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PrzeszczepianiePrzeszczepianie -- TTransplantacjaransplantacja

postpostęępowanie operacyjpowanie operacyjnene
polegajpolegająąccee na przeniesieniu na przeniesieniu 
komkomóórki / rki / tkankitkanki / / narznarząądu du 

w miejsce w miejsce 
komkomóórki / tkanki / rki / tkanki / narznarząądu du 

brakujbrakująącego lubcego lub nniefunkcjonujiefunkcjonująącego. cego. 



Jakby w cieniuJakby w cieniu
„„wielkiejwielkiej”” medycyny transplantacyjnej, zajmujmedycyny transplantacyjnej, zajmująącej cej 
sisięę przeszczepianiem narzprzeszczepianiem narząąddóów unaczynionychw unaczynionych
znajduje siznajduje sięę
„„mamałłaa”” medycyna transplantacyjna, zajmujmedycyna transplantacyjna, zajmująąca sica sięę
przeszczepianiem tkanek i komprzeszczepianiem tkanek i komóórekrek

Przeszczepione narzPrzeszczepione narząądy dy 
ratujratująą ludzkie ludzkie żżycie ycie 
lub jaklub jak
przeszczepione tkankiprzeszczepione tkanki
poprawiajpoprawiająą jego jakojego jakośćść !!



„„MaMałłaa”” –– tkankowa tkankowa 
medycyna transplantacyjnamedycyna transplantacyjna

((m.tm.t. a nie transplantologia!). a nie transplantologia!)
ortopedia i traumatologiaortopedia i traumatologia

przeszczepy tkanek miprzeszczepy tkanek mięśęśniowoniowo--szkieletowych: koszkieletowych: kośści, wici, więęzadzadłła, a, śścicięęgna, gna, łąłąkotkikotki
wady wrodzone, urazy, nowotworywady wrodzone, urazy, nowotwory

okulistykaokulistyka
przeszczepy tkanek oka: rogprzeszczepy tkanek oka: rogóówki, twardwki, twardóówka; przeszczepy owodniwka; przeszczepy owodni
choroby i urazy oczuchoroby i urazy oczu

kardiochirurgiakardiochirurgia
przeszczepy zastawki sercaprzeszczepy zastawki serca
wady wrodzone i nabytewady wrodzone i nabyte

chirurgia naczyniowachirurgia naczyniowa
przeszczepy naczyprzeszczepy naczyńń krwionokrwionośśne (ne (żżylne, tylne, tęętnicze)tnicze)
wady, choroby, urazywady, choroby, urazy

neurochirurgianeurochirurgia
ppłłaty kostne sklepienia czaszki, powiaty kostne sklepienia czaszki, powięęziezie
operacje wymagajoperacje wymagająące czasowego usunice czasowego usunięęcia czcia częśęści ci koscikosci sklepienia czaszki, sklepienia czaszki, 
rekonstrukcja opony twardejrekonstrukcja opony twardej

leczenie ubytkleczenie ubytkóów poww powłłok ciaok ciałłaa
przeszczepy skprzeszczepy skóóry, przeszczepy owodniry, przeszczepy owodni
oparzenia, owrzodzenia troficzne, nowotworyoparzenia, owrzodzenia troficzne, nowotwory

i inne i inne ……



ROZWÓJ BANKOWANIA TKANEK 
NA ŚWIECIE 

W latach 50-tych i 60-tych XX-go wieku w operacjach odtwórczych 
zaczęto stosować alloprzeszczepy tkankowe.  

• 1950 – Bethesda, USA (Bank Tkanek Szpitala Marynarki Wojennej)

• 1956 – Hradec Kralove, ex-Czechosłowacja

• 1957 – Berlin, ex-NRD

• 1960 – Rostów nad Donem, ex-ZSRR 



ROZWÓJ BANKOWANIA 
TKANEK W POLSCE 

• 1963 – Bank Tkanek przy Katedrze Histologii i Embriologii 
– prof. K. Ostrowski

• 1966 – Zakład Konserwowania Tkanek i Narządów przy Katedrze
Histologii i Embriologii 

– prof. S. Moskalewski
• 1970 – Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 

– prof. J. Komender (do 2001); 
– prof. A. Dziedzic- Gocławska (do 2006)

– dr A. Kamiński (od 2006)

od 2004 roku działa Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
(nadzór merytoryczny)



Prof. Janusz KomenderProf. Janusz Komender

Prof. Anna Prof. Anna DziedzicDziedzic--GoclawskaGoclawska ††

Dr Artur KamiDr Artur Kamińńskiski



PRZESZCZEP W WALCE PRZESZCZEP W WALCE 
Z KALECTWEMZ KALECTWEM

LAT

BANKOWANIA I BANKOWANIA I 
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ STERYLIZACJI RADIACYJNEJ 

TKANEK W POLSCETKANEK W POLSCE

1963 1963 --
20032003



BANKI BANKI 
TKANEK (i KOMTKANEK (i KOMÓÓREK)REK)

wyspecjalizowane laboratoria 
przygotowujące 

dla potrzeb chirurgii odtwórczej

auto-, allo- lub ksenogeniczne 
przeszczepy

biowitalne nieunaczynione
lub biostatyczne



SIEĆ BANKÓW TKANEK W POLSCE
banki tkanek
mięśniowo-
szkieletowych
(Warszawa, Katowice, 
Morawica) 

banki zastawek serca
(Kraków, Zabrze,
Warszawa)

banki tkanek oka
(Warszawa, Lublin)

banki skóry
(Bydgoszcz ,
Siemianowice Śl.)

