mottaker ikke har kunnskap om giver
og omvendt.

Samfunnsmessige aspekter

Sosioøkonomiske aspekter
Litteraturgjennomgangen har ikke identifisert publisert pasientdata som viser at autolog
transplantasjon av navlestrengsblod er nyttig. Slik behandling er sannsynligvis bare
aktuell i 1:20 000 innsamlede enheter (84). Det vil kunne føre til en urettferdig
sosioøkonomisk forskjell mellom samfunnsgrupper dersom velhavende foreldre skal
kunne kjøpe seg nedfrysnings- og oppbevaringsmuligheter for avkommets
navlestrengsblod. Det kan imidlertid diskuteres om det bør være noen prioritert oppgave
for det offentlige å finansiere et slikt tilbud.

Det vil ikke være av praktisk betydning for norske enkeltpasienter om giver identifiseres
i biobank som primært er etablert for autologe eller allogene transplantasjoner eller om
biobanken er lokalisert i Norge eller et annet land.

Etikk og prioriteringer
De fleste økonomiske evalueringer indikerer økte kostnader ved transplantasjon av
navlestrengsblod sammenlignet med benmargstransplantasjon og transplantasjon med
allogene stamceller fra perifert blod (se over). Om norsk helsevesen skal tilby transplantasjon
med stamceller fra navlestrengsblod som metode, er således et prioriteringsspørsmål. 

Navlestrengsblod til norske pasienter er sikret gjennom benmargsgiverregisteret som har
tilgang til det internasjonale nettverket (NETCORD). Det kan også kjøpes
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navlestrengsblod fra utenlandske biobanker av kommersiell karakter forutsatt at
kvalitetskravene er dokumentert innfridd. Etablering av en nasjonal / nordisk biobank av
navlestrengsblod vil kreve betydelige ressurser og vil dermed kreve en bevisst
prioritering fra helsemyndighetene.

Forskningsmessige aspekter

Når det gjelder dokumentasjonens kvalitet bør det påpekes at det savnes randomiserte
studier av behandlingseffekt. De sammenlignende studier som hittil er publisert har vært
designet som kohortstudier eller pasientserier, men disse er ikke populasjonsbaserte. 

Forskningsetiske prinsipper nedfelt blant annet i Helsinkierklæringen tilsier at utprøving
av en ny behandlingsform skal vurderes i forhold til det som anses som standard
behandling. Transplantasjon av stamceller fra benmarg og perifert blod er i dag deler av
etablerte behandlingsprogrammer, og vil således representere kontrollgruppen i en
randomisert studie. Dersom resultatene fra ikke-randomiserte studier skulle være svært
gode med hensyn til navlestrengsblodtransplantasjon, vil noen hevde at det er uetisk å
randomisere pasienter til henholdsvis benmargtransplantasjon eller
navlestrengsblodtransplantasjon. Det vil i tilfelle kunne redusere muligheten for
systematisk å samle sikker kunnskap vedrørende behandlingseffekter og bivirkninger for
de transplantasjonsmetoder som sammenlignes.

Juridiske forhold
Innsamling og terapeutisk bruk av navlestrengsblod reguleres gjennom flere norske
lover og vedtekter.

Innsamling, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale, samt
organisering av virksomheten vil bli regulert av Biobankloven, som forventes å tre i
kraft 1.juli 2003. Navlestrengsblod i biobanker omfattes således av denne loven. 

Transfusjon av blodceller omfattes av retningslinjer for transfusjonstjenesten i Norge.

Preimplantasjonsdiagnostikk (av embryo etter IVF som ledd i produksjon av
«bestillingsbarn») og fosterdiagnostikk (in utero for å klargjøre om fosteret er en
potensiell giver) i kombinasjon med transplantasjoner av navlestrengsblod reguleres av
Bioteknologiloven.

Pasientens rett til medvirkning og informasjon om «tilgjengelig likeverdig behandling»
er fastsatt i Pasientrettighetsloven (endringer i loven forventes å tre i kraft sommeren
2003). Det kan derfor reises spørsmål om hvilken plikt legene har til å informere
pasientene om aktuelle behandlingsmetoder, også de som ikke tilbys i Norge, og til å
bistå pasienten med å realisere ønsket behandling.

