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O czym będzie ta prezentacja? 

1. Wyniki podstawowych badań klinicznych 
wykorzystujących jednostki krwi 
pępowinowej namnożone in vitro 

2. Techniki pozwalające użyć krwi 
pępowinowej pomimo małej liczby 
komórek macierzystych 



Zalety i wady krwi pępowinowej 

Zalety 

 Łatwość i bezpieczeństwo 
pobrania/pozyskania 

 Szybka dostępność 

 Niskie szanse na przeniesienie wirusów 

 Łatwiejszy dobór HLA - mniejszości 

 Zagęszczone krwiotwórcze komórki 
macierzyste 

 Młody, niedojrzały układ 
odpornościowy 

 Mniej ciężkiego aGVHD 

 Mniej przewlekłego GvHD 

  

Wady 

 Spadający dostęp 

 Drogie w wykorzystaniu 

 Ograniczona liczba komórek 

 Przeniesienie wirusów/genów 

 Częściej niewydolność przeszczepu 

 Opóźniona odnowa 

 Problemy z odpornością 

 Brak komórek do terapii komórkowych 

 Częstsze zakażenia zagrażające życiu po 
przeszczepieniu 



Bariery w wykorzystaniu krwi pępowinowej u 
chorych 

1. Allogenicznie 
- Mała objętość i/lub mała liczba komórek 

macierzystych 
- Różnice w HLA ( 4/6; 5/6; 6/6) 
2. Autologicznie 
- Mała objętość i/lub mała liczba komórek 

macierzystych 
- Czas od pobrania do przeszczepienia – chorzy muszą 

przetrzymać komórki 
- Relatywnie krótki czas od rozpoczęcie bankowania do 

chwili obecnej 
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Ile komórek macierzystych potrzeba do 
przeszczepienia? 

Źródło:  EBMT Handbook 2012 

https://ebmtonline.forumservice.net/


Jak rozwiązać problem zbyt małej objętości i/lub 
liczby komórek macierzystych? 

1. Przeszczepić tak, by wystarczyło to co jest 
2. Przeszczepić kilka porcji 
3. Namnożyć przed przeszczepieniem 



Przeszczepić tak, by wystarczyło co jest… 

 
1. Ile komórek tak naprawdę potrzeba by przeszczepienie 

zakończyło się sukcesem? 
2. Przeszczepić bezpośrednio do szpiku 
3. Przeszczepić z dodatkiem komórek macierzystych z innego 

źródła 



Ile krwi pępowinowej tak naprawdę potrzeba? 

1. Przeszczepienie u dzieci z hemoglobinopatiami (489 chorych): 
- 1 jednostka CB od rodzeństwa (NC 3,9×107/kg (1,5-14)) 
Kontra 
- Szpik od rodzeństwa (NC 4,1×108/kg)) (0,1 – 46) (10x więcej 

komórek ze szpiku) 
 

2. Wyniki: 
6 letnie przeżycie (przy średnio 70 miesiącach obserwacji): 
97% CB 
95% szpik 
 
Liczba komórek CB w tym zakresie nie miała wpływu na wyniki 
przeszczepienia 
 Źródło: http://www.bloodjournal.org/content/122/6/1072.long?sso-checked=true#sec-7 

http://www.bloodjournal.org/content/122/6/1072.long?sso-checked=true#sec-7


A co jeżeli połączymy szpik z krwią pępowinową? 

1. Przeszczepienie u dzieci z hemoglobinopatiami  
(13 – szpik + CB; 21 – szpik; 22 -CB): 

 
2. Wyniki: 
6 letnie przeżycie: 
86% CB (standardowo przeszczepione) 
90% szpik 
100% szpiku + CB (p=0,42) – szybsza odnowa niż CB, mniej GvHD 
niż szpik 
 
Czy liczb CB miała tu znaczenie? 
 

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.25085/abstract;jsessionid=06F07B38F3911920F5BDF69BDA843510.f04t03 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.25085/abstract;jsessionid=06F07B38F3911920F5BDF69BDA843510.f04t03


Przeszczepienie krwi pępowinowej bezpośrednio do 
szpiku 

1. Przeszczepienie: 
- 1 jednostka CB bezpośrednio do wnętrza kości (NC 2,5×107/kg) 
Kontra 
- 2 jednostki CB do krwi obwodowej (NC 3,9×107/kg) (p<0,001) 

 
2. Wyniki: 
Regeneracja szybsza po 1 jednostce podanej do kości (23 dni) niż 
po dwóch podanych dożylnie (28 dni) (p<0,001) 
 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23507699 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23507699


