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• Biologiczne i immunologiczne podstawy 

transplantacji komórek krwiotwórczych. 

• Dobór dawcy komórek krwiotwórczych 

i organizacja pobrania komórek 

krwiotwórczych. 

• Wskazania do przeszczepienia komórek 

krwiotwórczych u dzieci i młodzieży; 



MACIERZYSTA KOMÓRKA KRWIOTWÓRCZA

(hematopoietic stem cell, HSC)



HIERARCHIA I RODZAJE 

KOMÓREK MACIERZSTYCH W ZALEŻNOŚCI OD 

ZDOLNOŚCI DO DALSZEGO RÓŻNICOWANIA

1) Totipotecjalne komórki macierzyste, np.zygota, tj. zapłodniona komórka 

jajowa zdolna do wytworzenia komórek wszystkich narządów i łożyska;

2)   Pluripotencjalne komórki macierzyste , tj. 30-35 komórek blastocysty, które mogą 

dać początek każdemu typowi komórek, poza rozrodczymi,  różnicując  się do 

każdego z 3 listków zarodkowych (mezodermy, ektodermy, endodermy),  jednak 

nie mogą z powrotem przekształcić się w komórki totipotencjalne;

3)   Multipotecjalne somatyczne komórki macierzyste, mogą przekształcać się we 

wszystkie typy komórek w obrębie danego listka zarodkowego, np. macierzysta 

komórka krwiotwórcza (HSC) wywodząca się z mezenchymy pochodnej

mezodermy;

4) Unipotencjalne somatyczne komórki macierzyste, różnicują się tylko do jednego 

typu komórek dojrzałych,  jednak w odróżnieniu od tych ostatnich zachowują 

zdolność podziałów komórkowych;



MACIERZYSTA KOMÓRKA KRWIOTWÓRCZA (HSC)

- charakterystyka biologiczna

• Macierzysta komórka krwiotwórcza (HSC) - tak jak wszystkie multipotencjalne

somatyczne komórki macierzyste – wykazuje:

1) zdolność do podziałów i samoodnowy (self-reneval) przez nieograniczony 

czas;

2) zdolność różnicowania się pod wpływem odpowiednich czynników  w 

komórki określonej linii komórkowej lub w komórki tkanki, dla których 

jest ona komórką macierzystą, tj. w przypadku HSC w kierunku komórek 

progenitorowych linii erytrocytarnej, granulocytarnej, megakariocytarnej

oraz limfocytarnej;

• Dzięki wymienionym właściwościom macierzystej komórki krwiotwórczej możliwe 

jest utrzymanie skutecznego krwiotworzenia przez całe życie człowieka, a także 

odbudowa w pełni sprawnego i trwałego krwiotworzenia po jej przeszczepieniu !!!

• Nie posiada specyficznych cech cytomorfologicznych i dopiero niedawno  

stwierdzono, że HSC charakteryzuje się obecnością antygenów CD34  i CD133 

oraz receptora CXCR4 na swojej powierzchni.



KRWIOTWORZENIE CZŁOWIEKA

Wielopotencjalna macierzysta 

komórka krwiotwórcza

Komórki prekursorowe

Komórki progenitorowe

Komórki dojrzałe



BIOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNE PODSTAWY  

TRANSPLANTACJI  KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT)

• HSC przetoczone dożylnie odpowiednio przygotowanemu biorcy,

zostają w rezultacie interakcji z mikrośrodowiskiem szpiku zakotwiczone

w obrębie nisz szpikowych, a następnie pod wpływem wewnętrznych

czynników transkrypcyjnych i epigenetycznych oraz pod wpływem

chemokin oraz krwiotwórczych cytokin i czynników wzrostu,

uwalnianych przez komórki podścieliska szpiku, podejmują funkcję

krwiotworzenia. W ten sposób w ciągu kilku tygodni po HSCT

odbudowany zostaje funkcjonalnie pełnosprawny i trwały układ

krwiotwórczy, a w ciągu kolejnych kilku miesięcy także układ

immunologiczny. U biorców HSC czynność obu wymienionych układów

podlega takim samym mechanizmom regulacyjnym jak u zdrowego

człowieka.



TRANSPLANTACJA 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT)



ALLOGENEIC AND AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION FOR 

HAEMATOLOGICAL DISEASES, SOLID TUMORS AND IMMUNE 

DISORDERS: DEFINITIONS AND CURRENT PRACTICE IN EUROPE.
Ljungman P i in. Bone Marrow Transplant 2006, 37 (5), 439-449

• DEFINICJA TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT)

„HSCT oznacza każdą procedurę, w której komórki krwiotwórcze, 

niezależnie o typu ich dawcy oraz ich źródła, zostają przetoczone 

odpowiednio przygotowanemu biorcy w celu całkowitej lub 

częściowej wymiany lub odbudowy układu krwiotwórczego”



TYP HSCT W ZALEŻNOŚCI OD

ŹRÓDŁA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

• Transplantacja szpiku kostnego 

(bone marrow transplantation, BMT)

• Transplantacja komórek hematopoetycznych z krwi obwodowej 

(peripheral blood stem cell transplantation, PBSCT)

• Transplantacja krwi pępowinowej 

(cord blood transplantation, CBT)



RODZAJ HSCT W ZALEŻNOŚCI OD

TYPU DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

• TRANSPLANTACJA ALLOGENICZNA (allo-HSCT)

 rodzeństwo zgodne w zakresie antygenów głównego układu zgodności  

tkankowej człowieka (human leukocyte antigens, HLA) (MSD)

 dawca alternatywny :

- zgodny lub częściowo niezgodny dawca niespokrewniony (UD)

lub 

- zgodny lub częściowo niezgodny dawca rodzinny (RD)

• TRANSPLANTACJA AUTOLOGICZNA (auto-HSCT)

 transplantacja własnych komórek krwiotwórczych biorcy



CZYNNIKI DECYDUJĄCE 

O MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA I WYNIKU HSCT

• wczesne zakwalifikowanie do HSCT zgodnie z obowiązującymi 

wskazaniami

• wczesne zgłoszenie do ośrodka transplantacyjnego 

• wybór optymalnego rodzaju transplantacji 

(autologiczna / allogeniczna)

• pozyskanie w odpowiednim czasie własnych komórek

krwiotwórczych chorego zakwalifikowanego do autologicznej 
HSCT

• zidentyfikowanie optymalnego dawcy rodzinnego lub 
niespokrewnionego (MSD, MUD, MMFD) dla chorego 
zakwalifikowanego do allogenicznej HSCT 

• przeprowadzenia zabiegu w optymalnym terminie, 

tj. zgodnym z protokołem terapeutycznym 



ANTYGENY GŁÓWNEGO UKŁADU 

ZGODNOŚCI TKANKOWEJ CZŁOWIEKA (HLA)

