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PUPOČNÍKOVÁ KRV
ZDROJ KMEŇOVÝCH BUNIEK
KMEŇOVÉ BUNKY V PUPOČNÍKOVEJ KRVI
Kmeňové bunky sú základné bunky, z ktorých sa vyvíja organizmus dieťaťa počas vnútromaternicového vývoja. 
Kmeňovú bunku si môžeme predstaviť ako bunku, ktorá ešte nepozná svoju úlohu – nie je jasné, či sa stane kr-
vinkou, bunkou niektorého orgánu alebo tkaniva (koža, cievy, srdce, svaly). Vďaka schopnosti kmeňových buniek 
ďalej sa špecializovať je možné využiť ich pri liečbe a obnove chorobou poškodených tkanív. V pupočníkovej krvi 
sa nachádzajú najmä krvotvorné kmeňové bunky, ale aj iné typy buniek, ako mezenchymálne kmeňové bunky, 
nešpecifické somatické kmeňové bunky a embryonálnym bunkám podobné kmeňové bunky. Všetky kmeňové 
bunky z pupočníkovej krvi patria medzi tzv. dospelé kmeňové bunky, preto sa ich využívanie na liečbu a výskum 
považuje za eticky bezproblémové. 

KRVOTVORNÉ KMEŇOVÉ BUNKY
Z krvotvorných kmeňových buniek sa dozrievaním a premenou (diferenciáciou) tvoria u zdravých ľudí červené a 
biele krvinky, a krvné doštičky. U detí po narodení a u dospelých sa to deje v kostnej dreni. Inak je to však u 
dieťaťa počas vnútromaternicového vývoja, kedy sa krvinky tvoria aj v pečeni a slezine. V posledných fázach 
prenatálneho vývoja dieťaťa sa krvotvorné kmeňové bunky „sťahujú“ z pečene a sleziny do kostí cestou krvného 
obehu. Preto je práve pupočníková krv novorodenca bohatým zdrojom krvotvorných kmeňových buniek. Avšak 
ihneď po pôrode prítomnosť kmeňových buniek v krvi prudko klesne a niektoré typy kmeňových buniek z krvi 
úplne vymiznú.

TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
Liečebné použitie krvotvorných kmeňových buniek (transplantácie) znamená obnovu tvorby krvi po
zlyhaní kostnej drene. Kostná dreň môže zlyhať úplne alebo čiastočne, alebo sa v nej tvoria defektné
krvinky, a to z viacerých dôvodov:

• ako dôsledok ochorenia (aplastická anémia, leukémia, ochorenia krvotvorných buniek);
• zámerne, počas liečby iného ochorenia (lymfómy, solídne nádory, genetické poruchy);
• ako príčina nehody (ožiarenie, útlm po otrave liekmi či chemikáliami).



Autológne transplantácie
Pri autológnych transplantáciách sa používajú krvotvorné kmeňové bunky samotného pacienta. Keďže ide 
o jeho vlastné bunky, nie je pri takejto transplantácii problém s inkompatibilitou, nehrozí riziko závažných kom-
plikácií (tzv. choroba štepu proti hostiteľovi, GvHD). Autológna transplantácia sa používa na liečbu už viac ako 
60 rokov u detí aj dospelých. Vlastné krvotvorné kmeňové bunky sa využívajú častejšie ako bunky od 
darcu, a to asi v 60 % všetkých transplantácií.1

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné všade tam, kde sa indikuje na liečbu autológna transplantácia krvo-
tvorných buniek. Výhodou vlastnej pupočníkovej krvi v porovnaní s vlastnou kostnou dreňou je:

• transplantát je už pripravený – je možné vykonať transplantáciu okamžite, bez čakania a rizika
neúspechu pri odbere a príprave transplantátu z kostnej drene pacienta,

• pupočníková krv je overiteľne zdravá, v kostnej dreni pacienta sa môžu nachádzať zvyšky nádorových
buniek. Použitie zdravých buniek znižuje riziko návratu choroby.

V klinickej praxi je možné kombinovať kmeňové bunky z pupočníkovej krvi s bunkami z kostnej drene 
od toho istého človeka. Takýto postup je možné využiť napr. v prípadoch, keď odobraté množstvo pupoční-
kovej krvi nepostačuje na liečbu.

Alogénne transplantácie
O alogénnej transplantácii hovoríme vtedy, keď krvotvorné kmeňové bunky pochádzajú od iného človeka 
– darcu. Indikujú sa pri takých ochoreniach, kde nie je možné použiť vlastnú pupočníkovú krv ani kostnú dreň,
pretože pôvod ochorenia môže byť prítomný už v kmeňových bunkách. 

