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توان به عنوان  یم راام اس  مارانیبه ب یادیبن یسلول ها وندیپ

 ارائه داد یجهان ییکارآزما نیدرمان در اول نیاول

 

تواند  یم یادیبن یسلول ها وندیپ ایاست که آ نیا یدر حال بررس یجهان ییکارآزما نیاول

 .ریخ ایبه عنوان درمان خط اول استفاده شود (   (MS یتهاجمام اس مبتال به  مارانیدر ب

مبتال  مارانیب یبرا یادیبن یسلول ها وندیاستفاده از پ یکه به بررس یجهان ییکارآزما نیاول

 ایتانیدرمان خط اول در سراسر بر کیبه عنوان  ( (MS   یتهاجم سیاسکلروز پلیبه مولت

 پردازد. یم

 NHS لدیشف یآموزش یهامارستانیو ب لدیکه توسط دانشگاه شف ییکارآزما نیا

Foundation Trust سهیرا در مقا یادیبن یهاسلول وندیمؤثر بودن پ زانیم شود،یاجرا م 

 شود،یاس استفاده مام مارانیدرمان ب یکه در حال حاضر برا ییچهار درمان داروبا 

 .کندیم یریگاندازه

 یمبتال به اشکال تهاجم مارانیب یبرا دیجد قیتحق نیا ،یقبل ییکارآزما کی جیاساس نتا بر

 باز است. یماریمبتال به نوع عود کننده ب مارانیب نیام اس و همچن

در  یمرکز یعصب ستمیمزمن س یو عصب یالتهاب یماریب نیتر عیشا س،یاسکلروز پلیمولت

 دهد. یقرار م ریتحت تاث ایتانینفر را در بر 100000بزرگساالن جوان، 

 

 یادیبن یهاسلول وندیپ ایکه آ پردازدیموضوع م نیا یکه به بررس یجهان ییکارآزما نیاول

عنوان خط اول درمان به ( (MS یتهاجم سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیدر ب تواندیم

 استفاده شود.

 

 NHS Foundation لدیشف یآموزش یها مارستانیو ب لدیکه توسط دانشگاه شف یا مطالعه

Trust فعال که به  اریمبتال به ام اس بس مارانیرا در ب شگامیدرمان پ نیشد، ا یراه انداز

 یمبتال به فرم تهاجم مارانیب یدرمان برا نیبه عنوان اول ایدهد  یپاسخ نم ییدرمان دارو

 کند. یم شیدهد، آزما یپاسخ نم یالتهابو



 

باز  لدیدر شف مارانیب یخود را به رو یکه قبالً درها StarMS یپوند ونیلیم 2.3 مطالعه

 شده است.  یراه انداز ایتانیدر سراسر بر تیسا نیکرده است، اکنون در چند

خونساز اتولوگ  یادیبن یهاسلول وندیمؤثر بودن پ زانیاست که م یمورد نیاول نیا

AHSCT)  )یهاشیکه در آزما گریمؤثر د اریبس ییدارو انبا چهار درم سهیرا در مقا 

 سهی( مقانیبیاوفاتوموماب و کالدر زوماب،یآلمتوزوماب، اوکرلاند )بوده دوارکنندهیام ینیبال

 .کندیم

 

بار در جهان بود که  نیاست که اول MISTبرجسته  ییکارآزما جیبر اساس نتا ییکارآزما نیا

. مبتال به ام اس را معکوس کند مارانیب یتواند ناتوان یم یادیبن یسلول ها وندیپنشان داد 

موجود  یماریاصالح کننده ب یبهتر از داروها AHSCTنشان داد که  نیهمچن ییکارآزما نیا

 یماریفعال ب اریمبتال به شکل بس مارانیدر ب یدر کاهش خطر تجمع ناتوان ندر آن زما

 کند. یعمل م

 

از  سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیب یبرا یدرمان یهانهیدر گز هاشرفتیحال، پ نیا با

 یماریکننده بمؤثر اصالح اریبس یهابوده است، با درمان عیسر هیاول ییزمان کارآزما

 تیفعال توانندیمکه  دهدینشان م نیبیاوفاتوموماب و کالدر زوماب،یآلمتوزوماب، اوکل

 کاهش دهند. ینیبال یهاشیرا در آزما یناتوان عو تجم یماریب

 