- banki przygotowujące przeszczepy z kilku grup



Kampus Lindley’a AM

Szkoleniowo – Badawczy Bank Tkanek KCBTiK



PRZESZCZEPYPRZESZCZEPY
- w zależności od relacji dawca-biorca przeszczepu:

•• auto auto --
•• (iz(izo o -- ))
•• alloallo --
•• ksenokseno --

genicznegeniczne

- w zależności od obecności żywych komórek w przeszczepach

•• biowitalnebiowitalne
•• unaczynione unaczynione –– wwłłasna sieasna siećć nn. krwiononn. krwionośśnychnych
•• nieunaczynione nieunaczynione –– ododżżywiane na zasadzie dyfuzjiywiane na zasadzie dyfuzji

•• biostatyczne (biostatyczne („„martwemartwe””))



PRZESZCZEPIANIE PRZESZCZEPIANIE cdcd..
Przeszczepiane komórki, tkanki i narządy mogą

pochodzić od:

• tego samego osobnika – przeszczep autogeniczny
• osobnika identycznego pod względem genetycznym, np. 

przeszczep między bliźniakami monozygotycznymi lub 
zwierzętami tego samego szczepu – przeszczep izogeniczny

• osobnika tego samego gatunku – przeszczep allogeniczny
• osobnika różnego gatunku – przeszczep ksenogeniczny



I. BIOWITALNE = ŻYWE
• muszą podjąć funkcję bezpośrednio po przeszczepieniu 

IA:IA: BIOWITALNEBIOWITALNE UNACZYNIONEUNACZYNIONE - NARZĄDY
– brak możliwości dłuższego przechowywania,
– brak możliwości sterylizacji

nerka, wątroba, serce, trzustka ⇒ kilkanaście godzin

IB: IB: BIOWITALNEBIOWITALNE NIEUNACZYNIONENIEUNACZYNIONE
– możliwość dłuższego przechowywania, 
– brak możliwości sterylizacji (ew. dekontaminacja antybiotykami)

rogówki ⇒ kilka – kilkanaście dni
zastawki serca, naczynia ⇒ kilka – kilkanaście miesięcy
komórki ⇒ kilka - kilkanaście lat

tylko przechowywane: komórki macierzyste krwi pępowinowej, szpiku
rozhodowywane in vitro: keratynocyty, chondrocyty, fibroblasty

PRZESZCZEPYPRZESZCZEPY



II. BIOSTATYCZNE = BEZKOMÓRKOWE
• tkanki (przede wszystkim z grupy tkanek łącznych) „po przejściach” -

poddawane różnym procedurom, niezawierające żywych komórek 
• istotne są właściwości macierzy pozakomórkowej (obecność

kolagenu np. typu I, lub II – właściwości strukturalne + jako nośniki 
substancji aktywnych)

– możliwość długotrwałego przechowywania i sterylizacji
• protezy biologiczne / opatrunki biologiczne
• ulegają stopniowemu zastąpieniu przez tkanki własne biorcy
• przykłady – przeszczepy z grupy tkanek łącznych:

• biostatyczna kość, chrząstka 
• biostatyczne ścięgna, więzadła
• biostatyczna skóra pełna, biostatyczna  skóra właściwa
• biostatyczna błona owodniowa 
• biostatyczne osierdzie, (opona twarda)

PRZESZCZEPY PRZESZCZEPY cdcd. . 



PRZESZCZEPY ALLOGENICZNE
biowitalne biostatyczne &
unaczynione biowitalne nieunaczynione

Immunogenność

wysoka niska

Dobór biorca-dawca

wymagany nie wymagany

Immunosupresja

z reguły konieczna nie konieczna



LICZBA PRZESZCZEPÓW
TKANKOWYCH WYDANYCH do szpitali

Rodzaje
przeszczepów

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Rogówki (szt.) średnio 630 szt. / rok 668 619 628 624 607

Skóra (cm2) średnio 15.400 cm2 / rok 15.736 12.964 21.981 20.063 6.419

Zastawki serca średnio 180 szt. / rok 184 173 178 190 175

Kości – przeszczepy masywne (szt.)
(fragmenty kości długich)
średnio 250 szt. / rok 326 261 207 231 232

Kości – materiał wypełniający (op.)
(kość gąbczasta i korowo-gąbczasta)
średnio 11.200 op. / rok 10.369 11.857 10.695 11.695 11.478

Owodnie (op.)
średnio 590 op. / rok 511 541 646 620 632



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- gruz 30 cm 3

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/02.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- plaster

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/02.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość gąbczasta
- głowa kości udowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/18.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona kość zbita 
- belka dł. 10 cm