Et juridisk spørsmål er hvordan samfunnet skal forholde seg til de pasienter som
etterspør, men faller utenfor de etablerte behandlingsindikasjoner for ny, utprøvende og
ofte kostbar behandling, i Norge og utlandet. Håndtering av pasienter som ber om
henvisning til utenlandske institusjoner som har andre behandlingsindikasjoner enn de
som tilbys i Norge er regulert gjennom «Forskrift om bidrag til behandling i utlandet og
om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet». 
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I følge nåværende helselovgivning om folketrygden og de regionale helseforetak med
tilhørende forskrifter gjelder det spesielle regler for hvem som kan henvises for
behandling i utlandet og få sine økonomiske utgifter dekket. Hovedvilkåret er at det må
mangle kompetanse til å behandle tilstanden i Norge, og det gis ikke bidrag til
utprøvende eller eksperimentell behandling unntatt i helt særskilte tilfeller. Det er
Rikstrygdeverket som avgjør om pasienter behandlet i utlandet kan få sine utgifter
refundert. Eventuelle klager på avslag blir behandlet av Klagenemnda for bidrag til
behandling i utlandet.

Normative etiske teorier
De ulike posisjonene og teoriene innen normativ etikk vil vurdere bruk av stamceller fra
navlestrengsblod noe ulikt. 

Pliktetikk
I en pliktetisk (deontologisk) sammenheng står plikten til å redde liv sterkt. Dette skulle
tilsi at man bør gjøre bruk av navlestrengsblod i den utstrekning det har terapeutisk
potensial. I deontologisk etikk har også plikten til å ivareta de svake en lang og sterk
tradisjon. Den svake part vil i dette tilfelle være barnet. Det er ikke umiddelbart lett å
forestille seg situasjoner der tapping eller lagring av navlestrengsblod skulle kunne
skade barnets interesser. Derimot kan man tenke seg situasjoner der barnet vil kunne
nyte godt av fordelene. Plikten til å redde liv og plikten til å ivareta de svakes interesser
vil derfor tilsi at vi bør tappe, lagre og bruke navlestrengsblod.

Menneskeverdet står sentralt i pliktetikken, og den vil være restriktiv overfor situasjoner
der menneskeverdet kan trues. I situasjoner der barn bringes til verden fordi man ønsker
deres navlestrengsblod for å redde andre, for eksempel søsken, vil disse barna kunne
oppfattes som middel og ikke også som et mål i seg selv. De fleste tolkninger av
pliktetikken vil avvise bruk av navlestrengsblod der barnet kan oppfattes som
”bestillingsbarn” og ”reservedelsbarn”. 

I tillegg til respekten for menneskeverdet er bruk av stamceller knyttet til respekten for
liv i vid forstand. Stamceller er celler som kan gi opphav til andre celler og vev, og som
har evnen til selvfornyelse. De representerer derfor biologisk og symbolsk en ”spire til
liv”. For hematopoetiske stamcellekilder har dette vært mindre utfordrende enn ved
embryonale kilder. Hematopoetiske stamceller gir ikke opphav til nytt liv i den forstand
at spørsmålet om moralsk status og menneskeverd reises på samme måte som ved
embryonale stamceller. Med hensyn til respekten for menneskeverdet vil derfor de fleste
tolkningene av pliktetikken legge størst vekt på faren for å gjøre mennesket kun til et
middel og ikke også til et mål i seg selv. De fleste pliktetikere vil underordne plikten til å
redde liv under respekten for menneskeverdet.

Konsekvensetikk
I en konsekvensetisk sammenheng vil en søke å bruke eller avstå fra å bruke en
medisinsk mulighet avhengig av dens konsekvenser. Konsekvensetikkens konklusjoner
vil avhenge av hvordan handlingens konsekvenser tolkes. 

En tradisjonell tolkning vil være at bruk av stamceller fra navlestrengsblod representerer
en potensielt god behandlingsform, og dens potensielt positive konsekvenser for mange
pasienter og de forholdsvis få negative konsekvenser, tilsier at metoden bør innføres og
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brukes. Dessuten vil tapping og lagring av eget navlestrengsblod representere en
trygghet (for foreldrene og etter hvert også for det enkelte barnet) som understøtter et
slikt resonnement. 

Alternative tolkninger vil vektlegge andre konsekvenser, som for eksempel at man ved
biobanker som grunnes på eiendomsrett kan komme til å forsterke forskjeller mellom
rike og fattige, eller at bruken av stamceller fra navlestrengsblod kan føre til at noen
barn fødes som middel for å redde andre, og at det kan ha negative konsekvenser for
samfunnsutviklingen. Mange konsekvensialister vil her søke å begrense de potensielt
negative konsekvensene, for eksempel gjennom begrensende lovgiving, for å kunne
realisere de positive.

