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ПрераБоТка на косТномоЗъчнИ клеТкИ За леченИе  
на осТър мИокарден ИнфаркТ в съоТвеТсТвИе с доБраТа ПроИЗводсТвена ПракТИка

ПрераБоТка на косТномоЗъчнИ 
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в съоТвеТсТвИе с доБраТа 
ПроИЗводсТвена ПракТИка
доц. любомир арсениев
Сайтонет, Хановер
Клиника по хематология, хемостазеология и онкология,  
Медицински университет Хановер, Германия

Интракоронарната или интрамиокардната инфузията на костномозъчни 

клетки �КМК� при лечението на остър миокарден инфаркт �ОМИ� понастоящем 

се проучва интензивно. Съобразно действащите относително строги и 

тесни законови рамки по отношение на терапевтичната клетъчна продукция 

и съответните клинични проучвания, групата Cyto��t целеше и осъществиCyto��t целеше и осъществи целеше и осъществи 

преработката на КМК за лечение на ОМИ, спазвайки принципите за добрата 

производствена практика ��ПП�. Освен изпълнението на стандартните 

изисквания на �ПП и другите директиви и закони, вкл. производствен лиценз, 

беше изискано и валидиране на преработката. За целите на това валидиране 

венозна кръв ��=6� беше подложена на утаяване с помощта на ���af������. Целта���af������. Целта��af������. Целта. Целта 

беше да се намали еритроцитната и тромбоцитната контаминация, да се 

редуцира обемът и да се постигнат спецификациите, споменати по-долу. 

Специално внимание беше обърнато на нивото на свободния калий ���6 ��o�/��,��o�/��,/��,��,�, 

реологичните характеристики на кръвта �хематокрит ��0,���, тромбоцити 

�����0 ×106/��� и стерилността на крайния продукт. За целите на студията��� и стерилността на крайния продукт. За целите на студията� и стерилността на крайния продукт. За целите на студията 

��� проби от КМК за клинична употреба бяха приготвени в съответствие с 

методологията и валидираните стандарти ��OO�� �t��y�. В 3 допълнителни�OO�� �t��y�. В 3 допълнителни �t��y�. В 3 допълнителни�t��y�. В 3 допълнителни�. В 3 допълнителни 

случая бе проведена и селекция на CD3��-положителни КМК за инфузия вCD3��-положителни КМК за инфузия в3��-положителни КМК за инфузия в 

инфарктната зона на миокарда. На всеки етап бяха поставени спецификационни 

ограничения. Проверка на данните и съвместимостта им с �ПП бе извършена и 

потвърдена от регионалните власти �Германия, �EI�.�EI�.�. 

В заключение, подготовката на нативни или обработени по друг начин 

костномозъчни клетки е осъществима в съгласие с правилата за �ПП. Тъй като 

резултатите от теста за стерилност може да не са налични към момента 

на приложението на клетъчната суспензия в некротичната инфарктна зона 

на миокарда, трябва да бъдат приложени �axимално високи стандарти за 

предотвратяване на бактериалните и другите инфекции. Адаптирането на 

процедурата към изискванията на �ПП води до неизбежно увеличаване на 
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клетъчната терапия на острия миокарден инфаркт (ОМи) понастоящем е 
едно от новите полета на експерименталната и клиничната кардиологична наука 
(1-5). Проучванията с животни и проучванията in vitr� подкрепят тезата, че вкар-
ването на стволови и прогениторни клетки може да подобри тъканната пролифе-
рация и контрактилната способност на сърцето след ОМи (2;5-12). Въпреки че ме-
ханизмът на регенерация на сърдечната тъкан не е добре изяснен, като възможни 
се дискутират а) стабилната клетъчна трансплантация и трансдиференциацията 
на инжектираните или инфузирани клетки в кардиомиоцити и�или ендотелни клет-
ки или б) освобождаването на паракринни медиатори, спомагащи за постигането 
на тези благоприятни ефекти (13;14). Според предварителните данни за клинична 
ефективност стволовите клетки имат потенциала да подобрят контрактилната 
способност на миокарда при пациенти с ОМи (11;15-19). В цитираните проучвания 
са използвани нативни костномозъчни ядрени (кМ-як) или мононуклеарни клетки, 
костномозъчни мезенхимни или ендотелни клетки, костномозъчни Cd133Cd133133+ клетки, 
както и циркулиращи прогениторни клетки (5;8;9;12;15;20-22).

