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ÚVOD

Cílem transplantace krvetvorných kmenových buněk je úplné obnovení normální
lymfo-hematopoézy u pacienta s poškozenou kostní dření, primární imunodeficiencí nebo s
metabolickou chorobou po přípravné léčbě chemoterapií a/nebo radioterapií. Tento přípravný
režim je jednak součástí léčby choroby u autologní transplantace, ale slouží také k podpoře
přijetí nových krvetvorných kmenových buněk (HSC) u transplantace alogenní. S výjimkou
některých nemyeloablativních příprav se kostní dřeň není schopná po přípravné léčbě sama
obnovit a k obnově normální funkce je třeba infuze HSC. Toto obnovení částečně závisí na
počtu a kvalitě krvetvorných progenitorů podaných v infuzi. Pokud se pomocí infuze HSC
obnoví hematopoéza, lze říci, že bylo dosaženo úspěšné implantace štěpu.

HSC lze získat z různých zdrojů, včetně kostní dřeně, mobilizované periferní krve a
pupečníkové krve (CB). Je obtížné říci, který zdroj těchto kmenových buněk by měl být
přinejmenším u některých specifických chorob a dárcovských typů (nepříbuzný versus příbuzný
dárce a dětský versus dospělý dárce) preferován. Dokonalý HLA identický sourozenecký dárce
je dostupný obvykle pouze u 15-30% všech pacientů, kteří potřebují transplantaci. Pro zbývající
pacienty je nutné hledat vhodného nepříbuzného dobrovolného dárce, který není vždy dostupný
a jehož nalezení vyžaduje delší čas, což může ovlivnit konečný výsledek transplantace. Pro tyto
případy nabízí alternativní zdroj kmenových buněk HLA nekompatibilní štěp ochuzený o T
buňky od příbuzného nebo nepříbuzného dárce nebo nepříbuzenská, již kryoprezervovaná
pupečníková krev.

Během let se stala transplantace kmenových buněk, hlavně v alogenní formě, velmi
složitou a obnovení normální funkce kostní dřeně není k zajištění úspěšné transplantace
dostatečné. U alogenních transplantací v případě leukémií zůstává například hlavním cílem
udržení reakce štěpu proti nádoru a současně zabránění vážné reakci štěpu proti hostiteli
(GvHD). V některých případech proto může mít smysl deplece T buněk za účelem snížení rizika
GvHD, zatímco u jiných pacientů se přistupuje k infuzi T buněk za účelem zvýšení reakce štěpu
proti tumoru.

V této kapitole uvádíme základní přehled nejběžnějších zdrojů kmenových buněk,
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způsobů jejich odběru a zpracování.

KRVETVORNÉ KMENOVÉ BUŇKY

Původně, z funkčního hlediska, se krvetvorné kmenové buňky definovaly jako buňky, které
mají schopnost se obnovovat, a proto jsou schopné znovu nastolit normální dlouhotrvající funkci
kostní dřeně u smrtelně ozářených myší. Tento funkční přístup bylo možno přenést na lidské
pacienty po prokázání toho, že kmenové buňky jsou schopné obnovit špatnou
lymfo-hematopoézu, např. u pacientů s primární imunodeficiencí nebo aplastickou anemií.

Po celou dobu bylo hlavním zájmem identifikovat a charakterizovat tyto buňky buď jejich
ex-vivo kultivací nebo definováním specifických epitopů buněčných povrchů, které lze rozpoznat
monoklonálními protilátkami a které jsou nejenom charakteristickými markery specifických
buněčných linií, ale také stupňů zrání těchto buněk. Ačkoli konečný fenotyp nejméně zralých
lidských HSC nebyl ještě zcela definován, ví se, že infuze vysoce purifikovaných CD34+ buněk
je schopná rychle a trvale přihojit štěp a obnovit lymfohematopoetický systém. Proto se z
praktických transplantačních důvodů předpokládá, že progenitorové buňky vykazující CD34+
povrchový antigen obsahují dostatečné populace odpovídajících kmenových buněk. Existují
pravděpodobně další buněčné subpopulace, které jsou schopné fungovat jako kmenové buňky,
např. buňky CD133+. Avšak tyto se při transplantaci nebo k charakterizaci množství kmenových
buněk v transplantátu běžně nepoužívají.