I DOBÓR OPTYMALNEGO DAWCY KOMÓREK 

KRWIOTWÓRCZYCH



GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI  

TKANKOWEJ CZŁOWIEKA

(human leukocyte antigens, HLA)

• kompleks genów HLA zlokalizowany jest na chromosomie

6 i obejmuje 1/1000 genomu człowieka;

• allele warunkujące osobniczy genotyp HLA

dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla jako cechy

współdominujące, najczęściej w postaci pełnego haplotypu;

• każda somatyczna komórka ludzka zawiera dwa

haplotypy – odziedziczone po matce (1) i po ojcu (1);

• dawcę komórek krwiotwórczych dobiera się w zakresie 

antygenów układu HLA klasy I zlokalizowanych w loci A, B 

i Cw oraz klasy II zlokalizowanych w loci DRB1 i DQB1; 



Kompleks genów HLA na chromosomie 6 
(zaznaczone 50 sposród 224 genów)

(Prof. J. Nowak, IHiT, 2008



METODY  IDENTYFIKACJI  ANTYGENÓW HLA

Metody serologiczne 

• test  mikrolimfocytotoksyczności, 

(Lymphocytotoxicity test, TLC, Terasaki, mod. NIH)

(Prof. J. Nowak, IHiT, 2008)



METODY  IDENTYFIKACJI  ALLELI  HLA

Metody genetyczne 
wykorzystuje się kilka metod genetycznych, z których wszystkie 

obejmują reakcję łańcuchową polimerazy (polymerase chain
reaction – PCR) do namnażania (amplifikacji) DNA, kodującego 
polimorficzne fragmenty łańcuchów α i β genów DR, DQ i DP;

 najczęściej stosuje się następujące metody:

1) amplifikacja ze starterami swoistymi dla alleli 

(sequence specific primers – SSP);

2) hybrydyzacja z alleloswoistymi sondami 

(sequence specific oligonucleotide probes – SSOP);

3) sekwencjonowanie produktu amplifikacji 

(sequence based typing – SBT);

4) analiza homo- i heterodupleksów (fingerprinting, FP),

5) analiza konformacji pojedynczych łańcuchów DNA

(single stranded conformation polymorphism, SSCP).



WIARYGODNOŚĆ  METOD 

IDENTYFIKACJI  ANTYGENÓW  HLA

1) METODY SEROLOGICZNE

4 - 10% błędnych wyników

2)   METODY GENETYCZNE 

1-2% błędnych wyników

ryzyko błędu po przeprowadzeniu badania 

potwierdzającego - 0.01-0.04% (1 - 4 / 10 000)

(Prof. J. Nowak, IHiT, 2008)



ZASADY DOBORU OPTYMALNEGO DAWCY 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Jeśli po ustaleniu rozpoznania, w trakcie leczenia lub dalszej 

obserwacji stwierdza się wskazania do przeprowadzenia allo-HSCT 

zdefiniowane przez zastosowany protokół terapeutyczny, wtedy 

należy: 

• zgłosić pacjenta do ośrodka przeszczepowego i rozpocząć 

poszukiwanie dawcy zgodnego w zakresie klasy I (A, B, Cw) i 

klasy II (DRB1, DQB1) HLA wśród rodzeństwa.

• w tym celu należy najpierw wykonać oznaczenia HLA w zakresie 

A, B, (Cw) i DRB1 metodą serologiczną i/lub genetyczną 

(zalecana) na poziomie niskiej rozdzielczości u chorego, jego 

rodziców i rodzeństwa. 

• w przypadku stwierdzenia potencjalnego dawcy wśród 

rodzeństwa, należy dobór potwierdzić genotypowaniem dawcy i 

biorcy w zakresie A, B, Cw, DRB1 i (DQB1). 

• prawdopodobieństwo posiadania rodzeństwa o identycznym 

genotypie (matched sibling donor, MSD) wynosi 25%.



ZASADY DOBORU OPTYMALNEGO DAWCY 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Jeśli nie znaleziono odpowiedniego dawcy wśród rodzeństwa, 

wtedy należy wszcząć dobór dawcy niespokrewnionego, o ile 

protokół terapeutyczny dopuszcza wykonanie MD-HSCT: 

• o dobór dawcy niespokrenionego do Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT 

wnioskuje ośrodek transplantacyjny, do którego chory został 

skierowany przez ośrodek leczący;

• optymalny dawca niespokrewniony powinien charakteryzować 

się pełną zgodnością na poziomie wysokiej rozdzielczości, tj. na 

poziomie 10 alleli, w 5 loci A, B, Cw, DRB1 i DQB1 (10/10 alleli) 

lub niezgodnością w 1 allelu (za wyjątkiem allelu DRB1) (9/10) 

(matched donor, MD). Obecnie prawdopodobieństwo doboru MD 

wynosi aż ok. 60-70%; 



ZASADY DOBORU OPTYMALNEGO DAWCY 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

• W przypadku braku MSD lub MD należy - jeśli stosowany 

protokół terapeutyczny dopuszcza taką możliwość - rozważyć: 

- częściowo niezgodnego dawcy niespokrewnionego 

(mniej niż 9/10 zgodnych alleli) (mismatched donor, MMD)

lub

- dawcy haploidentycznego; 



ZASADY DOBORU OPTYMALNEGO DAWCY 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

• pobranie szpiku od zdrowego małoletniego dawcy dla chorego 

rodzeństwa może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu 

zezwolenia sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata na dawcę (Ustawa o pobieraniu, 

przetwarzaniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r.); 

• Sąd zobowiązany jest wydać stosowną decyzję w ciągu 7 dni od 

złożenia wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych 

dawcy;

• mobilizacja i separacja komórek z krwi obwodowej u osób 

poniżej 18 roku życia w Polsce jest niedozwolona;



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OSTATECZNY WYNIK 

HSCT U DZIECI I MŁODZIEŻY

• Wiek

• Choroba podstawowa, grupa rokownicza i faza choroby;

• Choroby współistniejące;

• Leczenie stosowane wcześniej;

• Rodzaj transplantacji;

• Typ dawcy komórek allogenicznych i stopień zgodności 

• Zastosowane kondycjonowanie;

• Predyspozycja genetyczna;

• Źródło i dawka komórek krwiotwórczych;



RODZAJ I LICZBA TKK PRZEPROWADZONYCH 

W OŚRODKACH PEDIATRYCZNYCH

• OKRES: 1989 - 2014

• LICZBA TKK OGÓŁEM:  2177

• LICZBA ALLO-TKK: 1465 ( 67.3%)

• LICZBA AUTO-TKK: 706 (32.4%)

• LICZBA SYNGENICZNYCH TKK: 6 (0.3%)



LICZBA TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

U BIORCÓW 18 R.Ż. W OŚRODKACH PEDIATRYCZNYCH 

W LATACH 1989-2014
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DAWCY KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

DO 1465 TRANSPLANTACJI ALLOGENICZNYCH

W PEDIATRYCZNYCH OŚRODKACH TRANSPLANTACYJNYCH 

W LATACH 1989-2014

• Rodzeństwo zgodne w HLA (MSD): 552 (37.7%)

• Dawcy niespokrewnieni (UD): 795 (54.3%)

• Dawcy rodzinni częściowo niezgodni (MMFD): 118 (8.0%)



TYP DAWCY I LICZBA ALLOGENICZNYCH 

TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

U BIORCÓW 18 R.Ż. W OŚRODKACH PEDIATRYCZNYCH 

W LATACH 1989-2014

UD – dawca niespokrewniony; MMFD – częściowo niezgodny dawca rodzinny;  MSD – rodzeństwo zgodne w HLA;
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PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ TRANSPLANTACJI 

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

• POPRZESZCZEPOWA WZNOWA CHOROBY NOWOTWOROWEJ !!!