Na uskutočnenie alogénnej transplantácie je nevyhnutné nájsť darcu, ktorý má s pacientom zhodné tzv. tkani-
vové znaky, hovoríme, že je HLA kompatibilný. Darca sa vyhľadáva prednostne v rodine medzi súrodencami. Tu 
je až 25 % -ná pravdepodobnosť, že súrodenci budú kompatibilní. Ak pacient nemá kompatibilného súrodenca, 
vyhľadáva sa darca vo verejných registroch darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi, ktoré sú spojené do medzi-
národných databáz. Súrodenecké transplantácie majú lepšiu prognózu ako transplantácie kmeňových 
buniek od nepríbuzného darcu. 

Potrebu liečby krvotvornými kmeňovými bunkami, či už vlastnými alebo od darcu, určuje ošetrujúci 
lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou. Lekár a komisia takisto určia to, aký zdroj kmeňových 
buniek je najvhodnejší.

POUŽITIE KMEŇOVÝCH BUNIEK Z PUPOČNÍKOVEJ KRVI NA REGENERÁCIU TKANÍV
Dlhodobo boli kmeňové bunky z pupočníkovej krvi využívané najmä na štandardné transplantácie, na obnovu 
krvotvorby v kostnej dreni. Terapia kmeňovými bunkami sa však významne posúva do oblasti liečby kardiologic-
kých, neurologických, autoimunitných a iných ochorení. Prebiehajú desiatky klinických štúdií, ktoré sledujú po-
tenciál kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pre regeneráciu rôznych tkanív organizmu. Tejto oblasti hovoríme 
regeneratívna medicína.
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1 Zdroje krvotvorných kmeňových buniek sú pupočníková krv, kostná dreň a periférna krv. 
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DOTERAJŠIE VYUŽITIE PUPOČNÍKOVEJ KRVI USKLADNENEJ V RODINNÝCH BANKÁCH
Pupočníková krv uskladnená v rodinných bankách vo svete sa dnes využíva na liečbu pre samotné dieťa, od kto-
rého bola odobratá (autológna), alebo pre jeho súrodencov. Liečebné postupy zahŕňajú klasickú transplantáciu, 
ako aj experimentálnu regeneračnú liečbu.

KMEŇOVÉ BUNKY Z TKANIVA PUPOČNÍKA A TKANIVA PLACENTY

Tkanivo pupočníka
Želatínová hmota obaľujúca cievy  v pupočnej  šnúre  obsahuje viaceré  typy  kmeňových  buniek  s  unikátnymi 
vlastnosťami, ktoré pochádzajú  z prenatálneho vývoja dieťaťa. Najdôležitejšie z nich sú mezenchymálne kme- 
ňové bunky, ktoré dnes predstavujú alternatívu pre bunkovú terapiu a regeneratívnu medicínu.

Použitie kmeňových buniek z tkaniva pupočníka nie je len vedeckou víziou. Dnes sa už aplikujú v klinických štú-
diách u pacientov trpiacich na zlyhanie a cirhózu pečene, diabetes typu 1, poškodenie miechy, akútne popáleni-
ny, autizmus i Alzheimerovu chorobu.

Kmeňové bunky z tkaniva pupočníka sa takisto môžu použiť ako podpora pri štandardnej transplantácii krvotvor-
ných kmeňových buniek s cieľom zlepšiť výsledky liečby.

Tkanivo placenty
Tkanivo placenty možno považovať za významný zdroj mezenchymálnych kmeňových buniek, krvotvorných 
buniek a endoteliálnych progenitorov. Mezenchymálne kmeňové bunky tvorí rôznorodá populácia buniek 
schopná diferencovať sa do kostných, tukových, pečeňových, pankreatických, neurálnych a svalových buniek, 
preto majú veľký terapeutický potenciál v regeneratívnej medicíne. Endoteliálne progenitory vytvárajú 
výstelku ciev a hrajú dôležitú úlohu pri regenerácii poškodených a vytváraní nových ciev.  

Výhody mezenchymálnych kmeňových buniek získaných z placenty:
• ak dieťa dostane bunky z vlastnej placenty, lepšie ich toleruje, jeho imunitný systém ich nepovažuje za cudzie,
• majú potenciál diferencovať sa do širokého spektra buniek, u menzenchymálnych kmeňových buniek z kostnej

drene tento potenciál vekom výrazne klesá,
• delia sa rýchlejšie ako mezenchymálne kmeňové bunky z kostnej drene alebo z iných zdrojov, frekvencia

a schopnosť delenia týchto buniek z kostnej drene vekom výrazne klesá.

