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w październiku 2001.

1. Wstęp
Od 1996 roku przechowywanie hematopoetycznych komórek macierzystych (haemopoietic stem cell, HSC)
z krwi pępowinowej w Wielkiej Brytanii prowadzone jest głównie przez
NHS w ramach National Blood Service (NBS), pierwotnie z funduszy
na prace badawcze i rozwojowe,1,2
a obecnie z pieniędzy Ministerstwa
Zdrowia. Kobietom na wybranych oddziałach położniczych w Wielkiej Brytanii przed porodem proponuje się
możliwość oddania krwi pępowinowej do Banku Krwi Pępowinowej
NHS (NCBB). Wyszkoleni pracownicy
NBS uzyskują odpowiednią zgodę
od pacjentek, a wyszkolone osoby pobierają krew, która jest wysyłana

do NCBB, gdzie jest przetwarzana
i magazynowana na ewentualne przyszłe potrzeby transplantacji od niespokrewnionego dawcy, podobnie jak
w przypadku dawstwa szpiku. Krew
pępowinowa badana jest pod kątem rozmaitych parametrów, w tym
wykładników zakażenia, a także
pod względem antygenów zgodności
tkankowej (human leucocyte antigen, HLA). Istnieje możliwość zbadania antygenów zgodności tkankowej
zarówno niespokrewnionego dawcy
krwi pępowinowej, jak i dawcy szpiku, aby dobrać je dla dowolnego pacjenta wymagającego przeszczepienia
HSC gdziekolwiek na świecie. Taki
ustanowiony system przechowywania
krwi nieukierunkowanej, czyli oddawanej z pobudek altruistycznych, należy odróżnić od przechowywania
krwi pępowinowej z przeznaczeniem dla rodziny lub do przeszczepienia autologicznego, które oferują
liczne komercyjnie firmy w Wielkiej
Brytanii.

Serwisy komercyjne proponują
matkom długoterminowe przechowywanie HSC krwi pępowinowej
ich własnych dzieci na wypadek,
gdyby dziecko lub jego rodzeństwo
zachorowało kiedykolwiek na chorobę metaboliczną, immunologiczną
lub hematologiczną, która mogłaby
być leczona wyłącznie przeszczepieniem komórek macierzystych z krwi
pępowinowej własnej lub krewnego.
Wraz z obietnicą możliwości wyleczenia lub poprawy stanu przy użyciu
komórek macierzystych w przypadku chorób degeneracyjnych komercyjne banki krwi pępowinowej
dodały te potencjalne korzyści do argumentów mających przekonać do
osobistego przechowywania krwi pępowinowej.
Ulotki reklamowe rozprowadza się
w klinikach położniczych, oddziałach
wspomagania rozrodu i gabinetach lekarskich oraz na szeroką skalę zamieszcza się reklamy w czasopismach
dla kobiet i na stronach interneto-
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wych. Hasła promujące prywatne
przechowywanie krwi wydają się
przekonujące: „komórki macierzyste
można uzyskać jedynie w momencie
porodu”, „niewyobrażalna możliwość”, „jedyna w życiu okazja”
na „zamrożenie jakby zapasowego
układu immunologicznego”, „zapewnienie kluczowych składników do
przyszłego leczenia”, „zachowanie
czegoś, co być może któregoś dnia
uchroni jego lub ją”.
Celem tego uaktualnionego dokumentu jest dostarczenie porady opartej na dowodach naukowych na temat
magazynowania krwi pępowinowej,
obecnego klinicznego zastosowania,
bezpieczeństwa i prawnych implikacji
pobierania oraz dylematu między
prywatnym a altruistycznym przechowywaniem krwi pępowinowej
i prawdopodobnej przydatności komórek macierzystych z krwi pępowinowej w przyszłości.

2. Co zawiera krew pępowinowa?
Krew pępowinowa zawiera HSC. Tych
proliferacyjnych komórek jest o około
rząd wielkości mniej niż można uzyskać od dawcy HSC ze szpiku lub krwi
obwodowej, ale mają one większy potencjał proliferacji i tworzenia kolonii,
są też bardziej podatne na działanie
niektórych czynników wzrostowych.
Także dzięki temu, że są bardziej „prymitywne” niż komórki proliferacyjne
pochodzące ze szpiku, wydają się powodować mniej powikłań związanych
z niektórymi aspektami przeszczepiania HSC.3
W przyszłości krew pępowinowa
może być przydatnym źródłem komórek macierzystych innych niż prekursory hemopoezy. Doniesienia
sugerują, że są w niej obecne nie tylko komórki prekursorowe dla mezenchymy i tkanki nerwowej, ale że
niektóre komórki krwi pępowinowej,
występujące niezwykle rzadko, mogą
mieć potencjał rozwojowy w kierunku
wielu różnych linii komórkowych,
w tym chrząstki, komórek tłuszczowych, wątrobowych i mięśnia sercowego.4 Badania znajdują się nadal
na bardzo wczesnym etapie i mimo
sporego zainteresowania tym proble78

mem5 rola terapeutyczna tych komórek pozostaje w sferze spekulacji.