KOSTNÍ DŘEŇ JAKO ZDROJ KMENOVÝCH BUNĚK

Kostní dřeň je běžným zdrojem odběru HSC již více než 40 let. Od roku 1990 došlo na
celém světě k výraznému zvýšení používání kmenových buněk periferní krve (PBSC) u
autologních i alogenních štěpů. V současné době se téměř všechny autologní transplantace u
dětských i u dospělých pacientů provádějí z PBSC. U alogenních transplantací dosud existují
otevřené otázky. Počet CD34+ buněk je sice u PBSC ve srovnání s kostní dření vyšší, což vede
k rychlejšímu přihojení štěpu, ovšem vyšší počet T buněk zároveň způsobuje vyšší výskyt
obzvláště chronické GVHD, což prokázaly různé studie. Ačkoli by mnoho dospělých dárců dalo
přednost PBSC místo odběru kostní dřeně při celkové anestézii, je nutno zdůraznit, že u
dětských rodinných dárců zůstává odběr kostní dřeně primární volbou. Odběr mobilizované
PBSC navíc není v této věkové skupině v některých zemích dovolen, protože vyžaduje aplikaci
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růstových faktorů.

Odběr kostní dřeně

Kostní dřeň (BM) se obvykle odebírá ze zadního výběžku kyčelní kosti dárce. Zákrok se
obvykle provádí v celkové anestézii nebo méně často v lokální anestézii. Odběr začíná v
zadním horním trnu kyčelní kosti. Běžný odběr vyžaduje asi 200 až 300 vpichů vedených přímo
kůží nebo přes malý řez. Jakmile jehla projede povrchem kosti, nasaje se s použitím
heparinizované injekční stříkačky ne více než 5-10 ml kostní dřeně. Nasátý produkt se potom
filtruje a převede do antikoagulačního roztoku, obvykle ACD v koncentraci 1:10 objemových
množství ACD : BM a/nebo 10 IU heparinu na ml BM. Odebraná kostní dřeň je vždy
kontaminována normální krví. Stupeň kontaminace souvisí s celkovým objemem odebrané
kostní dřeně, ale také zcela jasně závisí na způsobu odběru a je nižší po intenzivních krátkých
odsátích. Požadovaná dávka buněk, která se za čtyři desetiletí empiricky ustálila, závisí na
množství jaderných buněk kostní dřeně, které by mělo být aspoň 1 - 2 x 108/kg pro autologní
transplantace a alespoň 2 x 108/ kg, lépe 4-6 x 108/kg pro alogenní transplantace.

Přední výběžek kyčelní kosti je možno použít, je- li to nutné, ale množství, které lze
odebrat, je jasně nižší než při využití zadního výběžku kyčelní kosti.

Negativní dopady související s odběrem kostní dřeně

Odběr kostní dřeně je bezpečný. Obvykle se s ním pojí spíše mírné a přechodné vedlejší
účinky. Velká většina dárců pocítila bolest v oblasti vpichu nebo pouze v zádech. Mírné
negativní dopady mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, nevolnost, zvracení nebo mírnou bolest
hlavy.