Prinsippbasert etikk
I prinsippbasert etikk vil hensynet til autonomiprinsippet i forhold til barnet og moren
kunne ivaretas ved informert samtykke (fra moren). Vi kjenner ikke til forhold der
tapping og lagring av navlestrengsblod kan skade barnet, og bruk av navlestrengsblod
bryter per i dag ikke med ikke-skadeprinsippet. I forhold til velgjørenhetsprinsippet kan
nytten av bruk av navlestrengsblod være betydelig, mens sannsynligheten for at det blir
brukt og risikoen knyttet til tapping og lagring av navlestrengsblod er liten. 

Biobanker som vektlegger eierforhold utfordrer rettferdighetsprinsippet ved at ikke alle
vil få tilgang til lik behandling. Det er heller ikke grunn til å tilsidesette
rettferdighetsprisnippet, da det finnes moralsk akseptable alternativer: Biobanker, der
giveren ikke har eierrettigheter. En vanlig prinsippbasert lesning vil derfor avvise
biobanker som baserer seg på den enkeltes eiendomsrett til prøven, men være positiv til
biobanker som respekterer rettferdighetsprinsippet.
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Er det mulig å øke antall stamceller ved ekspansjon?
Som diskutert innledningsvis i denne rapporten så er stamceller fra navlestrengsblod et
svært godt alternativ til allogene stamceller ved stamcelletransplantasjon. Erfaringer
med denne stamcellekilden har imidlertid vist at en begrensende faktor ved denne
metoden ligger i antallet stamceller som man har fått ut ved høstingen av navlestrengs-
blodet. Etter hvert som man ble klar over dette problemet er høstemetoden optimalisert
for på den måten å få ut flest mulig stamceller. Selv om metoden i dag er optimalisert, så
vil fortsatt antall stamceller i det som er høstet, være en begrensende faktor hvis
stamcellene skal gis til en voksen person. Dette fordi det må gis tilbake en viss mengde
stamceller per kg kroppsvekt hos mottaker for at stamcelletransplantasjonen skal være
vellykket. Dette er felles for all stamcelletransplantasjon enten det er autologe eller
allogene stamceller som gis tilbake til pasient.

Siden antall stamceller i noen tilfeller er en begrensende faktor, er dette forsøkt løst ved
å ekspandere antall stamceller ved dyrking i laboratoriet før cellene settes inn i pasient.
Foreløpig har en slik stamcelleekspansjon vist seg å være uten nytte. Riktignok får man
en ekspansjon av antall celler som uttrykker stamcellemarkøren CD34, men det viste seg
at ekspansjonen ikke kommer i den delen av stamcellepoolen som gir lang tids
rekonstitusjon av pasientens benmarg. Siden det er en meget stor interesse for å kunne
dyrke og ekspandere denne typen stamceller, rettes mye forskning mot å få dette til, men
det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å vite om dette vil lykkes. Riktignok
hevder et kanadisk firma at de har lykkes med dette, men foreløpig er ingen resultater
som bekrefter dette lagt fram.

Hvilket potensiale har stamceller i navlestrengsblod?
Hittil har navlestrengsblod bare vært benyttet til å gjenopprette benmargsfunksjon hos
pasienter. I løpet av de siste fem årene spesielt, har det kommet mange rapporter som
indikerer at blodstamceller kan differensieres til andre funksjoner enn blodceller. Det har
kommet data (riktignok bare fra in vitro forsøk eller fra forsøk i mus) som hevder at slike
stamceller har potensiale til å bli levervev, muskelvev og endog hjernevev. Dette har skapt
store forventninger om hva som er mulig å gjøre for flere pasientgrupper. Etter at den
første bølgen av sensasjonelle observasjoner har begynt å legge seg og disse funnene er
gått nøyere etter i sømmene, viser det seg at flere av funnene baserer seg på at
blodstamceller har fusjonert med celler i andre vev, og at de ikke selv er differensiert til
nye celler i et helt annet vev. Hva dette betyr funksjonelt er det ennå for tidlig å si noe om.

Er det andre stamceller i navlestrengsblod enn blodstamceller?
På samme måte som i benmarg og perifert blod fra voksne givere, finnes det i
navlestrengsblod forløpere, eller stamceller for både mesenkymale celler og
endotelceller. De mesenkymale stamcellene er forløpere for blant annet de beindannende
cellene i kroppen vår, og også en utgangscelle for dannelsen av brusk- og
bindevevsceller, og muligens også muskelceller. Det er også studier som antyder at disse
cellene kan differensieres til celler med nerveegenskaper, men dette er sannsynligvis
ikke noe som normalt skjer i kroppen.
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8. Diskusjon – status,
muligheter og begrensninger