3. Źródła krwi pępowinowej
do przechowywania
3.1. Dawstwo nieukierunkowane

Użycie alogenicznego HSC jest ograniczone przez konieczność znalezienia
HLA-zgodnego dawcy. Dla chorych,
którzy wymagają przeszczepienia
szpiku, a nie mają odpowiedniego
dawcy wśród członków rodziny
ani niespokrewnionego, ustanowiono
banki krwi pępowinowej obok rejestrów dawców szpiku, aby ułatwić dobranie dawcy (Bone Marrow Donors
Worldwide http://www.bmdw.org).
Zarejestrowano ponad milion dawców
szpiku i krwi pępowinowej. W Wielkiej
Brytanii istnieją trzy rejestry (Anthony Nolan, Welsh [WBMDR] i British
Bone Marrow Registry [BBMR]) z zarejestrowanym ponad pół milionem
dawców. BBMR zarządzany przez
NBS, także w imieniu Nothern Ireland
and Scottish Blood Services, przechowuje dane HLA około ćwierci miliona
dawców szpiku i ponad 7000 porcji
krwi pępowinowej zebranych i przechowywanych przez NHS Cord Blood
Bank w Edgware. Uczestniczy też
w ogólnoświatowej współpracy przy
poszukiwaniu zgodnych dawców dla
chorych w Wielkiej Brytanii i za granicą.
Netcord Foundation (https://ofﬁce.
de.netcord.org/index.html) jest inną
organizacją, która zapewnia mechanizmy do poszukiwania i zalecenia
na temat standardów stowarzyszonym bankom krwi pępowinowej.
Obecnie istnieje ponad 85 000 jednostek zamrożonej krwi pępowinowej
do użytku klinicznego dostępnych
w Netcord.
W Wielkiej Brytanii nieukierunkowane pobieranie krwi pępowinowej
w celu przechowywania dla NHS Cord
Blood Bank przeprowadza się tylko
w konkretnych szpitalach: Northwick
Park Hospital w Harrow, Barnet General Hospital w Barnet i Luton and
Dunstable Hospital NHS Trust w Luton. Inne lokalizacje są poddawane
ocenie lub modernizacji. Te szpitale
zostały wybrane ze względu na różno-
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rodność etniczną lokalnej społeczności. Uzyskano zgodę komisji etycznej
i na miejscu zawierana jest umowa
dotycząca oferowanych usług. Znaczne zróżnicowanie etniczne zwiększa
dostęp do przeszczepienia chorym pochodzącym z mniejszości etnicznych,
gdyż antygeny zgodności tkankowej
różnią się między populacjami. Aktualnie tylko 3% dawców szpiku należy
do grup mniejszościowych, natomiast 40% dawców NCBB należy właśnie do tych grup.6 Inne uniwersytety
i banki krwi przechowują mniejszą
liczbę porcji krwi z Royal Victoria Inﬁrmary w Newcastle upon Tyne i Mater Hospital Trust w Belfaście. Bank
Newcastle obecnie nie przechowuje
krwi, ale być może do tego wróci.
3.2. Dawstwo ukierunkowane
w rodzinach obciążonych dużym
ryzykiem

Niektóre ośrodki transplantacyjne
rekomendują pobieranie i przechowywanie krwi pępowinowej od rodzeństwa urodzonego w rodzinie
obciążonej znaną choroba genetyczną
poddającą się leczeniu przeszczepieniem HSC.7 Jeśli komórki są HLA-zgodne, można je użyć u dziecka
dotkniętego chorobą. Jeśli nie, mogą
być użyte u przyszłego HLA-zgodnego rodzeństwa. Jeżeli noworodek sam
zachoruje, jego własne pępowinowe
HSC mogą być w przyszłości użyte jako nośnik dla somatycznej terapii genowej, kiedy te techniki zostaną
w pełni rozwinięte. Zastosowanie zapłodnienia pozaustrojowego z genetyczną diagnostyką preimplantacyjną,
aby zapewnić rodzeństwu „zbawcę”,
jest przedmiotem sporów etycznych
i prawnych, ale jest dozwolone przez
prawo brytyjskie w uzasadnionych
przypadkach za odpowiednią zgodą
Human Fertilisation and Embriology
Authority (HFEA). Jak dotąd, żadna
z instytucji zajmujących się preimplantacyjną diagnostyką genetyczną
w Wielkiej Brytanii nie zapewnia metod pozwalających ustalić odpowiednie HLA w połączeniu z biopsją
zarodka, a w kilku przypadkach leczenie prowadzono w Stanach Zjednoczonych lub bioptaty wysyłano do badania
za granicę.
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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Krew pępowinowa może też zostać
pobrana od rodzeństwa dziecka cierpiącego na chorobę nabytą, która może wymagać przeszczepienia HSC.
Postępy w chemioterapii powodują
jednak, że transplantacja w białaczce dziecięcej, jednym z głównych
uzasadnień dla przechowywania
krwi pępowinowej od spokrewnionych dawców, stosowana jest coraz
rza dziej, po nie waż chemioterapia
umożliwia wyleczenie ponad 80%.
Przeszczepy krwi pępowinowej od
spokrewnionych dawców dają dobre
wyniki, kiedy się je podejmuje, ale zastosowanie takiej krwi oznacza, że
trzeba ją przechowywać przez bardzo
długi okres, prawdopodobnie przez
dekady, zanim będzie potrzebna, jeśli
w ogóle zostanie spożytkowana. Takie
pobieranie krwi pępowinowej zwykle
inicjowane jest przez lekarza opiekującego się chorym potencjalnym biorcą
i ustalającego odpowiednie zgody
z NHS Cord Blood Banking, ale poszczególne szpitalne oddziały hematologiczne też mogą podjąć się tego
rodzaju przechowywania.
3.3. Dawstwo ukierunkowane
w rodzinach obciążonych małym
ryzykiem

