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Na co musimy zwrócić uwagę w różnych typach 
przeszczepień komórek krwiotwórczych? 

1. Choroba podstawowa 
2. Zawansowanie choroby podstawowej 
3. Optymalne źródło komórek 
4. Typ kondycjonowania 
5. Droga podania komórek 
6. Opieka w okresie około przeszczepowym 
7. Immunosupresja 
8. Plan awaryjny na brak wszczepienia 
9. Inne alternatywy 



Choroba podstawowa – kogo należy przeszczepiać? 

1. Wytyczne EBMT (European Society for Blood and 
Marrow Transplantation) i innych towarzystw 
naukowych 

2. Wyniki aktualnych badań naukowych 
3. Zastosowania eksperymentalne 

 
 

Czy Evidence Based Medicine powinno oznaczać 
postępowanie oparte na aktualnej wiedzy, 
doświadczeniu, czy może na wytycznych? 



Wytyczne EBMT 

www.ebmt.org 

Źródło: EBMT Handbook 2012 

https://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/EBMTESHhandbook/Pages/EBMT-ESH-handbook.aspx


Zastosowania eksperymentalne 

1. CO – opcja kliniczna 
2. D – w trakcie rozwoju 
3. GNR – generalnie nie polecane 

1. Wyznaczanie nowych kierunków badań i leczenia 
2. Chorzy dla których nie ma możliwości zastosowania 

typowego leczenia, a nietypowe leczenie może przynieść 
korzyści 



Jakie mamy opcje kliniczne przy przeszczepianiu 
komórek macierzystych krwiotwórczych? 

1. Autologicznie – od chorego: mobilizacja, pobranie ze 
szpiku i krew pępowinowa 

 
2. Allogenicznie – dawcy spokrewnieni: 
a) Rodzeństwo: syngeniczny lub zgodny w HLA, krew 

pępowinowa, nie w pełni zgodny w HLA i haploidentyczny 
b) Rodzice – zgodny w HLA lub haploidentyczny 
c) Dzieci – zgodny w HLA lub haploidentyczny 

 
3. Allogenicznie – dawcy niespokrewnieni – zgodni w HLA, 
nie w pełni zgodni w HLA 



© Wiesław Wiktor Jędrzejczak 



Pobranie własnych komórek chorego 
do autologicznego HSCT 
 

1. Leki przyjmowane przez chorego mogą mieć wpływ na 
późniejszą mobilizację komórek krwiotwórczych – czym 
więcej wcześniejszej chemioterapii i radioterapii tym 
trudniej uzyskać komórki 

2. Leki przyjmowane przez chorego w ramach leczenia 
choroby podstawowej mogą posłużyć do mobilizacji 
komórek – np. BEACOPP eskalowany w HL 

3. Jaką strategię przyjąć, gdy nie uda się zebrać 
wystarczającej liczby komórek do przeszczepienia? 

4. Jak przechowywać komórki by zapewnić optymalne wyniki 
przeszczepień? 



Autologiczne HSCT 



Allogeniczne kontra autologiczne przeszczepienie 
szpiku – źródło komórek 

1. Zastosowanie komórek macierzystych pozbawionych 
ryzyka obecności komórek wywołujących chorobę 

2. Możliwość/konieczność zastosowania bardziej 
intensywnego leczenia – większe ryzyko powikłań 

3. Efekt przeszczep przeciwko nowotworowi 
4. Dawca nie zawsze istnieje lub nie zawsze jest dostępny 
5. Konieczność koordynacji pobrania komórek i leczenia 

chorego 
6. Co zrobić, gdy dawca wycofa się? 
7. Co zrobić, gdy dawca nie zmobilizuje wystarczającej liczby 

komórek? 
 



Brat, siostra, rodzic czy osoba obca – kto będzie 
najlepszym dawcą? 
 

