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Na co musimy zwrócić uwagę w różnych typach 

przeszczepień komórek krwiotwórczych? 



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 – czy to 

codzienna praktyka? 

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 



Jak uzyskujemy komórki krwiotwórcze 

potrzebne do przeszczepienia? 

 
1. Zbiórka komórek z krwi obwodowej (90% dawców do 

alloprzeszczepień, praktycznie 100% chorych do 
autoprzeszczepów) 

 
2. Zbiórka komórek ze szpiku (10% dawców) 

 
3. Krew pępowinowa – użycie zależne od kraju i grupy 

etnicznej 
 



Pobranie komórek ze szpiku 

Prof. Wiesław Wiktor-Jędrzejczak* (po lewej) i dr hab. n. med. Emilian Snarski 
*który wykonał pierwsze pobranie szpiku od dawcy rodzinnego w 1984 



Przebieg pobrania 
 
8 zastrzyków czynnika 
wzrostu podanych w 
ciągu 4 dni (10 μg/kg 
m.c.) 
 
4 godziny podłączenia 
do separatora 

Pobranie komórek do przeszczepienia  z krwi 

obwodowej u zdrowego dawcy 



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

Krew pępowinowa jest namnażana in vitro 

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
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Dystrybucja przeszczepu lub zamrożenie 

AUTOLOGICZNY 

Hematokryt  
     <4-5% 



Różnice w materiale przeszczepowym 

uzyskanym z krwi obwodowej i ze szpiku 

Krew obwodowa: 
Łatwość w uzyskaniu 
dużej liczby komórek 
 
Duża liczba limfocytów 

Szpik 
Mniejsza liczba 
komórek  
 
Mniej limfocytów 
Komórki 
podścieliska szpiku 
 

Infekcje vs wznowa vs GvHD 



Dlaczego używamy takiego, a nie innego 

leczenia przed przeszczepieniem? 

1. Pierwszym pomysłem było użycie promieniowania do 
zniszczenia komórek szpiku (chorych i zdrowych) 

2. Stopniowo dodawano chemioterapię eskalując dawki 
3. 1974 dzięki doświadczeniom na szczurach zastąpiono 

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

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

Santos GW, Tutschka PJ. Marrow transplantation in the busulfan treated rat preclinical model of aplastic 
anemia. J Natl Cancer Inst 1974; 53: 1781–1785. 



Kondycjonowanie BuCy2 

AD 2017 



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, krew pępowinowa 
 
Świeże lub mrożone 
Selekcja CD34+ lub ekspansja in vitro CD34+ (krew pępowinowa) 



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? 



Pobranie komórek do auto przeszczepienia 

z krwi obwodowej 

 
Mobilizacja - pobranie komórek do autoprzeszczepienia – zazwyczaj 
chemioterapia i G-CSF, a później leukafereza 
 
Schematy: 
 
G-CSF 4 dni; 5 dzień leukafereza 
Chemioterapia + G-CS; leukafereza, gdy pojawią się komórki CD34+ 
G-CSF + plerixafor; leukafereza 
Chemioterapia + G-CSF + plerixafor; leukafereza 
 
SP CSK – własny protokół automobilizacji – chemioterapia niskimi dawkami Ara-C 
+ G-CSF  - tryb ambulatoryjny – około 98% skuteczności, tryb ambulatoryjny, bez 
przetoczeń i powikłań 



Jak przeszczepić komórki autologiczne – 

zamrożone w DMSO 

•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                                                  

. 
 
Nie: 
  -bo strata komórek krwiotwórczych (nawet 30%) 
  

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 

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);  



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 
 
3. Można po prostu dożylnie – jeżeli nie są w DMSO 



Przeszczepienie świeżymi vs mrożonymi 

komórkami krwiotwórczymi 

Jakie są potencjalne zalety świeżych komórek? 
- Nie używamy DMSO 
- Skracamy czas od mobilizacji do przeszczepienia 
- Teoretycznie mniej preparatów w ciekłym azocie 
- Nie ma potrzeb użycia wkłucia centralnego 
- Szybsza regeneracja? 

 
Jakie są potencjalne ryzyka? 
- Nieuzyskanie wystarczającej liczby komórek 
- Zakażenie preparatu 
- Przeniesienie komórek nowotworowych? 
 
Jakie są rzeczywiste wyniki przeszczepień świeżymi komórkami? 



Nowe podejście w SP CSK 

AD 2017 

Ośrodek Dawców Szpiku 

 McClanahan 

Co widać na tym zdjęciu? 
 
Chory na szpiczaka otrzymuje własne komórki 
krwiotwórcze 
 
Co zaciekawi hematologa? 
 