Trudno ocenić prawdopodobieństwo,
czy ukierunkowane oddanie krwi pępowinowej w rodzinach obciążonych
małym ryzykiem byłoby wykorzystane. Wiele z planowanych zastosowań
niehematopoetycznych komórek macierzystych pozostaje w sferze spekulacji i przyszłych badań naukowych.
Obecnie potrzebnych jest zdecydowanie więcej badań, w tym klinicznych,
na temat zastosowania tych komórek
w leczeniu zaburzeń niehematopoetycznych, zanim będzie można realnie ocenić potencjalne zastosowanie
komórek macierzystych z krwi pępowinowej w terapii komórkowej
i medycynie regeneracyjnej oraz użyteczność ukierunkowanego dawstwa.
Dotychczas użyto do przeszczepienia
niewiele spośród komercyjnie przechowywanych jednostek, ale liczba ta
prawdopodobnie się zwiększy w miarę dostępności krwi oraz starzenia się
populacji dawców.

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

4. Zastosowanie kliniczne krwi
pępowinowej
4.1. Zalety i wady

Większość zastosowań klinicznych krwi
pępowinowej dotyczy nowotworów złośliwych u dzieci. Badanie ankietowe
z International Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR) oceniło, że
od 1998 roku jedną piątą przeszczepień
komórek macierzystych wykonanych
u młodych chorych (poniżej 20 roku życia) stanowią przeszczepienia krwi pępowinowej, głównie w przypadkach
ostrej białaczki limfoblastycznej i ostrej
białaczki szpikowej.10
W porównaniu z innymi źródłami
alogenicznych hematologicznych komórek macierzystych dostępność
krwi pępowinowej jako alternatywy
dla szpiku jako źródła HSC do przeszczepów alogenicznych ma w praktyce klinicznej wiele potencjalnych
zalet zarówno dla dorosłych, jak
i dzieci.
Zalety obejmują:
 szybszy dostęp: średnio chorzy
otrzymują przeszczepienie HSC
z krwi pępowinowej szybciej niż
otrzymujący konwencjonalny przeszczep szpiku11
 rozszerzenie zakresu dawców:
przeszczepienie HSC z krwi pępowinowej będzie tolerowało niezgodność w antygenach zgodności
tkankowej między dawcą a biorcą
bardziej niż jest to akceptowane
przy przeszczepianiu szpiku lub
transfuzji krwi obwodowej. Dodatkowo ze względu na zróżnicowanie etniczne dawców krwi
pępowinowej istnieje większa dostępność niekaukaskich haplotypów
HLA
w
porównaniu
z rejestrem szpiku
 rzadsze występowanie i łagodniejszy przebieg choroby przeszczep
przeciw gospodarzowi
 rzadsze przenoszenie wirusów,
szczególnie cytomegalii i Epsteina-Barr
 niewyczerpywanie się dawców:
dawcy szpiku mogą z czasem zmienić zdanie lub przestają być dostępni.
Istnieją także wady przeszczepienia
HSC z krwi pępowinowej, w tym:

 mała liczba progenitorowych komórek hemopoetycznych i macierzystych w każdej porcji krwi
pępowinowej, co może powodować
opóźnione zagnieżdżenie. Zapobiega się temu, używając wielu jednostek krwi pępowinowej oraz
podejmując wysiłki, aby poszerzyć
pulę progenitorową
 brak dostępności kolejnych porcji
komórek macierzystych i limfocytów od dawcy przeszczepu w przypadku niewydolności przeszczepu
lub nawrotu choroby.
4.2. Przeszczepienia HSC z krwi
pępowinowej od dawców
spokrewnionych

Przeszczepienie hematopoetyczncyh
komórek macierzystych z krwi pępowinowej od rodzeństwa identycznego
pod względem HLA odbywa się prawie wyłącznie u dzieci. Mniejsze ryzyko zarówno śmiertelności związanej
z leczeniem, jak i przewlekłej choroby
przeszczep przeciw gospodarzowi
sprawia, że przeszczepienie HSC
z krwi pępowinowej jest szczególnie
dobrą opcją dla dzieci z hemoglobinopatiami.12 Dzięki temu pobieranie i zamrażanie porcji krwi pępowinowej
powinno być poważnie rozważane
w rodzinach, w których jest dziecko
z hemoglobinopatią lub inną chorobą
genetyczną.
4.3. Przeszczepienia HSC z krwi
pępowinowej od niespokrewnionych
dawców u dzieci

Przeszczepienia HSC z krwi pępowinowej od niespokrewnionych dawców
dzieciom wiązały się z utrzymaniem
przeszczepu, małym ryzykiem wystąpienia choroby przeszczep przeciw gospodarzowi i małym ryzykiem
nawrotu białaczki. Przeszczepianie
HSC z krwi pępowinowej jest dobrym wyborem terapeutycznym
u dzieci ze źle rokującą ostrą białaczką mieloblstyczną, które nie mają
dawcy wśród członków rodziny. Takie przeszczepienie powinno się poważne rozważyć u dzieci z chorobami
genetycznymi, takimi jak zespół Hurlera. Kluczowe znaczenie ma czas
od ustalenia rozpoznania do ostatecznego leczenia.
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4.4. Przeszczepienia HSC z krwi
pępowinowej od niespokrewnionych
dawców u dorosłych