Závažné negativní dopady darování kostní dřeně jsou řídké, s frekvencí 0,1%-0,3%. Lze
je rozdělit do pěti rizikových kategorií, které zahrnují anestézii, infekci, mechanické poranění,
transfuzi a jiné. Alogenní krevní transfuze se především u dospělých dárců běžně nepoužívá,
protože ztráta krve obvykle tuto praxi nevyžaduje. Doporučuje se, aby celkový objem odebrané
kostní dřeně nepřevýšil 15-20 ml/kg tělesné váhy příjemce. Některá centra odeberou před
vlastní procedurou autologní krev, která se podá znovu transfuzí během nebo po odběru kostní
dřeně.
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KMENOVÉ BUŇKY PERIFERNÍ KRVE JAKO ZDROJ KMENOVÝCH BUNĚK

Kmenové buňky periferní krve (PBSC) se nyní používají jako zdroj kmenových buněk pro
HSCT ve zvýšené míře. Za běžných podmínek je však objem CD34+ buněk v periferní krvi k
dostačujícímu odběru příliš nízký. Z tohoto důvodu je ke zvýšení počtu CD34+ buněk
obíhajících v krvi nutná jejich mobilizace s pomocí růstových faktorů.

Mobilizace PBSC/strong>

Nejběžnějším způsobem mobilizace oběhu kmenových buněk do periferní krve je
použití růstových faktorů, zejména G-CSF. K dobré mobilizaci PBSC obvykle postačuje
dávka 10 až 16 mcg/kg denně po dobu čtyř po sobě jdoucích dní s následnou aferézou
od pátého dne. Ve většině případů je u autologní nebo alogenní transplantace dostačující
jeden odběr. Zřídka je šestého dne nutné darování dalších buněk, zejména tehdy, kdy se
u transplantátů po depleci T buněk mezi neshodnými dárci vyžadují vysoké dávky
kmenových buněk. Sporadické jsou také případy nízkého mobilizačního potenciálu (tzv.
„poor mobilizers“), kdy po nevydařeném odběru PBCS následuje odběr kostní dřeně. Z
tohoto důvodu byla zjištěna řada alternativních růstových faktorů, jako je např. faktor
kmenových buněk. V posledních letech se kromě G-CSF jako účinný chemokin pro
pacienty s nízkým mobilizačním potenciálem používá plerixafor. Kmenové buňky mají
CXCR4 receptory, které zabraňují jejich uvolnění do obíhající krve interakcí s
odpovídajícím chemokinem. Plerixafor má silnou a reverzibilní vazbu na tyto receptory,
blokuje vazbu mezi kmenovou buňkou a „niche“ kostní dřeně, a tak uvolňuje kmenové
buňky do obíhající krve. Náhodné klinické testy prokázaly, že kombinace plerixaforu a
G-CSF mají skutečně lepší výsledky než G-CSF samotný. Další alternativou pro
mobilizaci kmenových buněk je chemoterapie v autologním prostředí. Po obnovení
kostní dřeně po standardní dávce chemoterapie byl pozorován výrazný nárůst
kmenových buněk v periferní krvi, zejména tehdy, byl-li následně podán G-CSF.
Nejběžnějším mobilizačním postupem je tedy kombinace cyklofosfamidu a G-CSF. Někdy
je chemoterapie využívaná k léčbě základní choroby zároveň prostředkem k odběru
PBSC, i když v některých případech je hematologická obnova velmi pomalá a dostatečný
odběr PBSC neumožní.

Odběr PBSC
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Po mobilizaci je třeba odebrat cirkulující PBSC za pomoci aferézní techniky.
Existují různé přístroje, které dosahují co do odběru CD34+ buněk podobné výsledky.
Nejvýznamnější rozdíly jsou v počtu destiček nebo červených krvinek ve finálním
produktu.

Aby bylo možno odhadnout dostatečný odběr PBSC, počet CD34+ buněk by měl v
den odběru po mobilizaci dosahovat nejméně 10 buněk/microL. Některá centra k odběru
nepřistoupí, pokud tohoto minimálního počtu obíhajících CD34+ buněk není dosaženo.
Je však nutno uvědomit si, že měření CD34+ buněk v periferní krvi, zejména v případě
jejich nízkých hladin, mohou být velmi nepřesná.