Komórki macierzyste są podane obwodowo, a nie 
do wkłucia centralnego (bo nie są zamrożone i 
zawieszone w DMSO) 
 
Nowością jest poukładanie elementów procedury 



Nowe podejście w SP CSK 

AD 2017 

Ośrodek Dawców Szpiku 

 McClanahan 

1. Choroba: Szpiczak Mnogi 
2. Mobilizacja – chemomobilizacja ambulatoryjna bardzo niskimi dawkami 

Ara-C i G-CSF –– bez konieczności hospitalizacji, zbiórka bez 
wykorzystania wkłucia centralnego – bardzo dobre wyniki 

3. Kondycjonowanie – krioprotekcja śluzówek – lizaki lodowe 
4. Zamrożenie połowy komórek, pozostałe są przeszczepione bez 

zamrażania – obwodowo – z przyśpieszeniem odnowy i brakiem 
toksycznego DMSO 

5. Taka kombinacja - jak na razie jedyna na świecie 
6. 3 chorych po przeszczepieniu – 1 dializowany – regeneracja w 11 dobie 

(w porównaniu top 5% najszybciej regenerujących w najlepszym 
ośrodku na świecie), 2 kolejnych w trakcie procedury przeszczepienia 
komórek krwiotwórczych (doby +12 i +5) 



Przeszczepienie świeżymi vs mrożonymi 

komórkami krwiotwórczymi  

Maciejewska, Snarski et al. EBMT 2019 



Przeszczepienie świeżymi vs mrożonymi 

komórkami krwiotwórczymi  

Komórki krwiotwórcze mogą być bezpiecznie przechowywane 
długoterminowo: 
 
nawet do 144 godzin (6 dni) zapewniając 100% szanse wszczepienia 
 

Sarmiento M Advantages of non-cryopreserved autologous hematopoietic stem cell 
transplantation against a cryopreserved strategy. 
Bone Marrow Transplant. 2018 Aug;53(8):960-966 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29440738


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 (autologiczne lub krew pępowinowa) 
2. Syngeniczny brat czy zgodny w HLA? 
3. Zgodna w HLA siostra czy brat? 
4. Haploidentyczny rodzic czy haploidentyczny brat? 
5. Niespokrewniony dawca zgodny czy niecałkowicie zgodny w 

HLA? 
6. Krew pępowinowej do niespokrewnionej osoby? 1 jednostka 

czy więcej? 
7. Własna krew pępowinowa czy może namnożona in vitro krew 

pępowinowa? 
 

 Szpik? Komórki z krwi obwodowej? Krew pępowinowa? Szpik + 
krew pępowinowa? Szpik + komórki z krwi obwodowej? 
 



Przeżycie po allogenicznym 

przeszczepieniu szpiku w zależności od 

źródła komórek macierzystych 

Zależy do ośrodka 
i od procedur 

Raiola AM Unmanipulated haploidentical transplants compared with other alternative 
donors and matched sibling grafts. 
Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Oct;20(10) 

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


Jakie źródło komórek? Krew obwodowa czy 

szpik? Meta-analiza 1521 chorych 

Hotlit et al., Comparison of bone marrow versus peripheral blood allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation for hematological malignancies in dults—a systematic review and 
meta-analysis. 2014 

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


Co to jest haploidentyczne przeszczepienie 

szpiku?  

Luznik L et al. HLA-haploidentical bone marrow transplantation for hematologic 
malignancies using nonmyeloablative conditioning and high-dose, posttransplantation 
cyclophosphamide. Biol Blood Marrow Transplant. 2008 Jun;14(6):641-50.  

W jaki sposób uzyskujemy tolerancję 
immunologiczną pomimo 
niezgodności 5/10 w HLA? 



Co to jest haploidentyczne przeszczepienie 

szpiku? 

Luznik L et al. HLA-haploidentical bone marrow transplantation for hematologic 
malignancies using nonmyeloablative conditioning and high-dose, posttransplantation 
cyclophosphamide. Biol Blood Marrow Transplant. 2008 Jun;14(6):641-50.  

1. Szpik: Allogeniczny – zgodny w połowie HLA (5/10) 
2. Kondycjonowanie przed: Cyklofosfamid + Fludarabina 
3. Eliminacja alloreaktywnych klonów: Cyklofosfamid 50mg d+3 i +4 
4. Immunosupresja: MMF (do+30) i Tacrolimus (do +180) 
 
Efekt: Tolerancja wszystkich tkanek i narządów biorcy szpiku przez w 
połowie zgodny w HLA układ odpornościowy z komórek dawcy – 
Kliniczny dowód na to, że haploidentyczny szpik może tolerować 
wszystkie tkanki i narządy 
 
GvHD mniej częste niż w przeszczepach zgodnych 10/10 ze 
standardowym kondycjonowaniem 
 

 



A co jeżeli przeszczepimy szpik i narząd 

od dawcy rodzinnego? 

Ośrodek Dawców Szpiku 

Uzyskanie tolerancji dla przeszczepionej nerki 

Uzyskanie tolerancji i braku konieczności immunosupresji 

nawet u osób z odrzuconym przeszczepem szpiku 



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

   AUTO przeszczepienie 
   Komórek krwiotwórczych 
 

 

Busulfan, 
Cyklofosfamid 
 ATG 

-10                  -5                    0                   5                 10                14….. 
 