Badania dotyczące wyników przeszczepień HSC od dawców niespokrewnionych u dorosłych chorych
na ostrą białaczkę opublikowane
w 2004 roku są zachęcające.13 Chociaż liczba komórek jądrowych, które podano z krwi pępowinowej, była
w tym badaniu znacząco mniejsza
w porównaniu z przeszczepieniem
szpiku, częstość występowania choroby przeszczep przeciw gospodarzowi,
śmiertelność
związana
z przeszczepieniem i z nawrotem
choroby oraz czas przeżycia bez białaczki nie różniły się znacząco między osobami, które otrzymały krew
pępowinową i HSC pochodzące
od dawców dorosłych.
4.5. Możliwości dotyczące chorób
hematologicznych w przyszłości

Dla szybkości zagnieżdżenia i przeżycia po przeszczepieniu HSC z krwi pępowinowej od niespokrewnionego
dawcy, szczególnie u dorosłych, najważniejsza pozostaje dawka komórek
w porcji krwi pępowinowej. Kluczowa
jest minimalna całkowita liczba komórek jądrowych wynosząca 2×107/kg
masy ciała biorcy, ale większość
ośrodków stosuje wartość progową
znacznie wyższą. Średnia wydajność
w zakresie całkowitej liczby komórek
jądrowych z jednej jednostki krwi pępowinowej wynosi 1×109. Dlatego
pojedyncza porcja autologiczna raczej
nie wystarczy dla jakiejkolwiek osoby
o masie ciała powyżej 50 kg. Badania
w przyszłości powinny się skoncentrować na poszerzeniu puli dawców
i strategiach zwiększenia dawki HSC
ex vivo, w tym przetaczaniu wielu jednostek krwi pępowinowej.14,15
4.6. Zastosowania
pozahematopoetyczne

Istnieją poważne pomysły na temat
zastosowania komórek krwi pępowinowej niebędących HSC w leczeniu
różnorodnych ostrych i przewlekłych
schorzeń, ale jest też coraz więcej
dowodów na użycie komórek macierzystych pochodzących od płodu w leczeniu chorób neurologicznych16
80

i wiele badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, które sugerują
poprawę czynności serca po przetoczeniu tych komórek krwi pępowinowej u osób z ostrym zawałem mięśnia
sercowego. 17-19 Doniesiono także
o przetoczeniu komórek macierzystych krwi pępowinowej u chorego
z wieloletnim uszkodzeniem rdzenia.20
Komercyjne banki krwi pępowinowej
przytaczają w swoim piśmiennictwie
te wstępne badania jako przyszłe potencjalne zastosowanie krwi pępowinowej. Ponadto strony internetowe
proponują już teraz terapię komórkową przy użyciu komórek krwi pępowinowej, wyprzedzając oﬁcjalne badania
kliniczne.