• POWIKŁANIA PROCEDURY PRZESZCZEPOWEJ

 wczesne (do dnia +100 po HSCT):

- toksyczność narządowa tzw. kondycjonowania;

- zakażenia (egzogenne, endogenne)

- immunologiczne (brak przyjęcia/ odrzucenie przeszczepu 

i ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, GvHD –

wyłącznie po allogenicznej HSCT )

 późne (od dnia +100 po HSCT):

- przewlekła GvHD;

- zakażenia, zwłaszcza w przebiegu przewlekłej GvHD;

- trwałe uszkodzenie narządów w następstwie tzw. kondycjonowania;

- drugie nowotwory;







M Miano, M Labopin, O Hartmann et al.

Haematopoietic stem cell transplantation trends in children over the last three

decades: a survey by the Paediatric Diseases Working Party of the EBMT

Bone Marrow Transplant 2007; 39: 89-99

ŚMIERTELNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROCEDURĄ TRANSPLANTACYJNĄ

DO DNIA +100 PO ALLOGENICZNEJ HSCT W ZALEŻNOŚCI OD TYPU DAWCY

MSD  SCT

VUD  SCT

PMFD SCT

Auto  SCT

76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-9973-75 00-02

0.9

1.0

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

P < .0001



KIEDY HSCT JEST WSKAZANA ?

• Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych

w  chorobach nowotworowych  oraz  we wrodzonych

i nabytych chorobach nierozrostowych u dzieci należy 

ustalać  w  kontekście  aktualnych  wyników  leczenia 

konwencjonalnego,  a  zabieg  jest  uzasadniony tylko 

wtedy, gdy  znamiennie zwiększa szanse  chorego na 

wyleczenie. 



ALLOGENEIC AND AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION FOR 

HAEMATOLOGICAL DISEASES, SOLID TUMORS AND IMMUNE 

DISORDERS: DEFINITIONS AND CURRENT PRACTICE IN EUROPE

Ljugman P et al. Bone Marrow Transplant 2006, 37 (5), 439-449

KATEGORIE HSCT

1. Standardowe

2. Wykonywane w ramach kontrolowanych badań klinicznych :

- jedno- lub wieloośrodkowe

- zgoda Komisji Bioetycznej

- wyłącznie w doświadczonych ośrodkach posiadających 

infrastrukturę zgodną ze standardami EBMT i JACIE

- zakończone publikacją wyników

3. Wykonywane w ramach projektów badawczych :

- wyłącznie w ośrodkach specjalizujących się w leczeniu wybranych

schorzeń u wyselekcjonowanych pacjentów (małe grupy, pilotaż)

- zgodnie z protokołem klinicznym spełniającym wymogi FDA „GCP” 

- standardy EBMT, JACIE i obowiązek publikacji jak w pkt. 2



CHOROBY ROZROSTOWE



MECHANIZM PRZECIWNOWOTWOROWEGO DZIAŁANIA 

ALLOGENICZNEJ TRANSPLANTACJI KOMÓREK  

KRWIOTWÓRCZYCH  (ALLO-HSCT)

• Umożliwia  zastosowanie  napromieniania  całego  ciała  i/lub 

cytostatyków (tzw. kondycjonowanie) w dawkach, które 

przełamują oporność rezydualnych komórek nowotworowych 

na konwencjonalną chemioterapię.

• Umożliwia wykorzystanie potencjału przeciwnowotworowego 

allogenicznych komórek immunokompetentnych w reakcji 

przeszczep przeciw rezydualnym komórkom nowotworowym 

(graft versus leukemia, GvL; graft versus tumor, GvT) !!!



MECHANIZM DZIAŁANIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO 

AUTOLOGICZNEJ TRANSPLANTACJI 

KOMÓREK  KRWIOTWÓRCZYCH  (AUTO-HSCT)

• Umożliwia zastosowanie wysokich dawek cytostatyków 

(tzw. megachemioterapia), które wprawdzie skutkują 

nieodwracalnym uszkodzeniem szpiku, jednak przełamując 

oporność rezydualnych komórek nowotworowych na 

konwencjonalną chemioterapię mogą je całkowicie 

wytrzebić lub przynajmniej znacznie zmniejszyć ich liczbę.



ROLA HSCT W LECZENIU  

CHORÓB  ROZROSTOWYCH  U  DZIECI

• metoda leczenia z wyboru w chorobach rozrostowych 
układu krwiotwórczego, w których całkowicie zawodzą 
konwencjonalne metody terapii;

• konsolidacja I CR w chorobach rozrostowych z 
wykładnikami wysokiego ryzyka wznowy;

• konsolidacja II CR po nawrocie choroby rozrostowej, 
gdy konwencjonalna terapia nie zabezpiecza 
wystarczająco przed kolejną wznową;



CHOROBY ROZROSTOWE

UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO



OSTRA BIAŁACZKA 

LIMFOBLASTYCZNA

( ALL )



Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) 

w pierwszej pełnej remisji (CR1)
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WSKAZANIA DO ALLOGENICZNEJ HSCT U DZIECI Z ALL 

LECZONYCH WEDŁUG PROGRAMU ALL IC-BFM 2009

Wskazania MSD MD MMD

Brak remisji w dniu 33 leczenia indukującego + + +

Niezależnie od odpowiedzi na 

wstępną kortykosteroidoterapię

t(4; 11) lub MLL-AF4 + + -

hypodiploidia 

< 44 chromosomów + + -

Zła wstępna odpowiedź na 

prednizon

t(9; 22) lub BCR-ABL + + +

T-ALL + + -

pro B-ALL + WBC > 100.000 /µl + - -

Dobra wstępna odpowiedź na 

prednizon

t(9; 22) lub BCR-ABL + - -

Zła odpowiedź na leczenie w 

szpiku (≥ 25% blastów)

szpik M3 w 15 dniu indukcji + - -

MSD - rodzeństwo zgodne w HLA;

MD - dawca rodzinny lub dawca niespokrewniony zgodny w 10/10 lub 9/10 alelli w

loci A, B, Cw, DRB1 i DQB1;

MMD - dawca rodzinny lub dawca niespokrewniony częściowo niezgodny w HLA;



ALL U NIEMOWLĄT



I. U niemowląt z grypy wysokiego ryzyka:

1. Wiek <6 miesięcy, tj. <183 dni, w chwili rozpoznania

2. Rearanżacja MLL

3. Wstępna leukocytoza blastyczna  300x109/L i/lub zła odpowiedź na 

kortykosteroidy w 8 dobie leczenia

* Wszystkie 3 kryteria muszą być spełnione !