Kondycjonowanie w autoprzeszczepieniach 
vs haploprzeszczepieniach szpiku 

  ALLO przeszczepienie 
   Komórek krwiotwórczych 

Co się stanie jeżeli 

połączymy te dwie 

metody leczenia? 

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


Zablokowanie ostrego odrzucania 

i wydłużenie tolerancji immunologicznej 

przeszczepu skóry u szczura przez 

autologiczne przeszczepienie szpiku 

z klonalną delecją limfocytów 

wstępne wyniki 

Krzysztof Bogusz1, Kaja Kasarełło2, Robert Wrzesień3, Renata Polak4, 

Barbara Górnicka4, Agnieszka Cudnoch Jędrzejewska2, Wiesław 

Wiktor-Jędrzejczak1, Emilian Snarski1 
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, WUM, Warszawa, Polska.  

Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Laboratorium Centrum Badań Przedklinicznych, WUM, Warszawa, Polska 

Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, WUM, Warszawa, Polska 

Zakład Patomorfologii, WUM, Warszawa, Polska 

13.10.2017 Warszawa 



Wyniki – doświadczenia kontrolne 

Przeszczepienie skóry 

i dawka cyklofosfamidu po przeszczepieniu 

UWAGA: MODEL NIE 
ZAKŁADAŁ PODANIA 
DODATKOWYCH LEKÓW 
IMMUNOSUPRESYJNYCH 

EFEKT: 
 
Przeszczep skóry 
obumiera w 14 dobie 
po przeszczepieniu 

Istotny fakt: 
1. Zarówno skóra haplo, jak i całkowicie niezgodna z biorcą 

są odrzucane w tym samym czasie w podobny sposób 
 

Histopatologicznie – jest to inny mechanizm niż przy 
przeszczepieniu samej skóry – badania w toku 

Skóra 
SHR/SHR 
 
SPRD/SHR 

SPRD 
 

HSCT 
SPRD 

 

Cy Cy 



Dalsze kierunki badań 

EFEKT: NIEZNANY 
TEORETYCZNIE MOŻLIWE POWTÓRZENIE 
ZJAWISKA NATURALNIE ZACHODZĄCEGO 
PRZY IMMUNOSUPRESJI 
W PRZESZCZEPIENIACH 
HAPLOIDENTYCZNYCH – UZYSKANIE 
TOLERANCJI NARZĄDU 
 

IMMUNOSUPRESJA 
MMF? TACROLIMUS? 
 

Skóra 
SHR/SHR 
 
SPRD/SHR 

SPRD 
 

HSCT 
SPRD 

 

Cy Cy 

W zależności od prawdopodobnego mechanizmu odrzucania dobierzemy celowany 
schemat immunosupresji: jedno ramię kolejnych doświadczeń to na pewno 
standardowa immunosupresja narządowa: 
Np. steryd + cyklosporyna/tacrolimus +MMF/inhibitor mTOR 



Implikacje Kliniczne 

1. Autoprzeszczepienie połączone z delecją klonalną limfocytów daje 
efekt jaki nie jest możliwy do uzyskania przy pomocy samego 
cyklofosfamidu i samego autologicznego przeszczepienia szpiku 
 

2. Możliwość wykorzystania autoprzeszczepienia z delecją klonalną 
limfocytów po przeszczepieniu narządu: 

A) Kolejne przeszczepienie u wysokozimmunizowanego chorego (np. 
przed 3 przeszczepieniem nerki) 

B) Sytuacja, gdy wiemy, że odrzucenie narządu oznacza śmierć dla 
pacjenta  
 

3.   Choroby z autoagresji – możliwość zwiększenia szans na remisję 
po autoprzeszczepieniu komórek krwiotwórczych? 



 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Modulating Immunity to Treat Autoimmune Disease. 
Amagai M.N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1487-1489. 

CAR-T jako strategia walki z autoagresją – 
pęcherzyca zwykła 

Limfocyty z białkami, które rozpoznają 
autoreaktywne klony 
 
W mysim modelu udaje się wyeliminować 
limfocyty powodujące chorobę 
 
Problemy CAR-T: 
1. Ryzyko – specyficzne reakcje 
przeciwko komórkom, które przypadkowo 
miały to samo białko zabijały chorych w 
różnych badaniach klinicznych 
2. Bardzo wysoka cena 
3. Zazwyczaj wiele białek jest celem ataku  

Modulating Immunity to Treat Autoimmune Disease.


 

 

 

 

 

 

Czy podanie CAR-T to „przeszczepienie”? 

CAR-T – status ATMP – czyli są lekiem – czy potrzebny jest nam 
ośrodek przeszczepiający szpik? 



 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 

1. „Przeszczepienie szpiku” to tak naprawdę wiele różnych 
procedur o różnym ryzyku 

2. Przeszczepienie szpiku może być stosowane w wielu różnych 
chorobach i na wiele sposobów 

3. Trudno przewidzieć w jaki sposób będą się zmieniały procedury 
przeszczepiania szpiku 
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