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                dr Emilian Snarski 

Prezentacja 18.04.2016 



O czym jest ta prezentacja? 

1. Źródła komórek krwiotwórczych wykorzystywanych w 
przeszczepieniach szpiku.  

2. Kwalifikacja i przygotowanie do donacji dawcy 
alogenicznego i autologicznego. 

3. Sposoby pobrania komórek krwiotwórczych 
4. Doświadczenia naszego ośrodka 
5. Jakie powinno być miejsca plerixaforu w mobilizacji? 
6. Procedury mobilizacji/JACIE a pobieranie komórek 

krwiotwórczych 
 



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 



Droga dawcy do donacji komórek macierzystych 
krwiotwórczych 

Postawienie wskazania do donacji komórek 

  
Badania wstępne i wybór metody donacji 

  
Badania dopuszczające do pobrania 

(Final Clerance) 

  
Pobranie komórek macierzystych 

  
Opieka nad dawcą po pobraniu komórek 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415004958


Droga chorego do donacji komórek macierzystych 
krwiotwórczych 

Postawienie wskazania do auto przeszczepienia 

  
Badania wstępne i wybór metody donacji 

  
Badania dopuszczające do pobrania 

(Final Clerance) 

  
Pobranie komórek macierzystych 

  
Opieka nad dawcą po pobraniu komórek 

 



Jak uzyskujemy komórki krwiotwórcze potrzebne do 
przeszczepienia? 

 
1. Zbiórka komórek z krwi obwodowej (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 potencjalnego dawcy niespokrewnionego 

Wiek: od 18 do 55 rok życia 
 
Waga: Co najmniej 50 kg 
 
Osoba zdrowa (lub z lekkimi chorobami np. alergie) 
 
 
 
 
 



Kwalifikacja kandydata na  dawcę niespokrewnionego 

Ankieta 
Wywiad z chorym 
Badanie przedmiotowe 
Badania wirusologiczne 
 





https://wiki.wmda.info 
Wikipedia na potrzeby kwalifikacji dawców szpiku 

https://wiki.wmda.info/
https://wiki.wmda.info/


Ostateczna kwalifikacja dawcy 



Najczęstsze powody tymczasowej 
dyskwalifikacji dawców 

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

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


Zakażenia wirusami HIV/HBV/HCV 

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? 



Kwalifikacja dawcy niespokrewnionego vs dawca 
rodzinny vs chory do autoprzeszczepienia szpiku 

Czy istnieje różnica przy kwalifikacji trzech typów dawców? 
 
Wiek? Waga? Użycie wkłucia centralnego? 
 
Polskie ustawodawstwo nie rozgranicza typów donacji 
zobowiązując nas do podobnych badań 
 
JACIE zaleca równe traktowanie dawców 
 
 
 



Markery infekcyjne 

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

 
 

Czy komórki od chorego na HIV mogą zostać przeszczepione? 
 



Markery infekcyjne - ustawa 

„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 

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

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


Markery infekcyjne – JACIE – dawcy autologiczni 

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

„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… 
 
 

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


Pobranie komórek do przeszczepienia 

Źródło:  EBMT Handbook 2012 

https://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 

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


Pobranie komórek do przeszczepienia  z krwi 
obwodowej 

Ośrodek Dawców Szpiku 

Ryzyka dla dawcy 
 
Stany nagłe w trakcie kwalifikacji - omdlenia 
G-CSF – zła tolerancja 
Stany nagłe w trakcie aferezy – zaburzenia elektrolitowe, uczulenie 
na antykoagulant 
Wkłucie centralne – powikłania związane z wkłuciem – stosunkowo 
częste – zależne od częstości używania wkłuć u dawców 
Powikłania długoterminowe – nie udało się wykazać, że są 
 
Ryzyko dla biorcy 
Zakażenia – okienko serologiczne 
Zakażenia – zakażenie materiału 
Niewystarczająca liczba komórek CD34+ 
 

Ośrodek Dawców Szpiku 



Jaki protokół mobilizacji jest optymalny u chorych? 