II. U niemowląt z grypy pośredniego ryzyka:

Poziom choroby resztkowej (MRD) ≥ 10-4 przed rozpoczęciem cyklu OCTADA(D)

WSKAZANIA DO ALLOGENICZNEJ HSCT 

U DZIECI Z NIEMOWLĘCĄ ALL W I CR
(wg INTERFANT-06)



↑

allo-SCT jeśli ≥ MRD 10-4 przed rozpoczęciem cyklu OCTADA(D)

) ↓↓           ↓

)



ALL w CR2



IntReALL 2010 

- typ wznowy w zależności od czasu wystąpienia wznowy  

CZAS PO PIERWSZEJ DIAGNOZIE
PO ZAKOŃCZENIU 

PIERWSZEGO LECZENIA 

PÓŹNA > 6 miesięcy

WCZESNA > 18 miesięcy < 6 miesięcy

BARDZO

WCZESNA
< 18 miesięcy < 6 miesięcy



IntReALL 2010 kwalifikacja do grup ryzyka 

IMMUNOFENOTYP: Nie-T IMMUNOFENOTYP: (PRE-)T

LOKALIZACJA Pozaszpikowa Szpikowa Pozaszpikowa Szpikowa

CZAS Izolowana Mieszana izolowana izolowana mieszana izolowana

BARDZO

WCZESNA
HR HR HR HR HR HR

WCZESNA SR SR HR SR HR HR

PÓŹNA SR SR SR SR HR HR



HSCT SR HR

Późna izolowana lub 

mieszana wznowa 

szpikowa

Wczesna mieszana 

wznowa szpikowa

Izolowana 

wznowa 

pozaszpikowa

MRD 

GR

MRD 

PR

MRD 

ND

MRD 

GR

MRD 

PR

MRD 

ND

Póżna Wczesna

MD Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak

MMD Nie Tak Nie Nie Tak Tak Nie Nie Tak

Wskazania do allo-HSCT  wg IntReALL 2010

MD - dawca zgodny allelicznie w co najmniej 9/10 antygenów HLA , typowanie high-

resolution HLA I klasa: A, B, C; II klasa DQ1, DRB1.

MMD - dawca niezgodny allelicznie, < 9/10 antygenów HLA (= więcej niż 1niezgodność 

antygenowa). 

MRD – minimalna choroba resztkowa; MRD GR - dobra odpowiedź na poziomie MRD;

MRD PR - zła odpowiedź na poziomie MRD; MRD ND - brak wyniku MRD;



Schemat leczenia IntReALL 2010
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Arrow down (), bone marrow puncture with CR/MRD assessment; CNS-RAD, irradiation of the central nervous system, if 
indicated; Ep, Epratuzumab; MRD, minimal residual disease; SIA ALL-REZ BFM induction course; SCA 1+2 ALL-REZ BFM 
consolidation course;  , randomisation; SCA3-7 ALL-REZ BFM consolidation courses; SIB UK-R3 induction courses; SCB 
1+2 UK-R3 consolidation / intensification courses, SCT, stem-cell transplantation; SR, standard risk group, HR high risk 

group



OSTRA BIAŁACZKA 

SZPIKOWA 

( AML )



AML w CR1



AML-BFM 2012
- rekomendacje dotyczące diagnostyki, kwalifikacji do grup 

rokowniczych i stratyfikacji leczenia u dzieci i młodzieży z AML



PIERWOTNIE OPORNA AML 

ORAZ WZNOWA AML



AML PIERWOTNIE OPORNA NA LECZENIE

• Kryteria AML pierwotnie opornej na leczenie:

- > 5% blastów w szpiku 28 dniu leczenia indukującego; 

- szpik aplastyczny w 42 dniu leczenia pierwszej linii;



Leczenie pierwotnie opornej AML i wznowy AML 

na podstawie programu Relapsed AML 2001/01 I-BFM-SG 

BSz

Dzień 1             8           15     21-28                        42-56 

FLA

FL:   fludarabine

A:   ARA-C; cytarabine

GO: gemtuzumab ozogamicin

E:     etoposide

TG: thioguanine

HSCT: hemat. stem cell transplantation

MSD: matched sibling donor

MUD: matched unrelated donor

AMSA: amsacrine

RIC: reduced intensity 

conditioning

BSz: biopsja  aspiracyjna szpiku

IDA 8 mg/m2-FLA

≤ 20% blastów

badania I/II

FLAMSA-RIC-SCT

AML-BFM SZT 2007

AE
lub

cytarabine/

thioguanine

brak CR / CRp> 20% blastów

HSCT
MSD  allo HSCT

MUD  allo HSCT

Jeśli dawca jest niedostepny

Wczesna Późna

wznowa                  wznowa

FLAMSA-RIC/         FLAMSA-RIC/

Haplo-HSCT              auto-HSCT

±



PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA 

SZPIKOWA 

( CML )



CML in 

chronic phase

standard dose 

imatinib up-front

secondary failure 

of imatinib 

ongoing 

response

perfectly HLA-matched donor 

(either sibling or unrelated;       9-

10/10 alleles, high res. typing)

yes

no 

maximal duration of treatment 

2 years

recommend stem cell 

transplantation

continue imatinib as 

long as effective

Interferon-alpha or 2nd 

generation TK-inhibitor

primary failure 

of imatinib 
CML in advanced 

phase (AC / BC)

medium / high dose 

imatinib up-front

ALL- or AML-based 

induction therapy

primary 

failure of 

imatinib 

response

urgent stem cell transplantation  

accepting also partially HLA-

matched donors

!!!           Monitoring         !!! 