Det er svært få mesenkymale celler i navlestrengsblod, men de lar seg til gjengjeld lett
dyrke i laboratoriet. De endoteliale stamcellene, eller forløpere som det kanskje er mer
korrekt å kalle dem, representerer også en svært liten fraksjon av cellene i
navlestrengsblod. Dette er celler som kan modnes til celler som danner blodkar. Det er
antatt at disse cellene, på samme måte som er vist hos voksne, vil være et tilskudd til de
lokale endotelcellene når nye kar skal dannes i et vev. Dette er et nytt forskningsfelt
hvor det stilles store forventninger.
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Bakgrunn
Transplantasjon med bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod er
benyttet for over 2000 pasienter på verdensbasis. Første vellykte
navlestrengsblodtransplantasjon ble utført i 1988. All publisert terapeutisk bruk av
stamceller fra navlestrengblod omfatter allogene transplantasjoner fra beslektede eller
ubeslektede givere med ulik grad av vevstypeforlikelighet. Autologe transplantasjoner
med navlestrengsblodstamceller er ikke beskrevet eller dokumentert som
behandlingstilbud. I Norge er transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod alene
ennå ikke utført.

Bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod har samme
sykdomsindikasjoner som bruk av stamceller fra benmarg og perifert blod, og omfatter
en rekke maligne og ikke-maligne sykdommer i bloddannende organer. Mens
transplantasjon av stamceller fra benmarg eller perifert blod er etablerte
behandlingsmetoder, er stamceller fra navlestrengsblod først og fremst et tilbud der
givere av stamceller fra benmarg eller perifert blod ikke kan identifiseres blant
familiemedlemmer eller i registre.

Formål
Formålet med denne rapporten har vært å vurdere all relevant litteratur som belyser det
faglige grunnlaget for terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra
navlestrengsblod. Sentrale spørsmålstillinger var eventuelle forskjeller i klinisk effekt
mellom bruk av stamceller fra navlestrengsblod, benmarg og perifert blod, samt
eventuelle forskjeller i klinisk effekt mellom bruk av allogene og autologe stamceller fra
navlestrengsblod. Ekspertgruppen skulle også belyse dokumentert oppbevaringstid av
stamceller i nedfrosset tilstand med hensyn til klinisk effekt. I tillegg skulle omfanget av
relevant mottakergruppe, samt organisatoriske, økonomiske, etiske og sosiale aspekter
knyttet til metoden synliggjøres.

Søkestrategi
Det ble søkt etter systematiske litteraturoversikter i Health Technology Assessment
Database (HTA) og Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) og etter
primærstudier i Medline. Supplerende håndsøk ble utført.

Utvalgskriterier
All litteratur som rapporterte resultater etter transplantasjon av hematopoietiske
stamceller fra navlestrengsblod var relevant som litteraturgrunnlag. Både kontrollerte og
ikke-kontrollerte studier ble inkludert. I tillegg ble kasuistikker identifisert for å
synliggjøre utviklingen på fagfeltet. Litteraturen skulle være på engelsk eller ha et
engelsk abstrakt. I tillegg ble skandinavisk litteratur som for øvrig falt sammen med
inklusjonskriteriene inkludert. Det var ingen restriksjoner med hensyn til tidsperiode.
Totalt 435 abstrakter ble vurdert, hvorav 67 artikler ble vurdert som relevante.
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Datainnsamling og analyse
Relevans av abstrakter ble vurdert av en ekspert og resultatet forelagt ekspertgruppen.
Vurdering av fulltekstartikler med hensyn til relevans og studiedesign ble foretatt
uavhengig av to eksperter. Bare studier med over 20 pasienter eller 10 pasienter per
sykdomsindikasjon ble inkludert. Av totalt 67 artikler som inngikk som
litteraturgrunnlag, oppfylte 17 studier de fastsatte inklusjons- og kvalitetskriterier og
dannet dokumentasjonsgrunnlaget for metodevurderingen. 

Resultater
Det finnes ingen publiserte resultater etter bruk av autologe stamceller fra
navlestrengsblod.

For allogene transplantasjoner foreligger det enkelte kohortstudier samt en rekke større
og mindre pasientserier. Det er ikke publisert noen randomiserte studier som
sammenligner navlestrengsblodtransplantasjoner med transplantasjon av benmarg eller
perifert blod. De foreliggende kohortstudiene har alle retrospektiv design med historiske
kontroller. De to største pasientseriene er registerstudier som rapporterer resultater fra et
stort pasientmateriale, tilsammen over 1400 pasienter. Ingen av studiene er
populasjonsbaserte. Av de over 2000 pasienter som er transplantert med
navlestrengsblod er omtrent 1600 barn og 400 voksne individer.