Отговорните органи в европа и Съединените щати (Fda, eMea, ICH, национал-Fda, eMea, ICH, национал-, eMea, ICH, национал-eMea, ICH, национал-, ICH, национал-ICH, национал-, национал-
ните европейски власти) насочват усилията си към създаването на адекватна юри-
дическа рамка за регулиране на производството на клетъчни терапевтични сред-
ства, съобразена със съвременните стандарти за производство на медикаменти и 
със специфичните научни достижения в тази област. Съответните професионал-
ни и научни организации (ISCt, aaBB, eBMt и др.) участват активно в тези правниISCt, aaBB, eBMt и др.) участват активно в тези правни, aaBB, eBMt и др.) участват активно в тези правниaaBB, eBMt и др.) участват активно в тези правни, eBMt и др.) участват активно в тези правниeBMt и др.) участват активно в тези правни и др.) участват активно в тези правни 
процеси и установяват стандартите и акредитационните процедури (FaCt, JaCIe).FaCt, JaCIe)., JaCIe).JaCIe).). 
В резюме, налице е тенденция за съгласуване на продукцията на клетъчни лекарства 
с правилата на добрата производствена практика (ДПП) във всички развити стра-
ни (23;24). Успоредно с това се въвеждат много строги регулаторни изисквания за 
провеждане на клинични проучвания, независимо от това дали институцията-спон-
сор е с индустриален, университетски или друг характер (25-27).

Cyt�net Hann�ver g�bH и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството си Hann�ver g�bH и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството сиHann�ver g�bH и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството си g�bH и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството сиg�bH и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството си и Cyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството сиCyt�net Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството си Heide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството сиHeide�ber� g�bH (Cyt�net) в качеството си g�bH (Cyt�net) в качеството сиg�bH (Cyt�net) в качеството си (Cyt�net) в качеството сиCyt�net) в качеството си) в качеството си 
на дружества с фармацевтичен производствен лиценз са законово задължени да 
съблюдават препоръките на европейския съюз за ДПП при доставката на клетки 
за проучването BooSt и следващите проучвания, провеждани в Медицинския уни-BooSt и следващите проучвания, провеждани в Медицинския уни- и следващите проучвания, провеждани в Медицинския уни-
верситет в Хановер. Данните, представени тук, са получени при преработката на 
кМ-як и изолирането на Cd34-положителни клетки в рамките на BooSt, както иCd34-положителни клетки в рамките на BooSt, както и34-положителни клетки в рамките на BooSt, както иBooSt, както и, както и 
при допълнителното проучване с цел маркиране (15;28). и двете проучвания са пуб-
ликувани и всички клинични данни са представени в съответните статии.

целта на тази статия е да представи процес на валидиране и продукция на 
костномозъчни препарати за лечението на пациенти с остър миокарден инфаркт.

маТерИалИ И меТодИ
като притежател на лиценз за продукцията на препарати от костен мозък и 

други хемопоетични клетъчни присадки, включително изолиране на Cd34-положи-Cd34-положи-34-положи-
телни клетки, Cyt�net произвежда фармацевтичните си продукти в съответствиеCyt�net произвежда фармацевтичните си продукти в съответствие произвежда фармацевтичните си продукти в съответствие 
с немския закон за лекарствата и европейските препоръки за добра производствена 
практика (26;27). администрацията на всеобхватна система за качествен контрол 

разходите, необходими за правилното є осъществяване, което обаче е свързано 

с подобрен контрол и повишена сигурност. 

ключови думи: костномозъчни ядрени клетки, c�3��-позитивни клетки, остър, c�3��-позитивни клетки, остърпозитивни клетки, остър, остъростър 

миокарден инфаркт, клетъчна терапия, добра производствена практика., клетъчна терапия, добра производствена практика.клетъчна терапия, добра производствена практика., добра производствена практика.добра производствена практика.
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осигурява високо качество и сигурност на отделните продукти (клетъчни тера-
певтици, медицински продукти). Организационната структура, квалификацията и 
нивото на подготовка на персонала и специално проектираните, инсталирани, под-
държани и използвани за целта помещения и оборудване съответстват на стандар-
тите на ДПП. Всички данни се документират и пазят в съгласие със стандартите 
на добрата документационна практика. Всяка производствена и контролна проце-
дура, включително производството и анализите, се съхраняват постоянно в ут-
върден вид и се преутвърждават годишно или при необходимост (големи промени). 
контролът на всички системи се осигурява чрез вътрешни и външни инспекции.