1. Czym mierzyć „optymalność”? 
 

2. Optymalna mobilizacja: 
zapewnia najwyższy odsetek udanych mobilizacji. 
z najmniejszą możliwą liczbą koniecznych aferez 
z najmniejszymi kosztami leków 
z najkrótszym czasem hospitalizacji 
z najlepszymi wynikami późniejszego leczenia chorego 
z najmniejszym ryzykiem powikłań 
z najwyższym odsetkiem wykorzystania pobranych 
materiałów 
… 
 



Czy istnieje różnica w przeżyciu chorych po 
przeszczepieniu w zależności od dawki chemioterapii 
w mobilizacji? 

G-CSF vs Cyklofosfamid 5g/m2 - Narayanasami U et al. 2001  
 
 
 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11567990 

OS: 79% in arm A (G-CSF) 
       77% in arm B  (Cy + G-CSF) at a median follow-up of 21 months (P=0.85) 

OS                                                   PFS   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11567990


Czy istnieje różnica w przeżyciu chorych po 
przeszczepieniu w zależności od dawki chemioterapii 
w mobilizacji? 

Cyklofosfamid 1,5 g/m2 vs Cyklofosfamid 3-4g/m2 
 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248715 

Czerwone: Cyklofosfamid 1,5 g/m2  
Niebieskie: Cyklofosfamid 3-4g/m2 
 

PFS                                            OS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248715


Efektywność mobilizacji – ile średnio aferez potrzeba 
by uzyskać komórki? 

Chorzy mobilizowani pierwszorazowo (NHL i HL): 
CD34+ > 2x 106  / kg m.c. 
 
G-CSF – 89-98% - 4 aferezy(*) 
G-CSF + Mozobil – 98-100% - 4 aferezy (*) 
Cyklofosfamid 1,5g – 69% - co najmniej 2 aferezy (80%) 
Cyklofosfamid 4g – 96% -  co najmniej 2 aferezy (96%) 
2 dniowe Ara-C (1,6g/m2)– 97% - 1,16 aferezy na chorego 
3 dniowe Ara-C (2,4g/m2) – 96%(1,4?)  
3 dniowe Ara-C (1,2g/m2) – 96% - 1,8 aferezy na chorego 
 
Przy liczbie 100 aferez : aferezy + zamrożenie + przechowywanie 
to wydanie co najmniej 800 000 PLN 
 



Mobilizacja przy pomocy chemioterapii 

1. Rozpoczynając 2 dniowe ARA-C we WTOREK 1 marca 
Schemat stosowany w Gliwicach 
 

G-CSF? 

Kiedy rozpocząć G-CSF? 
Kiedy oczekiwać wyrzutu komórek? 



Mozobil w mobilizacji ARA-C 

Czy podanie Mozobilu przed 20 lub po 20 dobie od początku   
chemioterapii ma sens? 
 
Kiedy podać Mozobil/Do kiedy można uzyskać komórki bez 
Mozobilu? 
 
Przy dwudniowym ARA-C naturalna możliwość wyrzutu komórek do 
20 doby od rozpoczęcia chemioterapii. 
 
Kiedy NFZ zapłaci za Mozobil?  
 
Czy ARA-C ma optymalny sposób na połączenie z Mozobilem? 
  



Mozobil w sytuacji prawdopodobnych problemów z 
mobilizacją 

Czy podanie Mozobilu ma sens w pierwszej próbie mobilizacji jeżeli 
przewidujemy problemy z pobraniem komórek krwiotwórczych? 
 
 
  

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23292239 

2 dniowe ARA-C: 
95-97% udanych mobilizacji przy wykorzystaniu  
54% wśród chorych z przewidywanymi problemami z mobilizacją 
 
 
3 dniowe ARA-C (1,2g/m2) 
96% udanych mobilizacji po wcześniejszej nieudanej próbie 
pobrania komórek 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23292239


Rzeczywisty koszt mobilizacji Mozobilem przy 
wykorzystaniu „just in time” u chorych z nieudaną 
próbą mobilizacji ?  