Przeszczepienie krwi pępowinowej bezpośrednio do 
szpiku 

1. Przeszczepienie: 
- 1 jednostka CB bezpośrednio do wnętrza kości (NC 2,6×107/kg) 
 
75 chorych, z tego 62% z zaawansowaną (oporną) chorobą 
 
Odnowa średnio w 23 dobie 
 
2 letnie przeżycie: OS=46%±5; RI=18%±2; NRM=39%±5 

 
Dobór 4/6, 5/6. 6/6 – dostęp do krwi pępowinowej dla wszystkich 
chorych dla których wykonano przeszukanie 
 

Źródło: http://www.bprch.com/article/S1521-6926(10)00033-2/pdf 

http://www.bprch.com/article/S1521-6926(10)00033-2/pdf


Przeszczepienie krwi pępowinowej – równoczesne 
użycie kilku jednostek 

1. Jeżeli jedna jednostka ma zbyt mało komórek można użyć kilku 
 
W 2005 roku wykonano w Polsce pierwszy taki zabieg (prof. 
Wiesław Wiktor Jędrzejczak wraz z zespołem) 
 
Udana odnowa hematologiczna, niestety chory zmarł z powodu 
późniejszych powikłań infekcyjnych 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16088322 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16088322


Przeszczepienie krwi pępowinowej – równoczesne 
użycie kilku jednostek – lepsze od dawcy 
niespokrewnionego? 

1. BMT 2016, badanie u dorosłych, nierandomizowane, CB (n=51) 
vs MUD (n=57) 
 

2. „severe cGVHD was 44% following MUD versus 8% following 
CBT (P=0.0006) and CI of any cGVHD was 68% following MUD 
versus 32% following CBT (P=0.0017)” 

3. „Three-year CI of transplant-related mortality (TRM) and 
relapse as well as 3-year overall survival (OS) were similar 
following CB and MUD transplantation” 

4. Wniosek: „ our center to move primarily to UCB over 
peripheral blood MUD when a MRD is not available” 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27400068 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27400068


Możliwość namnożenia komórek CB w celu wykonania 
przeszczepienia 
 

1. BMT 2016, Cairo et al.  

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

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


Możliwość namnożenia komórek CB w celu wykonania 
przeszczepienia 
 

1. BMT 2016, Cairo et al.  

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

Group Manipulation N 

CD34+ cell 
fold 

expansion 

CD34+ cell/k
g median (x 

106) 

Days to ANC 
500 

Delaney et 
al.16 FHCRC 

Notch—fresh 16-
day culture 

23 178 (14–481) 8.3 (0.9–49) 11 (6–41) 

Delaney et 
al.19 FHCRC 

Notch—TPD 
cryopreserved 

15 176 (32–748) 6 (3.1–11.6) 19 (9–31) 

Shpall and 
colleagues18Mes
oblast 

Co-culture MSC 14 
days 

24 30.1 (0–138) 
0.95 (1.60–
9.34) 

15 (9–42) 

Wagner et 
al.56 Novartis 

SR1—fresh+T 15 
days 

9 248 (66–446) 11 (1.4–49) 16 (6–43) 

Horwitz et 
al.53 Gamida cell 

Nicord—fresh+T 
21-day culture 

11 72 (16–186) 
3.5 (0.9–
18.3) 

13 (7 26) 

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


Możliwość namnożenia komórek CB w celu wykonania 
przeszczepienia 
 

1. BMT 2016, Cairo et al.  

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

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


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

Przeżycie po allogenicznym przeszczepieniu szpiku w 
zależności od źródła komórek macierzystych – badanie 
jednoośrodkowe 
 

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


Co przyniesie przyszłość? Przepowiednie 2016 

Niespodzianki! 
 
Kolejne prace z udanym namnażaniem 
komórek krwi pępowinowej 
 
Kolejne projekty łączące krew pępowinową z 
komórkami z innych źródeł 
 
Połączenie własnych komórek krwi 
pępowinowej i komórek z innych źródeł 
 
I wiele innych niespodzianek 



Wnioski 
 

1. Liczba komórek uzyskanych z krwi pępowinowej nie jest 
rzeczywistym ograniczeniem w rozwoju tej metody 

2. Istnieje możliwość zwiększenia efektywności 
wykorzystania komórek namnażając je, podając je do kości 
lub łącząc z innymi źródłami komórek 

3. Krew pępowinowa może być lepszym źródłem niż dawcy 
niespokrewnieni 

 
4. Nadal brakuje badań z użyciem własnej krwi pępowinowej 
– podanej do szpiku czy też wspartej komórkami z innego 
źródła 
 



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/
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Dziękuję za uwagę! 