тъй като преработката на костномозъчните клетки включва работа с „от-
ворени продукти” по време на свързването на трансферните опаковки, филтри, 
спринцовки, буфери или вземането на проби за изследване, съответните стъпки 
се извършват в ламинарни боксове с клас a в чиста зона на помещение от клас В,a в чиста зона на помещение от клас В, в чиста зона на помещение от клас В, 
според препоръките за ДПП. Пресният краен продукт трябва да бъде използван 
непосредствено след приготвянето му и преди получаване на резултатите от 
тестовете за стерилност, поради което се провежда непрекъснат мониторинг на 
персонала и работните помещения.

Всички пациенти дават писмено информирано съгласие за описаните процеду-
ри, одобрени от етничната комисия на Медицинския университет, Хановер.

валидационни тестове: Въпреки че преработката на костномозъчни клетки 
бе вече част от лиценза за фармацевтична продукция, с цел да се гарантира качест-
вото и да се изпълнят изискванията на отговорните немски власти (PeI) се прове-PeI) се прове-) се прове-
де разширено валидиране на процеса чрез симулиране с венозна кръв. Основните 
изисквания бяха отправени към общите спецификации на крайния продукт (табл. 1) 
и главно към съдържанието на свободен калий, който може да провокира евенту-
ални ритъмни промени. Спецификациите бяха дефинирани съобразно нормалните 
стойности на параметрите в циркулиращата кръв с цел постигане на подобни или 
по-добри реологични характеристики, за да не бъде предизвикана коагулационна ак-
тивност и за да се предотвратят евентуалните рискове от тромбоза. изключва-
нето на микробиално замърсяване по време на цялата процедура също трябваше да 
бъде валидирано. 

за целта на валидирането три проби от 160 �� (висок обем) и три проби от�� (висок обем) и три проби от (висок обем) и три проби от 
40 �� (нисък обем) бяха вземани по начина, предвиден при вземането на костно-�� (нисък обем) бяха вземани по начина, предвиден при вземането на костно- (нисък обем) бяха вземани по начина, предвиден при вземането на костно-
мозъчни проби: 10 �� венозна кръв бяха изтегляни с помощта на 20-милилитрова�� венозна кръв бяха изтегляни с помощта на 20-милилитрова венозна кръв бяха изтегляни с помощта на 20-милилитрова 
спринцовка и антикоагулрани с 10 IU Na-He�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяхаIU Na-He�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяха Na-He�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяхаNa-He�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяха-He�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяхаHe�arin��� (lique�in, R�che). Пробите бяха��� (lique�in, R�che). Пробите бяха�� (lique�in, R�che). Пробите бяха (lique�in, R�che). Пробите бяхаlique�in, R�che). Пробите бяха, R�che). Пробите бяхаR�che). Пробите бяха). Пробите бяха 
транспортирани до Cyt�net при контролирана температура (2-8�C) по валидиран на-Cyt�net при контролирана температура (2-8�C) по валидиран на- при контролирана температура (2-8�C) по валидиран на-C) по валидиран на-) по валидиран на-
чин. Венозната кръв беше съхранявана за една нощ (симулация на най-лоши условия) 
при температура 4�С и след това подлагана на обработката, предвидена за кМ-як 
(вж. по-долу).

крайният продукт беше съхраняван допълнително поне 6 часа след завършва-
не на преработката. След това интракоронарната инфузия беше симулирана през 
съответния катетър (B��ster catheter, occa� Internati�na�).B��ster catheter, occa� Internati�na�). catheter, occa� Internati�na�).catheter, occa� Internati�na�)., occa� Internati�na�).occa� Internati�na�). Internati�na�).Internati�na�).).

качественият контрол, включително контрол за стерилност, беше извърш-
ван на всеки основен етап от преработката и съхранението (вж. по-долу).