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/01.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona nasada dalsza 
kości udowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/07.001

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna mrożona nasada bliższa
kości piszczelowej

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/07.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)



ZAKŁAD TRANSPLANTOLOGII 
I CENTRALNY BANK TKANEK

AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA,
tel./fax:( 22) 621 75 43, tel.(22) 696 13 36

http:// ib.amwaw.edu.pl/transp/

Allogeniczna świeża chrząstka żebrowa
konserwowana w 0,9%NaCl

Sterylizowana Radiacyjnie (35 kGy)
SERIA 102320/16.003

Data przygotowania: 16.01.2003
Termin ważności: (-70oC - 5 lat) lub  (-20oC  - 3 m-ce)





• etap I – wstępna kwalifikacji dawcy , uzyskanie (i zabezpieczenie)
materiału

• etap II – testowanie materiału – dalsza kwalifikacja dawcy
(przeprowadzenie testów biologicznych) oraz kontrola
przydatności samego materiału – zakończone 
zwolnieniem z kwarantanny uzyskanego materiału i 
dopuszczeniem do przetwarzania lub jego dyskwalifikacją i 
utylizacją

• etap III – przetwarzanie materiału – przygotowanie
przeszczepów

• etap IV – przechowywanie materiału
• etap V – dystrybucja materiału
• etap VI – monitorowanie losów przeszczepów – informacja zwrotna

(ang. traceability)

BANKOWANIE TKANBANKOWANIE TKANEKEK



Uczelnie medyczne Regionalne Stacje 
KrwiodawstwaBank Tkanek

Potencjalni dawcy:
zmarli:
- pobrania

wielonarządowe
- Zakłady Medycyny

Sądowej
żywi:
- oddział ortopedyczny

(głowy kości udowej)
- oddział położniczy

(owodnia)

Badania serologiczne potencjalnych dawców:
obowiązkowe: opcjonalne:
- anty HIV 1, 2 - anty CMV (IgM, IgG)
- HBs Ag, anty HBc - anty Toxo (IgM, IgG)
- anty HCV
- w kierunku kiły

Sterylizacja radiacyjna:
- źródło 60Co 
- akcelerator elektronów 10 MeV

Walidacja procesu -
pomiar dawki pochłoniętej

Obróbka tkanek,
konserwacja, pakowanie

Przechowywanie tkanek

Dystrybucja do klinik
i szpitali

Monitorowanie wyników 
terapeutycznych po 

zastosowaniu przeszczepów



USTAWA
z dnia 1 lipca 2005 r. o

POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU I 
PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, 

TKANEK I NARZĄDÓW
(Dz. U. Nr 169 z dn. 6 września 2005 , poz. 1411)

59 artykułów 

+ AKTY WYKONAWCZE 
DO USTAWY (w trakcie tworzenia)



DYREKTYWA „TKANKOWA” – DYREKTYWA MATKA

DYREKTYWA 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Z DNIA 31 MARCA 2004 r.

dotycząca 

STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA POZYSKIWANIA, 
POBIERANIA, TESTOWANIA, PRZETWARZANIA, KONSERWACJI, 

PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



DYREKTYWA „TKANKOWA TECHNICZNA I” –
Wymogi techniczne I

DYREKTYWA 2006/17/WE

KOMISJI Z DNIA 8 LUTEGO 2006 r.

wprowadzająca w życie 

DYREKTYWĘ 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących

DAWSTWA, POBIERANIA I TESTOWANIA 

LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



DYREKTYWA „TKANKOWA TECHNICZNA II” –
Wymogi techniczne II

DYREKTYWA 2006/86/WE

KOMISJI Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

wprowadzająca w życie 

DYREKTYWĘ 2004/23/WE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących

OZNAKOWYWANIA, PRZETWARZANIA, KONSERWOWANIA, 
PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI LUDZKICH TKANEK I KOMÓREK



PrzygotowaniePrzygotowanie przeszczepprzeszczepóóww

pakowaniepakowanie mromrożżenieenie ppłłukanieukanie
w  w  torebkitorebki w w -- 7272ooCC w w 0.9% 0.9% NaClNaCl
poliester/polietylenpoliester/polietylen

liofilizacjaliofilizacja
((„„suszenie w prsuszenie w próóżżnini””))

mromrożżenieenie w w -- 7272ooCC pakowaniepakowanie pakowaniepakowanie
w w torebkitorebki w w torebkitorebki
poliester/polietylenpoliester/polietylen poliester/polietylenpoliester/polietylen

z  0.9% z  0.9% NaClNaCl

SterylizacjaSterylizacja radiacyjnaradiacyjna dawkdawkąą 35 kGy35 kGy

WalidacjaWalidacja procesuprocesu sterylizacjisterylizacji radiacyjnejradiacyjnej

MetodyMetody konserwacjikonserwacji przeszczepprzeszczepóów tkankowychw tkankowych



Metody sterylizacji 
przeszczepów tkankowych

• sterylizacja termiczna  ( - tkanki są termolabilne!)

• sterylizacja w roztworach glicerolu (???)