1. Sam chory 
2. Syngeniczny brat 
3. Zgodna w HLA siostra 
4. Haploidentyczny rodzic 
5. Niespokrewniony dawca zgodny w HLA 
6. Niespokrewniony dawca niecałkowicie zgodny w HLA 
7. 3 jednostki krwi pępowinowej z USA 
8. 1 jednostka własnej krwi pępowinowej 

 
 

 



Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24910379 

Przeżycie po allogenicznym przeszczepieniu szpiku w 
zależności od źródła komórek macierzystych 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24910379


Źródło: http://www.nature.com/bmt/journal/v51/n1/full/bmt2015196a.html 

Autologiczna krew pępowinowa – bliżej wykorzystania 
klinicznego – nadal daleko do standardu 
 

1. Możliwość ekspansji  
      ex vivo – 30x – 250x 
2. Czas do regeneracji  
     podobny do autoprzeszczepienia  

 
 

 

http://www.nature.com/bmt/journal/v51/n1/full/bmt2015196a.html


Jakie źródło komórek? 
Krew obwodowa czy szpik? 
 

Meta-analiza 1521 chorych 
 

Źródło: http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf 

http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf


Jakie źródło komórek? 
Krew obwodowa czy szpik? 
 

Meta analiza 5589 chorych 
 

Źródło: http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf 

http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf


Pobranie komórek krwiotwórczych ze szpiku 

Przebieg pobrania 
 
Znieczulenie ogólne 
do zabiegu 
 
Dostępny film 
online 

Dostępny film online: https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I 

https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I


Pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej 

Przebieg pobrania 
 
8 zastrzyków czynnika 
wzrostu podanych w 
ciągu 4 dni) 
 
4 godziny podłączenia 
do separatora 



Preparatyka komórek 
 

System zamknięty                                   System otwarty 

sterylne  łączenie drenów pomiędzy 

pojemnikami z wykorzystaniem specjalnej 

zgrzewarki, możliwość dołączania pustych, 

sterylnych, pojemników . Integralnie połączone 

pojemniki stanowią układ zamknięty, co 

zapobiega  zakażeniu bakteryjnemu preparatu. 

 



mała                   duża 
        niezgodność 

Preparatyka komórek krwiotwórczych 
pobranych ze szpiku 
 Autologiczny 

 ALLOGENICZNY 

pełna  
zgodność 

 
redukcja objętości                                       redukcja           usunięcie            usunięcie 
                                                                       objętości         przeciwciał          erytrocytów  
                                                                                                                              i przeciwciał 
      testowanie                                            testowanie        testowanie          testowanie  

Dystrybucja przeszczepu lub zamrożenie 

AUTOLOGICZNY 



mała                   duża 
        niezgodność 

Preparatyka komórek krwiotwórczych pobranych 
z krwi obwodowej 
 Autologiczny 

 ALLOGENICZNY 

pełna  
zgodność 

 
Zagęszczenie                                               redukcja           usunięcie            usunięcie 
lub rozcieńczenie                                       objętości         przeciwciał          erytrocytów  
                                                                                                                              i przeciwciał 
      testowanie                                            testowanie        testowanie          testowanie  

Dystrybucja przeszczepu lub zamrożenie 

AUTOLOGICZNY 

Hematokryt <4-5% 



Przechowywać w próbówkach czy w pojemnikach? 
 Parametr Pojemniki krioochronne Probówki 

System W znacznej mierze lub 
całkowicie zamknięty 

Otwarty, w komorze laminarnej 

Ryzyko zakażenia Teoretycznie mniejsze Teoretycznie większe, jeśli przetwarzanie komórek 
krwiotwórczych nie odbywa się w odpowiedniej 
klasie czystości  

Ryzyko uszkodzenia Większe mniejsze 

Ryzyko rozszczelnienia Większe (wada fabryczna) Mniejsze (np. niedokręcenie nakrętki) 

Ryzyko utraty materiału w 
razie uszkodzenia lub 
rozszczelnienia jednego 
pojemnika 

Bardzo duże (1:1 do 1:4) Bardzo małe (1:50 do 1:200) 

Ryzyko utraty materiału w 
razie konieczności przerwania 
przetaczania już rozmrożonego 
materiału 

Bardzo duże (1:1 do 1:4) Bardzo małe (1:50 do 1:200) 

Pracochłonność Mniejsza (ok. 1, 5 godz. ) Większa (ok.2,5 godz.) 