вземане на костен мозък: както е описано вече (15), предвиденото количество 
костен мозък (приблизително 120 ��, табл. 1) беше аспирирано от crista i�iaca (10��, табл. 1) беше аспирирано от crista i�iaca (10, табл. 1) беше аспирирано от crista i�iaca (10 
�� в 20 �� спринцовки) и антикоагулирано с 10 IU Na-He�arin��� по време на крат- в 20 �� спринцовки) и антикоагулирано с 10 IU Na-He�arin��� по време на крат-�� спринцовки) и антикоагулирано с 10 IU Na-He�arin��� по време на крат- спринцовки) и антикоагулирано с 10 IU Na-He�arin��� по време на крат-IU Na-He�arin��� по време на крат- Na-He�arin��� по време на крат-Na-He�arin��� по време на крат--He�arin��� по време на крат-He�arin��� по време на крат-��� по време на крат-�� по време на крат- по време на крат-
котрайна обща анестезия с �idaz��a� (0,03 t� 0,05 ����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4�idaz��a� (0,03 t� 0,05 ����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4 (0,03 t� 0,05 ����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4t� 0,05 ����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4 0,05 ����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4����� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4��� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4�� i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4 i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4i.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4.v.) и et��idate (0,3 t� 0,4v.) и et��idate (0,3 t� 0,4.) и et��idate (0,3 t� 0,4et��idate (0,3 t� 0,4 (0,3 t� 0,4t� 0,4 0,4 
����� i.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането��� i.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането�� i.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането i.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземанетоi.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането.v.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземанетоv.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането.). Средното време от началото на симптоматиката на ОМи до вземането 
на костен мозък беше 6 дни (интервал от 4 до 8 дни). Взетата проба костен мозък 
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беше транспортирана до Cyt�net по описания по-горе начин.Cyt�net по описания по-горе начин. по описания по-горе начин.
Преработка на костномозъчни ядрени клетки (км-як): Отделните дози кос-

тен мозък биваха обединявани, филтрирани през 200 µ� кръвно-инфузионен фил-� кръвно-инфузионен фил- кръвно-инфузионен фил-
тър и разредени допълнително с 50 обемни % желатин-полисукцинат (ge�afundinge�afundin 
4%, B. Braun). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1B. Braun). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1. Braun). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1Braun). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1). Проведено беше плътностно-градиентно утаяване при 1 � с цел да 
се намали обема за инфузията и да се редуцира еритроцитната и тромбоцитната 
контаминация. клетъчната суспензия беше промивана чрез центрофугиране на 250 
� за 10 мин. на стайна температура. Утайката беше ресуспендирана в хепаринизи-
ран (10 IU���) солеви разтвор (табл. 2).IU���) солеви разтвор (табл. 2).U���) солеви разтвор (табл. 2).���) солеви разтвор (табл. 2).��) солеви разтвор (табл. 2).) солеви разтвор (табл. 2).

CD34-клетъчна селекция:34-клетъчна селекция: ядрените костномозъчни клетки бяха обработвани 
по посочения в предходния параграф начин, след което се провеждаше стандартно 
изолиране на Cd34-положителни клетки със системата C�iniMaCS в съответствие сCd34-положителни клетки със системата C�iniMaCS в съответствие с34-положителни клетки със системата C�iniMaCS в съответствие сC�iniMaCS в съответствие с в съответствие с 
инструкциите на производителя (Mi�tenyi) и валидираните процедури на Cyt�net (28).Mi�tenyi) и валидираните процедури на Cyt�net (28).) и валидираните процедури на Cyt�net (28).Cyt�net (28). (28).

