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           Pobranie komórek od dawcy 

1. Wybór źródła komórek 

2. Kwalifikacja dawcy do pobrania 

3. Pobranie komórek 

4. Preparatyka komórek 

5. Przekazanie komórek ośrodkowi 
przeszczepiającemu/podającemu komórki choremu 



Pobranie komórek do przeszczepienia  
z różnych źródeł 

Źródło: http://ebmtonline.forumservice.net/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://ebmtonline.forumservice.net/


Jakie źródło komórek? Krew obwodowa czy szpik? 
Meta-analiza 1521 chorych 
 

Źródło: http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(14)00215-7/pdf


Jakie źródło komórek? Krew obwodowa czy szpik? 
Meta analiza 5589 chorych 
 

Źródło: http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf
http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(15)00086-4/pdf


Pobranie komórek macierzystych krwiotwórczych 
ze szpiku 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I/ 

Ile osób z obecnych na wykładzie brało udział w pobraniu szpiku? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I
https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I
https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I


      Bone marrow harvesting – bundle of preventive 
measures leads to negligible numbers of infectious 
contamination of harvested marrow.   
E. Snarski, E. Urbanowska,  M. Król, M. Płachta, M. Achremczyk, W. Wiktor-
Jedrzejczak 
 
Modyfikacja: Jedrzejczak WW, Pojda Z. Bone marrow transplantation in Polish 
conditions. A modified method of marrow collection and preparation for 
transplantation. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 1987;35(1):79-86. 
 
„shortening of preparation of sterile materials in the operating room, limiting access to 
the operating room for personnel not directly involved in the procedure, two step skin 
decontamination (first, wash with antibacterial soap half an hour before the procedure 
and then second, scrubbing of the skin with antiseptic immediately prior the procedure 
in the operating room), securing of sterile operating field with transparent drapes, 
elimination of the first portion of harvested bone marrow to prevent possible 
contamination from the skin, reducing the open surfaces in the procedure to the 
minimum, intra harvesting NC check of the product and other.” 
 
EBMT 2015 Istambul 



Pobranie komórek ze szpiku 

Przygotowanie dawcy 
 

Odkażenie miejsca pobrania 
  

Zabezpieczenie miejsca pobrania i zapewnienie jałowości 
 
 

Odpowiednia technika pobierania 
  
 

Opieka nad dawcą po pobraniu komórek 
 



Pobranie komórek ze szpiku - SOP 

„W zespole do zabiegu pobrania szpiku jest od 3 do 6 osób w zależności 
od objętości szpiku, który należy pobrać. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych 
warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, 
tkanek i narządów do wykonania procedury (i poświadczenia jej 
wykonania wpisem w historii choroby oraz w dokumentacji bloku 
operacyjnego) upoważniony jest (na mocy posiadania specjalizacji) lekarz 
specjalista transplantolog, hematolog i onkolog kliniczny, a na mocy 
upoważnienia (wzór upoważnienia – załącznik nr 1 do SOP nr 10a w.4 – 
kopie wydawanych upoważnień będą sukcesywnie dodawane do 
oryginału SOP) przez Kierownika Kliniki (jako specjalisty transplantologa, 
hematologa, onkologa) lekarz w trakcie specjalizacji z transplantologii, 
hematologii i onkologii klinicznej.” 



Pobranie komórek ze szpiku - SOP 

Lekarz pobierający: wymagania określone ustawą 
 
Co z rolą asysty? – przy zabiegach operacyjnych uczestniczy 
normalnie drugi chirurg, który wykonuje czynności w 
zależności od aktualnego doświadczenia.  
 
Jak edukować lekarzy, którzy niekoniecznie mają 
odpowiednie specjalizacje, ale mają doświadczenie w 
biopsjach szpiku i mogą być pomocni w pobraniach? (np. 
rezydenci z chorób wewnętrznych) 



Przygotowanie dawcy 

Zdarzenia niepożądane mają często charakter „ryzyka 
resztkowego” – pozostającego po wprowadzeniu 
procesów zapobiegawczych 

 
Jakie procedury można wprowadzić by zmniejszać 
ryzyko niepowodzenia lub zdarzeń niepożądanych w 
trakcie zabiegu? 