Algorithms for combining Imatinib and HSCT in pediatrics

Suttorp M, EBMT Paed WP Poznań 2.- 4. 06. 2008

PAED

II



Według protokołu CML-Paed II i I-CML-Ped Study (BFM):

- leczeniem  pierwszej linii jest imatinib (w dawce zależnej od fazy choroby);

- jeśli odpowiedź molekularna jest dobra (redukcja ilości transkryptu do 

poziomu < 10 kopii), to leczenie należy kontynuować bez limitu czasowego;

- allo-HSCT należy przeprowadzić tylko w przypadku, gdy:

 stwierdza się mutację T315I

 stwierdza się niekorzystną odpowiedź mierzoną ilościową oceną 
ekspresji genu BCR/ABL za pomocą RT-PCR 

 w trakcie leczenia imatinibem doszło do utraty korzystnej 
odpowiedzi molekularnej (wzrost  liczby kopii transkryptu do   
poziomu > 10);

 wystąpią istotne objawy uboczne związane z imatinibem;

 współpraca z pacjentem i jego rodziną jest niedostateczna;

- Dawca komórek krwiotwórczych: MSD   MD (10/10; 9/10)  MMD;

WSKAZANIA DO ALLOGENICZNEJ HSCT U DZIECI Z CML



ZESPÓŁ MIELODYSPLATYCZNY 

(MDS)



• Metoda leczenia z wyboru u dzieci z:

1) cytopenią oporną na leczenie (RC) z

a) monosomią lub delecja długiego ramienia chromosomu 7;

b) dwie lub więcej klonalnych aberracji chromosomowych;

c) z neutropenią< 1 x 10^9/L 

d) z zależnością od transfuzji 

2) niedokrwistość oporną na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB) 

3) niedokrwistość oporną na leczenie z nadmiarem blastów w fazie 

transformacji (RAEB-t)

4) wtórny MDS (po chemioterapii i/lub radioterapii lub leczeniu SAA)

• Dawca komórek krwiotwórczych :

- MSD  MD (10/10; 9/10)  MMD

• Termin transplantacji : 

- jak najszybciej po rozpoznaniu bez uprzedniej chemioterapii 

(za wyjątkiem MDR-AML, RAEB-t z ≥ 20% - <30% blastów ?)

ALLOGENICZNA HSCT U DZIECI 

Z ZESPOŁEM MIELODYSPLASTYCZNYM (MDS)

EWOG-MDS Consensus Conference 2013



MŁODZIEŃCZA BIAŁACZKA 

MIELOMONOCYTOWA 

(JMML)



• Allo-HSCT jest metodą leczenia z wyboru u dzieci z JMML

• Przed kwalifikacją do allo-HSCT należy u wszystkich pacjentów z 

objawami JMML wykonać badania genetyczne w kierunku mutacji 

germinalnych PTPN11 lub CBL (wymazy ze  śluzówki policzka);

• Na podłożu mutacji germinalnych mogą występować przejściowe zespoły 

mieloproliferacyjne przypominające JMML, nie wymagające pilnego allo-

HSCT, które mogą dobrze odpowiedzieć leczenie cytoredukujące

prowadzone za pomocą 6MP;

• U chorych z somatycznymi mutacjami K-RAS, N-RAS i PTPN11 lub z 

choroba Recklinghausena typu 1 konieczna jest jak najszybsza allo-HSCT;

• Dawca komórek krwiotwórczych : MSD  MD (10/10; 9/10)  MMD

• Termin transplantacji:  jak najszybciej po rozpoznaniu bez uprzedniej CHT

ALLOGENICZNA HSCT U DZIECI 

Z MŁODZIEŃCZĄ BIAŁACZKĄ MIELOMONOCYTARNĄ (JMML)
EWOG-MDS Consensus Conference 2013



CHŁONIAKI NIEZIARNICZE

( NHL )



WSKAZANIA DO HSCT 

W NIEZIARNICZYCH CHŁONIAKACH ZŁOŚLIWYCH (NHL)

U DZIECI

B-NHL AUTO-HSCT

1.Obecność żywych komórek w guzie 

resztkowycm po 5 cyklu chemioterapii;

2.CR2 lub CR3, jeśli brak dawcy allo-HSC

ALLO-HSCT

1.Stadium IV jeśli brak remisji w szpiku po 3 

cyklu chemioterapii;

2.CR2 lub CR3

T-NHL AUTO-HSCT

1.Redukcja masy guza o <70% masy wstępnej 

w 33 dniu leczenia;

2.CR2 lub CR3, jeśli brak dawcy allo-HSC;

ALLO-HSCT

CR2 lub CR3;

ANAPLASTYCZNE CHŁONIAKI 

WIELKOKOMÓRKOWE (ALCL)
ALLO-HSCT

Progresja lub wznowa chłoniaka;



CHŁONIAK HODGKINA

( HD )



WSKAZANIA DO HSCT  U DZIECI

Z CHŁONIAKIEM HODGKINA (HL)

AUTO-HSCT (EURONET-PHL-C1) 1) Progresja choroby

(w trakcie leczenia lub 

w ciągu 3 miesięcy od zakończenia  

leczenia I linii)

2) Niekorzystna odpowiedź na leczenie

wczesnej lub późnej wznowy z grupy  

ryzyka pośredniego lub wysokiego; 

ALLO-HSCT 1. Wznowa po auto-HSCT ?

2. Kolejna wznowa HL ?

3) Pacjenci ze wznową, u których nie 

udało się pozyskać autologicznych

komórek krwiotwórczych do HSCT ?



HISTIOCYTOZA KOMÓREK 

LANGERHANSA

(Langerhans cell histiocytosis, LCH)



LCH Histiocyte Society Evaluation

and Treatment Guidelines 2009

• Postać wielonarządowa LCH:

- chemioterapia I linii: 3 m-ce indukcji remisji (ENC+VBL) 
i 9 miesięcy leczenia podtrzymującego (ENC+VBL+6-MP)

- chemioterapia II linii: Cladribina + Cytarabina

- oporność na chemioterapię: allogeniczna transplantacja

komórek krwiotwórczych poprzedzona kondycjonowaniem

o zredukowanej intensywności;



LIMFOHISTIOCYTOZA 

HEMOFAGOCYTARNA

(hemofagocytic lymphohistiocytosis, 

HLH)



KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE HLH
Filipovich AH. Hematology ASH Educ Program, 2009, 127-131

A. Obecność mutacji typowej dla:

1. rodzinnej  HLH (FHL) (PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2)

2. HLH u dziecka z PID  (LYST, RAB27A, SH2D1A, XIAP)

lub 

B. Obecność co najmniej pięciu spośród ośmiu niżej wymienionych kryteriów:

1. Gorączka ≥ 38.5°C

2. Splenomegalia

3. Cytopenia dotycząca 2 lub 3 linii komórkowych w krwi obwodowej

Hb < 9 g/dL (u noworodków Hb < 10 g/dL)

liczba płytek krwi < 100 × 103/mL

liczba granulocytów  oboj. < 1 × 103/mL

4. Hipertrójglicerydemia (na czczo >2 mmol/l ± hypofibrynogenemia <1.5 g/dl)

5. Hemophagocytoza w szpiku kostnym, śledzionie, węzłach lub pł. m.-rdz.

6. Niska aktywność lub brak aktywności komórek NK 

7. Hiperferrytynemia > 500 µg/l

8. Podwyższone stężenie sCD25 (rozpuszczalnego receptora dla IL2)



HLH‐2004: 
Diagnostic and therapeutic guidelines 

for hemophagocytic lymphohistiocytosis

Pediatric Blood & Cancer
Volume 48, Issue 2, pages 124-131, 25 AUG 2006 DOI: 10.1002/pbc.21039
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.21039/full#fig2