качествен контрол: количеството на ядрените клетки, хематокритът и 
тромбоцитният брой в кръвната проба, в първоначалния костномозъчен аспи-
рат или в крайния костномозъчен продукт се определяха с помощта на авто-
матизиран хемоцитометър (Sys�ex K1000, Sys�ex). жизнеспособността на ядре-Sys�ex K1000, Sys�ex). жизнеспособността на ядре- K1000, Sys�ex). жизнеспособността на ядре-K1000, Sys�ex). жизнеспособността на ядре-1000, Sys�ex). жизнеспособността на ядре-Sys�ex). жизнеспособността на ядре-). жизнеспособността на ядре-
ните клетки се оценяваше чрез оцветяване с трипаново синьо (Merc�). БроятMerc�). Броят). Броят 
на Cd34-положителните клетки се определяше с поточен цитометричен анализCd34-положителните клетки се определяше с поточен цитометричен анализ34-положителните клетки се определяше с поточен цитометричен анализ 
(FaCSCa�ibur, Bd Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш-FaCSCa�ibur, Bd Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш-, Bd Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш-Bd Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш- Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш-Bi�sciences) при използване на директни антитела срещу човеш-) при използване на директни антитела срещу човеш-
ките Cd34, Cd3, Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-Cd34, Cd3, Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-34, Cd3, Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-Cd3, Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-3, Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-Cd14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-14 и Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-Cd45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-45 антигени (Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре-Bec��an-C�u�ter) и в съответствие с пре--C�u�ter) и в съответствие с пре-C�u�ter) и в съответствие с пре-) и в съответствие с пре-
поръките на ISCtW-ISCtW--htt�:��www.ce��thera�y.�r�� (29;30). растежът на кръвотворни-
те колония-образуващи клетки се определяше с метилцелулозен тест (Ste� Ce��Ste� Ce�� Ce��Ce�� 
techn����ies).).

Стерилността на крайния продукт се контролираше чрез инжектиране на про-
би от 1 мл в бутилки Bactec (Bd) за инкубиране на аероби и анаероби. резултатите сеBactec (Bd) за инкубиране на аероби и анаероби. резултатите се (Bd) за инкубиране на аероби и анаероби. резултатите сеBd) за инкубиране на аероби и анаероби. резултатите се) за инкубиране на аероби и анаероби. резултатите се 
отчитаха автоматично в рамките на 7 дни. Означеният по съответен начин краен 
продукт се доставяше при контролирани условия за приложение в клиниката.

Съдържанието на свободен калий се измерваше чрез йонно-селективен елек-
трод (de�t. c�in. Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).de�t. c�in. Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).. c�in. Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).c�in. Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).. Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).Che�., Medica� University Sch��� Hann�ver).

спецификации: Следните спецификации бяха въведени при валидирането на 
цяла кръв.

параметър
целева стойност  
(интервал)

 във връзка с

K+ (������)������)��)�)) ≤6 сърдечна функция

Обем (��)��)) 30 (20-40)
количество и продължителност  
на интракоронарната апликация

левкоцити (�er ��) (�er ��) ≥1×105 – ≤1×1010 реология и функция на присадката

Възстановяване на жизнеспособните 
левкоцити (%) (%)

≥50 успех на преработката 

жизнеспособност на левкоцитите (%) (%) ≥90 функция на присадката

Хематокрит (%) (%) 30 (15-40) реология

тромбоцити ( (×106���) ≤450 реология и хемостаза

Стерилност инокулирана
резултати като последваща 
информация след минимум 2 дни 
(краен срок 7 дни)

Табл. 1: спецификации на крайния продукт

Същите параметри се оценяваха и за препаратите от кМ-як, с изключение 
на калиевата концентрация по технически причини. Други параметри, измервани н
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при кМ-як и изолираните Cd34-положителни клетки, като брой Cd34-положител-Cd34-положителни клетки, като брой Cd34-положител-34-положителни клетки, като брой Cd34-положител-Cd34-положител-34-положител-
ни клетки, CFU-растеж и др., се съобщаваха само като съпровождаща информация.CFU-растеж и др., се съобщаваха само като съпровождаща информация.-растеж и др., се съобщаваха само като съпровождаща информация. 
Cd3- и Cd14-положителните клетки се използваха като сурогатен (индиректен)3- и Cd14-положителните клетки се използваха като сурогатен (индиректен)Cd14-положителните клетки се използваха като сурогатен (индиректен)14-положителните клетки се използваха като сурогатен (индиректен) 
маркер за възможното намиране на Cd34-положителни клетки при валидирането сCd34-положителни клетки при валидирането с34-положителни клетки при валидирането с 
венозна кръв. 