Det foreligger resultater fra transplantasjoner med beslektet (hovedsaklig søsken) og
ubeslektet giver, der giver enten er vevsidentisk (beslektet) eller har ulik grad av
uforlikelighet i forhold til vevstype (beslektet og ubeslektet). Mens publiserte resultater
for barn foreligger for alle overfor nevnte kategorier, er rapporterte
navlestrengsblodtransplantasjoner av voksne nesten bare utført med ubeslektet giver. 

Det finnes ingen publikasjoner som er designet for å besvare holdbarheten av
navlestrengsblodstamceller i nedfrosset tilstand i forhold til klinisk effekt etter
transplantasjoner. Navlestrengsblodtransplantasjoner har vært i bruk i over 10 år, og
dokumentasjon vedrørende oppbevaringstid i nedfrosset tilstand av blod/celler er per i
dag derfor inntil 10 år.

Hovedkonklusjoner
Autolog transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod er ikke rapportert eller
dokumentert.

Den kliniske nytte av allogen transplantasjon av stamceller fra navlestrengsblod er ennå
ikke direkte sammenlignet med bruk av allogene stamceller fra benmarg eller perifert
blod i prospektive studier. Publiserte studier, alle med retrospektiv design, tyder
imidlertid på at den kliniske effekten av navlestrengsblodtransplantasjoner, i hvert fall
hos barn, er likeverdig med transplantasjoner av stamceller fra benmarg og perifert blod. 

Antall stamceller i navlestrengsproduktet er ofte ikke tilstrekkelig til å oppnå adekvat
engraftment hos voksne.

Risikoen for uteblitt engraftment er større for navlestrengstransplanatsjoner enn for
transplantasjoner med stamceller fra benmarg eller perifert blod.
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Faren for transplantat-mot-vert reaksjon (GvHD) er trolig mindre ved transplanatsjon av
navlestrengsblodstamceller enn ved bruk av allogene stamceller fra perifert blod eller
benmarg, ved sammenlignbar vevstypeforlikelighet.

Andre vurderingselementer
Behandlingsmetoden er kostbar. Med dagens indikasjon for bruk av stamceller fra
navlestrengsblod synes det ikke være kostnadseffektivt å etablere norske biobanker.
Tilgangen på enheter av navlestrengsblod synes for norske forhold å være godt nok
ivaretatt via internasjonale biobanker og det verdensomspennende nettverket
NETCORD.

Det knytter seg vanskelige etiske spørsmål til oppbevaring, bruk og eierforholdet til
nedfrosset navlestrengsblod.
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Background
Transplantation with the use of haematopoietic stem cells from cord blood has been
performed in more than 2000 patients. The first successful cord blood transplant was
performed in 1988. Only allogeneic transplants from related or unrelated donors with
different degrees of tissue type compatibility have been performed. Autologous
transplants with cord blood have not been described or documented as a treatment
option. In Norway transplants of haematopoietic stem cells from cord blood alone have
not been performed so far. 

The use of haematopoietic stem cells from cord blood have the same disease specific
indications as the use of stem cells from bone marrow and peripheral blood, and include
a number of malignant and non-malignant diseases in the blood forming tissues. While
allogeneic transplantation of stem cells from bone marrow or peripheral blood are
established treatment methods, the use of cord blood stem cells may be offered to
patients where a bone marrow or peripheral blood stem cell donor can not be identified
in the family or in bone marrow donor registries.

Objectives 
The purpose of this report has been to evaluate all relevant literature that can elucidate the
basis for the therapeutic use of cord blood stem cells. Central issues were possible
differences in the clinical effect between the use of stem cells from cord blood and bone
marrow or peripheral blood and possible differences in the clinical effects between the use
of allogeneic or autologous stem cells from cord blood. The expert group was also asked
to elucidate the documented safe storage time for cryopreserved stem cells in regard to the
clinical effect. In addition, the size of the relevant recipient group as well as organisational,
economical, ethical and social aspects in relation to the method should be discussed

Search strategy
A systematic search was performed in the Health Technology Assessment Database
(HTA) and the Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) and after primary
studies, in Medline. This search in databases was supplemented by manual search.

Selection criteria
All literature that reported results of transplantation of cord blood stem cells was
relevant. Controlled and uncontrolled studies were included. In addition, individual
cases were identified to illustrate the development of the method. All literature should be
in English or have an English abstract. In addition Scandinavian literature that satisfied
the inclusion criteria was included. There were no restrictions as to the time period of
the studies. In total 435 abstracts were evaluated, of which 67 were found to be relevant. 