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.v48:2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.21039/full#fig2


HLH‐2004: 
Diagnostic and therapeutic guidelines 

for hemophagocytic lymphohistiocytosis

Status pierwotnej HLH nieaktywnej („non-active disease”) przed 
allo-HSCT: 

bez gorączki; 

bez splenomegalii; 

bez cytopenii (Hb >9 g/dL, płytki ≥100x109/L, ANC ≥0.5x109/L); 

bez hipertrójglicerydemii (< 265 mg/dL); 

bez hiperferrytynemii (≤500 µg/L); 

bez zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym; 

zmniejszenie poziomu sCD25 - jeśli badanie jest dostępne.



HLH‐2004: 
Diagnostic and therapeutic guidelines 

for hemophagocytic lymphohistiocytosis

Pediatric Blood & Cancer
Volume 48, Issue 2, pages 124-131, 25 AUG 2006 DOI: 10.1002/pbc.21039
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.21039/full#fig1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.v48:2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.21039/full#fig1


Allogeniczne transplantacje komórek krwiotwórczych 

u dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi 

układu krwiotwórczego w latach 1989-2012
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ALL – ostra białaczka limfoblastyczna; AML – ostra białaczka szpikowa; 

CML – przewlekła białaczka szpikowa; MDS – zespół mielodysplastyczny;

NHL + HD – chłoniaki;



WYNIKI LECZENIA BEZ I Z ALLOGENICZNĄ TRANSPLANTACJĄ

KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U DZIECI 

Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

bez allo-HSCT z allo-HSCT

HR-ALL w I remisji 45-65% 80-95%

ALL po wznowie 5-25% 55-65%

HR-AML w I remisji 40-50% 65-75%

AML po wznowie Złe rokowanie 45-55%

Zespół mielodysplastyczny Złe rokowanie 65-75%

ALL – ostra białaczka limfoblastyczna; AML – ostra białaczka szpikowa; 

MDS – zespół mielodysplastyczny;



Autologiczne transplantacje komórek krwiotwórczych 

u dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi 

układu krwiotwórczego w latach 1989-2012
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GUZY LITE



ZWOJAK ZARODKOWY

(NEUROBLASTOMA, NBL)



WSKAZANIA DO AUTOLOGICZNEJ HSCT U DZIECI 

ZE ZWOJAKIEM ZARODKOWYM Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA

LECZONYCH WG HR-NBL E-SIOP

• IV stadium u dzieci powyżej 1 r.ż.;

• stadium II i III u dzieci z amplifikacją protoonkogenu

N-MYC;

• dzieci 1 < r.ż. w stadium II, III i IV z amplifikacją N-MYC;



Rx

R1 R2

BuMel

CEM

INDUCTION: Rapid COJEC MGT/PBSC
Sx

harvest

PBSC

CBDCA  750 mg/m²

A          VP16       175 mg/m²

VCR        1.5 mg/m²

Staging   local MRI / CT /US, mIBG, BM(aspirate/biopsy)  

CYC 1050 mg/m²

C VP16   175 mg/m²

VCR    1.5 mg/m²

CDDP  80  mg/m²

B VCR     1.5 mg/m²

G-CSF 
Supportive Care: R0

Neupogen® 5µg/kg 

R0
BU
4x150mg/m²/d p.o.

L-PAM
140mg/m²/d short i.v.

Day   0     10     20     30     40    50    60     70     90  95         150

A      B     C       B      A     B     C      B    Course

0       28       56      84      112    140
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MRD Treatment

13 cis retinoic acid po
160mg/m2/day x 14 days 

every 4 weeks 

Days after Start of 13 cis RA

Ch 14.18 anti GD2 AB iv
20mg/m²/day x 5 days

every 4 weeks
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CDDP

CYC

R0

R0 R0

R0

R0

R0

local MRI / CT only post surgery

2
1

G
y

BM aspirates only / local ultrasound 

R0



WSKAZANIA DO HSCT

U DZIECI Z NEUROBLASTOMA W CR2 LUB PR2

1. Auto-HSCT:

- u dzieci, u których wcześniej nie przeprowadzono;

2.   Haploidentyczna-HSCT (opcja kliniczna);

- progresja lub ze wznową zwojaka, która wystąpiła 

pomimo wcześniej przeprowadzonej auto-HSCT, 



MIĘSAK EWINGA

(SARCOMA EWINGI, ES)



WSKAZANIA DO AUTOLOGICZNEJ HSCT U DZIECI 

Z MIĘSAKIEM EWINGA (ES) W LECZENIU I LINII WG PROGRAMU EWING 2008 

• Leczenie I linii wg programu Ewing 2008

Grupa wysokiego ryzyka wznowy (High Risk R2): 

1) zlokalizowany ES z niekorzystną odpowiedzią na chemioterapię (objętość guza >200 ml) 

- randomizacja  S-CHT versus S-CHT + mega-CHT (BuMel) + auto-HSCT

2) ES z przerzutami do płuc

- randomizacja S-CHT + radioterapia versus S-HCT + mega-CHT (BuMel) + auto-HSCT

Grupa bardzo wysokiego ryzyka wznowy (Very High Risk R3): 

Pacjenci z pierwotnie rozsianym ES 

- randomizacja mega-CHT (TreoMel) + 8 cykli CHT versus 8 cykli CHT





WSKAZANIA DO HSCT U DZIECI 

ZE WZNOWĄ MIĘSAKA EWINGA Z PRZERZUTAMI 

• Dzieci ze wznową z przerzutami, u których uzyskano CR2 lub PR2: 

- auto-HSCT - jeśli wcześniej jej nie przeprowadzono;

- haploidentyczna HSCT – opcja kliniczna !?