• sterylizacja tlenkiem etylenu ( - toksyczne pozostałości)

• sterylizacja plazmowa (? – działanie b. powierzchowne)

• sterylizacja radiacyjna (☺)



Sterylizacja radiacyjna
1896 W. Roentgen 
- promieniowanie jonizujące metodą sterylizacji

1899 J. i M. Curie 
- pierwsze obserwacje wpływu promieniowania beta i 
gamma na różne materiały i tkanki

1929 M. Curie 
- inaktywacja bakterii poprzez promieniowanie 
jonizujące

Sterylizacja radiacyjna  materiałów medycznych 
została na szeroką skalę wprowadzona 
w połowie lat 50- tych XX w.



Sterylizacja materiaSterylizacja materiałłóów medycznychw medycznych
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Metody termiczne

Sterylizacja gazowa (EtO)

Sterylizacja radiacyjna

(%)



Zalety sterylizacji radiacyjnejZalety sterylizacji radiacyjnej
wysoka skutecznowysoka skutecznośćść niszczenia patogenniszczenia patogenóóww

dobra penetracja oraz praktycznie dobra penetracja oraz praktycznie 
rróównomierne rozwnomierne rozłłoożżenie dziaenie działłania ania 
promieniowania jonizujpromieniowania jonizująącego, szczegcego, szczegóólnie lnie 
gamma, w wyjagamma, w wyjałławianych obiektachawianych obiektach

uwaga 1: problem z przeszczepami masywnymi uwaga 1: problem z przeszczepami masywnymi 
(strukturalnymi), brak w Polsce (strukturalnymi), brak w Polsce źźrróóddłła a 6060Co o Co o 
odpowiedniej mocy dawki; rozkodpowiedniej mocy dawki; rozkłład dawki ad dawki 
pozostaje nie do kopozostaje nie do końńca poznany (b. duca poznany (b. dużża a 
rróóżżnorodnonorodnośćść ksztakształłtu przeszczeptu przeszczepóów)w)

uwaga 2: problem z kouwaga 2: problem z kośćśćmi czaszki mi czaszki -- krzywiznykrzywizny



Zalety sterylizacji radiacyjnejZalety sterylizacji radiacyjnej cdcd..

nieznaczne podniesienie temperatury nieznaczne podniesienie temperatury ––
momożżliwoliwośćść wyjawyjałławiania awiania termolabilnychtermolabilnych
materiamateriałłóów i tkanekw i tkanek

momożżliwoliwośćść wyjawyjałławiania obiektawiania obiektóów w w w 
zamknizamknięętych opakowaniach docelowych, co tych opakowaniach docelowych, co 
eliminuje ryzyko wteliminuje ryzyko wtóórnego ich zakarnego ich zakażżeniaenia

niewprowadzanie obcych substancji do niewprowadzanie obcych substancji do 
wyjawyjałławianych obiektawianych obiektóóww



DobDobóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącejcej

skaskażżenie wstenie wstęępne pne –– ((bioburdenbioburden, , initialinitial contaminationcontamination)): : 
rodzaj, liczba i wrarodzaj, liczba i wrażżliwoliwośćść patogenpatogenóów obecnych ww obecnych w
materialemateriale;;

warunki napromieniowaniawarunki napromieniowania -- np. moc dawki,np. moc dawki,
ttemperatura, obecnoemperatura, obecnośćść w w śśrodowisku wody, tlenu rodowisku wody, tlenu lub lub 
ssubstancji osubstancji osłłabiajabiająących dziacych działłanie anie promieniowania, promieniowania, 
ttakichakich jak np. glicerol, czynniki redukujjak np. glicerol, czynniki redukująące, wymiataczece, wymiatacze
wolnych rodnikwolnych rodnikóów itp.w itp.



DobDobóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącej cej cdcd..

zazałłoożżony poziom jaony poziom jałłowoowośści (SAL)ci (SAL) –– dla pdla płłynynóóww
iinfuzyjnych oraz dla wyrobnfuzyjnych oraz dla wyrobóów medycznych majw medycznych mająącychcych
stycznostycznośćść z krwiz krwiąą lub z tkankami, a lub z tkankami, a taktakżże dlae dla
pprzeszczeprzeszczepóów tkankowychw tkankowych przyjprzyjęęto to SAL 10SAL 10--66 co oznacza,co oznacza,
żże w wyjae w wyjałławianych obiektach moawianych obiektach możże przee przeżżyyćć jedenjeden
patogen na milion obecnych przed sterylizacjpatogen na milion obecnych przed sterylizacjąą



Zalecana przez Zalecana przez IAEAIAEA dawka  dawka  
sterylizacji  radiacyjnej przeszczepsterylizacji  radiacyjnej przeszczepóów w 

tkankowych tkankowych 
wynosi wynosi 25 kGy25 kGy

W W CBTCBT od 1963 roku od 1963 roku 
do sterylizacji do sterylizacji 

przeszczepprzeszczepóów tkankowych stosowana w tkankowych stosowana 
jest dawkajest dawka