بهداشت و مراقبت  قاتیتحق یموسسه مل یهمکار قی، که از طرStarMS دیجد ییکارآزما

NIHR) یپزشک قاتیتحق یو شورا MRC) ییکه کارآزما ییاز جا شود،یم یمال نیتام 

 کند. سهیرا مقا AHSCT یمنیو ا یتا اثربخش شودیمتوقف شد، شروع م MIST یقاتیتحق

را به  AHSCT ندهیمکان آ نیهمچن ییکارآزما نیا وثرم اریبس یدرمان ها نیدر برابر ا 

" ی"تهاجم سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیب یبراخط اول  یدرمان نهیگز کیعنوان 

 خواهد کرد. نییتع

 



مراقبت از هزاران نفر را متحول کند  تواندیم StarMS ییکارآزما یهاافتهی ل،یاز تکم پس

 یعصب ستمیمزمن س یو عصب یالتهاب یماریب نیترعیشا س،یاسکلروز پلیکه از مولت

نفر  ونیلیم 2.3و  ایتانینفر در بر 100000که  برندیدر بزرگساالن جوان رنج م یمرکز

 . .دهدیقرار م ریتاثدر سراسر جهان را تحت 

 

 یبرا یطور تصادفکننده بهاجرا خواهد شد. هر شرکت ایتانیبر تیسا 19در  شیآزما نیا

اصالح  یمؤثر برا اریبس یهادرمان نیدتریاز جد یکی ای یادیبن یهاسلول وندیپ افتیدر

 .شودیداده م صیتخص یماریب

 

در دانشگاه  ینیبال ینورولوژ یشاراک، استاد افتخار لیمغز و اعصاب، باس متخصص

 ، گفت:NHS ادیبن لد،یشف یآموزش یهامارستانیو مشاور مغز و اعصاب در ب لدیشف

در  یمیعظ یهاشرفتیام اس وجود ندارد، اما پ یبرا یدرمان چیهدر حال حاضر، » 

 نیکه با ا یدوباره به افراد یدیکه ام MIST شیحاصل شده است. ، با آزما ریاخ یهاسال

را با در  قاتیتحق نیا میخواهیدهد. اکنون م یکنند ارائه م یم یزندگ رانگریو تیوضع

 .میروز کنها بهدر درمان هاشرفتیپ نینظر گرفتن آخر

 

 یمل یتویانست لدیشف کالیومدیب قاتیدر مرکز تحق یمحقق اصل نیشارک، که همچن پروفسور

 است، افزود:  ( (NIHRبهداشت و مراقبت قاتیتحق

 تواندیم AHSCT میما فراهم کند که نشان ده یرا برا یشواهد محکم تواندیم نیهمچن نیا»

مبتال  یماریب نیا یتهاجم لکه به شک یکسان یبه عنوان خط اول ارائه شود. درمان برا

 یادیبن یسلول ها وندیخود در پ یالملل نیکه از تخصص مشهور ب میهستند. ما خوشحال

 .میارائه ده ماریرا به نفع بالقوه هزاران ب قاتیتحق نیآخر نیتا ا میکن یاستفاده م

 

در  ستیو مشاور هماتولوژ لدیدر دانشگاه شف یارشد، جان اسنودن، پروفسور افتخار محقق

  » : NHS Trust ادیبن لد،یشف یآموزش مارستانیب



 مارانیدر ب یمعکوس کردن ناتوان یو حت تیخونساز اتولوگ در تثب یادیبن یسلول ها وندیپ

از زمان  طیشرا نیدر ا رمانمؤثر است. اسکلروز اما چشم انداز د اریخاص با چندگانه بس

 کرده است.  رییتغ MIST هیاول شیآزما

درمان  نیسر به سر با آخر سهیرا در مقا AHSCTبودن  منیخوب و ا زانیم ییکارآزما نیا

 کند. یم یریام اس اندازه گ یبرا شرویپ یها

 

مدرن  یدرمان یرهایرا در مس AHSCT قیدق گاهیجا میکه بتوان میدواریما ام ب،یترت نیا به