5. Praktyczne konsekwencje
pobierania krwi pępowinowej
5.1. Kwestie organizacyjne

Istnieje długa lista kwestii praktycznych, nad którymi warto się zastanowić. Znaczący ciężar organizacyjny
spoczywa na lekarzu położniku, położnej i na szpitalu poproszonych o gromadzenie krwi pępowinowej na cele
prywatne:
 Procedura wyrażenia zgody i związana z tym praca biurowa stanowią
dodatkowe obciążenie dla już i tak
przepracowanego personelu położniczego.
 Procedura zbierania krwi musi odbyć się albo w trzecim okresie porodu (gdy łożysko pozostaje jeszcze
w macicy), albo wkrótce potem,
w momencie, gdy istnieje ryzyko
krwotoku poporodowego i kiedy zarówno matka, jak i dziecko wymagają opieki „jeden na jeden”.
 Istnieje presja, aby zapewnić wystarczająco dużą objętość, gdyż
prawdopodobieństwo powodzenia
przeszczepienia HSC krwi pępowinowej wiąże się z objętością i dawką pobranych komórek.
 Podczas pobierania krew pępowinowa może ulec zanieczyszczeniu
bakteriami, o ile nie stosuje się rygorystycznie środków ostrożności,
aby temu zapobiec.1
 Zaangażowanie położnych i lekarzy
w pobieranie krwi pępowinowej
może odwrócić ich uwagę od zaj-
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mowania się innymi matkami
i dziećmi.
Próbki mogą zostać nieprawidłowo
oznakowane lub zapakowane do
transportu, chociaż większość ﬁrm
zapewnia odpowiednie zestawy i może też zorganizować obsługę kurierską, aby skrócić czas od pobrania
do przekazania do dalszego przetwarzania, co stanowi kolejny czynnik
wpływający na udane pozyskanie
komórek macierzystych. Właściwe warunki przechowywania przed transportem (i późniejsze warunki transportu)
są kluczowe dla przeżycia komórek
podczas tego etapu.
Pobieranie krwi pępowinowej może narażać na niebezpieczeństwo
zdrowie matki i dziecka:
 jeśli zwykła praktyka dotycząca postępowania w trzecim okresie porodu
zostanie zmieniona lub opóźniona,
aby zająć się w pierwszej kolejności
pobieraniem krwi pępowinowej, np.
przez wstrzymywanie kontrolowane
pociągania pępowiny podczas krwotoku poporodowego lub wobec matczynych czynników ryzyka, takich
jak poważny stan przedrzucawkowy,
przy próbie uzyskania maksymalnej
objętości, gdy łożysko jest nadal
w macicy
 jeżeli rutynowa obserwacja matki
lub noworodka zostanie zaniedbana albo przeoczy się lub opóźni pobranie żylnej lub tętniczej krwi
pępowinowej na badanie gazometryczne.
Ciężar organizacyjny pobierania nieuchronnie wpływa na uwagę położnej
w czasie, gdy powinna być skupiona
na zminimalizowaniu niekorzystnego
rokowania noworodka i krwawienia
poporodowego. Niektóre banki komercyjne sugerują, że niepotrzebne jest
zaplecze medyczne i krew może pobrać osoba towarzysząca partnerce
przy porodzie. Wydaje się raczej, że
nie tylko naraża to na szwank poprawność pobrania, ale i prowadzi do
zwiększenia ryzyka zakażenia w związku z niewłaściwym pobieraniem i rozlaniem krwi. Istnieją dane wskazujące,
że częstość zanieczyszczenie bakteriami maleje wtedy, gdy pobranie wykonywane jest przez doświadczony
przećwiczony personel.1
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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Niektóre konkretne problemy związane z trzecim okresem porodu,
na które koniecznie trzeba zwrócić
uwagę:
 Wcześniactwo. Wczesne odcięcie
pępowiny wydaje się niekorzystne
dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Wcześniaki są bardziej narażone na ryzyko niedokrwistości
i niestabilności hemodynamicznej.
Z systematycznego przeglądu
siedmiu randomizowanych kontrolowanych badań wynika ewidentnie, że opóźnienie odcięcia
pępowiny o 30-120 sekund wiąże
się z mniejszą liczbą transfuzji
z powodu niedokrwistości i rzadszym występowaniem krwawień
dokomorowych.21
 Szyja okręcona pępowiną. Pępowina okręcona wokół szyi może wymagać uwolnienia lub przecięcia,
aby umożliwić poród. Nie powinna
istnieć presja na osoby przyjmujące poród, aby unikać przecinania
pępowiny.
 Cięcie cesarskie. Rutynowym postępowaniem przy cięciu cesarskim
jest zaciśnięcie pępowiny natychmiast po wydobyciu i przekazaniu
noworodka osobie, która będzie się
nim zajmowała, następnie urodzenie łożyska, zwykle przez pociąganie pępowiny, ale czasami przez
jego ręczne oddzielenie, a następnie przystąpienie do zszycia naciętej macicy. Szybkie działanie
minimalizuje utratę krwi przez
matkę w trakcie operacji. Nieuzasadnione opóźnienie wynikające
z pobierania krwi pępowinowej lub
inne opóźnienie, gdy zachodzi
zwiększone ryzyko krwawienia, byłoby niestosowne.
 Kontakt matka-dziecko. Ważne,
aby pobieranie krwi nie zakłóciło
natychmiastowego bezpośredniego
kontaktu matki i dziecka oraz przystawienia dziecka do piersi. Jest to
sprawa należąca do priorytetów położnej. Zmian można by uniknąć,
gdyby jedną trzecią krwi pobierało
się z urodzonego łożyska.
 Ciąża wielopłodowa. Problemy organizacyjne wzrastają odpowiednio
przy porodzie bliźniąt lub większej
liczby dzieci, kiedy uwaga położnej
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

musi być całkowicie skoncentrowana na zminimalizowaniu złego rokowania dla płodów i krwotoku
poporodowego. W przypadku bliźniąt dwujajowych konieczne jest
określenie, która pępowina należy
do którego noworodka, jeżeli pobiera się krew do przeszczepów autologicznych. W innym przypadku
będzie ona wymagała typowania
tkankowego lub technik zgodności,
które nie są przeprowadzane we
wszystkich komercyjnych bankach
krwi.
Powyższe trudności dotyczą głównie dawstwa ukierunkowanego w rodzinach obciążonych małym ryzykiem.
W przypadku rodzin obciążonych dużym ryzykiem ustalenia będą zwykle
przeprowadzane z wyprzedzeniem
i zespół sali porodowej zostanie poinformowany o istotności pobrania, a bilans korzyści i strat może się różnić
od rutynowego komercyjnego ukierunkowanego pobrania krwi. W przypadku
altruistycznego nieukierunkowanego
dawstwa nie ma presji, aby zapewnić
pobranie z konkretnego porodu.
Przykładem dobrej praktyki jest
metoda stosowana przez NHS Cord
Blood Bank. Krew pępowinowa pobierana jest na sali porodowej przez wyszkolonych
pracowników
NBS
w sposób aseptyczny po urodzeniu się
łożyska.1,22 Zapewnia to matce prywatność i wyklucza konﬂikt między
zajmowaniem się matką i dzieckiem
a pobieraniem krwi pępowinowej.
Matki dawczynie prosi się wcześniej
o udzielenie pisemnej świadomej zgody na użycie krwi pępowinowej dla
każdego chorego, który będzie jej potrzebował, a także zgody na badanie
w kierunku markerów mikrobiologicznych zarówno w danej chwili, jaki
i w przyszłości oraz badania potwierdzające, że matka spełnia szczególne
kryteria doboru dawcy ustalone przez
doradcze grupy ekspertów.
5.2. Czas zaciśnięcia pępowiny