33 kGy +/33 kGy +/-- 10%10%



SkaSkażżenie wstenie wstęępnepne
MateriaMateriałły medyczney medyczne
–– stopiestopieńń skaskażżenia wstenia wstęępnego jest z regupnego jest z regułły niski i moy niski i możżliwy doliwy do

kakażżdorazowego ustalenia (przyjmuje sidorazowego ustalenia (przyjmuje sięę, , żże e maxmax. wynosi 10. wynosi 1066))

Tkanki pobierane ze zwTkanki pobierane ze zwłłokok
–– stopiestopieńń skaskażżenia jestenia jest wysokiwysoki i z praktycznych wzgli z praktycznych wzglęęddóóww niemoniemożżliwy doliwy do

kakażżdorazowego okredorazowego okreśślenialenia;;

–– stopiestopieńń skaskażżeniaenia momożże re róóżżninićć sisięę nie tylko pominie tylko pomięędzy poszczegdzy poszczegóólnymi lnymi 

dawcami ale takdawcami ale takżże pomie pomięędzydzy rróóżżnymi tkankami pobranymi od tegonymi tkankami pobranymi od tego

samego dawcysamego dawcy

–– momożżliwoliwośćść zakazakażżenia dawcy wirusami, ktenia dawcy wirusami, któórych obecnorych obecnośścici nie monie możżnana

wykluczywykluczyćć przeprowadzajprzeprowadzająąc testy serologiczne ze wzglc testy serologiczne ze wzglęędu na istnieniedu na istnienie

tzw.tzw. okienka serologicznego  okienka serologicznego  



-- Najbardziej oporne sNajbardziej oporne sąą prionypriony

-- Formy przetrwalnikowe bakteriiFormy przetrwalnikowe bakterii ssąą bardziejbardziej
oporne nioporne niżż formy wegetatywneformy wegetatywne

-- OpornoOpornośćść grzybgrzybóóww porporóównywalna jest z opornownywalna jest z opornośściciąą
form przetrwalnikowych bakteriiform przetrwalnikowych bakterii

-- WirusyWirusy ssąą bardziej oporne od bakteriibardziej oporne od bakterii

OpornoOpornośćść patogenpatogenóów na napromieniowanie w na napromieniowanie 



WpWpłływ sterylizacji radiacyjnej na wirusy jest syw sterylizacji radiacyjnej na wirusy jest słłabo poznanyabo poznany

HCV HCV -- dawka dawka 17 kGy 17 kGy zabezpiecza przed infekcjzabezpiecza przed infekcjąą
HBVHBV -- brak danychbrak danych
HIV  HIV  -- dawka Ddawka D1010 wynosi od wynosi od 4 kGy 4 kGy do do 5,6 kGy5,6 kGy
przy zakaprzy zakażżeniu wsteniu wstęępnym (TCIDpnym (TCID5050) ) -- 101033/ml, dla SAL 10/ml, dla SAL 10-- 66

dawka cadawka całłkowita wynosi od kowita wynosi od 36 kGy 36 kGy do ok. do ok. 50 kGy50 kGy..
-- w badaniach przy uw badaniach przy użżyciu metody PCR inaktywacja yciu metody PCR inaktywacja 

wirusa HIV w mrowirusa HIV w mrożżonych i onych i śświewieżżych przeszczepach kostnychych przeszczepach kostnych
wystwystęępuje przy dawce puje przy dawce 30 30 -- 40 kGy40 kGy..

-- inaktywacja wirusa w surowicy o 5inaktywacja wirusa w surowicy o 5--6 log6 log1010 w postaciw postaci
zamrozamrożżonej do onej do -- 80 80 ooCC wymaga dawek wymaga dawek 50 50 -- 100 kGy100 kGy,,
a temp. 15 a temp. 15 ooCC -- 25 kGy 25 kGy ..

Dawki powyDawki powyżżej 40 ej 40 -- 50 kGy mog50 kGy mogąą powodowapowodowaćć zmiany zmiany 
wwłłaaśściwociwośści fizykoci fizyko--chemicznych i biologicznych alloprzeszczepchemicznych i biologicznych alloprzeszczepóów.w.



ZwiZwięększenie opornokszenie opornośści patogenci patogenóów:w:

obecnoobecnośćść glicerolu, DMSO, glicerolu, DMSO, 
prpróóżżnia, nia, 
niska temperaturaniska temperatura

ObniObniżżenie opornoenie opornośści patogenci patogenóów:w:

obecnoobecnośćść wody, wody, 
obecnoobecnośćść tlenu, tlenu, 
wysoka temperaturawysoka temperatura



WybWybóór dawki sterylizujr dawki sterylizująącejcej
dla przeszczepdla przeszczepóów tkankowych stanowiw tkankowych stanowi

kompromis kompromis 
mimięędzydzy dawkdawkąą na tylena tyle wysokwysokąą, aby, aby

zniszczyzniszczyćć momożżliwie wszystkie patogenyliwie wszystkie patogeny

i na tylei na tyle niskniskąą abyaby zachowazachowaćć
wwłłaaśściwociwośści biologiczne i mechaniczne ci biologiczne i mechaniczne 

tkanektkanek
(szczeg(szczegóólnie walnie ważżne w przypadku strukturalnych ne w przypadku strukturalnych 

przeszczepprzeszczepóów kostnych uw kostnych użżywanych do celywanych do celóów podporowych)w podporowych)