Nepříznivé účinky odběru PBSC

Podobně jako dárci kostní dřeně, i dárci PBSC mohou trpět mírnými nepříznivými
účinky. Závažné, životu nebezpečné vedlejší účinky nejsou časté.

Nejběžnějším vedlejším účinkem je bolest v kostech spojená s léčbou G-CSF.
Vyskytuje se u 85% dárců. Nejvíce patrná bývá v pánvi, kyčlích, páteři a žebrech. Další
mírné vedlejší účinky zahrnují nevolnost, zvracení, myalgii, únavu nebo nespavost.
Objevují se také změny v chemickém rozboru krve a krevním obrazu (např. zvýšení LDH
a transamináz, snížení počtu destiček). Obvyklé vedlejší účinky dále zahrnují
hypokalcémii, pokud se jako antikoagulans použije citrát. Nutný je řádný žilní přístup. U
většiny zdravých dárců se PBSC odebírají prostřednictvím periferního žilního přístupu,
někdy je však vyžadován centrální přístup s vyšší mírou nepříznivých účinků. Stejně jako
u odběru kostní dřeně jsou závažné vedlejší účinky po darování PBSC méně vzácné, s
frekvencí okolo 0,1%, a většinou jsou spojeny s léčbou cytokiny, centrálním přístupem
nebo kardiovaskulárním stresem. Pozorovány byly také autoimunitní choroby, natržení
sleziny a jiné vedlejší účinky. Sledován byl výskyt leukémie po podání G-CSF. Veškerá
důsledná pozorování u celé řady dárců PBSC naznačují, že toto riziko není vyšší než u
běžné populace stejného věku.

MANIPULACE S KMENOVÝMI BUŇKAMI
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Kryoprezervace krvetvorných kmenových buněk

Pokud jsou krvetvorné kmenové buňky (HSC) z kostní dřeně nebo periferní krve
podány infuzí do 48, respektive 72 hodin od odběru, není kryoprezervace štěpu nutná.
Buňky lze uložit při pokojové teplotě nebo na delší dobu při teplotě 4ºC, v souladu s
postupy daného centra (standardní operační postupy/SOP).

Při dlouhodobém uskladnění by měly být HSC kryoprezervovány v souladu s SOP
v kryoprezervačním roztoku (obvykle 10% DMSO v autologní plazmě, HES nebo v
albuminu). Po řízeném zmrazení mohou být buňky uloženy v tekutém dusíku na dobu
nejméně 10 let.

Deplece T buněk

Manipulace se štěpy lze obecně rozdělit na postupy spojené s odstraňováním
lymfocytů, zejména z důvodu prevence GvHD u alogenních transplantací, pozitivní
selekcí kmenových buněk ze stejného důvodu, a s odstraňováním nádorových buněk u
autologních transplantací. V případě alogenních transplantací je ex-vivo deplece T buněk
u transplantátů indikována z větší míry při použití neshodných dárců. Provádí se proto,
aby se zabránilo smrtelné GvHD. Při použití HLA méně shodných nepříbuzných dárců se
provádí proto, aby se snížil výskyt a závažnost reakce štěpu proti hostiteli. Úspěch
tohoto procesu závisí na separačním postupu, celkovém počtu podaných CD34+ buněk a
počtu a složení zbývajících lymfocytů. U aloštěpů je cílem omezit reakci štěpu proti
hostiteli, aniž by se podstatně zvýšilo riziko selhání štěpu. Snížení počtu T buněk na
méně než 1 x 104/kg tělesné hmotnosti příjemce dokáže zabránit závažné GvHD i při
použití transplantátů s neshodným HLA-haplotypem. Na druhé straně u příbuzných nebo
nepříbuzných transplantátů se shodným HLA-haplotypem by mělo být k odvrácení
selhání štěpu dosaženo minimální dávky CD34+ buněk 2 x 106/kg.

