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INFORMATION TILL SJUKVÅRDSPERSONAL 
GÄLLANDE PATIENTER TILL BOOSTB4 STUDIEN 
- en ny potentiell behandling för Osteogenesis Imperfecta - 

 

En fas I/II studie som utvärderar säkerhet och effekt av postnatal, eller prenatal och 
postnatal intravenös administrering av multipla doser av allogena expanderade fetala 

mesenkymala stamceller för behandling av svår typ av Osteogenesis Imperfecta i jämförelse 
med en kombination av historiska och obehandlade prospektiva kontroller.  

Studien är undersökande, öppen, och sker på flera center i Europa och i Sverige på  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 

 

Studieinformation  

Sponsor  Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 
EudraCT-nummer 2015-003699-60 
ClinicalTrials.gov ID NCT03706482 

Webbsida  BOOSTB4.EU 
E-post  BOOSTB4@clintec.ki.se 
 

Rekrytering 

Om du har en patient med Osteogenesis Imperfecta typ III eller svår typ IV som du tror kan 
vara lämplig för deltagande i BOOSTB4-studien, var god kontakta BOOSTB4-konsortiet: 
BOOSTB4@clintec.ki.se och www.BOOSTB4.EU  
 
I den första delen av studien så kommer 5 barn som är 1 år eller yngre (den postnatala 
gruppen) få en dos av studieläkemedlet och säkerheten utvärderas innan den prenatala 
gruppen öppnas. För närvarande är Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm öppet för 
inklusion. 
 

 

 

BOOSTB4-projektet finansieras av EU:s forsknings- och utvecklingsprogram 
Horizon 2020 samt av Vetenskapsrådet. 
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BOOSTB4-studien 

Boost Brittle Bones Before Birth (BOOSTB4) är en europeisk klinisk prövning som syftar till att 
förbättra hälsan hos barn med allvarliga typer av Osteogenesis Imperfecta (OI). Fyra doser av 
mesenkymala stamceller (MSC) kommer att administreras postnatalt eller prenatalt och postnatalt. 

Utfall 

• Primärt utfall: Säkerhet och tolerabilitet vid MSC-administration 

• Huvudsakligt sekundärt utfall: Antal frakturer från utgångsvärdet till primär och sekundär 
uppföljning 

• Ytterligare sekundära utfall: Benmineraldensitet, tillväxt, klinisk OI-status och biokemisk 
benomsättning 

• Vi undersöker även barnets och familjens livskvalitet, anslag av donatorceller, parakrina effekter 
och effekt på immunceller 

Studiedeltagare 

Alla deltagare har diagnosticerats med OI typ III eller svår typ IV med en identifierad mutation i typ I 
kollagen generna (COL1A1 eller COL1A2). Alla deltagare som uppfyller inklusions- och 
exklusionskriterierna erbjuds interventionen, dvs ingen randomisering sker.  

1. Postnatala gruppen: Barn <1 års ålder med OI (n=15) 

2. Prenatala gruppen: Foster som har OI hos gravid kvinna. Gestationsålder 16+0 – 35+6 
veckor+dagar (n=15)  

3. Kontrollgruppen: Barn med OI (n=30-150) 

Prövningsläkemedel 

• Testprodukt: BOOST celler (allogena expanderade humana 1:a trimester fetala lever-deriverade 
mesenkymala stamceller [MSC]) 

• Dos: 3x106 viabla BOOST celler/kg kroppsvikt  

• Administreringssätt: Intravenös administrering  

• Tillverkare: Karolinska Cellterapicenter, Vecura, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

Doseringsprogram 

• Postnatal grupp: 4 doser med 4 månaders intervall med start innan 12 månaders ålder 

• Prenatal grupp: 1 dos prenatalt och 3 doser postnatalt med 4 månaders intervall 

Uppföljning 

• 48 timmars inneliggande monitorering på studiesjukhuset 

• Uppföljning vid varje dos och vid 6 och 12 månader efter 4:e och sista dosen 

• Årlig uppföljning vid rutin-OI-uppföljningen som sker på patientens hemsjukhus de följande 8 
åren. Detta betyder att patientens OI-läkare rapporterar kliniska data till studien. 

Studie/remitterande center 

• Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige. Huvudprövare: Eva Åström, Studie-
koordinator Cecilia Götherström 

• Great Ormond Street Hospital for Children & University College London, London, Storbritannien 

• University Medical Center Utrecht & Leiden University Medical Center, Nederländerna 

• University Hospital Cologne, Köln, Tyskland 

För aktuell status på alla studiecentra, se www.BOOSTB4.EU 

http://www.boostb4.eu/
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