
Komórki macierzyste w leczeniu 

chorób neurologicznych 

Dr hab. n. med. Emilian Snarski 
09.06.2017 Warszawa 



O czym będzie ta prezentacja? 

1. Przeszczepienie komórek – jak to działa? 
2. Choroby metaboliczne 
3. Porażenie mózgowe dziecięce 
4. Autyzm 
5. CIDP 
6. Stwardnienie rozsiane 
7. Co przyniesie przyszłość? 

 
Prezentacja dostępna na www.emiliansnarski.com 
PDF z linkami do publikacji 

 Bezpośrednie odnośniki do publikacji 
online 

http://www.emiliansnarski.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell/media/File:Stem_cells_diagram.png


Etapy procedury 
 

1. Pobrać komórki macierzyste 
2. Podać choremu chemioterapię – by zniszczyć układ 

odpornościowy (i chorobę) 
3. Podać komórki macierzyste – by przyśpieszyć regenerację 

(lub uzupełnić to czego brakuje) 
 

 

Przeszczepienie szpiku = przeszczepienie 

komórek krwiotwórczych 
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komórek krwiotwórczych 



Co możemy przeszczepiać i właściwie po co? 

– teoretycznie i praktycznie 

1. Szpik – by odnowić układ odpornościowy 
2. Komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej – by odnowić układ 

odpornościowy 
3. Krew pępowinowa – by odnowić układ odpornościowy i (byćmoże) 

uratować umierające kom. nerwowe i zregenerować glej 
4. Komórki mezenchymalne – by zmodulować działanie układu 

odpornościowego i zregenerować neurony 
5. Galareta Whartona – by zmodulować działanie układu 

odpornościowego i zregenerować neurony 
6. CART – chimeric antigen receptor T- cells – by zniszczyć 

nieprawidłowe komórki 



Choroby metaboliczne 



Przeszczepienia komórek krwiotwórczych  

– choroby metaboliczne 

1. Choroby metaboliczne – najczęściej wywołane brakiem produkcji białka, które 
jest kluczowe dla określonych komórek – powodujące ogólnoustrojowe 
konsekwencje 

2. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych może pomóc jeżeli komórki 
krwiotwórcze produkują niezbędne białko lub tłuszcz 

3. Skuteczne będą jedynie komórki od innej osoby – zdrowego rodzeństwa, 
rodziców lub innego dawcy 

4. Komórki krwi pępowinowej mogą być podane bardzo szybko – dzięki temu w 
organizmie szybko pojawia się brakujące białko – zatrzymanie choroby zanim 
wywoła poważne konsekwencje 

5. Komórki krwi pępowinowej mają być mniej immunogenne – mniejsze szanse 
na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi 

6. Komórki macierzyste krwiotwórcze od dawców niespokrewnionych mają 
podobną skuteczność 

Stem cell transplantation in inherited metabolic disorders. Wynn R1. 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011;2011:285-91 

http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2011/1/285.full.pdf


Przeszczepienia krwi pępowinowej – choroby 

metaboliczne 

1. Outcomes of 159 young patients with inherited metabolic disorders (IMDs) 
undergoing transplantation with partially HLA-mismatched unrelated donor 
umbilical cord blood 

2. Serum enzyme normalized in 97% of patients with diseases for which testings 
exist.  

3. Grade III/IV acute GVHD occurred in 10.3% (95% CI, 5.4%-15.2%) of patients. 
Extensive chronic GVHD occurred in 10.8% (95% CI, 5.7%-15.9%) of patients 
by 1 year.  

4. OS at 1 and 5 years was 71.8% (95% CI, 64.7%-78.9%) and 58.2% (95% CI, 
49.7%-66.6%) in all patients and 84.5% (95% CI, 77.0%-92.0%) and 75.7% 
(95% CI, 66.1%-85.3%) in patients with high (80-100) performance score.  
 
 

Unrelated donor umbilical cord blood transplantation for inherited metabolic disorders in 
159 pediatric patients from a single center: influence of cellular composition of the graft 
on transplantation outcomes. Prasad VK1, et al. Blood. 2008 Oct 1;112(7):2979-89.  

http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/112/7/2979.full.pdf


Przeszczepienia krwi pępowinowej – choroby 

metaboliczne 

1. Niespokrewniona krew pępowinowa 
2. Własna krew pępowinowa nie ma 

zastosowania 
3. Można przeszczepić komórki 

macierzyste od dawców 
niespokrewnionych (tylko dłuższy okres 
oczekiwania) 

4. Przeżycie aktualnie jest podobne 
niezależnie od źródła 

5. Z. Hurler – 1/200 000 dzieci, ale średnie 
przeżycie 11 lat – rzadkie choroby 

Stem cell transplantation in inherited metabolic disorders. Wynn R1. 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011;2011:285-91 

http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2011/1/285.full.pdf


Porażenie mózgowe dziecięce 



Dlaczego krew pępowinowa może być 

skuteczna w chorobach neurologicznych? 

