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Od kogo uzyskujemy komórki macierzyste 
krwiotwórcze/szpik potrzebny do przeszczepienia 

1. Autologicznie – od chorego: mobilizacja i krew 
pępowinowa 

2. Allogenicznie – dawcy spokrewnieni: 
a) Rodzeństwo: syngeniczny lub zgodny w HLA, krew 

pępowinowa 
b) Rodzice – zgodny w HLA lub haploidentyczny 
c) Dzieci – haploidentyczny 
3. Allogenicznie – dawcy niespokrewnieni 



Jaki jest cel wykonywania badań przed donacją? 

1. Bezpieczeństwo dawcy – minimalizacja ryzyka 
związanego z pobraniem komórek 
 
 

2. Bezpieczeństwo biorcy – minimalizacja ryzyka 
związanego z przeniesieniem chorób dawcy na biorcę 
 
 
 



Droga dawcy do donacji 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958


Jak uzyskujemy komórki krwiotwórcze potrzebny do 
przeszczepienia? 

 
1. Zbiórka komórek z krwi (90% dawców do 

alloprzeszczepień, praktycznie 100% chorych do 
autoprzeszczepów) 

 
2. Zbiórka komórek ze szpiku (10% dawców) 

 
3. Krew pępowinowa – użycie zależne od kraju i grupy 

etnicznej 
 



Kwalifikacja dawcy 

Wiek: od 18 do 55 rok życia (niespokrewnieni); rozsądek i 
wyniki badań ograniczają w auto i u rodzinnych 
 
Waga: Co najmniej 50 kg (ale możliwe wyjątki) 
 
Osoba zdrowa (lub z lekkimi chorobami np. alergie) 
 
 
Co jeżeli kandydat przekracza te granice? Wiek, waga lub 
choroba 
 
 
 
 



Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362904 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362904


Wikipedia na potrzeby kwalifikacji dawców szpiku 

Źródło: https://wiki.wmda.info 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://wiki.wmda.info/


 
Jaka jest minimalna liczba pytań? 
 
O jakie pytania warto rozszerzyć kwestionariusz? 
 
Czy kwestionariusz ma wartość medyczną czy raczej formalną? 
 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362904 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18362904


Ankieta medyczna 
Wywiad z dawcą/chorym 
Badanie przedmiotowe 
Badania wirusologiczne 
 

Kwalifikacja kandydata na dawcę niespokrewnionego 









Szczepienia: 
1. Po ekspozycji 
2. Eksperymentalna szczepionka 
3. Standardowe szczepienia i szczepienia podróżnych 

 
 
 

Informacja dla ośrodka. Wykluczenie z PBSC (NMDP) 
 
 

 

ATTENTION: If donor received any of the following attenuated 
(live) vaccines, stem cell collection should not be performed 
within  
- 7 days of receiving live attenuated influenza vaccine (LAIV) 
such as FluMist® (given intranasally) for seasonal flu or H1N1 flu  
- 2 weeks of receiving rubeola (measles), mumps, polio (oral) or 
yellow fever  
- 4 weeks of receiving rubella (German measles), MMR 
(measles, mumps, and rubella), varicella (Chickenpox) and 
herpes zoster (shingles)   





Przypadek kliniczny: Tarczyca 
Wyniki badań dawcy 
 
TSH –  6 (Norma 0,4-4,0 mIU/L) 
 
FT3 - 5  (Norma 1,5 – 4 ng/l) 
FT4 – 22 (Norma 10-25 pmol/L) 
 
Rozpoznanie: 
Subkliniczna niedoczynność tarczycy 
 
Czy badać przeciwciała? 
 
Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie  (ATG)? 
Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty TPO)? 
 



Ośrodek Dawców Szpiku Ośrodek Dawców Szpiku 



Źródło: https://wiki.wmda.info 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://wiki.wmda.info/


Przypadek kliniczny: Tatuaż 
Rekrutacja vs Ostateczna kwalifikacja dawcy 
Dawca wytatuował się 4 tygodnie temu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co zrobić? 





Źródło: https://wiki.wmda.info 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://wiki.wmda.info/


NMDP 
Evaluate for signs/symptoms of potential HIV infection if in categories 2-9 
listed in Description  
Inform SCU & proceed with request if medically suitable   

WMDA 
Current sexual partners of people with HIV should be deferred 
Previous sexual partners of people with HIV are acceptable after 1 year since 
their last sexual contact 



Co z osobami homoseksualnymi? 
 