 .میمشخص کن دیشد سیاسکلروز پلیمبتال به مولت مارانیب یبرا

 یها یرا در مورد ناهنجار یمهم یها نشیبممکن است  نیهمچن یترجمه ا قاتیتحق نیچن 

 .شوند، ارائه دهد یام اس م جادیکه در وهله اول باعث ا یمنیا ستمیس یاساس

 

به  2011مادر دو فرزند از روترهام، در سال ساله، کاردرمانگر و  53کولت ادواردز، 

 ام اس مبتال شد. یماریب

 . یفتد ب نیبه زمشود که هنگام بلند شدن  یراه رفتن او و اغلب باعث م 

 کرد. افتیدر MIST شیاز آزما یرا به عنوان بخش HSCT، کولت درمان 2016در سال 

 

 تیرا تجربه نکرده ام، که همچنان به من امن یعود چیه HSCTاز زمان درمان  خوشبختانه

 مدت است. یطوالن یمن در حالت بهبود تیدهد که وضع یم نانیو اطم

 

در  ریورکشایدر غرب  ییو با نقل مکان به روستا م،یاو شوهرم اکنون ازدواج کرده من

. من در سال میادر حومه شهر برآورده کرده یزندگ یخود را برا یای، رو2020سال 

 خواستمیرا که م ییتمام کارها توانمیدر مقطع دکترا را شروع کردم و م لیتحص 2018

در حال  یرا بدون ناتوان یا ندهیتوانم آ یانجام دادن با خانواده ام اکنون م یانجام دهم. برا

با  گریاست، من د دهیمن را بهبود بخش یزندگ تیفیک HSCT رم،یدر نظر بگ شرفتیپ

 ببرد. نیکنم تا استقاللم را از ب ینم یام اس زندگ یقسمت بعد یاضطراب انتظار برا

 در انجمن ام اس، گفت:  یو امور خارج قاتیتحق ییاجرا ریمد نگ،یدکتر سارا رال



«HSCT بعد  سیاسکلروز پلیاز افراد مبتال به مولت یدهد و برخ رییرا تغ یتواند زندگ یم

بخشند. ما در حال حاضر به اندازه  یود مبهب یحت ای تیآن عالئم خود را تثب افتیاز در

که  یماریاصالح کننده ب یدرمان ها ریبا سا سهیدر مقا HSCT یمنیا ای ایدر مورد مزا یکاف

 یداشته باشند، نم یجد یتوانند عوارض جانب ی، مHSCTمؤثر هستند، اما مانند  اریبس

خود را  یدرمان یها نهیکه گز یافراد یرا برا یاتیاطالعات ح StarMS. شواهد از میدان

 دهد. یارائه م رند،یگ یدر نظر م

 

درک  یبرا شگاهیدر آزما هیبر فرض یبه دنبال انجام مطالعات مبتن نیهمچن یقاتیتحق میت

درمان کند و از  تیرا با موفق مارانیتا ب سازدیرا قادر م AHSCTاست که  یقیدق سمیمکان

پاسخ بدن به پنج درمان ارائه شده در  زانیمشاهده م یمختلف برا یستیز ینشانگرها

 کرد. داستفاده خواه شیآزما

 

اوفاتوموماب  زوماب،یاتولوگ در مقابل آلمتوزوماب، اوکرل یادیبن یسلول ها وندیپ مطالعه

 ییکارآزما قاتیواحد تحق قیاز طر ( (Star-MSام اس عود کننده  یماریدر ب نیبیکالدر ای

 ،ینیبال قاتیدر تحق NIHR لدیشف ینیاز مطالعه بال تیبا حما لد،یدانشگاه شف ینیبال یها

 شود.  یم رائهو ا یبانیپشت

 

و مراکز  یبودن فعل طیواجد شرا یارهایمطالعه، از جمله مع نیدرباره ا شتریب اطالعات

 .دیابیب StarMS یاختصاص تیسادر وب دیتوانیکننده را مشرکت یشیآزما

 

-stem-offered-be-could-patients-https://www.sheffield.ac.uk/news/ms

trial-first-world-new-treatment-line-first-transplants-cell 
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