Trwa poważna debata na temat optymalnego czasu zaciśnięcia pępowiny
po porodzie. Mimo dowodów przeciwko wczesnemu zaciśnięciu pępowiny
u wcześniaków brakuje randomizowanych badań w krajach uprzemysłowio-

nych dotyczących wczesnego vs opóźnionego zaciskania pępowiny u donoszonych dzieci, chociaż badania są
w toku i oczekuje się wyników przeglądu bazy Cochrane pod tym kątem.
Dostępne kontrolowane badania donoszą o zmniejszeniu hematokrytu
u noworodków po wczesny odcięciu
pępowiny i o 12% zmniejszeniu ryzyka
hiperbilirubinemii.23 W krajach rozwijających się randomizowane badania
pokazują zmniejszenie hematokrytu
w wieku 3 miesięcy w przypadku
wczesnego odcięcia pępowiny, chociaż
zaleca się ostrożność ze względu
na heterogeniczność statystyczną
i znaczną utratę pacjentów w trakcie
obserwacji.24 Opóźnione zaciśnięcie
pępowiny może być dzięki temu korzystne, gdy endemicznie występuje
niedobór żelaza związany z zaburzeniami rozwojowymi.25 Mniej prawdopodobne jest, aby stosować to wobec
ogólnej zdrowej populacji brytyjskiej,
choć może być odpowiednie dla subpopulacji będących w gorszej sytuacji
lub niedawno przybyłych imigrantek
lub kobiet z niedokrwistością. Systematyczny przegląd podsumowuje, że
nie ma oczywistych dowodów popierających zabranianie któregokolwiek
ze sposobów dotyczących zaciskania
pępowiny u dzieci urodzonych o czasie.24

6. Aspekty prawne i etyczne
6.1. Konsekwencje prawne prośby
rodziców o pobranie krwi
pępowinowej

Chwila, w której płód staje się osobą,
według prawa następuje wtedy, gdy
wyłoni się całkowicie z ciała matki.
Do tego momentu lekarz zobowiązany
jest respektować autonomię matki
i ma ona nieograniczone prawo do decydowania o wszystkim, co będzie się
działo z jej ciałem. Kiedy dziecko całkowicie opuszcza ciało matki, prawo
rodziców do dyktowania, co ma się
z nim dziać, ograniczone jest dobrem
dziecka. Rodzice nie mogą wymagać,
aby zostało zrobione cokolwiek, co
może narażać dziecko na ryzyko, o ile
nie leży to w najlepszym interesie
dziecka. Dotyczy to osób asystujących
przy porodzie i pediatrów. Prawnie ło-
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żysko jest jednak bardziej częścią ciała matki niż dziecka. Każde z rodziców
jest kompetentne, aby zdecydować,
co będzie zrobione z jego dzieckiem
i dla niego, ale tylko matka może
zdecydować, co będzie się działo z jej
własnym ciałem, w tym o pobraniu
krwi pępowinowej.
W tym samym czasie osoby towarzyszące zawodowo matce przy porodzie mają obowiązek wychodzić
naprzeciw jej rozsądnym życzeniom.
Oznacza to, że jeżeli życzy ona sobie,
aby pobrać krew pępowinową, a położna lub lekarz uważają, że można
to w danych okolicznościach bezpiecznie wykonać, powinni to zrobić.
Słowa „bezpiecznie w danych okolicznościach” muszą być interpretowane szeroko: matka nie może
wymagać, aby personel był dostępny
wyłącznie w tym konkretnym celu
lub żeby inne pacjentki narazić
na ryzyko przez pozostawienie ich
bez opieki. Mądrym posunięciem ze
strony szpitali byłoby zapewnienie
zespołu mającego jasne dyspozycje
w tej kwestii i stworzenie pacjentkom możliwości skorzystania z niego. Tam, gdzie szpitale uważają, że
są w stanie zapewnić w sposób bezpieczny taką opiekę tym, którzy tego
wymagają, sugerujemy, aby przedstawić jasno sprawę przyszłym rodzicom, że zgoda na wykonanie
pobrania jest uzależniona od wymogów klinicznych i organizacyjnych,
które spoczywają na lokalnym personelu w danej chwili.
6.2 Czyja to jest krew?

Zagadnienie, do kogo należy krew pępowinowa, nie zostało jeszcze ustalone na drodze prawnej. Z jednej strony
sugeruje się, że krew pępowinowa
jest raczej własnością dziecka na podstawie tego, że rozwojowo, biologicznie i genetycznie stanowi ona część
dziecka.26,27 Z drugiej strony można
uznać, że krew jest raczej własnością
matki dopóty, dopóki pępowina nie
zostanie odcięta, np. nieograniczone
prawo matki do decydowania, co się
stanie z jej własnym ciałem oznacza,
że gdy pępowina zostaje odcięta, ma
ona prawo odmówić zgody na usunięcie popłodu. Prawa własności nie są
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ogólnie oparte na identyﬁkacji genetycznej. Krew pępowinowa oddana
do magazynowania może stać się formą daru matki dla dziecka zależnie
od określenia konsygnacji. Podnosi to
kolejne kwestie dotyczące użycia produktów pochodzących z pobranej
próbki.
Jeżeli zostanie zadeklarowane, że
ma ona być magazynowana na użytek
dziecka, jak to jest dotąd w większości
przypadków, będzie powierzona przetrzymywaniu dla dziecka i jej zastosowanie może być postrzegane jako
prawo do użycia w najlepszym interesie dziecka przez osobę zarządzającą,
którą prawdopodobnie będzie matka,
przedmiot do określenia w debacie sądowej. Dawstwo ukierunkowane dla
rodzeństwa może być traktowane jako będące w najlepszym interesie rodziny i przez to dziecka, z którego
łożyska krew została pobrana. Kiedy
dziecko osiągnie wiek 18 lat wszelkie
powiernictwo dobiega końca i użycie
zmagazynowanej krwi zależy od decyzji osoby określonej przez umowę jako
beneﬁcjent.
Oddanie krwi pępowinowej do banku krwi wiąże się z różnymi kwestiami. Decyzja oddania jej komu innemu
podejmowana jest przez matkę i krew
pępowinowa pobierana jest od strony
matczynej od zacisku na pępowinie,
nie jest więc częścią niezależnego ciała dziecka. Darowana jest społeczeństwu i decyzja o tym podejmowana
jest w najlepszym interesie społeczeństwa, którego ona i jej dzieci są członkami. Prywatność jest sprawą
szczególnej wagi, kiedy źródłem krwi
jest noworodek. Szeroko rozpowszechniony jest pogląd, że nie powinno się przeprowadzać badań
genetycznych krwi, które nie byłyby
bezpośrednio w interesie dziecka zanim ono nie osiągnie 18 lat i nie będzie mogło samodzielnie podejmować
takich decyzji.28,29 Tak czy inaczej,
w większości przypadków dziecko ma
wszelkie prawa do decyzji, aby jego
krew pępowinowa i komórki macierzyste przechowywane w banku przez
rodziców nie były badane. Wydaje się
raczej, że będą one traktowane jako
dar od matki dla banku w czasie, kiedy można było je pobrać.
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6.3. Przechowywanie publiczne
versus prywatne