Koszt materiałowy Większy Mniejszy 

Agencje regulacyjne Preferują Zakazują (w systemie otwartym, bez określonej 
klasy czystości pomieszczenia) 



Transport szpiku do pacjenta – między ośrodkami 

Zaraz po pobraniu komórki macierzyste są 
wysyłane do ośrodka przeszczepiającego. 
 
W jakich warunkach powinny być przewożone? 
Kto powinien je przewozić? 
Jak monitorować warunki przechowywania? 
 
Metodyka: Najlepsza wydaje się zwalidowana 
technika transportu opierająca się na przygotowaniu pojemnika 
który po schłodzeniu do bezpiecznej dla komórek temperatury 
pozostanie w niej przez 24 do 48 godzin. W takim układzie nie 
ma potrzeby sprawdzać temperatury po drodze, wystarczy 
sprawdzić ją tylko w momencie włożenia komórek do pojemnika   
 

http://www.webmd.boots.com/cancer/news/20100421/transplant-charity-tweets-for-help-amid-travel-chaos 



Dlaczego używamy takiego a nie innego leczenia 
przed przeszczepieniem? 

1. Bo mamy na to randomizowane  badania kliniczne i EBM 
(evidence based medicine)? 
2. Bo mamy na to EBM (Eminence Based Medicine?) 
3. Bo gdy pierwszy raz wprowadzono kondycjonowanie nie było 
randomizowanych badań, a później nie opłacało się ich 
prowadzić? 
4. Bo działa – więc po co to zmieniać? 
5. Bo odpowiedź niknie w mroku dziejów? 
6. Bo….. 



Dlaczego używamy takiego a nie innego leczenia 
przed przeszczepieniem? 

1. Pierwszym pomysłem było przeszczepienie bez przedleczenia. 
2. Potem użycie promieniowania do zniszczenia komórek szpiku 

(chorych i zdrowych) 
3. Stopniowo dodawano chemioterapię eskalując dawki 
4. 1974 dzięki doświadczeniom na szczurach zastąpiono 

promieniowanie chemioterapią (Busulfan)* 
5. W kolejnych latach zmniejszano toksyczność 
6. W kolejnych latach wydłużono perspektywę spojrzenia na 

chorego – miał nie tylko przeżyć, ale również mieć dobrą jakość 
życia po przeszczepieniu 

Źródło: http://jnci.oxfordjournals.org/content/53/6/1781 

http://jnci.oxfordjournals.org/content/53/6/1781


Aktualne protokoły 
kondycjonowania 
dostępne na 
stronach EBMT 

Źródło: EBMT Handbook 2012 

https://www.ebmt.org/Contents/Resources/Library/EBMTESHhandbook/Pages/EBMT-ESH-handbook.aspx


Dlaczego używamy takiego a nie innego leczenia 
przed przeszczepieniem? 

„Several centres evaluated the use of TBI plus more than one 
drug, but no consensus was reached regarding the maximum 
tolerated doses. None of these regimens made any significant 
improvements to clinical outcome. Any reduction in relapse or 
rejection risk was usually accompanied by an increase in TRM. 
OS and DFS remained unchanged or worsened. Similarly, no 
study with “leukaemia-specific agents” such as ARA-C or VP16, 
showed superiority to Cy, a drug that is not used in the 
conventional treatment of leukaemia. So far, no single study 
has shown any conditioning regimen to provide better long-
term survival than Cy/TBI or Bu/Cy.”   EBMT Handbook 2012 



Kondycjonowanie 1984: BuCy 



Kondycjonowanie 2016: BuCy 



RIC i koncepcja „immunoablacji” i „mieloablacji” 

RIC – Reduced intensity conditioning – kondycjonowanie o 
zredukowanej intensywności 
 
Zamiast niszczyć wszystko chemioterapią (wysokie dawki i liczne 
powikłania) dajmy tylko tyle by szpik się przyjął  (zniszczenie 
układ odpornościowy) i z czasem wyeliminował chorobę, często 
z małym wsparciem (DLI – Donor limfocyte infusions) 
 
 



Immunoablacja a choroby z autoagresji 

A co stanie się z chorymi na choroby z autoagresji jeżeli 
wykonami immunoablację i przeszczepienie szpiku (auto?) 
 