Vzhľadom na ideálnu dostupnosť, bezbolestný spôsob odberu a nízke riziko vírusovej kontaminácie, možno po-
važovať placentárne mezenchymálne kmeňové bunky za ideálny zdroj kmeňových buniek pre potenciálne au-
tológne bunkové terapie.2

2 C.M.Raynaud et.al “Comprehensive Characterization of Mesenchymal Stem Cells from Human Placenta and Fetal Membrane and Their Response to Osteoactivin Stimulation” Stem Cells 
International Volume 2012, Article ID 658356



NIEKTORÉ OCHORENIA LIEČITEĽNÉ TRANSPLANTÁCIOU
KRVOTVORNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK

Nádorové ochorenia krvných buniek (onkohematologické ochorenia)
Medzi najznámejšie onkohematologické ochorenie patrí „leukémia“. Názvom leukémia sa označuje súbor ocho-
rení s mnohými podtypmi, s rôznym priebehom, rizikom i liečbou. Leukémie rozdeľujeme na akútne (akútna 
lymfatická leukémia – ALL, akútna myeloblastová leukémia - AML) a chronické (chronická myelocytová leuké-
mia – CML, chronická lymfatická leukémia – CLL). Pokiaľ sa nedarí ochorenie zvládať chemoterapiou, najmä pri 
akútnych leukémiách, indikuje sa autológna alebo alogénna transplantácia. Ideálnym darcom krvotvorných kme-
ňových buniek na alogénnu transplantáciu pri leukémiách je zdravý HLA-kompatibilný súrodenec. Pri ďalších 
onkohematologických ochoreniach ako Hodgkinov i Non-Hodgkinov lymfóm a mnohopočetný myelóm býva 
indikovaná autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek.

Získané poruchy krvotvorby
Pri poruchách krvotvorby,  ktoré sa vyvinú  po narodení alebo v dospelosti (aplastická  anémia), dochádza k  po-
stupnému utlmovaniu, ba až  zlyhaniu kostnej drene.  Keďže chýbajú vlastné krvotvorné bunky,  je možné  usku-
točniť jedine alogénnu transplantáciu. Avšak, ak by boli k dispozícii krvotvorné kmeňové bunky z autológnej 
pupočníkovej krvi, ktoré boli v čase odberu zdravé, je možné ich použitie.

Vrodené genetické poruchy
Pri vrodených, geneticky podmienených ochoreniach krvotvorby, imunity či metabolizmu je možné uskutočniť 
jedine alogénnu transplantáciu, pretože pôvod ochorenia je prítomný už v krvotvorných kmeňových bunkách. 
Ide o diagnózy ako vrodená aplastická anémia, kosáčikovitá anémia, talasémia, Fanconiho anémia, Blackfanova-
Diamondova anémia, mukopolysacharidózy, ťažké poruchy imunity (SCID a iné). Ideálnym darcom je opäť zdravý 
kompatibilný súrodenec.

Solídne nádory
Pri tých nádorových ochoreniach, ktoré sú citlivé na chemoterapiu, je indikovaná podporná terapia autológnymi 
krvotvornými kmeňovými bunkami. Opakované použitie vyšších dávok chemoterapie zvyšuje šancu na lepší 
liečebný výsledok, avšak vysoké dávky zároveň ničia kostnú dreň pacienta. Vtedy je medzi jednotlivými dávka-
mi chemoterapie dôležitá rýchla obnova krvotvorby. Medzi najčastejšie indikácie patria neuroblastómy, nádory 
mozgu u detí, nádory svalov, kostí i zárodočných tkanív, ale aj iné solídne nádory.

Autoimunitné ochorenia
Mnohé autoimunitné ochorenia sa začínajú nádejne liečiť vysokými dávkami chemoterapie s následnou trans-
plantáciou vlastných krvotvorných kmeňových buniek. Autológna transplantácia je klinicky testovaná pri 
diagnózach ako juvenilná chronická artritída (JCA) ,  systémový lupus erythematosus, sclerosis multiplex, 
Crohnova choroba. Pri JCA a sclerosis multiplex sa takýto postup uplatnil už aj na Slovensku. Zatiaľ sa pri týchto 
ochoreniach používa najmä kostná dreň.
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OCHORENIA LIEČITEĽNÉ TRANSPLANTÁCIOU KRVOTVORNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK

Štandardná liečba kmeňovými bunkami

pupočníková krv iný zdroj krvotvorných 
kmeňových buniek

ochorenie / skupina ochorení vlastná
(autológna)

od súrodenca 
alebo iného 

darcu 
(alogénna)

vlastné 
(autológne)

od súrodenca 
alebo iného 

darcu 
(alogénne)

Onkologické ochorenia (nehematologické)