реЗУлТаТИ И дИскУсИя
избраният метод на еритроцитна и тромбоцитна редукция чрез утаяване в 

плътностен градиент не води до специфично отстраняване на отделна клетъчна 
субпопулация, което се наблюдава при градиентното центрофугиране с Fic���.Fic���..

Валидиране: Всички резултати във връзка със спецификациите са представени 
в табл. 2. тестовете за стерилност от всички проби бяха отрицателни за растеж 
на микроорганизми.

параметър
(обем на пробата)

Проба

начална седиментирана 6 ч. 
съхранение

12 ч. 
съхранение приложение

K+ (������)������)��)�))
160

5,04
4,58 - 5,58

3,81
3,68 - 4,49

4,55
3,92 - 4,70

5,29
4,31 - 5,36

5,51
4,47 - 5,51

40
5,17

4,59 - 5,82
4,31

4,06 - 4,40
4,07

3,98 - 4,29
4,14

4,03 - 4,36
4,48

4,27 - 4,87

Обем (��)��))
160

160
148 - 168

36
31 - 42

35
31 - 42

40
40

37 - 43
29

20 - 44
25

20 -30

#левкоцити (×106���)��))
160

5,9
4,4 - 9,3

29,9
15,2 - 39,3

35,1
17,6 - 38,8

34
17,9 - 37,6

35,3
17,4 - 38

40
6,5

5,9 - 9,2
6,9

4,3 - 7,2
7,

4,2 - 9,7
7,

4,0 - 9,7
7,0

4,0 - 9,6

*Намиране на 
жизнеспособни 
левкоцити (%)

160
92

73 - 100
84

83 - 98
86

81 - 94
84

81 - 98

40
90

21 - 100
80

21 - 96
82

21 - 96
81

20 - 95

жизненост (%)
160

100 99
98 - 100

99
91 - 99

99
90 - 99

99
92 - 99

40
100

99 - 100
100

99 - 100
100

99 - 100
99 99

Хематокрит (%)
160

34,2
31,7 - 36,2

25,7
22,0 - 31,5

23,2
22,2 - 31,5

23,2
21,8 - 31,7

23,6
21,6 - 31,6

40
32,2

30,8 - 34,0
18,7

13,7 - 19,5
19,2

13,3 - 19,7
19,2

13,7 - 19,7
19,0

13,4 - 19,6

тромбоцити (×106���)��))
160

61
18 - 164

153
68 - 374

162
133 - 179

201
138 - 214

205
148 - 219

40
87

39 - 110
34

12 - 77
54

13 - 59
53

11 - 59
70

11 - 86

Табл. 2: резултати от валидиране със 160 ml (��=3) и 40 ml (��=3) проби венозна кръв (медиа-ml (��=3) и 40 ml (��=3) проби венозна кръв (медиа- (��=3) и 40 ml (��=3) проби венозна кръв (медиа-��=3) и 40 ml (��=3) проби венозна кръв (медиа-=3) и 40 ml (��=3) проби венозна кръв (медиа-ml (��=3) проби венозна кръв (медиа- (��=3) проби венозна кръв (медиа-��=3) проби венозна кръв (медиа-=3) проби венозна кръв (медиа-
на, интервал). #- клетки от левкаферезен продукт баха добавени към една 160 �� проба, за да 
могат да бъдат измерени Cd34-положителните клетки. При една от 40 �� проби баха загубе-
ни част от клетките по технически причини; * - пресметнато спрямо входящия препарат.

калиевите нива бяха поддържани в рамките на определените от спецификация-
та – по-ниски от 6 ������� във всички проби по време на цялостната преработка и 
дори след симулация на приложение чрез интракоронарна инфузия. Същото се отна-
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ся и за стерилността, обема, жизнеността, броя на левкоцитите и тромбоцитите. 
Стойността на хематокрита съответстваше на спецификациите при пробите 
с висок обем и беше по-ниска при пробите с нисък обем, което не се отчита като 
критично. критерият за успех при утаяването, а именно намирането на жизнес-
пособните левкоцити, беше в рамките на предвидения интервал във всички слу-
чаи с изключение на един, при който клетките бяха загубени в началото на прера-
ботката.

