
av de injicerade eller mobiliserade cel-
lerna är av stamcellskaraktär. Det stora
flertalet celler är leukocyter och i andra
hand monocyter. Det är naturligtvis inte
uteslutet att dessa kan påverka läk-
ningsprocessen efter en hjärtinfarkt. 

I och med att den biologiska grunden
enligt ovan framstår som svag, har det
spekulerats kring att en eventuell effekt
skulle kunna vara en parakrin effekt, vil-
ket inte är uteslutet med tanke på den
kraftiga cellmobilisering som utförts på
dessa patienter. Någon övertygande ex-
perimentell evidens för detta senare an-
tagande föreligger dock inte.

I en subanalys konstaterar Schaching-
er och medarbetare att i REPAIR-AMI
[1] skedde hela förbättringen (P<0,002) i
ejektionsfraktion i den grupp av patien-
ter som låg under medianen för ejek-
tionsfraktion vid baslinjen, medan ing-
en effekt sågs i patientgruppen med
ejektionsfraktion över medianen vid
baslinjen. 

Detta fynd sammantaget med att det
inte rapporterades någon ökad frekvens
av biverkningar med interventionen gör
att det inte är uteslutet att vi i framtiden

får se studier med optimering av defini-
tionen av relevant patientgrupp, vilken
cellfraktion som skall tillföras och kli-
niskt effektmått.
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TABELL I. Dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studier med intrakoronar tillförsel av benmärgsderivat (BM) eller mobilise-
ring av hematopoetiska stamceller med G-CSF efter PCI-behandlad akut hjärtinfarkt.

Antal BM/G-CSF, Uppföljning, Placebo, BM/G-CSF,
Studie patienter Behandling dagar efter PCI månader Metod före/efter före/efter P
REPAIR-AMI [1] 204 50 ml BM 3–7 d 4 EF%, 46,9 ± 10,4 48,3 ± 9,2

Ficoll-fraktionering angiografi 49,9 ± 10,0 53,8 ± 10,2 0,02
till 10 ml
3,6 ± 3,6 × 106 CD34+ CD45+

3,5 ± 2,5 × 106

CD34+ CD133+ CD45+

BOOST [5] 60 128 ± 33 ml BM, 3,5 ± 1,5 d 18 EF%, MRI 51,3 ± 9,3 50,0 ± 10,0
Gelatinpolysuccinat- 6 månader 52,0 ± 12,4 56,7 ± 12,5 0,0026
fraktionering 18 månader 54,4 ± 13,0 55,9 ± 14,7 0,27
till 26 ± 4 ml
24,6 ± 9,4 × 108 celler varav
9,5 ± 6,3 CD34+ och 
3,6 ± 3,4 × 106 hematopoetiska 
koloniformerande celler

Leuven [6] 67 130 ± 22 ml BM 24 timmar 4 EF%, Echo 46,9 ± 8,2 48,5 ± 7,2
Ficoll-fraktionering 48,5 ± 7,2 51,8 ± 8,8 0,36
till 10 ml Infarkt- 22 ± 16 21 ± 14
304 ± 128 × 108 celler varav storlek, g 15 ± 9 10 ± 8 0,036
2,8 ± 1,7 × 106 CD34+ och PET
2,0 ± 1,3 × 106 CD133+

ASTAMI [7] 100 50 ml BM 6 d, median 6 EF%, SPECT 42,6 ± 11,7 41,3 ± 10,4
Ficoll-fraktionering 49,3 ± 11,0 49,3 ± 13,2 0,21
60 × 106 celler, median
0,7 × 106 CD34+ median

RECOVER [8] 114 10 lg G-CSF sc 5 d 6 EF%, MRI 49,2 ± 8,7 51,3 ± 8,2
dagl under 5 d 51,2 ± 9,0 51,8 ± 7,7 0,85

STEMMI [9] 78 10 lg G-CSF sc 6 d 6 EF%1, MRI 8,5 8,0 0,9
dagl under 6 d

1 Förändring i EF% från före till efter.

Redaktionell kommentar
De kritiska synpunkter Lars Werkö an-
för mot den aktuella artikeln är att den
ger en alltför generell och summarisk
bild av problematiken. Det bör författa-
ren inte lastas för eftersom det var
Läkartidningens redaktion som bestäm-
de artikelns omfång.  Att föra en mer ut-
tömmande diskussion inom ramen för
det begränsade utrymmet hade knap-
past gått – vilket även framgår av förfat-
tarsvaret.
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