Autologiczne transplantacje komórek 

krwiotwórczych u dzieci i młodzieży z guzami litymi 

układu krwiotwórczego w latach 1989-2012
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CHOROBY  NIEROZROSTOWE 



WSKAZANIA 

DO TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

W   CHOROBACH NOWOTWOROWYCH U  DZIECI

• Wrodzone i nabyte niewydolności szpiku;

• Wrodzone niedobory odporności przeciwinfekcyjnej;

• Niektóre wrodzone choroby metaboliczne;

• Hemoglobinopatie;



Allogeniczne transplantacje komórek 

krwiotwórczych u dzieci i młodzieży 

z chorobami nienowotworowymi w latach 1989-2012
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SAA – ciężka nabyta niedokrwistość aplastyczna; 

FA + BDA – wrodzone niedokrwistości aplastyczne; 



WYNIKI LECZENIA BEZ I Z ALLOGENICZNĄ 

TRANSPLANTACJĄ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

U DZIECI Z CHOROBAMI  NIENOWOTWOROWYMI

bez allo-HSCT z allo-HSCT

Ciężka nabyta 

niedokrwistość aplastyczna

ok. 50% 85-95%

Wrodzone niewydolności szpiku Złe rokowanie 50-85%

Wrodzone niedobory odporności Złe rokowanie 75-90%

Choroby metaboliczne 

(mukopolisacharydoza typu I,

adrenoleukodystrofia sprzężona 

z chromosomem  X,  

alfa-mannozydoza,

lekudystrofia metachromatyczna,

osteopetroza)

Złe rokowanie 60-90%



NABYTE I WRODZONE

NIEDOKRWISTOŚCI

APLASTYCZNE



Ciężka i bardzo ciężka nabyta 

niedokrwistość aplastyczna 

• Metoda leczenia z wyboru:

- allogeniczna transplantacja szpiku od rodzeństwa  w pełni  

zgodnego w zakresie antygenów układu HLA (MSD-BMT);

• Poszukiwania dawcy rodzinnego:

- w chwili rozpoznania SAA / vSAA;

• Termin transplantacji:

- możliwie najszybciej po rozpoznaniu SAA / vSAA;



EWOG-SAA Consensus:
postępowanie u chorych z SAA/vSAA bez zgodnego dawcy dawcy szpiku 

wśród rodzeństwa i z niekorzystną odpowiedzią na leczenie immunosupresyjne

• Wszczęcie poszukiwania dawcy niespokrewnionego w chwili rozpoznania SAA;

• W przypadku braku odpowiedzi na leczenie immunosupresyjne po upływie 4 

miesięcy transplantacja szpiku od dawcy niespokrewnionego zgodnego w HLA 

na poziomie allelicznym 10/10 lub 9/10;

• Jeśli brak zgodnego dawcy niespokrewnionego i brak odpowiedzi na leczenie 

immunosupresyjne po 6 miesiącach przeprowadzić transplantację szpiku od 

dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego częściowo zgodnego w HLA;

• Jeśli po upływie 12 miesięcy leczenia immunosupresyjnego stwierdza się tylko 

częściową remisję SAA, wtedy rozważyć transplantację szpiku od zgodnego 

dawcy niespokrewnionego lub drugi cykl leczenia immunosupresyjnego;



ALLOGENICZNA HSCT 

WE WRODZONYCH NIEWYDOLNOŚCIACH SZPIKU

- REKOMENDACJE EBMT PD WP

Niedokrwistość Fanconiego (FA)

1. Wskazania do allo-HSCT:

- obecność aberracje genetyczne  (-7 lub -3q, lecz nie 1q)

- pancytopenia (ANC<0.5x109/L, plt<20x109/L, Hb<8g/dL)

- zależność od przetoczeń koncentatu krwinek czerwonych 

i koncentratu płytek krwi

- ciężkie zakażenia

- ewolucja klonalna (MDS/AL)



ALLOGENICZNA HSCT 

WE WRODZONYCH NIEWYDOLNOŚCIACH SZPIKU

- REKOMENDACJE EBMT PD WP

Niedokrwistość Diamonda-Blackfana (D-BA):

1. wskazania do allogenicznej-HSCT:

a. ustalone

- dwukrotnie stwierdzona oporność na kortykosteroidoterapię

- ewolucja klonalna (MDS/AML)

- pancytopenia

b. rozważane:

- odpowiedź na leczenie prednizonem dopiero przy dawce  

> 0.3mg/kg/dzień  

- zależność od transfuzji przy dostępnym wśród rodzeństwa 

dawcy zgodnym w HLA 

•



ALLOGENICZNA HSCT 

WE WRODZONYCH NIEWYDOLNOŚCIACH SZPIKU

- REKOMENDACJE EBMT PD WP

Ciężka wrodzona granulocytopenia:

1. Wskazania do allogenicznej HSCT:

• brak odpowiedzi na leczenie przy użyciu rHuG-CSF 

(przez okres 6 miesięcy w dawce 20 ug/kg/d) z nawracającymi 

zakażeniami

• ewolucja klonalna (MDS/AML)

2. Opcjonalne wskazania do alllogenicznej HSCT: 

• zależność od przewlekle stosowanych wysokich dawek G-CSF 

(co najmniej 10 μg/kg/dzień przez co najmniej 3 miesiące w 

roku)



ALLOGENICZNA HSCT 

WE WRODZONYCH NIEWYDOLNOŚCIACH SZPIKU

- REKOMENDACJE EBMT PD WP

Zespół Shwachman-Diamonda (SDS)

- ewolucja klonalna (MDS/AML) 

- pancytopenia (ANC<0.5x109/L, plt<20x109/L, Hb<8g/dL)



ALLOGENICZNA HSCT 

WE WRODZONYCH NIEWYDOLNOŚCIACH SZPIKU

- REKOMENDACJE EBMT PD WP

Wrodzona dyskeratoza (DKC)

1) Wskazania do allogenicznej HSCT

• pancytopenia (ANC<0.5x109/L, plt<20x109/L, Hb<8g/dL)

• zależność od przetoczeń koncentatu krwinek czerwonych i 

koncentratu płytek krwi

• ewolucja klonalna (MDS/AML)

2) Bezwzględne przeciwskazania do transplantacji: 

• marskość wątroby 

• i/lub zwłóknienie płuc

• i/lub zaburzenia funkcji tych narządów !!!



WRODZONE ZABURZENIA

ODPORNOŚCI



I. ZŁOŻONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI (SCID)

II. ZESPÓŁ WISKOTTA-ALDRICHA

III. ZABURZENIA GRANULOCYTÓW

IV. ZABURZENIA MAKROFAGÓW

WSKAZANIA DO ALLOGENICZNEJ HSCT U DZIECI 

WRODZONYMI NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI



I. ZABURZENIA GRANULOCYTÓW

A. Defekty ilościowe

1) Ciężka wrodzona neutropenia (zespół Kostmana)

2) Okresowa neutropenia 

3) Wrodzona dyskeratoza

4) Zespół Swachmana-Diamonda

5) Dysgenezja siateczkowa

B. Defekty jakościowe

1) Defekt aktyny granulocytów obojetnochłonnych (zaburzenia chemotaksji)

2) Zespół niedoboru cząsteczek adhezyjnych CD11/18 (zaburzenia adhezji)

3) Zespół Chediak-Higashi (defekt ziarnistości)

4) Przewlekła choroba ziarniniakowa (zaburzenia procesów oksydacyjnych)

5) Zespół Griscelliego z mutacją genu RAB27A

II. ZABURZENIA MAKROFAGÓW

Limfohistiocytoza hemofagocytarna

WSKAZANIA DO ALLOGENICZNEJ HSCT U DZIECI 

Z WRODZONYMI ZABURZENIAMI LICZBY I/LUB FUNKCJI

GRANULOCYTÓW I MAKROFAGÓW



• Termin transplantacji : 

- jak najszybciej po ustaleniu rozpoznania; 

Stan ogólny przed HSCT jest najważniejszym 

czynnikiem rokowniczym !!!