Dnes je nejběžnější metodou používanou k ex-vivo depleci lymfocytů nebo selekci
CD34+ pozitivních buněk imunomagnetická separace. Tato metoda využívá monoklonální
protilátky namířené proti specifickým lymfocytům nebo epitopům kmenových buněk,
které jsou magneticky označeny. Umožňuje produkci transplantátů s vysokým počtem
velmi čistých CD34+ buněk nebo jiných štěpů kmenových buněk kombinovaných s
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daným nízkým nebo velmi nízkým počtem T buněk, T a B buněk nebo podskupin
lymfocytů.

Je však nutno poukázat na to, že ztráta kritického počtu T buněk nebo podskupin v
transplantátu s sebou nese riziko opožděné imunitní rekonstituce a ztráty reakce štěpu
proti nádoru.

BUŇKY PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Kmenové buňky pupečníkové krve jsou dalším alternativním zdrojem kmenových
buněk pro alogenní transplantace od nepříbuzných dárců nebo ve vzácných případech u
sourozenců už od roku 1988. Zřejmou výhodou je vysoká koncentrace nezralých
kmenových buněk, okamžitá dostupnost již charakterizovaných a kryoprezervovaných
produktů a nízká míra rizika výskytu akutní GvHD u příjemců transplantátu, i když
existuje více rozdílů v HLA než u dospělých dobrovolných dárců. Má to však i své
nevýhody, jako je dlouhá hematologická a imunitní rekonstituce. Proto se výsledky
transplantací CB co se týče rizika infekce a recidivy a výskytu a chronické GvHD často
blíží výsledkům transplantací T buněk po depleci a transplantací s použitím
haploidentických dárců.

Dalším závažným problémem je nízká celková dávka kmenových buněk v jedné
jednotce pupečníkové krve, což umožňuje použití tohoto zdroje kmenových buněk u
kojenců a malých dětí, ale vyžaduje další opatření kombinující více než jednu jednotku
CB u starších (hmotnějších) dětí či dospělých pacientů.

Pupečníkovou krev je možno odebírat po porodu placenty buď „in utero“ nebo „ex
utero“, přičemž metoda „ex utero“ se preferuje, je technicky snazší a bezpečnější. I když
by měla být vyvinuta snaha k tomu, aby bylo z pupeční žíly odebráno co nejvíce
pupečníkové krve, je třeba mít na paměti, že odběr pupečníkové krve nesmí nikdy ohrozit
bezpečnost matky a dítěte při porodu.

V případě odběru „in utero“ se před porodem připraví sada pro odběr pupečníkové
krve. Po porodu dítěte a před porodem placenty se pupečníková šňůra podváže a
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ustřihne jako v jiných případech. Potom se s pomocí zvláštní jehly a ve sterilních
podmínkách krev převede působením gravitace do sáčku s antikoagulačním roztokem.
Odběr „ex utero“ se provádí podobným způsobem po porodu placenty ve zvláštní
místnosti. V ideálním případě by měl být odebrán střední objem pupečníkové krve o
zhruba 120 ml, ne však méně než 40 ml.

Po odběru se pupečníková krev odešle do laboratoře, kde je testována, zpracována
a uskladněna v tekutém dusíku po dobu 48 hodin od odběru. Většina laboratoří raději
odstraní většinu plazmy a červených krvinek, aby mohla jednotku CB uskladnit v menším
objemu, což umožňuje nižší obsah DMSO a následné použití bez jeho vymývání po
rozmrazení.

Je-li pro dětského pacienta vybrána jediná jednotka pupečníkové krve, měla by
shoda v antigenech HLA dosahovat nejméně 4/6, včetně HLA-A, -B, a DRB1, počet
jaderných buněk v době odběru by měl být vyšší než 3,7 x 107/kg a počet CD34+
kmenových buněk vyšší než 1,7 x 105/kg tělesné hmotnosti příjemce.
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