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 Krew pępowinowa jest źródłem komórek macierzystych do przeszczepień, po raz pierwszy z sukcesem została wykorzystana  

w 1988 roku do przeszczepienia u dziecka z niedokrwistością Fanconiego 1. 

 Najważniejsze zalety komórek macierzystych z krwi pępowinowej to 2 - 5 : 

o nieinwazyjne pobranie, 

o niskie ryzyko przeniesienia zakażenia, 

o łatwiejszy dobór do przeszczepienia.  

 Względnym ograniczeniem do zastosowania krwi pępowinowej jest liczba komórek, która określa, jaka może być maksymalna masa 

ciała chorego biorcy 6 - 9 . 

 Na początku krew pępowinowa była alternatywnym (wobec szpiku i krwi obwodowej po mobilizacji farmakologicznej) źródłem 

komórek macierzystych. W 2006 roku EBMT zrównała KP ze szpikiem kostnym i mobilizowaną krwią obwodową i od tego czasu 10 

wskazania do użycia komórek macierzystych do transplantacji są takie same - niezależnie od źródła ich pochodzenia 9. 

 Ostatni raport EBMT 9 wymienia kilkadziesiąt chorób, w leczeniu których wykorzystuje się KM ze szpiku kostnego, mobilizowanej 

krwi obwodowej i krwi pępowinowej. W zależności od choroby i jej stopnia zaawansowania klinicznego stosuje się 11 : 

o przeszczepienie własnych komórek (autologiczne) – stanowią one około 60% aktualnie wykonywanych transplantacji (35% 

u dzieci w Polsce), 

o przeszczepienie komórek od rodzeństwa (allogeniczne w obrębie rodziny) – stanowią one ok. 20% wykonywanych 

transplantacji (32% u dzieci w Polsce), 

o przeszczepienia od osób niespokrewnionych - stanowią one ok. 20% wykonywanych transplantacji (33% u dzieci w Polsce). 

 Komórki macierzyste z krwi pępowinowej po pobraniu przechowuje specjalistyczny bank, który może mieć dwojaki charakter: 

o Rodzinny – rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z pobraniem, preparowaniem i przechowywaniem  komórek. Mogą 

one być również wykorzystane w przypadku choroby w rodzinie. W tym przypadku ośrodek transplantologiczny nieodpłatnie 

pozyskuje komórki macierzyste dla biorcy. 

o Publiczny – państwo/sponsor pokrywa ww. koszty oraz dodatkowo badania antygenów zgodności tkankowej, dzięki którym 

krew może być wykorzystana do przeszczepień dla osób niespokrewnionych. W tym przypadku ośrodek transplantologiczny 

odpłatnie pozyskuje komórki macierzyste dla potrzebującego i odpowiednio zgodnego pod względem antygenów 

transplantacyjnych biorcy. 

 W Polsce bankiem rodzinnym o potwierdzonym doświadczeniu w transplantacji jest Polski Bank Komórek Macierzystych SA 12 - 16 

 Decyzja o oddaniu krwi pępowinowej do banku rodzinnego jest autonomiczną decyzją rodziców, którzy powinni zostać 

poinformowani o takiej możliwości w odpowiednim czasie. 

 Do końca 2010 roku wykonano ponad 20 000 przeszczepień krwi pępowinowej na świecie5.  
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