Debatowano, czy słuszne i konieczne
jest przechowywanie komórek macierzystych poszczególnych dzieci w prywatnych komercyjnych bankach
komórek macierzystych.26,29-33 Przyjmując do wiadomości nacisk rodziców,
aby zrobić, co najlepsze dla ich dziecka, należy też uwzględnić przekonujące argumenty przeciwko konieczności
prywatnego przechowywania:
 Prawdopodobieństwo użycia własnej krwi pępowinowej ze względu
na chorobę hematopoetyczną
przed 20 rokiem życia jest małe.
Stosowane szacunki wahają się
od 1/20 000 do 37/100 000
(np. 1/2700).33 Nie wiadomo jednak, potrzeby jak wielu spośród
z tych 37 osób można będzie zaspokoić, korzystając ze źródeł alogenicznych.
 Istnieją alternatywne instytucje
wobec ukierunkowanego dawstwa
krwi pępowinowej dla tych, którzy
wymagają przeszczepienia, w postaci międzynarodowego banku
krwi pępowinowej i rejestru dawców szpiku.
 Własne komórki mogą się okazać
nieodpowiednie wtedy, gdy choroba ma podłoże genetyczne, m.in.
w przypadku białaczek, a chorzy
uzyskaliby lepsze leczenie przy użyciu innych źródeł niż ich własne
zmagazynowane komórki.
Dlatego autologiczne komercyjne
magazynowanie w sytuacjach małego ryzyka jest we Włoszech bezprawne, a w niektórych innych krajach
europejskich odradzane. W 2004 roku European Group on Ethics and
New Technologies wskazała Komisji
Europejskiej, że: „Legalność przechowywania przez komercyjne banki
krwi pępowinowej do celów autologicznych powinna być zakwestionowana, ponieważ sprzedają one usługę,
która obecnie nie ma rzeczywistego zastosowania, jeśli chodzi o opcje
terapeutyczne, czyli obiecują one więcej niż mogą zapewnić. Działalność
takich banków wzbudza poważne
wątpliwości etyczne.” Grupa nie posunęła się tak daleko, aby zakazać tej
działalności, ale zaleca, aby: „wszelwww.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie
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kiego rodzaju reklama umieszczana
przez komercyjne banki krwi w mediach, w tym w Internecie, była odpowiednio kontrolowana przez władze
publiczne.” Zaleca też, aby „wsparcie
dla publicznych banków krwi pępowinowej wobec przeszczepów alogenicznych zostało zwiększone i zapewnione
im długoterminowe działanie.”34
W Kanadzie Fetal Medicine Committee of the Society of Obstetricians
and Gynaecologists rekomenduje, aby
państwo ustanowiło rejestrację, regulację i akredytację dla pobierających
krew pępowinową ośrodków i banków
oraz aby komercyjne banki krwi pępowinowej zostały poddane szczegółowym regulacjom.35
W Stanach Zjednoczonych, zgodnie
z zaleceniem Institute of Medicine of
the National Academies, Kongres
przegłosował przeznaczenie 77 milionów dolarów na stworzenie National
Cord Blood Stem Cell Bank Network.36
RCOG mocno popiera koncepcję
NHS Cord Blood Bank magazynowania alogeniczngo darowanej krwi pępowinowej i mile widziałby jego
solidne doﬁnansowanie. Nie ma natomiast nadal przekonania, co do korzyści osobistego komercyjnego
przechowywania dla rodzin obciążonych małym ryzykiem. W naszym
mniemaniu, jeżeli zostanie ono podjęte, piśmiennictwo reklamujące komercyjne banki krwi pępowinowej
powinno być uczciwe i informacyjne,
a cenniki klarowne. Krew powinna być
pobrana bezpiecznie i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej na temat
tkanek i komórek 2004/23/EC,37
a przechowywana tylko w obiektach
licencjonowanych przez Human Tissue Authority (www.hta.gov.uk/regulation). Tam, gdzie przechowywanie
krwi jest organizowane i podejmowane w obiektach NHS, całkowity koszt
powinien zostać zwrócony.