Data collection and analysis
Relevant abstracts were evaluated and the results were submitted to the expert group.
Evaluation of full text papers concerning relevance and study design was performed
independently by two experts. Only studies with more than 20 patients or more than 10
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patients per disease were included. Of the totally 67 papers that formed the basis of the
literature evaluation 17 were found to fulfil the established inclusion and quality criteria
and constituted the basis for the evaluation. 

Results
There are no published results of the therapeutic use of autologous stem cells from cord blood.

For allogeneic transplants there are a few cohort studies and a number of larger and small
patient series. There are no published randomised studies comparing cord blood
transplants with transplants of bone marrow or peripheral blood stem cells. The cohort
studies have a retrospective design with historical controls. The two largest patient series
are registry studies that report results from a large patient material, altogether more than
1400 patients. None of the studies are population based. Of the 2000 patients that have
been transplanted with cord blood about 1600 are children and about 400 adult individuals.

Results from transplants with related (mainly sibling) and unrelated donors where the
donors either are HLA-identical or have different degrees of HLA-mismatches have been
reported. While published results for children exist for all categories, the cord blood
transplantations in adults have almost exclusively been performed with unrelated donors.

No publications have been designed to elucidate maximal safe storage time for
cryopreserved stem cells in regard to the clinical effect. Cord blood stem cell
transplantation has been in use for more than 10 years, thus, cord blood stem cells have
so far shown effective after being cryopreserved for about 10 year. 

Main conclusions
Autologous transplants of stem cells from cord blood have not been reported or
documented. 

The clinical benefit of allogeneic transplants of stem cells from cord blood has not yet
been directly compared to the results of allogeneic stem cells from bone marrow or
peripheral blood in prospective studies. Published studies, all with retrospective design,
suggest that the clinical effect of cord blood transplants at least in children may be
comparable to transplants with stem cells from bone marrow or peripheral blood. 

The number of stem cells in the cord blood graft is often not sufficient to obtain
adequate engraftment in adults and the risk for non-engraftment is larger in cord blood
transplants than for transplants with stem cells from bone marrow or peripheral blood.

The risk of graft-versus-host disease is probably less in transplants with cord blood than
with the use of allogeneic stem cells from peripheral blood or bone marrow with
comparable HLA-matching.

This treatment option is expensive. With the present indications for the use of stem cells
from cord blood it seems not to be cost-effective to establish Norwegian biobanks. The
access to the Netcord network and established biobanks abroad provide for cord blood if
needed for Norwegian patients. 

There are difficult ethical questions associated to the storage and use of as well as the
proprietary rights to cryopreserved cord blood.
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Kommentar på rapport fra BioLante AS

Tilbakemelding fra BioLante AS/Cryo Cell Nordic på:

SMM-rapport Nr. 4/2003

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning 
utført av en ekspertgruppe med følgende sammensetning:

• Seksjonsoverlege, dr.med. Lorentz Brinch, Rikshospitalet (faglig leder)
• Professor, overlege Anne Husebekk, Universitetssykehuset i Nord-Norge
• Professor Steinar Funderud, Det Norske Radiumhospital
• Dr.scient. Anita Lyngstadaas, Senter for medisinsk metodevurdering (prosjektleder)

BioLante AS/Cryo-Cell Nordic mottok rapporten den 25. april 2003 og skulle gi
tilsvar på denne innen 30. april 2003 i forbindelse med fagseminar/høring ved
SMM, Sintef.

Vi  fikk deretter frist til 1. juni for å gi tilsvar til denne rapporten. 
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1. Generell vurdering av rapport
Vår umiddelbare reaksjon er at dette er en særdeles god og gjennomarbeidet rapport. 

Vi føler imidlertid at det vektlegges i for stor grad hva som eksisterer av tidligere studier
og dokumentasjon og at det ikke vurderes fremtidige muligheter. 

Det finnes noen enkeltstående mediapubliserte erfaringer med autologe navlestrengsblod
transplantasjoner, vedlagt artikkel fra Toronto, Canada. 

Autologisk bruk av stamceller fra navlestrengblod ble første gang tatt i bruk i 1988, da
mot Fanconia Anemi, en forløper til leukemi. 

Vi vil informere om at terapeutisk bruk av stamceller høstet fra eget navlestrengsblod er
etablert som behandlingsmetode i dag: I USA, England og nå også i flere europeiske
land, forutsatt at pasienten har fått nedfrosset sine stamceller ved fødsel. 

