
PODSTAWY PRZESZCZEPIANIA 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH



PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

DEF: Zabieg polegający na wprowadzeniu zdrowych 

komórek krwiotwórczych w miejsce przekształconych 

nowotworowo (białaczki) lub wadliwie 

funkcjonujących (aplazje, wrodzone niedobory 

odporności, zaburzenia metaboliczne)



NAGRODA NOBLA 1990: E. DONALL THOMAS 

pierwsze trwale udane przeszczepy w białaczkach (1970)

Thomas E.D., Lochte  H.L., Lu W.C., Ferrebee J.W.: Intravenous infusion of bone marrow 

in patients receiving radiation and chemotherapy. N. Engl. J. Med., 1957, 257, 491.



HISTORIA HSCT W POLSCE

1983 – U.Radwańska (Poznań) – pierwsze przeszczepienie syngeniczne 

u dziecka z anemią aplastyczną

1984 – W.W.Jędrzejczak (Warszawa) – pierwsze 

przeszczepienie allogeniczne

1985 – W.W.Jędrzejczak – pierwsze

przeszczepienie autologiczne

1996 – J.Hołowiecki (Katowice) - pierwsze 

przeszczepienie od dawcy niespokrewnionego

1998 – A.Lange (Wrocław) – pierwsze przeszczepienie 

komórek krwi pępowinowej 



OKREŚLENIA:

• Transplantacja szpiku kostnego (TSK, BMT)

• Przeszczepianie komórek krwiotwórczych (PPK, HSCT)

• Przeszczep (graft) – materiał przeszczepiany



przeszczepienie 
narządu litego 

-

przeszczepienie 
komórek 

krwiotwórczych

wysoka sprawność 
manualna operatora

niewielka liczba komórek 
czynnych immunologicznie

przetoczenie komórek 
przez cewnik centralny

ogromna ilość komórek progenitorowych i 
układu immunologicznego skierowanych 
przeciwko gospodarzowi



PRZESZCZEP KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Autologiczny  Allogeniczny

Od dawcy  Od dawcy 

spokrewnionego niespokrewnionego

Zgodnego    Częściowo zgodnego Zgodnego    Częściowo zgodnego

w układzie HLA w układzie HLA



ŹRÓDŁA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

1. szpik kostny (BM)

2. krew obwodowa (PB)

3. krew pępowinowa (UC)



KOMÓRKI MACIERZYSTE



KOMÓRKI MACIERZYSTE

to populacja komórek niezróżnicowanych, które są

zdolne do podziału przez czas nieokreślony, do 

samoodnawiania i do generowania funkcjonalnych 

progenitorów wysoko wyspecjalizowanych komórek. 



Hierarchia komórek macierzystych

HIERARCHIA (RODZAJE) KOMÓREK MACIERZYSTYCH 

1. Pełnopotencjalne (totipotencjalne), np. zygota 

2. Wielopotencjalne (pluripotencjalne), np. komórki embrionalne 

3. Organiczne (multipotencjalne, somatyczne, adult), np. krwiotwórcze



KRWIOTWÓRCZE KOMÓRKI MACIERZYSTE – są to 

somatyczne komórki macierzyste, zdolne wytworzyć wszystkie komórki 

krwi. Występują w ilości 1 / 25 tys - 100 tys komórek szpiku. 

Przeszczepienie KKM jest istotą wszystkich zabiegów przeszczepiania 

komórek krwiotwórczych.

Charakterystyka: 

• CD34

• CD133

• Lin-

• C-kit

• BCRP



Potencjalne możliwości zastosowania komórek macierzystych w terapii 

regeneracyjnej w różnych działach medycyny

choroby
kości

choroby 
wątroby

choroby
mięśni

cukrzyca

zawał
mięśnia
sercowego

choroby
neurologiczne



PRZEBIEG (ETAPY) 

PRZESZCZEPIANIA SZPIKU



ETAPY PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

A. pobranie komórek krwiotwórczych od dawcy 

B. preparatyka komórek poza organizmem 

C. odpowiednie przygotowanie biorcy 

D. podanie komórek do organizmu biorcy

E. monitorowanie choroby resztkowej/chimeryzmu



CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE PRZESZCZEPU

1. wystarczająca liczba komórek macierzystych

2. dostępność „miejsc” dla komórek macierzystych

3. zgodność tkankowa (HLA) dawcy i biorcy - allo 



POBIERANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

1. Szpik

• w znieczuleniu ogólnym

• 15-20 ml/kg c.c. dawcy

2.  Krew obwodowa

• mobilizacja za pomocą czynników wzrostu i/lub chemioterapii

• separator komórkowy

3. Krew pępowinowa

• pobranie przed lub po „urodzeniu” łożyska



POBRANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Ze szpiku Separacja z krwi obwodowej