  



Wywiad medyczny – jak mieć pewność, że pytający 
zapyta o wszystko o co trzeba? 



Ostateczna kwalifikacja dawcy 

Dokument odpowiadający 
potrzebom ODS i rejestrów 
dawców 
 



Ostateczna kwalifikacja dawcy rodzinnego – jako 
lista kontrolna 

Dokument odpowiadający 
potrzebom ośrodka 
pobierającego/przeszczepiającego 
 



Ostateczna kwalifikacja dawcy autologicznego – 
jako lista kontrolna 

Dokument odpowiadający potrzebom ośrodka 
pobierającego/przeszczepiającego 
 
 
Dokument który jest listą kontrolną: 
 
1. Określenie kryteriów kwalifikacji i dyskwalifikacji – tak by 
każdy lekarz który musi wypełniać ten dokument wiedział 
krok po kroku jak to zrobić. 
 



Najczęstsze powody tymczasowej dyskwalifikacji 
dawców 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 
Źródło: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958


Markery infekcyjne 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

Czy od chorego na HIV możemy pobrać komórki: 
 
1) Krwiotwórcze z krwi obwodowej? 
2) Krwiotwórcze ze szpiku? 
3) Komórki tk tłuszczowej 

 
 

Czy komórki od chorego na HIV mogą zostać przeszczepione? 
 



Markery infekcyjne - ustawa 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006r. 
w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek i narządu 
na podstawie art. 12 ust. 6 z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 
Nr 169, poz. 141) kandydat na dawcę powinien podlegać badaniom 
lekarskim ( Wykaz badań lekarskich – załącznik nr 2) oraz pomocniczym 
badaniom diagnostycznym  
 
Dodatkowo u dawcy należy wykonać oznaczenia co najmniej w kierunku 
a) HIV1 i -2, Anty HIV1 i -2 b) wirusowego zapalenia wątroby typu B – 
HbsAG i Anty HBc, c) wirusowego zapalenia wątroby typu C – Anty HCV 
d) kiły – testy swoiste e) i test ciążowy w przypadku kobiet. W przypadku 
stwierdzenia dodatniego wyniku któregokolwiek z tych badań lekarz 
rozważa trwałą lub czasową dyskwalifikację dawcy. W wypadku 
przypadku, gdy aktualny stan wiedzy medycznej pozwala na akceptację 
dawcy należy kierować się dobrem biorcy i bezpieczeństwem dawcy.” 
 



Markery infekcyjne - JACIE 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 
Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015


Markery infekcyjne – dawcy autologiczni 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006r. 
w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek i narządu 
na podstawie art. 12 ust. 6 z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 
Nr 169, poz. 141) kandydat na dawcę powinien podlegać badaniom 
lekarskim ( Wykaz badań lekarskich – załącznik nr 2) oraz pomocniczym 
badaniom diagnostycznym  
 
Dodatkowo u dawcy należy wykonać oznaczenia co najmniej w kierunku 
a) HIV1 i -2, Anty HIV1 i -2 b) wirusowego zapalenia wątroby typu B – 
HbsAG i Anty HBc, c) wirusowego zapalenia wątroby typu C – Anty HCV 
d) kiły – testy swoiste e) i test ciążowy w przypadku kobiet. W przypadku 
stwierdzenia dodatniego wyniku któregokolwiek z tych badań lekarz 
rozważa trwałą lub czasową dyskwalifikację dawcy. W wypadku 
przypadku, gdy aktualny stan wiedzy medycznej pozwala na akceptację 
dawcy należy kierować się dobrem biorcy i bezpieczeństwem dawcy.” 
 

JACIE Standards 6.0 
 
B6.4.5 Allogeneic donors shall be evaluated for risk factors that might result in 
disease transmission from the cellular therapy product by medical history, physical 
examination, examination of relevant medical records, and laboratory testing. 
 