Przeszczepy tkankowePrzeszczepy tkankowe, w tym , w tym 
przeszczepy kostneprzeszczepy kostne

powinny powinny 
pobudzapobudzaćć procesy odtwprocesy odtwóórczorczo--naprawczenaprawcze

w organizmie biorcyw organizmie biorcy



Przeszczepy kostnePrzeszczepy kostne
pobudzaniepobudzanie procesprocesóów odtww odtwóórczorczo--naprawczychnaprawczych = = 
pobudzaniepobudzanie odbudowy tkanki kostnejodbudowy tkanki kostnej w miejscu w miejscu 
umieszczenia przeszczepu = pobudzanie umieszczenia przeszczepu = pobudzanie 
kokośściotworzeniaciotworzenia

ZdolnoZdolnośści pobudzania koci pobudzania kośściotworzenia przez ciotworzenia przez 
przeszczep kostny zaleprzeszczep kostny zależążą od jego wod jego włłaaśściwociwośści:ci:
–– osteoindukcjnychosteoindukcjnych
–– osteokondukcjnychosteokondukcjnych
–– osteogenetycznychosteogenetycznych



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteoindukcyjneindukcyjne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do stymulacji proliferacji i rstymulacji proliferacji i róóżżnicowanianicowania

prekursorprekursoróów komw komóórek kostnych rek kostnych biorcybiorcy
((pluripotencjalnepluripotencjalne macierzyste kommacierzyste komóórki rki mezenchymalnemezenchymalne))

zalezależążą od:od:

obecnoobecnośści ci biabiałłek morfogenetycznych koek morfogenetycznych kośścici (ang.(ang.

BMPsBMPs –– bonebone morphogeneticmorphogenetic proteinsproteins))

stan nostan nośśnika tych bianika tych białłek, czyli od stanu ek, czyli od stanu kolagenukolagenu



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteokondukcyjnekondukcyjne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do stymulacji przylegania, migracji i stymulacji przylegania, migracji i 

dystrybucjidystrybucji komkomóórek rek biorcybiorcy

do przeszczepu / w przeszczepiedo przeszczepu / w przeszczepie

zalezależążą od  szeregu fizycznych wod  szeregu fizycznych włłaaśściwociwośści ci 

przeszczepu, m.in. od:przeszczepu, m.in. od:

trtróójwymiarowej architekturyjwymiarowej architektury przeszczepu przeszczepu 

stopnia porowatostopnia porowatośścici przeszczepuprzeszczepu

wielkowielkośści porci poróóww w przeszczepiew przeszczepie



WWłłaaśściwociwośści osteoci osteogenetycznegenetyczne
przeszczepuprzeszczepu

zdolnozdolnośćść do do niezaleniezależżnego od komnego od komóórek biorcy rek biorcy 

tworzenia nowej kotworzenia nowej kośścici

warunkowane swarunkowane sąą obecnoobecnośściciąą w przeszczepiew przeszczepie

żżywych komywych komóórek korek kośściotwciotwóórczych dawcyrczych dawcy

przeszczepy biostatyczne nie majprzeszczepy biostatyczne nie mająą wwłłaaśściwociwośści ci 

osteogenetycznychosteogenetycznych



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych

Stopniowa resorpcja przeszczepu 
i zastępowanie przez własną
tkankę kostną biorcy 

Oba procesy są ze sobą ściśle związane, a proces 
resorpcji warunkuje wystąpienie procesu kościotworzenia

- typ tkanki kostnej  (zbita, gąbczasta)

- metoda konserwacji (liofilizacja, mrożenie)

- warunki sterylizacji (dawka, temperatura)

- kontakt przeszczepu z tkanką kostną i okostną biorcy



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (1)

- chemotaksja makro- i mikrofagów 

- resorpcja przeszczepu (uwalnianie BMPs)

- różnicowanie i proliferacja komórek osteogennych
śródkostnej i warstwy rozrodczej okostnej



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (2)

- postępująca resorpcja przeszczepu kostnego

- tworzenie pomostów kostniny między tkanką kostną
biorcy a przeszczepem kostnym



Wgajanie się i przebudowa
przeszczepów kostnych (3)

- postępująca resorpcja przeszczepu kostnego

- przebudowa nowopowstałej tkanki kostnej 
splotowatej w kość blaszkowatą



WPŁYW  METOD  KONSERWACJI  
I  STERYLIZACJI  RADIACYJNEJ  

NA  WŁAŚCIWOŚCI  BIOLOGICZNE
(wł. osteoindukcyjne)

PRZESZCZEPÓW  KOSTNYCH

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Dogodnym modelem do badaDogodnym modelem do badańń

wwłłaaśściwociwośści ci osteoinducyjnychosteoinducyjnych przeszczepprzeszczepóóww

jest modeljest model

indukcji heterotopoweindukcji heterotopowego kogo kośściotworzeniaciotworzenia

( ( UristUrist, 1965, 1965).).