Cord blood for brain injury. Sun JM1, 
Kurtzberg J2. Cytotherapy. 2015 
Jun;17(6):775-85.. 
 

Badania przedkliniczne – wyniki i hipotezy: 
- Wydzielanie czynników wzrostu – przeciwzapalnych i 

neuroprotekcyjnych 
- Pobudzenie synaptogenezy, naprawy, angiogenezy – indukcja 

migracji i proliferacji komórek nerwowych 
- Migracja i różnicowanie do komórek nerwowych i komórek 

glejowych (astrocycy, oligodendrocyty i inne)  
- Dostarczenie sygnałów antyapoptycznych do komórek, które uległy 

uszkodzeniu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25800775


Przeszczepienia własnej krwi pępowinowej – 

niedokrwienne uszkodzenie mózgu u 

noworodków 

Źródło:  www.clinicaltrials.gov 

Clinical Trials: Jedno badanie dr 
Kurtzberg dotyczące własnej krwi 
pępowinowej i leczenia porażenia 
mózgowego dziecięcego. Marzec 
2016 zakończenie zbierania 
danych. Publikacja w 
przygotowaniu. 
 
Wstępne wyniki prezentowane na 
International Cord Blood 
Symposium USA 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01147653?term=kurtzberg+cerebral+palsy&rank=1


Przeszczepienia własnej krwi pępowinowej – 

niedokrwienne uszkodzenie mózgu u 

noworodków 

 „Median collection and infusion volumes 
were 36 and 4.3 mL. Vital signs including 
oxygen saturation were similar before and 
after infusions in the first 48 postnatal hours. 
 Cell recipients and concurrent cooled 
infants had similar hospital outcomes. 
Thirteen of 18 (74%) cell recipients and 19 of 
46 (41%) concurrent cooled infants with 
known 1-year outcomes survived with scores 
>85” 

Feasibility of autologous cord blood cells for infants with hypoxic-ischemic 
encephalopathy. Cotten CM1, et al. J Pediatr. 2014 May;164(5):973-979.e1 

http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(13)01471-6/pdf


Przeszczepienia własnej krwi pępowinowej – 

porażenie mózgowe dziecięce 

Źródło:  https://www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ojjT4yRd5Es


Przeszczepienia obcej krwi pępowinowej – 

porażenie mózgowe dziecięce 

1. Badania podwójnie ślepe z placebo 
2. (Erytropoetyna + Placebo) vs (Erytropoetyna + krew pępowinowa) vs (Placebo) 
3. Wszystkie dzieci rehabilitowane 
4. Kompleksowa ocena neurologiczna po 1, 3 i 6 miesiącach 
5. Dzieci w różnym wieku – średnio 3 lata (od 10 miesięcy do 10 lat) 
 
 
 

Umbilical cord blood therapy potentiated with erythropoietin for children 
with cerebral palsy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. 
Min K1, et al. Stem Cells. 2013 Mar;31(3):581-91.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281216


Autyzm (ASD – Autism Spectrum Disorders) 



1. Autyzm (ASD) – złożona i różnorodna grupa chorób 
neurologicznych 
 

2. Patogeneza – nie do końca zrozumiana: 
 - zmieniona odpowiedź immunologiczna 
 - zwiększone wydzielanie cytokin zapalnych 
 - autoprzeciwciała przeciwko neuronom 
 - zmieniona funkcja komórek NK i limfocytów T 
 
3. Nie ma skutecznego leczenia 
 
4. Czy przeszczepienie może przywrócić prawidłową funkcję mózgu? 

Autyzm (ASD – Autism Spectrum Disorders) 



Autyzm (ASD – Autism Spectrum Disorders) 

2017 – kilka badań 
klinicznych – bez prób 
kontrolnych trudno 
przypuszczać by udało się 
wykazać działanie  



Autyzm (ASD – Autism Spectrum Disorders) 

2017 – badanie, które 
zbada jak przeszczepienie 
szpiku z powodu choroby 
hematologicznej wpłynęło 
na przebieg autyzmu – 
podobną drogą opisano 
wpływ na choroby z 
autoagresji 



CIDP - Przewlekła zapalna demielinizacyjna 

polineuropatia  



CIDP – dlaczego przeszczepy mogą być 

skuteczne w tej chorobie? 