Explanation: 
…Products from autologous donors known to be positive for agents listed in these 
standards must be labeled in the same fashion as an allogeneic donor but do not 
require the statement: “Warning: Advise Patient of Communicable Disease Risks” 
since the patient is already infected with the agent. However, autologous donors 
with a positive communicable disease test are not considered to be ineligible and 
such products do not require physician notification or patient consent for release 
for allogeneic donors. Clinical Program personnel are required to adhere to 
universal precautions and should treat all products as potentially infectious… 
 
 

Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015


Eligible vs suitable – „nadający się” vs „odpowiedni” 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 
Źródło:  http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015 

Eligible: An allogeneic cellular therapy product donor for whom all the donor 
screening and testing have been completed in accordance with applicable laws 
and regulations and who has been determined to be free of risk factor(s) for 
relevant communicable diseases. 
 
Ineligible: An allogeneic cellular therapy product donor for whom all the donor 
screening and testing has been completed in accordance with the applicable 
laws and regulations and who has identified risk factor(s) for relevant 
communicable diseases. 
 
Suitable: Donor or recipient suitability refers to issues that relate to the general 
health or medical fitness of the donor or recipient to undergo the collection 
procedure or therapy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015
http://www.jacie.org/standards/6th-edition-2015


Źródło: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958 
 

Jak może się zakończyć kwalifikacja? 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

Kwalifikacja Dawca bez istotnych przeciwskazań do donacji zidentyfikowanych na podstawie 

wywiadu, kwestionariusza dawcy, badań laboratoryjnych, badania 

przedmiotowego i badań obrazowych 

Dyskwalifikacja stała Dawca nie może oddać komórek dla żadnego biorcy. Jego dane nie są dostępne  

dla ośrodków przeszczepiających przeszukujących rejestr 

Dyskwalifikacja 

czasowa 

Dawca przez określony czas nie może oddawać komórek ze względu na 

przejściowe przeciwwskazania lub brak możliwości wykluczenia 

przeciwwskazania na podstawie dostępnych badań. 

Kwalifikacja zależna 

od ośrodka 

przeszczepowego 

Ośrodek pobierający nie stwierdza istotnych przeciwskazań do pobrania 

komórek od dawcy, ale stwierdza możliwe przeciwwskazanie do 

przeszczepienia dla biorcy. 

Ośrodek przeszczepowy kwalifikuje dawcę, gdy ryzyko niewykonania 

przeszczepienia jest wyższe niż ryzyko wykonania przeszczepienia materiałem 

pobranym od dawcy ze znanym czynnikiem mogącym stanowić ryzyko dla 

biorcy 

Dyskwalifikacja 

zależna od ośrodka 

przeszczepowego 

Ośrodek pobierający nie stwierdza istotnych przeciwskazań do pobrania 

komórek od dawcy, ale stwierdza czynnik ryzyka dla biorcy. 

Ośrodek przeszczepowy rezygnuje z danego dawcy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958


Procedura kwalifikacji dawcy - perspektywy 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

1. Przeprowadzenie badań zgodnie z ustawodawstwem i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi 

2. Uwaga na wymagania ośrodka przeszczepiającego 
3. Uwaga na bezpieczeństwo dawcy 
4. Uwaga na chorych/dawców autologicznych 
5. Uwaga na dyskwalifikacje – dłuższe niż 4 tygodnie praktycznie 

eliminują dawców z bazy 
 
 

 
 

 



Kwalifikacja dawców - podsumowanie 

Skwierawska et al. Publikacja w przygotowaniu 

1. Perspektywa ośrodka przeszczepowego: dajcie nam dawcę 
 

2. Perspektywa ośrodka dawców: dajcie im dawcę i nie róbcie zbyt 
dużo badań 
 

3. Perspektywa ośrodka pobierającego: damy wam dawcę, ale nie 
chcemy mieć żadnych problemów 
 
 

Wspólnym interesem jest dobro dawcy i dobro chorego. Ośrodek 
pobierający zabezpiecza krótko i długoterminowe interesy ośrodka 
dawców i ośrodka przeszczepiającego . 
 
 

 



www.emiliansnarski.com  
 
www.emiliansnarski.wordpress.com 
 
 
>> resources >> wykłady dla lekarzy 
 
 
 
Interaktywny podręcznik do hematologii 
www.interaktywnahematologia.pl 
 

Wykład dostępny online 

http://www.emiliansnarski.com/
http://www.emiliansnarski.wordpress.com/
http://www.interaktywnahematologia.pl/
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