2. Vevsforlikelighet
I dag viser forskning at stamcelletransplantasjon med beslektet giver av
navlestrengsblod, fra vevsforlikelig søsken, ofte er likeverdig med transplantasjon med
blod- eller benmargsstamceller med samme vevstypeforlikelighet.
Barn vil kunne oppnå akseptable resultater ved transplantasjon av stamceller med
vevsforlikelighet ved bruk av navlestrengsblod sammenlignet med benmarg eller perifert
blod. 

Men barn med egnestamceller nedfrosset, vil ha en større mulighet for sukssessfull
behandling, enn med navlestrengsblod transplantasjon fra ubeslektet giver. Disse barna
vil ikke være beheftet med bivirkninger og komplikasjoner som langvarig
benmargsaplasi eller kronisk GvHD.

I rapporten står det også at forekomsten av alvorlig akutt eller kronisk transplantat-
versus-vertsykdom (GvHD) synes å være lavere ved bruk av navlestrengsblod med
tilsvarende grad av vevstypeforlikelighet enn ved bruk av allogene stamceller fra blod
eller benmarg med tilsvarende grad av vevstypeforlikelighet.

3. Oppbevaringstid

Når det gjelder dokumentert oppbevaringstid, vil vi her henvise til artikkel presentert 7.
Sept. 2002 hvor navlestrengblod ble testet etter 15 års nedfrysning, det var da fullt
funksjonelt og i kompetent tilstand og antas effektivt for terapeutisk bruk. Ref. Hal E.
Broxmeyer, Edward F. Srour, Giao Hangoc, Scott Cooper, Stacie A. Anderson og David
M. Bodine. Publisert av Edward A. Boyse, University of Arizona Collage of Medicine,
Tucson, AZ. USA.
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4. Muligheter og begrensninger
Fremtiden kommer man for såvidt noe innpå men rapporten er begrensende i sin
antagelse om hvilken nytte man kan ha av stamcelle behandling i fremtiden. 

Vi har fått tilbakemeldinger fra Dr. Ph.d. Cornelis H. Kleinbloesem, CEO, Cryo-Cell
Europe i Holland og Dr. M.J. Waeterschoot, CEO, Cryo-Cell Labs.
De kunne dessverre ikke på så kort varsel foreta en evaluering av rapporten, da denne i
tillegg kun er tilgjengelig på norsk så vil en oversettelse og deretter et tilsvar bli for
tidkrevende. Den vitenskapelige dokumentasjonen som blir presentert er solid og vi ser
ingen grunn til å angripe denne. 

Cryo-Cell har hele tiden sett på stamceller fra navlestrengsblod som et supplement til
benmargstamceller. I rapporten blir disse satt opp mot hverandre. Hos Cryo-Cell foregår
det i dag utbredt forskning innen begge felt og Cryo-Cell er sammen med EU
initativtager til et forskningsprosjekt hvor stamceller fra benmarg benyttes for å
behandle myocard etter myocard infarkt.

En slik rapport kan selvfølgelig ikke ta utgangspunkt i annet enn det som er gjort. Men
formålet og forutsetningen for å foreta nedfrysning av navlestrengsblod er troen på
fremskritt, troen på at den medisinske forskningen vil fortsette å utvikle seg i fremtiden. 

BioLante/Cryo-Cell tror at det i fremtiden vil være mulig, i større grad å dyrke de
høstede celler, for å skape større volum og dermed også få betydning for voksne
pasienter. 

Vi vil på ingen måte favorisere det ene stamcelle innhøstingen fremfor den andre, om
det er benmarg eller fra navlestrengsblod så er det resultatet for den enkelte pasient som
er viktig.

5. Erfaringer fra etablering 
Rapporten går inn på erfaringer fra etablering av flere biobanker, eksempelvis Bristol
Cord Blood Bank og Finlands Røde Kors Navlestrengsblodbank. Resultatet er at disse
biobankene er svært kostbare å etablere og vedlikeholde, og at realtivt få produkter hittil
er brukt i pasientbehandlingen. 

Cryo-Cell Europe og Cryo-Cell International kan bekrefte at kostnadene ved etablering
er store. Det er også tilfelle at de er kostbare å vedlikeholde. Dette er grunnen til Cryo-
Cells laboratorier i Belgia og Frankfurt lagrer stamcelle blod fra hele Europa. 

Erfaringene i Europa og USA viser at det er foreldre, hvor det anamnestisk er en
opphopning av cancer sykdommer, som primært søker en ekstra sikkerhet for barnets
fremtid. Om denne muligheten skal bli tilgjengelig for norske foreldre, på lik linje med
foreldre i andre land i Europa og USA, er opp til myndighetene. 

