25
ROKOV
PUPOČNÍKOVEJ KRVI
Október 1988

Január 1992

Február 1995

Jún 1998

Matthew Farrow, trpiaci Fanconiho
anémiou, ako prvý na svete podstúpil
v Paríži transplantáciu pupočníkovej krvi.

Dr. Pablo Rubinstein stál na čele založenia svetovo
prvej a najväčšej verejnej banky pupočníkovej krvi
New York Blood Center.

Dr. Mary Laughlinová z Duke University v USA, ako
prvá transplantovala pupočníkovú krv dospelému
pacientovi s leukémiou.

Dr. Frances Verterová vytvorila dnes
najuznávanejší informačný portál
o pupočníkovej krvi pre rodičov
Parent's Guide to Cord Blood.

Máj 1989

1993

APRÍL 1997

Tím Dr. E. A. Boysa poukázal na možnosť
odoberania pupočníkovej krvi pri pôrode a jej
následného uskladnenia pre neskoršie použitie.

Ani nie dvojročnému Mitchovi Santovi s akútnou
leukémiou ako prvému transplantovali pupočníkovú
krv od nepríbuzného darcu z verejnej banky.
Choroba bola vyliečená.

Na Slovensku bol založený verejný register
pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia, v poradí
piaty na svete.

1999

Marec 2002

Júl 2004

Február 2005

Prvá úspešná súrodenecká transplantácia
pupočníkovej krvi na Slovensku v spolupráci
s Eurocord-Slovakia.

Prvá úspešná transplantácia pupočníkovej krvi,
ktorú darovala dcéra svojej chorej matke s akútnou
myeloidnou leukémiou.

Dr. Köglerová objavila pluripotentné kmeňové
bunky v pupočníkovej krvi. Jej prelomový výskum
otvoril dvere pupočníkovej krvi pre používanie
v regeneratívnej medicíne.

Abby Pell ako prvá dostala bunky
z vlastnej pupočníkovej krvi v rámci
experimentálnej liečby poškodenia
mozgu v Duke Medical Center v USA.

Apríl 2001

APRÍL 2004

Február 2005

Jesse s rakovinou oka bol jedným z prvých detí,
ktorému rodičia zachránili život tým, že mu nechali
uskladniť pupočníkovú krv v rodinnej banke.

Andrej bol prvé dieťa v Európe, ktoré liečili
vlastnou pupočníkovou krvou uskladnenou
v rodinnej banke Cord Blood Center. Liečba
sa uskutočnila na Slovensku.

Prvá publikácia Dr. Barkerovej z Minesotskej
univerzity o súčasnej transplantácii dvoch
jednotiek pupočníkovej krvi pre liečbu jedného
dospelého pacienta.

Október 2005

Október 2009

Január 2010

Marec 2011

Ryan bol prvé dieťa s detskou mozgovou obrnou,
liečené vlastnou pupočníkovou krvou uskladnenou
v rodinnej banke. Liečila ho Dr. Kurtzbergová
v Duke Medical Center v USA.

Dr. Rocha a Dr. Gluckmanová zverejnili v časopise
British Journal of Haematology, že do roku 2009
bolo na svete vykonaných 20 000 transplantácií
pupočníkovej krvi.

Dr. Delaneyová a jej kolegovia dosiahli 164-násobné
rozmnoženie kmeňových buniek v pupočníkovej krvi.
Imunitný systém pacienta boli schopné obnoviť
za dva týždne.

Podľa Dr. Ch.S. Coxa sa podanie
vlastných kmeňových buniek deťom
ukazuje ako sľubná liečba pre
traumatické poškodenia mozgu.

December 2008

Január 2010

September 2010

Duke University Medical Center v USA, sa stalo
dominantným pracoviskom v oblasti terapie
s vlastnou pupočníkovou krvou. Autológnou
terapiou liečili viac detí ako kdekoľvek inde
na svete dohromady.

Dr. Hal Broxmeyer rozmrazil pupočníkovú krv
uskladnenú vyše 23 rokov a zistil, že schopnosť
regenerácie životaschopných buniek sa časom
neoslabila.

Dr. Kurtzbergová zverejnila odborný článok
opisujúci liečbu prvých 184 detí so získanými
neurologickými poruchami pomocou vlastnej
pupočníkovej krvi.

November 2011

August 2012

December 2012

MAREC 2013

Publikácia Dr. Gluckmanovej uvádza, že
transplantácie od súrodencov sú 1,5krát
úspešnejšie ako od nepríbuzného darcu.

Dr. M. Chez začal prvú klinickú štúdiu, v rámci
ktorej lieči deti s autizmom vlastnou
pupočníkovou krvou.

Parent's Guide to Cord Blood uviedla, že do konca
roka 2012 rodinné banky po celom svete vydali na
liečbu vyše 900 jednotiek pupočníkovej krvi.

Malý Alex, klient Cord Blood Center
Group, podstúpil ako jedno z prvých detí
zo strednej a východnej Európy liečbu
detskej mozgovej obrny vlastnou
pupočníkovou krvou v Duke Medical
Center v USA.

DECEMBER 2011

December 2012

Január 2013

Spoločnosť Cord Blood Center Group ako jedna
z prvých rodinných bánk poskytuje uskladnenie
tkaniva pupočníka ako zdroj mezenchymálnych
kmeňových buniek.

Duke University Medical Center uviedlo, že liečia
okolo 125 detí ročne ich vlastnou
pupočníkovou krvou.

Dr. M. Craigová začala svetovo prvú štúdiu, v ktorej
vlastná pupočníková krv má slúžiť ako prevencia
proti diabetu typu 1 (detský diabetes).

Máj 2013

Jún 2013

AUGUST 2013

OKTÓBER 2013

Podľa Parent's Guide to Cord Blood sú svetové
zásoby pupočníkovej krvi v súčasnosti okolo
600 000 jednotiek vo verejných bankách
a 2,5 milióna v rodinných bankách.

Dr. T. Nelson povedie klinickú štúdiu, v rámci
ktorej detskí pacienti so srdcovou vadou dostanú
vlastnú pupočníkovú krv a zároveň podstúpia
chirurgický zákrok.

Spoločnosť Cord Blood Center Group je prvá
rodinná banka v Európe, ktorá poskytuje
uskladnenie tkaniva placenty.

Spoločnosť Cord Blood Center Group,
druhá najväčšia sieť rodinných bánk
s pupočníkovou krvou v Európe, skladuje
pupočníkovú krv vyše 125 000 detí
a prevádzkuje 4 laboratóriá.

MÁJ 2013

Júl 2013

September 2013

Nelly, klientka Cord Blood Center Group, ako
prvá zo Slovenska podstúpila liečbu vlastnou
pupočníkovou krvou v rámci klinickej štúdie
v Duke Medical Center v USA.

Dr. Ballen spolu s Dr. Gluckmanovou
a Dr. Broxmeyerom publikovali prehľad o prvých
25 rokoch transplantácií pupočníkovej krvi. Do
dnešného dňa bolo na svete celkom vykonaných
vyše 30 000 transplantácií pupočníkovej krvi.

Parent's Guide to Cord Blood uvádza, že
pupočníkovú krv pre potreby rodinných
bánk spracováva 164 laboratórií v 51
krajinách. WMDA eviduje 158 verejných
bánk s pupočníkovou krvou v 36 krajinách.

Pripravené v spolupráci s Parent's Guide to Cord Blood Foundation

www.cordbloodcenter.sk