Polega on naPolega on na wszczepianiu w miejsca wszczepianiu w miejsca 
heterotopoweheterotopowe np. w minp. w mięśęśnie nie śściany brzucha ciany brzucha 
szczurszczuróów,w, odwapnionych odwapnionych matryc kostnychmatryc kostnych

konserwowanych i sterylizowanych konserwowanych i sterylizowanych 

w rw róóżżnych warunkach.nych warunkach.



Materiał i metody
odwapnione szczurze matryce kostne podzielono na grupy:

liofilizowane i napromieniowane w temp. pokojowej
dawkami 35 i 50 kGy  (promieniowanie γ )

mrożone i napromieniowane w temp. -72oC
dawkami 35 i 50 kGy  (akcelerator elektronów 10 MeV)

świeże napromieniowane w temp. pokojowej
dawkami 35 i 50 kGy  (promieniowanie γ )

nienapronieniowane kontrole



Schemat wszczepienia matryc kostnych
w mięśnie ściany brzucha szczurów

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola



Badanie radiologiczne 6 tygodni po wszczepieniu
matryc kostnych w mięśnie ściany brzucha szczurów

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki



Analiza morfometryczna matryc kostnych 6 tygodni
po wszczepieniu w mięśnie ściany brzucha szczurów

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane świeże

20oC napromieniowane w temp.             20oC

dawki

35 kGy

50 kGy

kontrola

Matryce kostne
liofilizowane mrożone

20oC napromieniowane w temp.             -72oC

dawki

całkowicie zresorbowana matryca kostna

niezresorbowana matryca kostna

indukcja de novo chrząstki, szpiku i tk. kostnej



Kolagen  fibrylarny

BMP

kolagen

promieniowanie jonizujące

w obecności wody:  H2O        .OH
radioliza

w stanie suchym (liofilizacja)

Efekt bezpośredni:
cięcie łańcuchów polipeptydowych

Efekt pośredni: 
tworzenie wiązań krzyżowych



WPŁYW  PROCESU  KONSERWACJI 

I  WARUNKÓW  STERYLIZACJI  RADIACYJNEJ 

NA  WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ KOŚCI

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Metody konserwacji
- niska temperatura (-20oC - -70oC)

- brak wpływu na wytrzymałość mechaniczną kości
(Sedlin i Hirsh, 1966; Komender, 1976; Ashman, 1982; 
Pelker i wsp., 1984) 

- liofilizacja
- wzrost wartości modułu Younga i siły łamiącej, 

spadek wartości sztywności
(Evans i Lebow, 1951; Komender, 1976)



Metody sterylizacji
- autoklawowanie i gotowanie

- zmniejszenie wartości siły łamiącej i modułu Younga
(Borchers i wsp., 1995; Vicecionti, 1996)

- tlenek etylenu
- brak wpływu na wytrzymałość mechaniczną kości
(White i wsp., 1996)

- sterylizacja radiacyjna
wpływ na wytrzymałość mechaniczną zależny od:
- dawki napromieniowania
- stanu fizycznego tkanki
- temperatury napromieniowania
(Komender, 1976; Anderson i wsp., 1992; Goetzenet i wsp., 1995; 
Cornu, 2000) 



Metoda
liofilizowane, napromieniowane w temperaturze 
pokojowej dawkami 25, 35, lub 50 kGy  

mrożone, napromieniowane w teperaturze -72oC

dawkami 25, 35, or 50 kGy  

świeże, napromieniowane w temperaturze pokojowej 

dawkami 25, 35, lub 50 kGy

nie napromieniowane kontrole



Metoda

(Instron Universal Testing Machine)
Pomiary wytrzymałości mechanicznej

F
F (N)F (N)

(mm)

siła łamiąca (N)

rozstaw podpór  19 mm 
prędkość głowicy  0.1cm/s

(mm)
strzałka ugięcia (mm)



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola    liofiliz.      liofiliz.       liofiliz.       liofiliz.
nie napromieniowana    25 kGy 35 kGy       50 kGy

20oC 20oC 20oC

*
* * * *

p<0.05



Wyniki
siła łamiąca i strzałka ugięcia

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

600

700

800

siła łamiąca  (N) strzałka ugięcia (µm)

kontrola
liofilizacja

**
*p<0.05



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola      liofiliz.     mrożone    mrożone    mrożone
nie napromieniowane 25 kGy        35 kGy      50 kGy

- 72oC - 72oC - 72oC

*
* **
p<0.05



Wyniki: siła łamiąca (N)

0

20

40

60

80

100

120

140

kontrola      liofiliz.      świeże        świeże       świeże
nie napromieniowane      25 kGy        35 kGy 50 kGy

20oC 20oC 20oC

*
***

p<0.05



WPŁYW 
KONSERWACJI I WARUNKÓW 
STERYLIZACJI RADIACYJNEJ 
NA DEGRADACJĘ KOLAGENU

-rozpuszczalność kolagenu in vitro
-podatność kolagenu na trawienie enzymatyczne

- PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA 
PRZESZCZEPÓW TKANKOWYCH 