Choroba z autoagresji 
Niszczenie warstwy mieliny w neuronach 
 
Przeszczepienie ma za zadanie zniszczyć nieprawidłowo 
funkcjonujący układ odpornościowy 
 
 



CIDP – „Lame will walk” 

2. https://www.youtube.com 

EBMT 2017 –  
Wśród chorych przed 
przeszczepieniem – 
50% na wózku lub 
chodzik lub o lasce 
 
90% chodzi bez 
żadnej pomocy po 5 
latach – 1 chory o 
lasce i 1 w ortezie  

1.  https://www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=18-HW1A_18g
https://www.youtube.com/watch?v=MWCzAxHbxxo


Stwardnienie rozsiane 



Brak aktywności 
choroby nawet 
przez 12 lat po 
przeszczepieniu 
szpiku 
 
Jedyne leczenie 
z poprawą 
EDSS 

Lancet. 2016 Aug 6;388(10044):576-85.. 
Immunoablation and autologous haemopoietic stem-cell 
transplantation for aggressive multiple sclerosis: a 
multicentre single-group phase 2 trial. 
Atkins Hl et al 

Zmiany w MRI Rzuty choroby 

Stwardnienie rozsiane – wyniki leczenia 
przeszczepieniem szpiku 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291994


Stwarnienie rozsiane – historia pacjentki 

Źródło:  http://www.youtube.com 

http://www.youtube.com/watch?v=JU3oJEJT_yo
http://www.youtube.com/watch?v=JU3oJEJT_yo


Stwardnienie Rozsiane – 20 lat 
przeszczepiania szpiku 

Neurol Sci. 2016 Jun;37(6):857-65. 
Autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis: 20 years of experience. 
Currò D, Mancardi G. 

Szereg badań – wykazujących 
skuteczność przeszczepienia jako 
metody leczenia stwardnienia 
rozsianego – szczególnie w 
postaciach przebiegających 
agresywnie 
 
„No inflamation, no response” 
 
Brak działania na zmiany 
degeneracyjne 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27071689


 

 

 

 

 

 

Reference:  NY Times 

Emma – dziewczynka, która pierwsza 
otrzymała komórki mogące wyleczyć białaczkę 

Reference: Vimeo 

Chimeric Antigen Receptor T Cells for Sustained Remissions 
in Leukemia. Shannon L. Maude et al.  
N Engl J Med 2014; 371:1507-1517 

http://www.nytimes.com/2012/12/10/health/a-breakthrough-against-leukemia-using-altered-t-cells.html?_r=0
https://vimeo.com/54668275
https://vimeo.com/54668275


 

 

 

 

 

 

Reference:  Novartis 

Zmodyfikowane limfocyty skutecznie 
niszczą komórki nowotworowe 

Limfocyty z białkami, które 
rozpoznają nowotwory 
 
Potwierdzone działanie: 
Ostra białaczka limfoblastyczna, 
Przewlekła białaczka 
limfoblastyczna, Szpiczak mnogi, 
Guzy lite….  
 
Czy mogą być wykorzystane w 
neurologicznych chorobach z 
autoagresji? 
 

http://www.wsj.com/articles/new-costly-cancer-treatments-face-hurdles-getting-to-patients-1412627150


Komórki macierzyste – nauka kontra przekręty 

Źródło:  https://www.youtube.com 

Kiedy nie ufać 
- Zazwyczaj brak wyników badań 
- Zazwyczaj nie chcą udostępnić aktualnych wyników 
- Zazwyczaj nie przestrzegają krajowych i międzynarodowych 

standardów 
 

Kiedy ufać  
- Posiadają krajowe i międzynarodowe akredytacje  
- Publikują wyniki (udane i nie udane) 
- Członkowie zespołu są aktywnie zaangażowani w projektach 

naukowych (krajowych i międzynarodowych) 
 
 

Źródło:  LA Times 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ovPZkQYee8Y
http://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-stem-cell-scam-20160821-snap-story.html


Co przyniesie przyszłość? Przepowiednie 2017 

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 

1. Neurolodzy zaufają hematologom 
 

2. Krew pępowinowa – „Maybe hot, maybe not” 
3. Autyzm – „I want to believe” 
4. CIDP – „Lame will walk” 
5. Stwardnienie rozsiane – „No inflamation, no 

response” 
6. CART – czy limfocyty naprawią wszystko co się 

popsuło? 



Wnioski 

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 

1. Stwardnienie rozsiane – mocno udokumentowane wyniki 
autologicznych przeszczepów komórek krwiotwórczych 
 

2. CIDP – jedno badanie z niespotykaną skutecznością leczenia 
 

3. CART – w Polsce nadal nie mamy odpowiedniego laboratorium 
(pierwsze wystartuje za rok … prawdopodobnie) – może limfocyty 
regulatorowe pomogą w chorobach z autoagresji 



Komórki macierzyste w leczeniu 

chorób neurologicznych 

Dr hab. n. med. Emilian Snarski 
09.06.2017 Warszawa 