Źródło: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/ 

Ile osób z obecnych na wykładzie widziało lekarza anestezjologa 
lub lekarza z zespołu pobierającego sprawdzających listę 
kontrolną przed zabiegiem? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/


Lista kontrolna na sali operacyjnej - SOP 

„Przed rozpoczęciem znieczulenia sprawdzana jest lista 
kontrolna przed zabiegiem operacyjnym (standardowa 
lista WHO  przed zabiegami chirurgicznymi)– 
sprawdzenia dokonuje anestezjolog i niezależnie 
operator. Anestezjolog usypia dawcę w położeniu na 
plecach, a następnie dawca układany jest na stole 
operacyjnym w pozycji na brzuchu z dobrym dostępem 
do okolicy kolców biodrowych górnych tylnych. Asysta 
sprawdza ułożenie chorego (zabezpieczenie narządów 
płciowych, prawidłowe ułożenie piersi i kończyn). 
Operator potwierdza prawidłowe ułożenie chorego.” 



Lista kontrolna na sali operacyjnej 

Standardowa lista kontrolna na salach operacyjnych 
 
Czy powinna istnieć lista kontrolna dla zespołu 
pobierającego? 
a) Czynności przed wyjazdem na blok 
b) Czynności na sali operacyjnej 
c) Czynności po zakończeniu zabiegu 

 



Jaka igła jest optymalna do pobrania szpiku? 

Idealna igła 
 
1. Wiemy jak głęboko wchodzimy w środek kości 
2. Nie ma ryzyka przekłucia się na wylot 
3. Jest wygodna dla operatora 

 
 



Dlaczego nie system zamknięty? 

1. Marrow miner – dlaczego nie? 
 

Źródło: https://www.ted.com/talks/daniel_kraft_invents_a_better_way_to_harvest_bone_marrow 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://www.ted.com/talks/daniel_kraft_invents_a_better_way_to_harvest_bone_marrow


Na co jeszcze zwrócić uwagę? 

1. Porównanie pomarańczy do jabłek? 
2. Około 160 – 170 nakłuć w miednicy? 
3. Ból po zabiegu? 
4. Za długa igła? 
5. Stanford? 

 

Źródło: https://www.ted.com/talks/daniel_kraft_invents_a_better_way_to_harvest_bone_marrow 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://www.ted.com/talks/daniel_kraft_invents_a_better_way_to_harvest_bone_marrow


Zapobieganie zakażeniom preparatu 

1. Trudno przeprowadzić badania kliniczne dotyczące 
procedur zapobiegającym infekcjom 

2. Racjonalne podejście –  w związku z otwartym charakterem 
procedury ograniczenie czasu i powierzchni ekspozycji na 
bakterie – tak by nawet przy problemach istniało jak 
najmniejsze ryzyko zakażenia 
 
 

3. Czułość posiewów – systemy hodowli bakterii mogą mieć 
różną czułość – co może mieć wpływ na ilość dodatnich 
wyników. 
 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Przygotowanie dawcy 

Odkażenie skóry 
 
Jaki protokół jest optymalny? 

Źródło: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en/


Lekcje z Youtube – czyli co można zrobić lepiej 

Źródła: film 1, film 2, film 3, film 4,   film 5, film 6, film 7   

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://www.youtube.com/watch?v=ocqwMK_YWP0
https://www.youtube.com/watch?v=8Ovef4dHnmo
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkZLIgbbJAhVFwxQKHZG8CxgQtwIIJDAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyaEMUH1JuB8&usg=AFQjCNED7V2W1fHlq3-5uqVYEIjswGpOog&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.youtube.com/watch?v=PlFhC1egESI
https://www.youtube.com/watch?v=hgjLBKua8-k
https://www.youtube.com/watch?v=1pAJejol_-c
https://www.youtube.com/watch?v=JIWW4-CTC9I#password


Odkażenie miejsca pobrania - SOP 

„Lekarze określają optymalne miejsce wkłucia igły biopsyjnej. 
Następnie myją się chirurgicznie i przebierają do zabiegu. Lekarz 
odpowiedzialny za odkażenie skóry zakłada dwie pary jałowych 
rękawiczek. Zabezpiecza szparę międzypośladkami małym 
obłożeniem i odkaża skórę w okolicy miejsca pobrania. Następnie 
zdejmuje i odrzuca wierzchnie rękawiczki. Operatorzy obkładają 
dawcę do zabiegu, a okolice kolców biodrowych tylnych 
stanowiące „pole operacyjne” zabezpieczane jest następnie 
jałową przezroczysta folią.” 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Odkażenie miejsca pobrania 