Stwardnienie rozsiane, Twardzina układowa, Choroba 
Leśniowskiego Crohna, CIDP [przewlekła zapalna 
poliradiokuloneuropatia demielinizacyjna], Cukrzyca typu 1 
 
 



Immunoablacja a Twardzina układowa 

Leczenie cyklofosfamidem właściwie nie poprawia funkcji płuc w 

twardzinie 
Metaanalyses: Nannini C et al. Arthritis Res Ther. 2009;11(2):408.; Broad K, Pope JE Med Sci Monit. 2010 

Sep;16(9):RA187-90 

 

 

Śmiertelność w twardzinie: 

Ograniczona SSc – 1-4% na rok 

Uogólniona SSc – 5-10% na rok 

 

 

Przeżycie chorych nie zmieniło się w istotny sposób w ciągu ostatnich 40 lat 

Zajęcie płuc i serca główny powód śmiertelności w twardzinie układowej 

Metaanalysis by Elhai et al. Rheumatology (Oxford). 2011 Sep 7. 



D. Farge  
ADWP meeting November 2013  D. Farge  

ADWP meeting November 2013  



D. Farge  
ADWP meeting November 2013  



Long term effects of immunoablation 

and hematopoietic stem cell 

transplantation (AHSCT) 

in new-onset type 1 diabetes.   

 

1. Medical University of Warsaw 

2. Department of Internal Diseases, Diabetology  and Endocrinology, Central 

Hospital, Ministry of Interior Affairs and Administration 

 

Affairs and Administration,  

 EBMT Annual Meeting 2015 / Istanbul 2015 

E. Snarski, K. Hałaburda, A. Milczarczyk, T. Torosian, M. 

Paluszewska, E. Urbanowska, M. Król, E. Franek, W. Wiktor-

Jędrzejczak 



New-onset Type 1 Diabetes Response to  
AHSCT 

87% of patients (20/23) went into remission of diabetes 
measured as independence of exogenous insulin with 
normoglycemia for at least 9,5 months.   
 
The median time of remission for those patients was 31 
months (range 10 -80 months), and 33 months (range 33 – 80 
months) if the patients lost to follow-up are excluded.  



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AHSCT 1 12 24 36 48 60Months 

Patients    n=24    n=23   n=21    n=21    n=18   n=14    n=12 

P
e
rc

e
n
ta

g
e
 o

f 
in

s
u
lin

 i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t 

p
a
ti
e
n
ts

  

a
t 

g
iv

e
n
 t

im
e
 

Patients in remission of type 1 diabetes after 
autologous hematopoietic stem cell transplantation 



Insulin use in patients after HSCT for new onset 
type 1 diabetes 
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A co jeżeli brak dawcy – czyli jak członek rodziny 
niezgodny w połowie HLA może być dawcą? 



Jak przeszczepić komórki 
 

1. Można podać komórki dożylnie / do szpiku 
2. Podać świeże komórki / mrożone 



Jak przeszczepić zamrożone komórki 
 



Jak przeszczepić komórki autologiczne 
 

•Urządzenie  do kontrolowanego rozmrażania komórek 
krwiotwórczych  
•Przetaczanie  preparatu z pojemników (objętość przeszczepu:   
40  – 60 ml)  -  nie dłużej  niż w ciągu 10 min, tj. 4 -6 ml/min, 

tempo  przetaczania >   15-20 ml/min. - arytmia  u ok. 41% 
chorych 

 
•Variation in dimethyl sulfoxide use in stem cell transplantation: 
a survey of EBMT centres. Windrum P, Morris TC, Drake MB, 
Niederwieser D, Ruutu T; EBMT Chronic Leukaemia Working 
Party Complications Subcommittee. Bone Marrow Transplant. 
2005; 36:601-3  



DMSO – odpłukiwać czy też nie? 
 