Men skal man i Norge frata de gravide retten til å ha denne muligheten for å muligvis
sikre sitt barn ? Behovet i Norge er ikke stort nok til å etablere en egen
”navlestrengsblodbank” for oppbevaring av stamceller. 
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Vi inngår gjerne et samarbeid med myndighetene, hvor vi stiller en plass i vårt
medisiske råd til disposisjon for en representant fra helsemyndighetene. 

Vi er også åpne for muligheten til at staten kan få sine representanter i vårt styre, hvis
dette skulle være ønskelig. 

Oslo 01.06.03

For BioLante AS for 
Cryo-Cell Nordic Medisinsk Råd

Bjarne Nilsen Dr. Harald Hovind

Se vedlegg: The Sunday Times, 2 sider
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CLOSE WINDOW

April 28, 2002

Parents bank baby blood for stem cell cures
Tony Allen-Mills, Washington

WHEN Lisa Farquharson gave birth to her son Jesse in June 2000, she did something
most parents never think about: on advice from her mother, a nurse, she saved the cell-
rich blood from her baby’s umbilical cord. 

She could never have imagined that in less than two years her decision would help to
save the life of the Canadian infant as he battled against eye cancer. 

Jesse’s story is expected to hasten a mini-revolution in medical care, as tens of
thousands of parents seek to store powerful regenerative cells from their babies’
umbilical blood as a biological insurance against future disease. 

A new generation of private blood banks is springing up across America to enable
parents to store umbilical cells for a guaranteed perfect match should their child ever
need blood or a bone marrow transplant. 

At the Arizona-based Cord Blood Registry (CBR), 30 Britons are among the 38,000
parents who are keeping umbilical blood frozen in liquid nitrogen tanks. More than
100,000 parents have gone to other banks. 

Umbilical blood is rich in stem cells, the engines of healthy human growth that develop
in the embryo and multiply rapidly, manufacturing blood and building the body’s
immune system. Researchers believe that stem cells may prove effective in the treatment
of a wide range of diseases, including Parkinson’s, Alzheimer’s and arthritis. 

Controversy over cloning and abortion is stalling the use of cells from embryos, but
interest is increasing in umbilical cord blood, which has already been used in more than
2,000 American transplants with a high rate of success. Most of those involved patients
using donated blood from family members. Cases of children who are saved by their
own blood are still so rare that some doctors worry that parents are being lured into
expensive private schemes to store blood that their sons and daughters will never need. 

Yet Farquharson, a former shipping clerk from Bolton, Ontario, has no hesitation in
urging parents to follow her example. 

“If you passed up the chance to save that blood and something happened,” she said, “it
would just be an amazing tug on your heartstrings. They gave Jesse a 0% chance of
survival. But we had his cord blood and he’s still alive.” 

Jesse was four months old when his parents were told that he had a brain tumour which
would lead to blindness. Then specialists diagnosed bilateral retinoblastoma, a rare eye
tumour. 
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The diseased eye was removed in November 2000 but the cancer was found to have
spread to Jesse’s spinal fluid. An aggressive chemotherapy programme aimed at both the
eye and spinal cancers appeared to have been successful, but Jesse’s immune system
was destroyed. At risk of death from the slightest infection, he underwent a bone
marrow transplant last year using the stem cells his parents had saved. 

To the family’s delight, the transplant was a huge success. The compatibility
complications that often arise with donor marrow or blood never occurred. Jesse’s
healthy umbilical cells regenerated swiftly, rebuilding his immune system, and although
he is now blind he has returned home with his parents. 

“Everyone says he is a miracle child,” said Farquharson. 

The commercial blood banks specialising in umbilical cells have seized on this and a
handful of similar cases to promote a storage service that can cost parents up to £1,000
in initial charges, with additional annual fees of up to £70. 

One researcher recently calculated that there was a one in 1,400 chance that a child’s
stored umbilical cord blood might be used to help a sibling or parent who was ill; and a
one in 2,700 chance that a baby would need its own blood. 

For some parents, as they ponder a blood storage service that costs about the same as a
home computer, the odds are not too long. 

“If those cells are there when you need them,” said Farquharson, “you’ll never regret
your decision.”
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En ekspertgruppe har i regi av Senter for medisinsk metodevurdering gjennomgått og
vurdert all relevant litteratur som belyser det faglige grunnlaget for terapeutisk bruk av
hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod. I tillegg belyses dokumentert opp-
bevaringstid av stamceller i nedfrosset tilstand med hensyn til klinisk effekt. Omfanget av
relevant mottakergruppe, samt organisatoriske, økonomiske, etiske og sosiale aspekter
knyttet til metoden synliggjøres.
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