  

Średnio 4 aferezy 
Średnio 4 podania leku 
 
*Chorzy po nieudanej próbie mobilizacji mają do 96% udanych 
mobilizacji protokołem z mniejszymi dawkami ARA-C (3 
dni/1,2g/m2) z średnio 1,8 aferezy na chorego  

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354577 

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23749720 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23749720


Pobranie komórek ze szpiku 

Przebieg pobrania 
 
Znieczulenie ogólne 
do zabiegu 
 
Film dostępny na 
Youtube 

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

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


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/Iliolumbar_ligament
DanielKraft_2009-480p-pl.mp4


Pobranie komórek ze szpiku 



Powikłania 
 
Ryzyko dla dawcy 
Znieczulenie 
Powikłania po pobraniu 
 
Ryzyko dla biorcy 
 
Zakażenie materiału 
Niedostateczna liczba 
komórek 

Pobranie komórek ze szpiku 



Ośrodek Dawców Szpiku 

               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 

Ośrodek Dawców Szpiku 



Czy pobranie komórek jest bezpieczne dla 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 pobrań komórek krwiotwórczych? 



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? 

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


Różnice w materiale przeszczepowym 
uzyskanym z krwi obwodowej i ze szpiku 

Krew obwodowa: 
Łatwość w uzyskaniu 
dużej liczby komórek 
 
Duża liczba limfocytów 

Szpik 
Mniejsza liczba 
komórek  
 
Mniej limfocytów 
Komórki 
podścieliska szpiku 
 

Infekcje vs wznowa vs GvHD 



Krew pępowinowa 

Jaka jest przyszłość krwi pępowinowej? 

Źródło: https://www.pbkm.pl/informacje-naukowe 

https://www.pbkm.pl/informacje-naukowe


Kilka słów o krwi pępowinowej 

“Thus, of more than 355,000 CBU stored in these large 2 banks, 
77 CBUs were used for established indications for allogeneic HCT 
(about 1/4610, or 0.06%) but only 7 units (<1/50,000, or 0.0002) 
were actually released for autologous HCT, the primary stated 
goal of these banks. In comparison, the international NETCORD 
had 6,251 CBU releases of an inventory of 114,546 units (5.4%) 
for allogeneic HCT done for standard indications” 
 
30 000 przeszczepień krwi pępowinowej w ciągu 25 lat 
 



Kilka słów o krwi pępowinowej – 
znaczenie rasy 



Krew pępowinowa – a jednak coś się 
dzieje… 

Źródło: http://www.nature.com/bmt/journal/v51/n1/full/bmt2015196a.html 

http://www.nature.com/bmt/journal/v51/n1/full/bmt2015196a.html


A co z dawcami haploidentycznymi? 

Źródło: Raiola et al. BBMT 2014 – Cy post transplantation 



A co z dawcami haploidentycznymi? 

Źródło: Raport EBMT 2013 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387247/pdf/bmt2014312a.pdf


Co przyniesie przyszłość? Przepowiednie 2016 

Zwiększenie wykorzystania dawców 
haploidentycznych – czy możliwe będzie 
scenariusz: 80% haplo, 10% rodzinnych 
zgodnych i 10% niespokrewnionych? 
 
Pytanie czy krew pępowinowa będzie nam 
potrzebna, a jeżeli tak to do czego? 
 
Czy uda się namnożyć komórki macierzyste 
krwiotwórcze in vitro na skalę umożliwiającą 
wykorzystanie u ludzi? 



Wykład dostępny online 

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

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


Źródła komórek krwiotwórczych  -  szpik i 
krew obwodowa 
 
 
 
                dr Emilian Snarski 

Prezentacja 18.04.2016 

Dziękuję za uwagę 