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej W Warszawie
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 WARSZAWA, tel. (22) 691 13 36, tel./fax:(22) 621 75 43  

www.ib.amwaw.edu.pl/transp/, e-mail: agoclaw@ib.amwaw.edu.pl



Materiał i metody

szczurza kość zbita (    14 tygodni)

ludzka kość zbita (    35 lat)

ludzka chrząstka żebrowa (    20 lat)

cielęce ścięgno Achillesa (    6 tygodni)

świeże i liofilizowane

napromieniowane w temp. pokojowej 
dawkami 25, 35, 50 lub 100 kGy  (promieniowanie γ)



Oznaczanie kolagenu rozpuszczalnego w roztworach obojętnych:

• ekstrakcja w 0,5 M NaCl (Ph 7,0), 48 h, 4oC

• supernatant użyto do oznaczenia kolagenu rozpuszczalnego  
w roztworach obojętnych (NSC)

Oznaczanie kolagenu rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych:

• ekstrakcja pozostałego osadu w buforze cytrynianowym (pH 3,6), 48h, 4oC

• supernatant do oznaczenia kolagenu rozpuszczalnego 
w roztworach kwaśnych (ASC)

Oznaczanie ilości hydroksyproliny w ekstraktach:

mg PrOH / g suchej macierzy organicznej

TSC = NSC + ASC

Materiał i metody



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej szczurzej kości zbitej (    14 tygodni) 

napromieniowanej w temp. pokojowej
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nienapromieniana                          świeże             liofiliz.                                     świeże              liofiliz.
kontrola                                                 35 kGy                                                             50 kGy

(0.39%) (0.94%)

(4.81%)

(1.36%)

(10.84%)

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 94.03 mg ProOH/g suchej masy)



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej ludzkiej kości zbitej (    35 lat) 

napromieniowanej w temp. pokojowej
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nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                     25 kGy                      35 kGy                          50 kGy                     100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 138.9 mgProOH/g suchej masy)

(0.15%) (0.19%)
(0.93%)

(0.30%)

(2.64%)

(0.40%)

(3.33%)

(0.80%)

(10.15%)
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Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
świeżej i liofilizowanej ludzkiej chrząstki żebrowej (    20 lat)

napromieniowanej w temp. pokojowej

(0.85%)

(3.55%) (4.40%)
(4.00%)

(6.26%)

(3.99%)

(9.70%)

(4.71%)

(20.18%)

nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                       25 kGy                    35 kGy                          50 kGy                   100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 79.78 mg ProOH/g suchej masy)



Rozpuszczalność in vitro kolagenu (TSC)
cielęcego ścięgna Achillesa (    6 tygodni) 
napromieniowanego w temp. pokojowej
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(1.07%)
(0.75%)

(3.98%)

(1.72%)

(5.46%)

(0.81%)

(7.50%)

(1.86%)

(13.14%)

nienapromieniana    świeża        liofiliz.       świeża         liofiliz.       świeża         liofiliz.        świeża        liofiliz. 
kontrola                      25 kGy                     35 kGy                          50 kGy                    100 kGy

(całkowita zawartość ProOH w próbce - 127.77 mg ProOH/g suchej masy)



Materiał i metody
Oznaczenie in vitro podatności na trawienie
enzymatyczne próbek kolagenu cielęcego ścięgna 
Achillesa :

inkubacja z 20% pepsyną

Ekstrakcja sproszkowanych próbek:

kwas octowy (pH 3.6) 4oC, 12 godz.

Oznaczanie ilości hydroksyproliny w ekstraktach:

mg PrOH / g suchej macierzy organicznej



Podatności na działanie pepsyny in vitro
próbek kolagenu cielęcego ścięgna Achillesa 

napromieniowanego dawkami 25-100 kGy
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próbki suche próbki uwodnione
(liofilizacja ) (świeże: H2O                 OH)

efekt bezpośredni efekt pośredni

cięcie tworzenie wewnątrz i między-
łańcuchów cząsteczkowych wiązań sieciujących

wytrzymałość mechaniczna

rozpuszczalność in vitro

podatność na trawienie enzymatyczne

resorpcja in vivo

Wpływ sterylizacji radiacyjnej na kolagen

radioliza

0
0
0

wzrost spadek 0 brak efektu

0



NIE ZABIERAJ SWOICH NARZNIE ZABIERAJ SWOICH NARZĄĄDDÓÓW DO NIEBAW DO NIEBA
W NIEBIE WIEDZW NIEBIE WIEDZĄĄ, , ŻŻE POTRZEBUJEMY ICH TUTAJ ...E POTRZEBUJEMY ICH TUTAJ ...

DONDON’’TT TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN, TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN, 
HEAVEN KNOWS WE NEED THEM HEREHEAVEN KNOWS WE NEED THEM HERE



TKANKI TETKANKI TEŻŻ POZOSTAW POZOSTAW ……

…… NA ZIEMI !!!!NA ZIEMI !!!!



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA ZA 
UWAGUWAGĘĘ
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