- usuwanie erytrocytów i 

osocza

- usuwanie limfocytów T

- selekcja pozytywna 

komórek 

hematopoetycznych 

CD34+/CD133+

- selekcja negatywna 

komórek o fenotypie 

nowotworu np. CD20+

- mrożenie

MANIPULACJE KOMÓRKOWE I PREPARATYKA



Kliniczne etapy przeszczepienia komórek krwiotwórczych 

1. Okres przedprzeszczepowy (kondycjonowanie)

2. Przeszczepienie komórek macierzystych

3. Okres poprzeszczepowy

a. Okres neutropenii: do około +30 dnia

b. Wczesny okres poprzeszczepowy: do około +100 dnia

c. Późny okres poprzeszczepowy: po dniu +100



TERAPIA PRZYGOTOWUJACA - kondycjonowanie

Cel

zniszczenie szpiku biorcy

immunosupresja

zniszczenie komórek nowotworowych

Strategia – radio/chemioterapia

terapia ablacyjna

RIC/terapia niemieloablacyjna



Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych 

Dalsza 
terapia



Dalsza 
terapia

Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych 



PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH



Oddział transplantacji komórek krwiotwórczych



OKRES PO PRZESZCZEPIENIU

Przeprowadzenie chorego przez okres: 

- mieloablacji (2-4 tygodni)

- immunosupresji (6-12 miesięcy i dłużej)



DOBÓR DAWCY



DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

1. Dawca rodzinny, zgodny w układzie HLA (25% szans)

2. Rejestr niespokrewnionych dawców szpiku 

(>27 mln dawców) 

rejestr BMDW – Bone Marrow Donor Wordwide

3. Banki krwi pępowinowej (Netcord, Eurocord)

(>680 tys. jednostek) 



ANTYGENY ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

HLA – Human Leukocyte Antigen

MHC – Major Histocompatibility Complex

Główny układ zgodności tkankowej – zespół białek odpowiedzialnych za 

prezentację antygenów limfocytom T. Odpowiada za zgodność tkanek 

dawcy i biorcy. Decyduje o utrzymaniu się lub odrzuceniu przeszczepu,.

Trzy klasy MHC:

MHC klasy I – znajdują się na wszystkich jądrzastych komórkach 

organizmu i uczestniczą w obronie przed patogenami 

wewnątrzkomórkowymi

MHC klasy II – występują na komórkach prezentujących antygen

MHC klasy III – stanowią różne cząsteczki niezwiązane z procesem 

prezentacji antygenu.
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CHORY MA ZGODNEGO DAWCĘ RODZINNEGO

Dobór dawcy rodzinnego do allogenicznej 

transplantacji komórek krwiotwórczych



Dobór dawcy niespokrewnionego do allogenicznej 

transplantacji komórek krwiotwórczych
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TYPOWANIE BIORCY NA WYSOKIM STOPNIU ROZDZIELECZOŚCI

Poszukiwanie dawcy niespokrewnionego w rejestrze
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NIE WSZYSCY DAWCY SĄ DOSTĘPNI

Odsetek pacjentów, dla których dawcy byli niedostępni:

Biali europejczycy: 28%

Inne grupy etniczne: 40%



SZANSE ZNALEZIENIA DAWCY NIESPOKREWNIONEGO



LICZBA DAWCÓW

Świat > 27 mln

Polska > 800 tys

Liczba jednostek krwi pępowinowej (banki 

przeszczepowe) > 690 tys



Liczba dawców niespokrewnionych



Liczba jednostek krwi pępowinowej



Wskazania do przeszczepiania komórek 

krwiotwórczych

• Choroby nowotworowe

– hematologiczne

• ostre białaczki (AML, ALL)

• zespoły mielodysplastyczne (MDS)

• nowotwory mieloproliferacyjne (CML, MF)

• chłoniaki złośliwe

• szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje

– guzy lite

• Choroby nienowotworowe

– anemia aplastyczna

– choroby autoimmunologiczne

– wrodzone niedobory odporności

– wrodzone choroby metaboliczne

– hemoglobinopatie



autoHSCT w Europie - EBMT

AutoHSCT w Europie. Passweg et al. BMT 2016 



alloHSCT w Europie - EBMT

AlloHSCT w Europie. Passweg et al. BMT 2016 



WYNIKI PRZESZCZEPIANIA



Plastyczność i przeróżnicowywanie komórek macierzystych: 
potencjalne możliwości terapii regeneracyjnej 
w innych działach medycyny
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POWIKŁANIA PO PRZESZCZEPIENIU