Tak, dla ograniczenia działań niepożądanych: nudności,  
wymioty,  nadciśnienie, arytmia, niedociśnienie, bradykardia  
                                                  
Cryopreservation of Hematopoietic Cells. Rowley SD. In: Blume KG, Forman SJ, 
Appelbaum FR (eds) Thomas' Hematopoietic Cell Transplantation. 3rd edition. Malden 
(MA), Blackwell Publishing, 2004, pp 599-612. 
 
Nie,    bo   strata komórek krwiotwórczych 
  
Cell loss and recovery in umbilical cord blood processing: a comparison of postthaw 
and postwash samples. Laroche V, McKenna DH, Moroff G, Schierman T, Kadidlo D, 
McCullough J. : Transfusion, 45, 11, 2005 (November);  
 
The authors conclude that thawing and washing result in a substantial loss of cells, 
with TNC loss approaching 30% when compared with prefreeze counts; the wash step 
was responsible for nearly half of the cell loss. Elapse of time postwash resulted in 
further loss of nucleated cells but no detectable significant changes in CD34+cell 
content and viability and/or CFU.  



Ile komórek podać? 
 

Jaka jest optymalna dawka komórek? 
 
Zależy od aktualnych wyników analiz baz danych – zmienia się w 
zależności od choroby i uzyskiwanych wyników. 
 
Zależy od przetwarzania komórek – oczyszczania komórek 
macierzystych 
 
Typu kondycjonowania 
 
Przeszczepienia 
 
Doświadczeń własnych ośrodka 



Jak przeszczepić komórki? 

1. Standardowo do wkłucia centralnego mając nadzieję, że 
dotrą tam gdzie powinny (pod drodze muszą przedostać się 
przez płuca) 
 
2. Można do szpiku – próby z krwią pępowinową  
 
 



Gdzie (szpital, oddział dzienny czy może w domu 
chorego?) i jak przeszczepić komórki? 

Prof. Jędrzejczak             dr Fabien McClanahan         Chory 
AD 2000                              AD 2010                               AD 2020 (?) 
 

 McClanahan 



Immunosupresja ?!%$#@ 

W przeciwieństwie do przeszczepów narządowych 
 
po przeszczepieniu szpiku dochodzi po pewnym czasie do 
powstania immunotolerancji i większość chorych nie 
wymaga immunosupresji 
 
 
 
 



A co jeżeli przeszczepimy szpik i narząd od dawcy 
rodzinnego? 



Co przyniesie przyszłość? Przepowiednie 2016 

Zwiększenie liczby dawców 
haploidentycznych 
 
Rozwój przeszczepień w warunkach 
domowych 
 
Przeszczepy mogą znaleźć więcej zastosowań 
poza hematologicznych 
 
Niebezpośrednia rywalizacja z lekami (łatwiej 
walczyć z chemioterapią paliatywną lub 
innymi lekami) 
 
I wiele innych niespodzianek 



Pytania? 



Wykład dostępny online 

www.emiliansnarski.com  
 
www.emiliansnarski.wordpress.com 
 
 
>> Resources >> Wykłady dla lekarzy 
 
 
 
Interaktywny podręcznik do hematologii 
www.interaktywnahematologia.pl 
 

http://www.emiliansnarski.com/
http://www.emiliansnarski.wordpress.com/
http://www.interaktywnahematologia.pl/


Odmiany transplantacji i technika ich 
przeszczepiania 
 
 
 
                Dr n. med. Emilian Snarski 

Prezentacja 19.01.2016 

Dziękuję za uwagę! 