Neuroblastóm áno exp áno exp

Nádory mozgu áno4 exp áno exp

Ewingov	sarkóm áno exp áno exp

Iné solídne nádory áno exp áno exp

Myeloproliferatívne ochorenia

Lymfómy áno áno3 áno áno3

Mnohopočetný	myelóm áno áno3 áno áno3

Myelodysplastický syndróm áno1 áno4 nie áno

Poruchy tvorby červených krviniek

Získané (Aplastická anémia) áno áno4 nie áno

Vrodené	(Fanconiho	anémia) nie áno nie áno

Akútne leukémie

Akútna lymfoblastová leukémia áno1,2 áno4 áno1 áno

Akútna myeloblastová leukémia áno1 áno4 áno1 áno

Chronické leukémie

Chronická lymfatická leukémia áno3 áno3 áno3 áno3

Chronická myelocytová leukémia exp áno3,4 exp áno3

Fagocytárne poruchy nie áno nie áno

Dedičné metabolické poruchy

Leukodystrofie nie áno4 nie áno

Mukopolysacharidózy nie áno nie áno

Dedičné poruchy erytrocytov

Blackfanova-Diamondova anémia nie áno4 nie áno

Kosáčikovitá anémia ap. nie áno nie áno

Vrodené poruchy imunitného systému (SCID) nie áno4 nie áno

Iné dedičné ochorenia nie áno nie áno

Autoimunitné ochorenia áno exp áno exp

KRVOTVORNÉ KMEŇOVÉ BUNKY BOLI POUŽITÉ 
PRI LIEČBE NASLEDOVNÝCH OCHORENÍ
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VYUŽITIE KMEŇOVÝCH BUNIEK V KLINICKÝCH ŠTÚDIÁCH 
V OBLASTI REGENERÁCIE TKANÍV

V rámci schválených klinických štúdií sa pri nasledujúcich ochoreniach používajú vlastné kmeňové 
bunky alebo bunky od darcu z rôznych zdrojov, a to najmä z: pupočníkovej krvi, kostnej dreni, tka-
niva pupočníka a z tukového tkaniva.

vlastná 
pupočníková 

krv

pupočníková 
krv od darcu

autológne 
kmeňové 

bunky*

alogénne 
kmeňové 

bunky*
Autoimunitné poruchy 
Reumatoidná artritída áno áno áno 
Diabetes mellitus typ 1    áno áno áno áno
Lupus Erythematosus  áno  
Crohnova choroba áno áno 
Potlačenie GvHD pri transplantáciach áno áno

Reregenerácia nervových buniek
Traumatické poškodenia mozgu    áno   
Detská mozgová obrna áno áno áno
Neurologické poškodenia u predčasne 
narodených detí

áno

Sclerosis multiplex áno áno
Alzheimerova choroba áno
Parkinsonova choroba áno
Úrazy miechy áno áno
Cievna mozgová príhoda   áno áno
Kritická ischémia dolných končatín  áno áno

Strata sluchu u detí 
(získaná senzorineurálna hluchota)

áno

Génové terapie áno áno
Kardiovaskulárne regenerácie 
a reparácie 

áno áno áno áno

Ortopédia: regenerácia kostného 
tkaniva a chrupaviek áno áno áno

Poškodenia pečene  áno

Popáleniny áno
*zdroje krvotvorných buniek: kostná dreň, tkanivo pupočníka, tukové tkanivo a in

POZNÁMKY
1) Iba pri nízko rizikových podtypoch tohto ochorenia, pri vysoko rizikových podtypoch by boli uprednostnené krvotvorné bunky 

od súrodenca alebo iného kompatibilného darcu, ak by boli k dispozícii 
2) Pri ALL bola úspešne použitá aj autológna pupočníková krv
3) Iba pri vysoko rizikových podtypoch ochorenia 
4) Pri tomto ochorení bola použitá pupočníková krv spracovaná odborníkmi Cord Blood Center Group 

exp)  Experimentálne použitie, štandardne sa neodporúča 

REFERENCIE K OCHORENIAM:
• The EBMT Handbook 2012, Hematopoietic Stem Cells Transplantation, 6th Revised Edition
• http://parentsguidecordblood.org/diseases.php
• http://www.viacord.com/sibcon-eligible-diseases.htm
• http://www.nationalcordbloodprogram.org/patients/ncbp_diseases.pdf
• http://clinicaltrials.gov/
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SRPKB-BAI-V007-P010712
SRPKB-BAI-V009-P140618

áno áno

áno áno

áno áno
áno

áno

*zdroje kmeňových buniek: kostná dreň, tkanivo pupočníka, tukové tkanivo a iné

neindikuje

Regenerácia nervových buniek