• Zakażenia 

• Toksyczne w wyniku postępowania 

mieloablacyjnego

• Immunologiczne (GVHD i odrzucanie 

przeszczepu)



CHOROBA PRZESZCZEP-PRZECIWKO-GOSPODARZOWI  

GVHD = stan występujący po allogenicznym przeszczepieniu komórek 

krwiotwórczych, w którym immunokompetentne komórki dawcy 

zapoczątkowują reakcje immunologiczne przeciwko tkankom biorcy i atakują 

jego narządy



CHOROBA PRZESZCZEP-PRZECIWKO-GOSPODARZOWI

•Postacie

•ostre (1-4 stopień)

•przewlekłe

•Profilaktyka

•inhibitory kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus)

•metotrexat

•mykofenolan mofetilu

•cyklofosfamid

•globulina antytymocytarna

•Leczenie

•sterydy 

•inhibitory kalcyneuryny

•mykofenolan mofetilu

•antyTNF

•fotoforeza pozaustrojowa



Ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi

Procesem chorobowym zajęte są przede wszystkim:

skóra                              wątroba                      jelita

wysypka                       hiperbilirubinemia      biegunka





Przewlekła GVHD







Powikłania po HSCT

Powikłania infekcyjne 2010-2011 wg CIBMTR

HSCT-UD 19%

HSCT-sibling 17%

HSCT-auto 8%



Powikłania infekcyjne po HSCT

FAZA 1 (wczesna) FAZA 2 (pośrednia) FAZA 3 (późna)

Do dnia +30 od +30 do +100 dnia po +100 dniu

Neutropenia, mucositis,   
cewnik naczyniowy

Komórkowe zaburzenia 
odporności GVHD, 
cewnik naczyniowy

Komórkowe i humoralne 
zaburzenia odporności, GVHD

RSV wirus, adenovirus

Herpes simplex

Cytomegalowirus

Varicella-zoster wirus

Bakterie Gram (-)

Staph epidermidis; Staph coagulaso-negative

Enterokoki Bakterie otoczkowe

Candida spp

Aspergillus spp (od 10 dnia neutropenii do +100; dłużej w przypadku GVHD)

Pneumocystis jiroveci

Toxoplasma gondi



Rekonstytucja immunologiczna po HSCT

Rekonstytucja układu immunologicznego po SCT

Rodzaj  SCT Kondycjonowanie

Zgodność HLA Immunosupresja

Źródło komórek Manipulacja 

GVHD Rozpoznanie            Storek et al. Expert Opin Biol Ther; 2008

Neutrofile

Monocyty

Komórki NK

Limfocyty CD8

Limfocyty CD4

Limfocyty B



POWIKŁANIA PO PRZESZCZEPIENIU

• Wczesne powikłania nieinfekcyjne

• Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

• Choroba wenookluzyjna wątroby (VOD/SOS)

• Zespół przesiąkania włośniczkowego

• Rozlane krwawienie do pęcherzyków płucnych

• Mikroangiopatia zakrzepowa

• Późne powikłania nieinfekcyjne

• Wtórne nowotwory

• Zaburzenia hormonalne

• Bezpłodność

• Powikłania narządowe (serce, płuca, wątroba) 



Liczba transplantacji komórek krwiotwórczych na świecie



HSCT w Europie - EBMT

SCT w odniesieniu do rozpoznania. Passweg et al. BMT 2012 



LICZBA WYKONANYCH PRZESZCZEPIEŃ  

KOMOREK KRWIOTWÓRCZYCH

Europa – 40 tys rocznie (2014)

Łącznie: >550 tys

Świat – ok. 65-70 tys rocznie 

Łącznie: >1,2 mln



LICZBA PRZESZCZEPIEŃ KRWI 

PĘPOWINOWEJ

Łącznie: ok. 35 tysięcy



Liczba transplantacji komórek krwiotwórczych



Liczba transplantacji allogenicznych

2015



Liczba ośrodków HSCT (EBMT)

2015
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Częstość transplantacji komórek krwiotwórczych w Europie



Częstość transplantacji komórek krwiotwórczych w Europie



PRZYSZŁOŚĆ



Przyszłość przeszczepiania komórek krwiotwórczych

1. Udoskonalanie aktualnie stosowanych metod

2. Zastosowanie nowych leków (terapie celowane)

3. Rozszerzenie zastosowania terapii komórkowej w 

hematologii i onkologii

4. Rozszerzenie wskazań poza hematologię i onkologię 

(np. choroby z autoimmunizacji)



Plastyczność i przeróżnicowywanie komórek macierzystych: 
potencjalne możliwości terapii regeneracyjnej 
w innych działach medycyny