7. Rady i zalecenia RCOG
Użycie HSC uzyskanych z krwi pępowinowej stało się uznaną alternatywą
dla przeszczepienia szpiku, szczególnie w zaburzeniach hematologicznych,
immunologicznych i metabolicznych
chorobach spichrzeniowych u dzieci
www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

i młodych dorosłych. Przechowywanie
krwi pępowinowej w celach terapeutycznych będzie wymagało licencji
z Human Tissue Authority zgodnie
z Human Tissue Act. 38
1. Pobieranie krwi nieukierunkowane
i ukierunkowane dotyczące rodzin
obciążonych dużym ryzykiem jest
procedurą akceptowaną przez
uznane banki krwi pępowinowej
sektora publicznego. Nadal brakuje
wystarczających danych pozwalających na rekomendowane ukierunkowane komercyjne pobieranie
krwi pępowinowej oraz przechowywanie komórek macierzystych
w rodzinach obciążonych małym
ryzykiem.
2. Użycie niehematopoetycznych komórek macierzystych jest ciągle
jedynie spekulacją, zrozumiałe jest
jednak, że niektórzy rodzice mogący sobie pozwolić, aby to zrobić,
mogą chcieć skorzystać z oferowanych komercyjnie usług. Jeśli to
będzie podjęte, musi być wykonane bezpiecznie, co zależy od zasobów szpitala, w którym nastąpi
poród.
3. Każda placówka lub szpital NHS
zapewniające opiekę okołoprodową powinny ustalić swoje własne
zasady, jak reagować na przedporodową prośbę rodziców o przechowywanie krwi pępowinowej
przez bank komercyjny, w tym pełen zwrot kosztów. Ponieważ niektórzy pacjenci mogą być narażani
przez komercyjne banki na zobowiązania ﬁnansowe przy rejestracji
przed poinformowaniem swoich lekarzy, radzimy, aby zasady były dostępne dla potencjalnych pacjentów
na wczesnym etapie. Pisemna informacja przedstawiająca zasady
panujące w szpitalu powinna być
dostępna dla wszystkich pacjentek
planujących w nim urodzić.
4. RCOG proponuje placówkom NHS,
które decydują się wspierać pobieranie krwi pępowinowej, następujące konkretne zalecenia:
a. Nie powinno dochodzić do zmian
w rutynowym postępowaniu
w trzecim okresie porodu
b. Należy zwiększyć maksymalnie
bezpieczeństwo matki i dziecka,

pobieranie powinno być wykonywane z łożyska wydalonego
z macicy
c. Pobranie powinno być wykonywane przez osobę trzecią (taką,
która nie jest położnikiem ani położną asystującą przy porodzie)
przy użyciu metod i sprzętu spełniających wymogi European Tissue and Cells Directive
d. Usługa nie powinna być wykonywana wówczas, gdy asystujący
przy porodzie lekarz uważa, że
jest to przeciwwskazane: obejmie
to prawdopodobnie wszystkie
porody przedwczesne i przypadki, w których – według lekarza
– dochodzi do konkretnych przeciwwskazań, takie jak okręcenie
szyi płodu pępowiną czy krwotok
matczyny
e. Szczegółowe zasady obowiązujące w szpitalu powinny być dostępne dla wszystkich pacjentów
5. NHS powinien rozważyć poprawę ﬁnansowania infrastruktury dla nieukierunkowanego przechowywania
krwi pępowinowej w Wielkiej Brytanii i dla dawstwa ukierunkowanego
w przypadku rodzin z zaburzeniami
genetycznymi lub rodziny, której
członek ma nabytą chorobę, dającą
się leczyć dzięki przeszczepieniu
HSC, aby zapewnić szeroki i sprawiedliwy dostęp dla tych, którzy
mogą odnieść korzyści, jakie można
osiągnąć dzięki przeszczepieniu komórek macierzystych obecnie lub
w przyszłości.
6. RCOG zaleca przeprowadzenie badań, aby lepiej zrozumieć bliskie
i odległe skutki dla noworodka różnych sposobów prowadzenia trzeciego okresu porodu.
© 2006 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Tłumaczenie i publikowanie artykułu Umbilical cord blood
banking, Opinion Paper 2 przez Medical Tribune Polska za zgodą RCOG. Jakiekolwiek kopiowanie w którymkolwiek języku
w części lub w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
wydawcy całkowicie zabronione.
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NOWOTWORY UKŁADU
ENDOKRYNNEGO
pod redakcją prof. dr. hab. med. Wojciecha Zgliczyńskiego
kierownika Kliniki Endokrynologii CMKP
Czwarty już endokrynologiczny zeszyt edukacyjny „Medycyny po Dyplomie” obejmuje najważniejsze
zagadnienia dotyczące nowotworów układu endokrynnego. Poszczególne rozdziały napisali doświadczeni
klinicyści, stanowiący m.in. trzon Zespołu Kliniki Endokrynologii CMKP w Warszawie.
Nowotwory układu endokrynnego to guzy rozpoznawane często w gabinecie lekarza opieki podstawowej.
Specyfika tych nowotworów sprawia, że zajmują się nimi głownie nie onkolodzy lecz endokrynolodzy lub
nawet doświadczeni lekarze opieki podstawowej. To właśnie do nich kierujemy to opracowanie.
prof. Wojciech Zgliczyński
Kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Warszawie
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