Определянето на Cd34-положителните клетки в пробите от венозна кръв е 
свързано със съществена грешка поради много ниските нива на циркулиращите 
клетки, подлежащи на измерване. измерването на Cd14-положителните клетки 
(моноцити) и на Cd3-положителните клетки (лимфоцити) като сурогатен мар-
кер за предполагаемото намиране на Cd34-положителните клетки разкри стой-
ности, по-високи съответно от 60% и 72%. Следователно можеше да се очаква, 
че Cd34-положителните клетки, които са подобни по размер и форма, с което и 
по поведение при утаяване с тези две клетъчни популации, биха могли да бъдат 
намерени в същата степен.

Може да се спекулира, че левкоцитните пелени (buffy c�ats), получени при 
стандартната преработка на дарена за кръвопреливане кръв, представляват по-
добър сравнителен материал за валидиране в сравнение с венозната кръв, използ-
вана при описаното валидиране. Някои от критичните параметри на венозната 
кръв обаче (брой на левкоцити и тромбоцити, хематокрит) са по-сходни с тези 
на костния мозък, отколкото при buffy c�at. Освен това венозната кръв можеbuffy c�at. Освен това венозната кръв може c�at. Освен това венозната кръв можеc�at. Освен това венозната кръв може. Освен това венозната кръв може 
по-лесно да бъде вземана на порции и антикоагулирана по начин, подобен на този, 
по който се вземат пробите костен мозък. Двата различни обема на контролния 
материал бяха подбрани с цел да покрият относително широк обхват при симула-
цията и валидирането.

тази стратегия на валидиране и съответните резултати бяха одобрени от 
съответните власти (PeI).PeI).).

Преработка на км-як. Данните от 45 преработки за периода 2002-2004 г. са 
систематизирани в табл. 3. Всички спецификации, вкл. контролът върху стерил-
ността, бяха спазени без изключение.

Параметър начален материал краен продукт

мед. mi��. – max.. – max.max.. мед. mi��. - max.. - max.max..

Обем (��)��)) 131 69 - 228 26 21 - 36

левкоцити (×106���)��)) 26,5 9,5 - 43,5 92,1 42,3 - 165,5

Намиране (rec�very) наrec�very) на) на 
жизнеспособните левкоцити (%)

70,9 64 - 100

жизнеспособност (%) (%) 100 96 – 100 100 92 - 100

Хематокрит (%) (%) 36,7,77 21,8 – 45,8,8 – 45,88 – 45,8,88 31,5 16,5 - 54,5 - 545 - 54

тромбоцити ( (×106���) 81 39,5 - 157,0 182 70 - 445

Табл. 3: резултати от препарацията на км-як (медиана, интервал)

Повторното намиране (rec�very, yie�d) на Cd34-положителните клетки бешеrec�very, yie�d) на Cd34-положителните клетки беше, yie�d) на Cd34-положителните клетки бешеyie�d) на Cd34-положителните клетки беше) на Cd34-положителните клетки бешеCd34-положителните клетки беше34-положителните клетки беше 
средно 75% (30-100%) и средно 7,7×106 (2,5 - 29,9) Cd34-положителни клетки бяхаCd34-положителни клетки бяха34-положителни клетки бяха 
измерени в крайния продукт. CFU- и BFU-e растежът, сметнат като процент отCFU- и BFU-e растежът, сметнат като процент от- и BFU-e растежът, сметнат като процент отBFU-e растежът, сметнат като процент от-e растежът, сметнат като процент отe растежът, сметнат като процент от растежът, сметнат като процент от 
клоногенността на Cd34-положителните клетки (брой колонии за 100 изолираниCd34-положителните клетки (брой колонии за 100 изолирани34-положителните клетки (брой колонии за 100 изолирани 
Cd34-положителни клетки), беше средно 47% (8,5-60%) и 52,5% (14,5-90%) съот-34-положителни клетки), беше средно 47% (8,5-60%) и 52,5% (14,5-90%) съот-
ветно.

Средните резултати за качеството и количеството на преработките съ-н
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ответстват с други публикувани данни и отговарят на клиничните изисквания 
(5;11;15;18;28).