1. Jakim środkiem? Tym, który jest 
używany na bloku operacyjnym 

2. Nie tylko wytrzeć ale pocierać 
(scrubbing) – 30 sekundowe 
pocieranie redukuje liczbę zakażeń 
przy zakładaniu wkłuć centralnych 

3. Lepiej zabarwionym niż 
przeźroczystym 

4. Pozostawić do wyschnięcia 
 

5. Wprowadzenie do opisu operacji 
informacji o tym, kto odkażał skórę 
– pomocne w sytuacjach powikłań 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Wykorzystanie filmów do optymalizacji procedur 

1. Wideo SOP – sposób na standaryzację procedur, lepsze 
mechanizmy przestrzegania procedur (personel wie jak 
powinno wyglądać odkażenie pola operacyjnego) 

2. Wideo SOP – przy tworzeniu filmu stajemy się krytykami 
własnych procedur – możliwość wyłapania błędów 

3. Wideo SOP – możliwość standaryzacji procedur między 
ośrodkami 

4. Wideo SOP – możliwość przygotowania centralnych wideo 
poradników dla wszystkich ośrodków (przykład – link) 

5. Przykładowy Wideo SOP (przykład – link) 
 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4
http://www.carepractice.net/files/video.php?id_formation=22
https://youtu.be/4Joud7Npgr8








Odpowiednia technika pobierania 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Iliolumbar_ligament 

1. Gdzie i jak pobierać? 
2. Wielkość strzykawek? 
3. Ilość pobieranego jednorazowo szpiku? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przód                                                                             widok od tyłu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Iliolumbar_ligament
DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


4. Kiedy zakończyć pobranie? 
 

Wprowadzenie procedury oznaczenia liczby komórek w 
pobieranym szpiku – jeszcze w trakcie zabiegu – tak by z jednej 
strony ograniczyć możliwość uzyskania niewystarczającej liczby 
komórek, z drugiej strony pobrać jak najmniej szpiku od dawcy 
 
5. Transport szpiku – szpik zawsze ma towarzystwo! 
 
Szpik nie może być pozostawiony samopas – np. w trakcie 
przebierania się osób w śluzie – zawsze jedna osoba pozostaje 
ze szpikiem, który jest transportowany na wózku w specjalnym 
pojemniku transportowym  

Odpowiednia technika pobierania 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Nigdy nie ma wystarczająco dużo dobrze przeszkolonego 
personelu. 
 
 
W miarę możliwości powinniśmy dążyć do szkolenia kolejnych 
osób – tak by budować zespoły odporne na sytuacje losowe. 
 
Operator jest kontrolowany przez asystę, a asysta przez 
operatora  - tak by nie umknęły uwadze sytuacje mogące 
prowadzić do powikłań (np. ułożenie genitaliów dawcy – 
asysta układa, operator kontroluje ułożenie; odkażenie skóry – 
operator tłumaczy odkażając, w kolejnych zabiegach asysta 
odkaża pod kontrolą operatora itp. itd…) 

Szkolenie personelu 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Iliolumbar_ligament 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Iliolumbar_ligament


Opieka nad dawcą po pobraniu 

1. Jakie możliwe powikłania? 
2. Jakie leki przeciwbólowe? 
3. Jakie powikłania po wyjściu do 

domu? 
 

4. Jakie wymogi nakłada Ustawa? 

DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Pobranie komórek do przeszczepienia  z krwi 
obwodowej 

Źródło: http://themscure.blogspot.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://themscure.blogspot.com/2009/12/apheresis-day.html


Przygotowanie dawcy 
 

Odkażenie miejsca pobrania i zapewnienie jałowości 
  

Zapewnienie odpowiedniej jakości produktu 
 
 

Odpowiednia technika pobierania 
  
 

Opieka nad dawcą po pobraniu komórek 
 

Pobranie komórek z krwi obwodowej 



1. Odpowiednie nawodnienie dawcy przed 
zabiegiem 

2. Co zrobić gdy dochodzi do wykrzepiania w 
zestawie? 

3. Antykoagulacja w trakcie zabiegu? 
4. Znaczenie typu urządzenia pobierającego 
5. Znaczenie oprogramowania. 
6. Zapewnienie bezpiecznego dostępu 

naczyniowego – czyli dlaczego lepiej nie 
zakładać wkłuć centralnych 

7. Zapewnienie kontroli jakości – oznaczanie 
liczby komórek przed zakończeniem aferezy 

 

Przygotowanie dawcy 



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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