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Úvod: 
Reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) je relativně častou komplikací alogenní transplantace 
krvetvorných buněk (aloSCT) a celkové přežití pacientů s těžkou, steroid-rezistentní akutní GvHD 
je nízké. Mezenchymální kmenové buňky jsou multipotentní buňky kostní dřeně podporující růst, 
diferenciaci i přihojení krvetvorných buněk a in vitro potlačují proliferaci aktivovaných lymfocytů. 
Autoři této multicentrické studie zkoumali jejich užití v léčbě steroid-rezistentní akutní GvHD. 
 
Metodika: 
Do studie bylo zařazeno celkem 55 dospělých i dětských pacientů po alogenní transplantaci 
krvetvorných buněk s GvHD stupně 2 až 4, která byla rezistentní ke kortikoidům (bez odpovědi na 
> 2 mg/kg/den po dobu 7 dní nebo progrese za 3 dny). 
Mezenchymální kmenové buňky byly odebrány od shodných sourozenců (5 %), haploidentických 
(20 %), nebo neshodných nepříbuzných (75 %) dárců v dávce s mediánem 1,4 x 106 buněk/kg váhy 
příjemce a podány formou i. v. infuze (11x čerstvé, 81x kryokonzervované). 
Cílem studie bylo zlepšení GvHD (kompletní odpověď (CR), nebo parciální (PR) alespoň o jeden 
stupeň), celkové přežití (OS) a mortalita v souvislosti s transplantací (TRM). 
 
Výsledky: 
Nejdůležitější výsledky studie jsou uvedeny v následující tabulce: 

n = 55 CR PR bez odpovědi  

celkem 30 (55 %) 9 (16 %) 16 (29 %)  

medián 2letého OS 52 % 16 % p = 0,018 

100denní TRM 13 % 60 % p = 0,002 

1letá TRM 37 % 72 % p = 0,002 
Medián doby od aloSCT do podání mezenchymálních kmenových buněk byl 103 dní a medián 
doby od podání do kompletní odpovědi 18 dní. 
Dětští pacienti měli větší počet kompletních odpovědí než dospělí (68 % vs. 43 %; p = 0,07). 
Dosažení odpovědi nezáviselo na lokalizaci ani stupni GvHD, počtu postižených orgánů, 
imunosupresivní léčbě ani věku a HLA shodě dárců mezenchymálních kmenových buněk. 
Po podání mezenchymálních kmenových buněk nebyly pozorovány žádné časné ani pozdní 
nežádoucí účinky. 
 
Závěr: 
Podání mezenchymálních kmenových buněk u těžké, steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli 
po alogenní transplantaci krvetvorných buněk vedlo ke kompletní odpovědi u více než poloviny 
pacientů, z nichž polovina měla velmi dobré celkové přežití delší než 2 roky. 
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