В костния мозък присъстват както диференцирани, така и прогениторни 
клетки. Поради това Cd34-експресията варира от незначителна до изразена,Cd34-експресията варира от незначителна до изразена,34-експресията варира от незначителна до изразена, 
което затруднява точната и възпроизводима оценка на Cd34-положителнитеCd34-положителните34-положителните 
клетки в пробите от костен мозък. Въпреки че не е ясно дали Cd34-положител-Cd34-положител-34-положител-
ните клетки или други хемопоетични прогениторни клетъчни популации играят 
роля в процеса на възстановяване на миокарда след ОМи, представените данни 
корелират с някои резултати, наблюдавани in situ. В допълнение, базирайки се наin situ. В допълнение, базирайки се на situ. В допълнение, базирайки се наsitu. В допълнение, базирайки се на. В допълнение, базирайки се на 
знанията за разпределението на отделните клетъчни субпопублации, могат да 
бъдат извършени екстраполации. за тази цел са необходими обаче допълнителни 
клинични данни с по-голям брой случаи.

CD34-клетъчна селекция.34-клетъчна селекция. Данните от три изолации на Cd34-положителниCd34-положителни34-положителни 
клетки са представени в табл. 4. Всички крайни продукти бяха стерилни. тъй като 
този процес не представлява стандартна процедура, допълнителни специфика-
ции не бяха подготвени.

Параметър Проба No. 1. 1 No. 2 No. 3

Обем (��) (��)

костен мозък 336 320 277

фракция след утаяване с �e�afundin 88 90 90

Cd34-позитивна фракцияпозитивна фракция 3 3 3

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 90 110 60

жизнеспособност (%)

костен мозък 100 100 100

фракция след утаяване с �e�afundin 100 100 100

Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 96 96 95

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 100 100 100

левкоцити ×108

костен мозък 68,88 60,00 86,29

фракция след утаяване с �e�afundin 49,28 41,85 48,15

Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 0,30 0,20 0,22

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 45,51 42,46 41,82

Cd34%34%
костен мозък 0,15 0,27 0,46

Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 70,30 74,42 55,04

Cd3434 ×106

костен мозък 9,99 16,20 39,26

фракция след утаяване с �e�afundin 20,20 10,88 8,43

Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 21,28 14,67 12,00

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 6,37 1,27 5,23

CFU за 100 Cd34 за 100 Cd34Cd3434+-клетки
Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 30 4,75 21,25

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 60 60 19,5

BFU за 100 Cd34 за 100 Cd34Cd3434+-клетки
Cd34-позитивна фракция34-позитивна фракция 45 6,75 9,25

Cd34-негативна фракция34-негативна фракция 55 90 11

Табл. 4: резултати от селекцията на CD34-позитивни костномозъчни клетки.CD34-позитивни костномозъчни клетки.34-позитивни костномозъчни клетки.

Очевидните разлики в процента и броя на Cd34-позитивни клетки в началнияCd34-позитивни клетки в началния34-позитивни клетки в началния 
материал и другите фракции могат да бъдат обяснени с грешката при измер-
ването на тази субпопулация костномозъчни клетки, представена в предишния 
параграф. изолираните Cd34-положителни костномозъчни клетки изглежда пред-Cd34-положителни костномозъчни клетки изглежда пред-34-положителни костномозъчни клетки изглежда пред-
лагат някои предимства в сравнение с нативните кМ-як. При тях може да бъда 
постигнат относително добър процент на намиране и чистота, което има за 
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резултат по-нисък обем и почти пълна липса на контаминация с еритроцити и 
тромбоцити за последващата интракоронарна инфузия. загубата обаче на ве-
роятно значими костномозъчни субпопулации клетки не може да бъда изключена 
(11;15;18;19;22;28). 

В заключение, преработката на нативни или приготвени по друг начин 
костномозъчни клетки е изпълнима при условията на добрата производствена 
практика. критичната точка, която трябва да се вземе под внимание тук, е че 
резултатите от тестовете за стерилност не са налични към момента на ин-
тракоронарната инфузия на клетъчната суспензия в некротичната инфарктна 
зона на миокарда. Следователно е необходимо приложението на най-високите 
стандарти за предотвратяване на бактериални и други инфекции. Повишената 
цена на тази процедура е оправдана поради по-високата сигурност и по-добрия 
контрол върху крайния продукт. Описаното валидиране на процесите и обработ-
ката на данните съответстват на критериите на европейския съюз за провеж-
дане на клинични проучвания и рутинна терапия на хора (25).
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