• Dawca komórek krwiotwórczych :

- optymalny dawca – MSD 

- dawca rodzinny częściowo zgodny (MMFD)

- dawca niespokrewniony (MUD lub MMUD) 
(poszukiwanie UD opóźnia termin wykonania zabiegu !!!)

ALLOGENICZNA HSCT U DZIECI 

WRODZONYMI NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI



WRODZONE ZABURZENIA 

METABOLIZMU



CHOROBY METABOLICZNE,

W KTÓRYCH ZALECANE JEST WYKONANIE ALLO-HSCT 
(WG INBORN ERRORS EBMT WORKING PARTY – 2012)

• adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (wsk. Loesa<8)

• mukopolisacharydoza typu I (zespół Hurlera, za wyjątkiem odmiany 
Scheie i Hurler/Scheie) – przed ukończeniem 2 r.ż.

• alfa-mannozydoza 

• leukodystrofia metachromatyczna (postać młodzieńcza)

• osteopetroza (za wyjątkiem postaci neurodegeneracyjnej)



POWIKŁANIA,  NASTĘPSTWA  

I  NAJCZĘSTSZE  PRZYCZYNY  NIEPOWODZEŃ

ALLOGENICZNEJ  TRANSPLANTACJI  SZPIKU  U  DZIECI

• Po dniu +100 w trakcie profilaktyki GvHD po allo-TSK

1. wznowa choroby rozrostowej

2. przewlekła  GvHD

3. zakażenia, przede wszystkim  reaktywacja zakażeń spowodowanych

przez wirusy z grupy Herpes ( zwłaszcza CMV i VZV ) oraz EBV

4. odległe następstwa terapii poprzedzającej allo-TSK

KONIEC  PROFILAKTYKI  GvHD - dzień (+100) – (+160) !!!

• Po zakończeniu profilaktyki GvHD

1. wznowa choroby rozrostowej

2. odległe następstwa terapii poprzedzającej allo-TSK

3. przewlekła  GvHD

4. zakażenia (CMV, VZV, EBV, Streptococcus pneumoniae,

Haemophilus influenzae)



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• płuca

- późne zapalenie śródmiąższowe

- zwłóknienie  płuc

- przewlekła obturacyjna choroba płuc

- zarostowe zapalenie oskrzelików

• układ wewnątrzwydzielniczy

- zaburzenia wzrastania

- niedoczynność tarczycy

- niedoczynność kory nadnerczy

- zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowej

- zaburzenia czynności gonad, zaburzenia dojrzewania

płciowego i płodności



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• narząd  wzroku
- zaćma

- zespół „suchego oka”

- zarośnięcie kanalików łzowych

• narząd żucia
- zespół suchych śluzówek jamy ustnej z nawracającymi

stanami zapalnymi o etiologii infekcyjnej i zapaleniem

tkanki okołozębowej

- próchnica zębów

- agenezja lub hipoplazja zębów i nieprawidłowy rozwój

korzeni  zębowych

- niedorozwój żuchwy



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• przewód pokarmowy

- przewlekłe zapalenie błony śluzowej i zwężenie światła przełyku

- zespół zaburzeń trawienia i wchłaniania

- zakażenia wirusowe (CMV, ADV), grzybicze i bakteryjne

• wątroba

- zaburzenia czynności wątroby (GvHD, zapalenie wirusowe, leki

immunosupresyjne, leki p-wirusowe, antybiotyki, leki hormonalne)

- marskość wątroby

- hepatoma



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• nerki

- zaburzenia czynności kłębków  i kanalików nerkowych

- nadciśnienie tętnicze

- zespół hemolityczno-mocznicowy

- zakażenie ADV z niewydolnością nerek 

• pęcherz moczowy

- krwotoczne zapalenie pęcherza +/- zbliznowacenie ściany pęcherza

- nawracające zakażenia układu moczowego

• narządy płciowe

- zapalenie pochwy

- zapalenie żołądzi



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• układ kostny-stawowy

- osteoporoza / osteopenia

- jałowa martwica kości

• mięśnie, powięzi i ścięgna

- zanik mięśni

- zapalenie powięzi i ścięgien z następowym włóknieniem i 

ograniczeniem ruchomości stawów nadgarstka (najczęściej),

palców, barku, łokcia oraz stawów skokowych i rzadziej

kolanowych

- miastenia



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy

- leukoencefalopatia

- demielinizacja móżdżku

- demielinizacja rdzenia z polineuropatią

- encefalopatia z zaburzeniami pamięci, koncentracji uwagi, funkcji

mowy i obniżeniem ilorazu inteligencji

- neuroifekcje

- obwodowa neuropatia z zaburzeniami przewodnictwa

• serce

- wzrost ryzyka wystąpienia kardiomiopatii



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• wtórne nowotwory

# ryzyko zależy od rozpoznania,  stosowanej wcześniej chemioterapii,

rodzaju transplantacji, terapii poprzedzającej HSCT(FTBI), występowania

cGvHD, terapii immunosupresyjnej,  zakażenia EBV

# w  I  roku po HSCT (max. ok. 3 m-ca) – zespoły limfoproliferacyjne

# od 3 miesiąca do 5 lat po HSCT – białaczki i MDS

# od 3 miesiąca po HSCT wzrastające  ryzyko rozwoju guzów litych  

(guzy mózgu,  guzy  tarczycy, guzy wątroby, guzy kości, czerniak zł.) 



NAJCZĘSTSZE  ODLEGŁE  NASTĘPSTWA

HSCT  U  DZIECI

• jakość życia

- w dużym stopniu zależna od wystąpienia 

przewlekłej GvHD i odpowiedzi na zastosowane

leczenie;



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Transplantacja komórek krwiotwórczych

1) J. Wachowiak. Transplantacje komórek krwiotwórczych u dzieci.

W: Kowalczyk JR (red.) „Wprowadzenie do onkologii i hematologii

dziecięcej”, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
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2) EBMT Handbook – Haematopoietic stem cell transplantation, J. 
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ESH/EBMT, Paryż, 2012 (wersja elektroniczna dostępna na stronie 
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Transplantacje narządowe
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Pod red. M Durlik, A Chmury, T Bączkowskiej i A Kwiatkowskiego,
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